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Editorial

Ai fost vreodată la medic? 
Ai avut programare sau ai 

așteptat la rând? Cât ai așteptat? 
O jumătate de oră? Mai mult? 
Cât? O oră? Două? 

Ce-ar fi să mergi la medic și 
să aștepți… trei zile. Trei zile la 
rând!!? Nu neapărat. Să stai aco-
lo și după ce îți vine rândul  și să 
aștepți încă… o zi… sau două…
până când n-a mai rămas nici un 
pacient. 

Dar… la biserică cât timp 
trebuie să aștepți? O oră și ceva la 
Școala de Sabat… o oră de predi-
că…. E mult? E puțin? Dar dacă 
ar ține predica trei ore? Dar dacă 
ar ține trei zile? Ai putea aștepta 
cu răbdare o predică care ține trei 
zile pentru că predicatorul trebu-
ie să mai dea câte o consultație, 
sau ți-ai pierde răbdarea? De-

pinde. De ce depinde? 
Oh, dacă sala e plăcută, 
călduroasă… dacă scau-
nele sunt confortabile… 
dacă nu e prea multă 
monotonie…

Dar foame ți-ar 
fi? Desigur! Ai aștepta 
trei zile afară în soare 
și vânt ca să mănânci o 
bucată de pâine?

Dacă ai fi flă-
mând… ai face-o. Dar 
cum să fii flămând când 
de pe drum poți culege 
smochine, rodii, grâne? 
Hrana e la îndemână. 

Oh, nu! Nu flămând de 
mâncare! Flămând după auzirea 
cuvântului lui Dumnezeu. 

Vrei să-l urmezi pe Isus? 
Unde? Cum? Cu ce preț? Lângă 
marea Galileii, aproape de mun-
te să stai acolo pe pietre, în soare, 
pe iarba rece seara și dimineața 
ca să asculți Evanghelia și să fii 
vindecat sau să vezi cum sunt 
alții vindecați. Să stai acolo timp 
de trei zile, fără să murmuri, 
fără să-ți enumeri reproșurile și 
nemulțumirile. Să stai așa în soa-
re, în vânt,  în răcoarea nopții, să 
cadă peste tine roua dimineții, 
iar tu… să slăvești pe Dumnezeu 
și să aștepți cu răbdare o bucată 
de pâine binecuvântată pe care 
ți-o va oferi El peste trei zile. 
Aceasta înseamnă să fii lângă 
Isus. 

  „Au venit la El multe no-
roade… și slăveau pe Dumnezeul 
lui Israel. Isus a chemat pe uce-
nicii Săi și le-a zis: „Mi-este milă 
de gloata aceasta (formată din 
bărbați, femei și… copii); căci iată 
că de trei zile așteaptă lângă Mine, 
și n-au ce mânca.” (Matei 15:30-
32). Poate că nu erau flămânzi! Ba 
da. Erau atât de flămânzi, încât 
Isus, vindecătorul celor suferinzi 
se temea „ca nu cumva să leșine de 
foame pe drum.” 

Suntem noi mai flămânzi 
astăzi după patru sau cinci ore de 
la ultima masă? Nu! Și totuși… 
în loc de cuvinte de slavă pen-
tru Dumnezeu … se aud voci de 
nemulțumire. Se aud murmure.  
Programul… e prea lung. Teme-
le… se repetă. Tot asta? Știam. 
Foamea ne roade stomacul. A ve-
nit prânzul. Iar se cântă? Nu mai 
rezist. Plec. Of, și scaunul acesta! 
Am transpirat pe el. Nici nu mă 
mai pot întoarce după amiază. E 
prea de tot. Când? S-a depășit cu 
un sfert de oră! Ajunge pentru 
azi! Biblia vorbește de serbarea 
Sabatului cu o adunare sfântă! 
Am fost deja la una.  S-a încheiat. 
Ce? Sabatul? Încă nu. Și… în rest? 
Ce fac? Mă plictisesc. Plec. 

Dar pâinea? O să-mi aducă 
cineva o fărâmitură din cele ră-
mase și voi ști că în urma mea a 
rămas o MARE binecuvântare 
pentru cei ce au așteptat cu răb-
dare… trei zile. 

Narcisa Răileanu

Trei zile de așteptare
(meditație la Matei 15:29-39)
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Într-un interviu acordat recent jurnalistei Chris-
tiane Amanpour de la CNN, șefa FMI, Christine 
Lagarde, declara că Euro trebuie salvat în mai puţin 
de trei luni... În acest timp, băncile spaniole au con-
venit asupra unui ajutor de 100 miliarde Euro, cu 
ajutorul cărora speră să supravieţuiască. A cincea 
ţară din zona Euro, care se pregătește acum să ceară 
ajutor extern este Cipru. Un test decisiv îl va consti-
tui scrutinul de duminica, 17 iulie, când Grecia iese 
din nou la vot. În lipsa unui nou pachet de ajutor fi-
nanciar, în valoare de mai multe zeci de miliarde de 
euro, a cărui acordare ar depinde în mare parte de 
rezultatul acestor alegeri, se preconizează că după 20 
iulie, în Grecia nu vor mai fi bani de salarii și pensii.  
Chiar și în cazul unui vot pro-UE, un eventual nou 
guvern va trebui să se confrunte cu probleme extrem 
de spinoase, precum reforma economică și căutarea 
de soluţii pentru plata datoriilor.

O criză de o asemenea amploare într-un stat din 
zona Euro nu va putea rămâne fără un impact ma-
jor asupra celorlalte state europene și mai cu seamă a 
economiilor lor. În plan intern, cursul dolarului înre-
gistrează recorduri istorice (ex. 3,62 Ron la 1 iunie), 
atrăgând un șoc al scumpirilor la carburanţi, gaze 
și energie și, implicit, o diminuare a calităţii vieţii, 
întrucât, cu banii pe care încă-i mai câștigă, oame-
nii constată mereu că pot cumpăra tot mai puţin... 
Între timp, președintele Traian Băsescu a promulgat 
Legea “Big Brother”, care prevede reţinerea datelor 
generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publi-
ce de comunicaţii electronice (telefonie și internet). 
Această lege prevede obligativitatea furnizorilor 
de telefonie fixă și mobilă și de internet să stocheze 
timp de 6 luni toate datele legate de convorbirile te-
lefonice și schimbul de e-mailuri, cu excepţia conţi-
nutului corespondenţei electronice sau al convorbirii 
telefonice. În cazul reţelelor de telefonie fixă și mobi-
lă, trebuie să se reţină numărul celui care formează, 

numărul destinatarului, numărul celui spre care a 
fost redirecţionat apelul, precum și numele acestora.  
Furnizorii de telefonie și internet au obliga-
ţia ca în timp de 48 de ore de la cererea organe-
lor de urmărire să transmită datele solicitate... 
Printr-o eventuală neadoptare a acestei legi, România 
ar fi riscat amenzi de peste 30.000 Euro pe zi... Așa se 
face că, în ciuda faptului că în anul 2009, judecătorii 
Curţii Constituţionale declaraseră neconstituţional 
acest proiect de lege, pe motiv că “afectează exerciţiul 
drepturilor sau al libertăţilor fundamentale - drept la 
viaţa intimă, privată și de familie, dreptul la secretul 
corespondenţei și libertatea de exprimare”, el a fost 
totuși adoptat sub presiunile Uniunii Europene, care 
face din suveranitatea statelor membre și voinţa foru-
rilor legislative o caricatură jalnică, ele neavând altă 
opţiune decât supunerea și conformarea la liniile di-
rectoare ce li se transmit “de sus”, și aceasta împotriva 
voinţei lor sau chiar a neconstituţionalităţii declarate 
de către judecătorii “Curţii Constituţionale”.

Ce relevanţă ar putea avea toate aceste eveni-
mente pentru așteptătorii celei de-a doua veniri a 
Domnului Isus? Ce mesaj este transmis prin acestea? 
Păi tocmai acela că suveranitatea statelor naţionale 
dispare în faţa forurilor internaţionale, care ajung să 
dicteze nu doar politica externă, ci și legislaţia și eco-
nomia internă a ţărilor. Astfel se creează conjunctura 
necesară impunerii legislative din exterior în toate 
domeniile, inclusiv în cel religios, iar pârghiile prin 
care se va ajunge la legi universale vor fi unele de natu-
ră economică, exact așa cum a fost profeţit.

Actualitate 
2012

Actualitate
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„Panem et circenses” era sloga-
nul Romei antice al cărui ecou răsu-
nă până în zilele noastre, perpetu-
ându-se din generație în generație, 
din civilizație în civilizație, din 
cultură în cultură, fără a-și pierde 
cât de puțin din expresivitate sau 
intensitate.

Expresia este atribuită poetu-
lui Juvenal (130 d.Hr), care satiriza 
prin folosirea ei conducătorii Ro-
mei antice și reproșa contempora-
nilor săi că nu cereau statului nimic 
altceva decât să le umple burţile și 
să le distragă atenţia de la lucrurile 
importante prin circ (luptele gladi-
atorilor din arenă, curse de cai, tot 
felul de competiții sportive, specta-
cole de teatru etc.).

În perioada declinului Impe-
riului Roman, împăraţii acestuia au 
înţeles că o modalitate eficientă de a 

ține masele în frâu și a le manipula, 
este aceea de a le oferi, pe lângă mij-
loacele de subzistenţă (pâinea), și 
„circul” - acea distracţie, prin care 
să le abată atenţia de la problemele 
grave ale Imperiului

Așa s-a ajuns la construirea 
amfiteatrului gigantic, cunoscut 
sub numele de Colosseum (amfi-
teatrul Flavian), în care cetăţenii 
romani se delectau prin asistarea 
la lupte de gladiatori, lupte cu fiare 
sălbatice sau alte feluri de „jocuri” 
de genul acesta.

Provenind din latinescul dis-
tractio, cuvântul românesc „dis-
tracţie” are aceeași origine ca și „a 
distrage”, ele fiind înrudite nu doar 
din punct de vedere etimologic, ci 
și semantic, în sensul că distrac-
ţia nu se rezumă doar la înțelesul 
ei primar de „agrement, amuza-

ment, divertisment, plăcere”, sau de 
„petrecere plăcută a timpului (de 
scurtă durată)”, ci mai înseamnă și 
„neatenţie, absenţă”, adică abaterea 
atenţiei de la un anumit lucru, sens 
care se regăsește și la verbul engle-
zesc „to distract”.

„Pâine și circ” a rămas în is-
torie ca unul din sloganurile cele 
mai reprezentative ale decadenţei, 
exprimând fără echivoc gradul de 
regres a unei civilizaţii.

În Biblie, deși apare în repetate 
rânduri ideea de distracţie, cuvân-
tul ca atare nu este menţionat, ci 
sunt folosite cuvinte alternative 
cum ar fi „bucurie”, „veselie” etc.

Astfel, capitolul 16 din cartea 
Judecătorilor, de exemplu, prezintă 
o scenă din viața Filistenilor, care 
s-au strâns să se „veselească” și să 
se „desfăteze” pe seama lui Sam-

Pâine 
																		şi	circ
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son, care le era captiv: „Și domni-
torii Filistenilor s-au strâns ca să 
aducă o mare jertfă dumnezeului 
lor Dagon, și ca să se înveselească. 
Ei ziceau: Dumnezeul nostru a 
dat în mâinile noastre pe Samson, 
vrăjmașul nostru. Și când l-a văzut 
poporul, au lăudat pe dumnezeul 
lor, zicând: Dumnezeul nostru a 
dat în mâinile noastre pe vrăjmașul 
nostru, pe acela care ne pustia ţara, 
și ne înmulţea morţii. În bucuria 
inimii lor, au zis: Chemaţi pe Sam-
son, ca să ne desfăteze! Au scos pe 
Samson din temniţă, și el a jucat în-
aintea lor. L-au așezat între stâlpi.” 
(Judecători 16:23-25).

O altă întâmplare similară o 
găsim în Psalmii 137:3,4 unde este 
descris cum biruitorii doreau să 
se distreze pe seama celor înfrânţi 
cărora le cereau „bucurie”: „Căci 
acolo, biruitorii noștri ne cereau 
cântări, și asupritorii noștri ne ce-
reau bucurie, zicând: „Cântaţi-ne 
câteva din cântările Sionului! Cum 
să cântăm noi cântările Domnului 
pe un pământ străin?”

Și despre Nabal citim că „ini-
ma îi era veselă și era beat mort.”  
(1 Samuel 25:36).

Izabela îl îndemna pe Ahab: 
„Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu 
inima veselă, căci eu îţi voi da via 
lui Nabot din Izreel!” (1 Împăraţi 
21:7) - acţiune care a precedat păcă-
tuirea și, în cele din urmă, pedepsi-
rea cumplită a celor doi.

Capitolul 5 din cartea lui Da-
niel descrie modul cum Belșaţar se 
distra cu mai marii împărăţiei sale, 
nebăgând de seamă că vrăjmașii 
împărăţiei erau pe punctul de a pă-
trunde în cetate. Totul era numai 
voie bună și veselie și nici prin gând 

nu-i trecea că tocmai în acea clipă 
era „numărat, cântărit și împăr-
ţit” și că avea să fie omorât chiar în 
noaptea aceea. Distracţia lui îi dis-
trăgea atenţia de la realitatea fap-
tului că trăia într-o cetate asediată, 
care era în curs de cucerire. Nu este 
acesta încă un exemplu de bucurie 
iresponsabilă?

Fiul cel mare din parabola fi-
ului risipitor, vorbește cu regret de 
faptul că nu i-au fost acordate re-
sursele pentru a se distra cu priete-
nii, folosind verbul „a se înveseli”:

„Dar el, drept răspuns, a zis tată-
lui său: ̀ Iată, eu îţi slujesc ca un rob de 
atâţia ani și niciodată nu ţi-am călcat 
porunca; și mie niciodată nu mi-ai 
dat măcar un ied să mă înveselesc cu 
prietenii mei.̀ ”(Luca 15:29).

În parabola despre omul bogat, 
a cărui ţarină rodise mult, Hristos 
îl prezintă pe protagonistul pildei 
ca fiind preocupat de „binele” sufle-
tului său, căruia bogatul i se adresa, 
făcând referire la aceleași elemente 
(mâncare și distracţie): „Suflete, ai 
multe bunătăţi strânse pentru mul-
ţi ani; odihnește-te, mănâncă, bea 
și înveselește-te!” (Luca 12:19).

O stare asemănătoare pare să 
domnească și în rândurile celor ce 
vor fi contemporani cu venirea lui 
Isus, care sunt descriși ca având ace-
leași preocupări majore ca generaţia 
lui Noe, respectiv mâncare, băutură 
și împerechere(!) (senzualitate): „În 
adevăr, cum era în zilele dinainte 
de potop, când mâncau și beau, se 
însurau și se măritau, până în ziua 
când a intrat Noe în corabie, și n-au 
știut nimic, până când a venit po-
topul și i-a luat pe toţi, tot așa va fi 
și la venirea Fiului omului.” (Matei 
24:38,39).

O atitudine inconștientă și 
iresponsabilă de alergare după dis-
tracţii și „veselie”, așa cum predo-
mină în zilele noastre, este sfidă-
toare la adresa lui Dumnezeu și va 
fi fatală tuturor celor care o adoptă, 
chiar dacă își zic „așteptători” și se 
abţin - deocamdată - de la mâncatul 
de carne și, în anumite cazuri, chiar 
și de la consumul băuturilor alcoo-
lice: „Și totuși Domnul, Dumneze-
ul oștirilor, vă cheamă în ziua aceea 
să plângeţi și să vă bateţi în piept, să 
vă radeţi capul și să vă încingeţi cu 
sac. Dar iată, în schimb, veselie și 
bucurie! Se junghie boi și se taie oi, 
se mănâncă la carne și se bea la vin: 
`Să mâncăm și să bem, căci mâine 
vom muri!` Domnul oștirilor mi-a 
descoperit, și mi-a zis: ̀ Nu, nelegiu-
irea aceasta nu vi se va ierta până nu 
veţi muri ,̀ zice Domnul, Dumne-
zeul oștirilor.” (Isaia 22:12).

Este lesne de înţeles că mediul 
social și mentalităţile vremii exercită 
o presiune puternică asupra tuturor 
membrilor societăţii, căutând să le 
impregneze același mod de a gândi 
și a se raporta la realitate. Așa se face 
că, împrumutând tiparele vremii, 
chiar și tinerii crescuţi în familii de 
credincioși sunt tentaţi să-și caute 
bucuria și împlinirea în ceea ce văd 
că urmăresc și semenii lor. 

Această tendinţă încearcă să 
penetreze din ce în ce mai mult 
chiar și în biserică, făcând-o de ne-
recunoscut. Anumite lucruri de ne-
conceput altădată, încep să fie con-
siderate astăzi ca de la sine înţelese, 
ba chiar pretinse ca un drept,   iar 
cine nu prea reușește să le perceapă 
ca atare, ajunge să fie privit ca având 
ceva probleme de adaptare, dacă nu 
chiar mai rău...
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„În această etapă a existen-
ţei omenirii, există o pasiune fără 
precedent pentru plăcere. Peste tot 
prevalează extravaganţa risipitoare 
și necugetată. Mulţi sunt plini de 
înfocare pentru amuzament și dis-
tracţie. Mintea începe să fie frivolă 
și superficială, pentru că nu mai este 
obișnuită cu meditaţia sau studiul 
disciplinat. Sentimentalismul plin 
de ignoranţă este cultivat, rafinat, 
înălţat și înnobilat. Dar prea ade-
sea fiecare realizare de valoare este 
neglijată pentru etalarea modei și 
pentru plăceri superficiale.” - Solii 
către tineret, pg. 357.1

„Dorinţa de senzaţii și distrac-
ţie este o ispită și o capcană pentru 
poporul lui Dumnezeu și mai ales 
pentru tineri. Satana pregătește în-
totdeauna ademeniri pentru a dis-
trage minţile de la solemna lucrare 
de pregătire pentru viitorul apropi-
at. Prin agenţii lumești, el menţine 
o stare de continuă excitaţie, care 
să-i poarte pe cei imprudenţi spre 
plăcerile trecătoare. Sunt spectaco-
le, lecturi și o nesfârșită varietate de 
distracţii menite să îi ducă la iubirea 
lumescului. Prin această unire cu 
lumea, credinţa este slăbită. El are 
multe plase fin ţesute, inofensive 
în aparenţă, dar care sunt pregătite 
cu măiestrie ca să-i prindă în mreje 
pe cei tineri și imprudenţi. Mintea 
obișnuită tinde spre plăcere și sati-
sfacerea de sine... Politica lui Sata-
na este umplerea minţii cu dorinţa 
după distracţiile lumești, ca să nu 
mai poată fi timp pentru întreba-
rea: `Cum stau cu sufletul meu? ”̀ 
- Solii către tineret, pg. 373.1,2

Astfel se conturează tot mai 
clar un grup deloc neglijabil de ti-
neri - majoritatea crescuţi în fami-

lii de membri ai bisericii - a căror 
atitudine și manifestări dau serios 
de gândit, întrucât se încearcă să se 
încetăţenească ideea că așa este nor-
mal și așa ar trebui să arate biserica, 
ieșindu-le în întâmpinare cu „pro-
grame” și „activităţi” pe măsura 
gusturilor și apucăturilor lor.

„Tinerii păzitori ai Sabatului 
sunt dedaţi căutării de plăceri. Am 
văzut că nici măcar unul din do-
uăzeci nu cunoaște din experienţă 
ce este religia. Ei sunt într-o goană 
continuă după ceva care să le sati-
sfacă dorinţa de schimbare, de dis-
tracţie; și dacă nu se vor trezi în așa 
fel, încât să zică din inimă p̀rivesc 
toate aceste lucruri ca o pierdere faţă 
de preţul nespus de mare al cunoaș-
terii lui Hristos Isus, Domnul meù  
(Filipeni 3:8), ei nu vor fi vrednici 
de El și vor pierde viaţa veșnică. Cei 
tineri, în general, sunt înșelaţi teri-
bil și, cu toate acestea, ei susţin că 
sunt credincioși. Vieţile lor necon-
sacrate constituie o rușine la adresa 
numelui de creștin; exemplul lor 
constituie o capcană pentru alţii. 
Ei constituie o piedică pentru cel 
păcătos, pentru că aproape în toate 
privinţele ei nu sunt mai buni decât 
cei necredincioși. Ei au Cuvântul 
lui Dumnezeu, însă avertizările, 
sfaturile, îndemnurile și mustrări-
le acestuia nu sunt luate în seamă, 
ca și încurajările și făgăduinţele 
pentru cel ascultător și credincios. 
Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt 
toate împlinite cu condiţia ascul-
tării umile. Un singur model este 
dat celor tineri, însă cum s-ar putea 
compara vieţile lor cu viaţa Dom-
nului Hristos? Sunt alarmată să 
văd pretutindeni ușurătatea tineri-
lor și tinerelor care pretind a crede 

adevărul. Se pare că Dumnezeu nu 
are loc în gândurile lor. Minţile lor 
sunt pline de prostii. Conversaţia 
lor nu este altceva decât vorbărie 
goală, deșartă.” - Mărturii pentru 
comunitate, vol, 1, pg. 496.1     

Mai mult, s-a ajuns ca predicile 
și celelalte programe religioase de 
la adunările de tineret să fie privi-
te, în cel mai fericit caz, ca un rău 
necesar - o formalitate care trebuie 
îndeplinită și ea, și aceasta cât de ra-
pid, pentru ca după aceea să poată 
începe distracţia adevărată.

Dacă programul conţine o pre-
dică dimineaţa și una după-masa, 
sunt deja „prea multe” (toată ziua 
numai predici!!!), iar dacă se întâm-
plă cumva ca vreuna să depășească 
40-50 de minute, sunt „intermi-
nabile”, „epuizante”, „imposibile”. 
Aceasta în condiţiile în care, în șco-
lile lumești, aceiași tineri participă 
zilnic la 6-8 ore de cursuri, timp de 
mulţi ani la rând.

Dacă așa stau lucrurile cu pre-
dicile, cu rugăciunea este și mai 
grav, fiindcă acolo oamenii stau și în 
genunchi (încă). Evident, se dorește 
ca rugăciunile să fie cât de puţine și 
cât de scurte; iar dacă cineva încă 
mai are interes pentru predică și 
rugăciune, ajunge foarte repede a 
fi catalogat drept demodat, habot-
nic, fanatic etc. și marginalizat ca 
atare. De calificative similare pot 
avea parte acei care merg îmbrăcaţi 
ca „de Sabat” la program - băieţii 
în costum sau fetele nemachiate 
și nefardate, în rochii sau fuste, și 
acestea de o lungime decentă, și 
purtând încălţăminte fără tocuri 
înalte etc. 

Sabatul ajunge să fie perceput 
așa ca o pacoste, nu neapărat fiind-
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că i s-ar mai recunoaște vreo valoare 
de sfinţenie sau pentru că i-ar mai 
opri de la ceva (faza aceasta fiind 
depășită de mult), ci pentru că, în 
această perioadă nu se mai pot dis-
tra chiar „în văzul lumii” sau în au-
zul ei, existând riscul să vină niște 
„pisălogi” și să le strice distracţia cu 
observaţiile lor habotnice și inter-
pretările lor înguste ale Scripturii.

„Mi-a fost arătat că foarte mul-
ţi dintre părinţii care mărturisesc a 
crede solemna solie pentru acest 
timp nu și-au educat copiii pentru 
Dumnezeu. Ei nu s-au înfrânat și 
s-au supărat pe oricine a încercat 
să-i oprească. Ei nu și-au legat zil-
nic, printr-o credinţă vie, copiii de 
altarul Domnului. Multora dintre 
acești tineri li s-a îngăduit să calce 
porunca a patra, căutând satisface-
rea plăcerilor lor în ziua cea sfântă a 
lui Dumnezeu. Ei n-au simţit nici 
o mustrare de conștiinţă mergând 
pe străzi în ziua Sabatului pentru 
propria distracţie. Mulţi merg aco-
lo unde le place și fac ceea ce le place 
și părinţii lor se tem atât de mult că 
nu le sunt pe plac, încât, imitând 
atitudinea lui Eli, nu îndrăznesc să 
le poruncească.” - Mărturii despre 
Sabat, pg. 80.1

„Acești tineri, în cele din urmă, 
pierd orice respect pentru Sabat și 
n-au nici o plăcere pentru adună-
rile religioase sau pentru lucrurile 
sacre și veșnice. Dacă părinţii lor 
încearcă să-i mustre cu blândeţe, 
ei se apără, arătând spre greșelile 
unora dintre membrii bisericii. În 
loc să aducă la tăcere de prima dată 
orice încercare de felul acesta, pă-
rinţii gândesc la fel ca și copiii lor; 
dacă acesta sau acela ar fi desăvârșit, 
copiii lor ar fi cum trebuie. În loc de 
a proceda astfel, ei ar trebui să-i în-
veţe că păcatele altora nu constituie 
scuze pentru ei.” - Mărturii pentru 
Sabat, pg. 80.2  

Abia sâmbătă seara, după 
apusul soarelui, începe „adevărata 
viaţă”. Odihniţi și frustraţi de atâta 
stat degeaba plictisitor, clocotesc de 
energie și iniţiative, și vor să se „bu-
cure” acum cu adevărat. Acum pot 
să-și dea frâu liber energiei și nimic 
nu le mai poate sta în cale... Acum e 
„dreptul” lor să se „bucure”, că doar 
pentru asta au venit. Circul poate să 
înceapă! Iar noaptea e întotdeauna 
prea scurtă, chiar dacă o mare parte 
din ea o vor petrece hlizindu-se unii 
la alţii, în distracţii și „jocuri” stu-
pide, prin care încearcă fără succes 

să-și omoare timpul („fără succes” 
fiindcă tot timpul va fi cel care-i va 
omorî pe ei).

Oare nu a acordat Dumnezeu 
fiecăruia libertate deplină să facă ce 
dorește, să se culce când vrea și să se 
trezească atunci când dorește? Este 
cineva în măsură să îngrădească 
libertatea celorlalţi, impunându-le 
când să se culce și când să se scoale? 
Nu este acest lucru abuz, dictatură, 
încălcare a drepturilor omului?

În cazul aceasta, am putea în-
treba: Este valabilă această idee și 
în sens invers? Are cineva dreptul 
să impună ora culcării sau a trezi-
rii celor care vor să trăiască după 
un program de oameni normali, 
chiar și la tabără? Cu ce drept li se 
restricţionează acestora libertatea 
de a se odihni? Și aceștia ar trebui să 
se poată culca și trezi când vor, și nu 
când binevoiesc alţii să le permită 
acest lucru. Ar fi de asemenea nor-
mal să nu fie obligaţi de vacarmul 
produs de ceilalţi să-și configureze 
orele de somn, sau mai bine zis de 
nesomn, după cum au chef ceilalţi. 
Conceptul de libertate individuală 
pare să fie tot mai mult adus ca scu-
ză în favoarea cultivării egoismului 
și satisfacției proprii, în detrimentul 

Păzitorul Adevărului 
Nr. 2 / 20128



Meditaţii

libertății semenului. Este însă cât 
se poate de discutabil în ce măsură 
acesta poate fi considerat drept la li-
bertate sau reprezintă mai degrabă 
abuz de libertatea celuilalt

Dacă acestei categorii de oa-
meni, care solicită manifestarea 
unui minim de bun simţ elemen-
tar, prin respectarea orelor de liniș-
te i se adresează drept răspuns cu 
tupeu replici de genul că „Cine vrea 
să doarmă, n-are decât să meargă 
acasă și să doarmă cât vrea!”, se ri-
dică justificata întrebare, de ce n-ar 
fi valabilă mai degrabă reciproca, 
iar acasă să se ducă cei care tulbură 
liniștea și, dacă tot nu se pot abţine, 
să se manifeste acolo, în căminul lor 
părintesc cum vor ei, fără a fi factori 
perturbatori ai unei reuniuni de oa-
meni civilizaţi.

Asemenea atitudini sunt in-
admisibile chiar și în hotelurile 
lumești, unde astfel de manifestări 
sunt interzise în mod categoric; ce 
să mai vorbim chiar de locuințele 
private unde perturbarea liniștii 
vecinilor după o anumită oră poate 
avea drept consecințe intervenția 
poliției și amenzi corespunzătoa-
re... Mai mult, ele nu sunt cu nici 

un chip tolerate, și cu atât mai pu-
ţin încurajate în bisericile pe care 
noi le numim uneori, cu un aer de 
superioritate, decăzute sau Babi-
lon. Dacă acela e Babilon, noi ce 
mai suntem?

Există o presiune crescândă, 
nu doar din partea unor asemenea 
tineri, ci, din păcate și din partea 
părinţilor care-i susţin, ca biseri-
ca să se „adapteze” „nevoilor” lor, 
ieșindu-le în întâmpinare cu pro-
grame „adecvate” gustului lor. Cu 
alte cuvinte, să se transforme într-
un club de noapte, iar pastorii să 
înceapă să lucreze „schimbul III”, 
transformându-se în animatori 
care să organizeze activităţi distrac-
tive până în zori.

„Panem et circenses” cerea 
plebea încă de pe vremea Impe-
riului Roman, „pâine și circ” pare 
să fi rămas nevoia fundamentală a 
majorităţii chiar și în zilele noastre, 
noutatea constând doar în frecven-
ţa și intensitatea cu care aceasta 
îi este adresată tot mai frecvent și 
bisericii.

Cei mai mulţi refuză să înţelea-
gă un adevăr cât se poate de simplu 
și elementar, și anume că în lumea 
aceasta există instituţii specializate 

pe diverse obiecte de activitate, iar 
de distracţii și amuzamente lumești 
sunt responsabile circul, discotecile 
și cluburile de noapte - în nici un 
caz biserica. În consecinţă, cei care 
caută toate acestea în biserică, le ca-
ută la adresa greșită, întrucât aceas-
ta are cu totul altă misiune, alte pre-
ocupări și alte obiecte de activitate. 
Și dacă au impresia că distracţiile 
în biserică sunt mai puţin vinovate 
decât cele din locuri special amena-
jate pentru ele, se înșeală, fiindcă 
lucrurile stau tocmai invers!

„Moartea, înveșmântată în 
mantia cerului, pândește pe cărarea 
tinerilor. Păcatul este poleit cu sfin-
ţenia bisericii. Aceste forme diferite 
de distracţie din bisericile contem-
porane i-au dus la ruină pe mii de 
tineri care, dacă nu ar fi fost acestea, 
ar fi rămas integri și ar fi devenit ur-
mași ai lui Hristos. Caracterul lor 
a ajuns o epavă din cauza acestor 
petreceri bisericești la modă și a re-
prezentaţiilor teatrale și mult mai 
mulţi vor suferi din cauza aceasta. 
Totuși, oamenii nu vor să ia seama 
la pericol și nici la influenţele teri-
bile răspândite în acest mod. Mulţi 
tineri și multe tinere și-au pierdut 
sufletul din cauza acestor influenţe 
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corupătoare.” - Sfaturi privind ad-
ministrarea, pg. 202.2

„Noi nu ne putem aștepta să 
avem binecuvântarea lui Dumne-
zeu asupra noastră, dacă Îl slujim pe 
Dumnezeu așa cum vrem noi și ne 
îndepărtăm de El pentru plăceri.  

Nu este necesar să ne ocupăm 
de dorinţele lumii după plăcere. 
Sunt și alte locuri în lume unde 
oamenii se pot distra. Aici avem 
nevoie de bărbaţi și femei de nădej-
de; avem nevoie de cei care dau pe 
faţă simplitatea adevăratei evlavii. 
... Pregătirea pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu nu este o lucrare la în-
tâmplare. Nu poţi fi religios uneori, 
iar alteori nu.” - Lucrarea misionar 
medicală, pg. 202.1

Dar de ce se insistă ca activită-
ţile distractive sau „de bucurie” cum 
mai sunt numite în mod eufemistic, 
să fie parte din „programul taberei” 
și să nu se desfășoare acolo unde le-
ar fi locul, în cluburi de noapte sau 
în alte locaţii cu destinaţii similare? 
Din moment ce dispun de multiple 
modalităţi de comunicaţie, doar 
s-ar putea înţelege între ei pe face-
book sau pe alte platforme similare, 
organizând „tabere de distracţie” 
unde nimeni nu i-ar deranja în vre-
un fel și nici ei pe alţii, fiindcă toţi 
ar fi „o inimă și un suflet”, armoni-
zându-se în căutările și preocupări-
le lor. Dar nu fac aceasta, probabil 
pentru că părinţii lor, de care unii 
încă mai sunt dependenţi financiar 
și nu numai, n-ar fi împăcaţi să știe 
că le pleacă de acasă copilul „la dis-
tracţie” și că va face „nopţi albe” în 
căutarea de amuzamente, mai mult 
sau mai puţin „nevinovate”. Din 
acest motiv, cea mai mare parte a 
părinţilor ar face uz de autoritatea 

părintească (cei care încă o mai de-
ţin), interzicându-le participarea la 
asemenea activităţi și refuzând să le 
finanţeze ieșirile.

În schimb, taberele de tineret 
organizate de biserică, pot constitui 
un bun pretext de a obţine încuviin-
ţarea părintească și finanţarea nece-
sară pentru participare, iar părinţii 
rămân acasă liniștiţi și mulţumiţi, 
în speranţa că „poate se mai prinde 
ceva și de ei”. Până aici n-ar fi nimic 
rău, doar că, odată ajunși acolo, or-
ganizarea taberei și programul aces-
teia nu-i mai interesează de fel, ei 
„organizându-și” propria lor tabără 
și propriul „program”, de cele mai 
multe ori nu doar în contratimp, ci 
și în contra-spirit cu cel oficial.

Bineînţeles că, acei care pierd 
nopţile la tabere, cu activităţi mai 
mult sau mai puţin recreative, nu 
vor participa la programele religi-
oase de dimineaţa, sau, în cazul în 
care vor face totuși efortul acesta, 
vor fi atât de obosiţi, încât ele vor 
rămâne fără impact asupra lor: 

„Orice formă de distracţie, 
care răpește dispoziţia sufletească 
pentru rugăciune tainică, pentru 
devoţiune, pentru altarul familiei 
sau pentru participarea la adunările 
de rugăciune, nu prezintă siguran-
ţă, ci este o distracţie periculoasă.” - 
Minte, caracter şi personalitate, vol. 
1, pg. 316.3

„Orice distracţie asupra căreia 
poţi cere binecuvântarea lui Dumne-
zeu cu credinţă nu va fi periculoasă. 
Însă orice distracţie care te lipsește 
de rugăciunea tainică, de momentele 
devoţionale de la altar sau de partici-
parea la serviciul divin la adunare nu 
este sănătoasă, ci periculoasă.” - Că-
minul adventist, pg. 513.3

„Prin urmare, nu ar fi mai bine 
să curmăm obiceiul de a transfor-
ma noaptea în zi și orele proaspete 
ale dimineţii, în noapte? Dacă tine-
rii și-ar forma obiceiul ordinii și al 
regularităţii, și-ar îmbunătăţi sănă-
tatea, memoria, vigoarea și dispozi-
ţia sufletească.” - Minte, caracter şi 
personalitate, vol. 2, pg. 597.1

Întrebarea care se ridică este: 
cum ar trebui să reacţioneze bise-
rica în faţa unor astfel de provocări 
fără precedent? Fără precedent nu 
datorită faptului că nu ar mai fi 
existat incidente izolate în această 
direcţie, ci datorită caracterului de 
masă, pe care-l capătă acest feno-
men, și care reflectă o problemă cât 
se poate de îngrijorătoare, nu doar 
a tinerilor - despre care se spune că 
vor fi „viitorul bisericii” - ci și a pă-
rinţilor lor, care, conștient sau nu, îi 
încurajează în asemenea atitudini?

Este cuvenit a ne pune această 
întrebare, întrucât este clar că ta-
berele de tineret pot reprezenta nu 
doar un mare privilegiu, ci și un pe-
ricol considerabil pentru mulţi:

„Primejdiile pentru cei tineri 
sporesc mult atunci când ei sunt 
aruncaţi într-o companie ce cuprinde 
un mare număr de tineri de vârsta lor, 
cu caractere și obiceiuri de viaţă dife-
rite.” - Căminul adventist, pg. 468.1

Cu asemenea ocazii, presiunea 
negativă a grupului are tendinţa 
să-i determine la conformare și pe 
acei care nu veniseră cu asemenea 
gânduri și intenţii, efectul de turmă 
făcându-se simţit din plin:

„Cei care au un caracter și o ex-
perienţă religioasă superficiale sunt 
gata imediat să se alăture celor ce se 
adună pentru plăceri și amuzament 
și atitudinea și influenţa lor atrage 
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și pe alţii. Uneori tinerii și tinerele 
care încearcă să fie creștini conform 
Bibliei sunt presaţi și convinși să ia 
parte la petreceri. Nefiind dispuși 
să fie consideraţi ciudaţi și solitari, 
refuzând izolarea și înclinaţi să 
urmeze exemplul altora, ei se lasă 
influenţaţi de cei care n-au simţit 
poate niciodată atingerea divină 
în minţile și inimile lor. Dacă s-ar 
fi raportat — rugându-se stărui-
tor — la standardul divin pentru a 
învăţa ce a spus Hristos cu privire 
la roadele pe care ar trebui să le dea 
un p̀om̀  creștin, ei ar fi realizat 
că aceste distracţii sunt adevărate 
banchete, menite să împiedice su-
fletul de a accepta invitaţia la masa 
nunţii Mielului.” - Solii către tine-
ret, pg. 388.4

„Cei care pretind a fi creștini, 
dar au un caracter și o experienţă 
religioasă superficială, sunt folosiţi 
de către ispititor ca momeli ale sale. 
Această categorie este întotdeauna 
gata pentru întâlniri de dragul plă-
cerii sau unele sporturi, iar influenţa 
acestora îi atrage și pe alţii. Tineri și 
tinere care au încercat să fie creștini 
conform Bibliei sunt convinși să se 
alăture în acele petreceri și ei sunt 
atrași în ring. Ei nu cercetează cu 
rugăciune standardul divin pentru 
a afla ce a spus Domnul Hristos în 
privinţa rodirii pomului creștin. Ei 

nu își dau seama că aceste distracţii 
sunt cu adevărat banchetul lui Sata-
na, pregătit de el pentru a împiedica 
sufletele să accepte invitaţia la ospă-
ţul nunţii Mielului și să primească 
haina albă a caracterului, care este 
neprihănirea Domnului Hristos. Ei 
ajung confuzi și nu mai știu ce este 
bine să facă, în calitate de creștini. 
Ei nu vor să fie socotiţi deosebiţi, 
ciudaţi, și în mod firesc înclină să 
urmeze exemplul altora. Astfel, ei 
ajung sub influenţa acelora care nu 
au simţit niciodată atingerea divină 
asupra inimii sau a minţii.” - Cămi-
nul adventist, pg. 518.1 

„Acel simplu creștin care ia 
parte la distracţii lumești se află pe 
un teren minat. El a părăsit tărâ-
mul alimentat de atmosfera vitală 
a cerului și a plonjat într-un mediu 
în care atmosfera este întunecată 
de praf și ceaţă. De cele mai multe 
ori, petrecerile și întrunirile care au 
ca obiect distracţia sunt o insultă la 
adresa religiei lui Hristos.” - Solii 
către tineret, pg. 388.2

Raportul biblic nu relatează 
nicăieri că Domnul Isus ar fi orga-
nizat activităţi distractive, tabere de 
amuzament și jocuri de societate. 
Ceea ce scrie, însă, este că a inter-
venit în modul cel mai categoric 
atunci când „casei Tatălui Său” 
s-a încercat să i se schimbe des-

tinaţia într-o „peșteră de tâlhari”. E 
drept că și El a mai petrecut nopţi 
nedormite, dar nu jucând „impuls”, 
„văduva veselă” etc., ci în veghere, 
rugăciune și comuniune cu Tatăl 
Său - Dumnezeul Universului. 

„Domnul Hristos este mode-
lul nostru; viaţa Sa a constituit un 
exemplu de fapte bune... Compa-
raţi-vă viaţa cu cea a Mântuitorului 
vostru, care a făcut un sacrificiu 
atât de mare ca să puteţi fi mântuiţi. 
El petrecea adesea toată noaptea, pe 
pământul umed, în rugăciune ago-
nizantă. Voi căutaţi doar plăcerea 
voastră. Ascultaţi vorbele deșarte, 
ușuratice; râsetele, glumele. Imită 
acestea Modelul? Ascultaţi încă, 
este menţionat Domnul Isus? Este 
adevărul subiectul conversaţiei? 
Aduc vorbitorii slavă crucii lui 
Hristos? Ei vorbesc despre moda 
aceasta, despre boneta aceea, despre 
rochia cealaltă, despre ce a zis cuta-
re tânăr sau cutare tânără sau des-
pre distracţiile pe care le pun la cale. 
Ce veselie! Sunt îngerii atrași spre 
acel loc și se îndreaptă aproape 
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de ei și în jurul lor spre a abate în-
tunericul pe care Satana îl îngră-
mădește asupra și în jurul lor? Oh, 
nu. Ei se întorc înapoi îndureraţi. 
Văd lacrimi pe faţa acestor îngeri. E 
posibil ca îngerii lui Dumnezeu să 
poată fi făcuţi să plângă? Da, chiar 
așa!” - Mărturii pentru comunitate, 
vol. 1, pg. 505.2

În prezent, dacă ai încerca să 
mai propui vreo rugăciune sau să 
mai aduci vorba de lucruri sfinte 
sâmbătă seara, după apus, riști să fii 
omorât cu pietre, iar dacă ai totuși 
șansa să scapi, vei fi stigmatizat ca 
„fariseu” pentru tot restul vieţii... Și 
ce contează?

„Adevăraţii urmași ai lui 
Hristos vor avea de făcut sacrifi-
cii. Ei vor ocoli locurile lumești, 
de distracţie, pentru că acolo nu-L 
găsesc pe Isus și nici nu întâlnesc 
o influenţă care să-i facă mai sfinţi 
și să crească în har. Ascultarea de 
Cuvântul lui Dumnezeu îi va face 
să se îndepărteze de toate aceste 
lucruri.” - Solii către tineret, pg. 
376.2

„Acela care păstrează însă le-
gătura cu Dumnezeu nu poate par-
ticipa din inimă la astfel de mani-
festări. Cuvintele pe care le aude nu 
sunt potrivite pentru el, pentru că 
nu reprezintă limbajul Canaanu-
lui. Cei care le rostesc nu dovedesc 
că înalţă cântări de laudă la adresa 
lui Dumnezeu în inimile lor.” - So-
lii către tineret, pg. 388.3

„Toţi cei care veghează și aș-
teaptă venirea lui Hristos pe norii 
cerului nu se vor amesteca cu lu-
mea, intrând în societăţi dedicate 
plăcerii și participând la întruniri 
pentru distracţie.” - Evenimentele 
ultimelor zile, pg. 85.1

A fost și rămâne o certitudine 
faptul că biserica are o misiune și 
responsabilitate vizavi de toţi ti-
nerii ei, una pe care n-o poate nici 
ignora și nici neglija, însă aceasta 
nu constă în asigurarea de „pâine și 
circ”, pe care amatorii de distracţii 
ar trebui să le caute în altă parte și 
nu în locul unde este chemat Nu-
mele Domnului. 

Faţă de acestea, biserica este 
chemată să ia o atitudine hotărâtă 
și tranșantă, neîngăduind ca scopul 
cu care sunt organizate adunări 
mai mari și tabere de tineret să fie 
deturnat, iar acestea să fie transfor-
mate în reuniuni de distracţii, la 
care părinţii nu și-ar trimite cu nici 
un chip copiii. 

„Am o solie hotărâtă pentru 
poporul nostru din... Domnul nu 
le cere să procure posibilităţi de 
distracţie pentru turiști. Înfiinţa-
rea unei instituţii în scopul acesta 
ar însemna să punem o pildă rea în 
faţa poporului Domnului. Rezul-
tatul nu ar justifica efortul depus.” 
- Mărturii pentru comunitate, vol. 
7, pg. 95.1

„În general, tinerii se compor-
tă ca și când ceasurile preţioase ale 
timpului de har, în timp ce harul se 
prelungește, ar fi o mare sărbătoa-
re, iar ei ar fi în această lume doar 
pentru distracţie, pentru a fi mereu 
satisfăcuţi de un cerc neîntrerupt 
de senzaţii. Satana a făcut eforturi 
speciale pentru a-i determina să-și 
găsească fericirea în distracţiile lu-
mești și a se îndreptăţi străduindu-
se să arate că aceste distracţii sunt 
nevătămătoare, nevinovate și chiar 
importante pentru sănătate. Acest 
institut nu trebuie să ajungă un loc 
pentru distracţie și amuzament. 

Aceia care nu pot trăi fără emoţii 
tari și distracţii nu vor fi de nici un 
folos pentru lume; și nici viaţa lor 
nu va putea fi îmbunătăţită în vre-
un fel. Și dacă se dezlipesc de lume, 
ei vor fi la fel ca atunci când sunt în 
lume.” - Mărturii pentru comunita-
te, vol. 1, pg. 564.2   

Bineînţeles că și părinţilor 
le revine o responsabilitate majo-
ră, și anume aceea de a nu se lăsa 
orbiţi de iubirea lor faţă de copiii 
lor, de care sunt atât de mândri, 
ci să abordeze cu obiectivitate și 
responsabilitate aceste chestiuni, 
pentru a nu repeta istoria tragică a 
lui Eli și a fiilor săi:

„Ce mulţi părinţi istoviţi și 
împovăraţi au devenit sclavii copi-
ilor în timp ce, potrivit cu educaţia 
și instrucţiunile lor, copiii trăiesc 
pentru a se mulţumi, a se distra și 
a se slăvi pe ei înșiși. Părinţii seamă-
nă în inimile copiilor lor sămânţa 
ce produce o recoltă pe care nu se 
îngrijesc s-o culeagă. Sub această 
educaţie, la vârsta de zece, doispre-
zece sau șaisprezece ani, copiii se 
cred foarte înţelepţi, își imaginează 
că sunt extraordinari și se privesc ca 
fiind întru totul prea pricepuţi ca 
să fie supuși părinţilor, prea elevaţi 
ca să se coboare la datoriile vieţii 
de fiecare zi. Iubirea de plăcere le 
stăpânește mintea, iar egoismul, 
mândria și revolta aduc rezultate 
amare în viaţa lor. Ei acceptă insi-
nuările lui Satana și cultivă o ambi-
ţie nesfinţită de a-și face o apariţie 
măreaţă în lume.” - Înalta noastră 
chemare, pg. 178.3

Dar ce poate fi chiar așa de rău 
în modul cum aleg tinerii să-și pe-
treacă timpul liber la tabere? Iată 
câteva exemple:
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Conversaţiile
„Conţinutul conversaţiilor 

purtate la multe reuniuni sociale 
dă la iveală preocuparea inimii. 
Discuţia frivolă, ușoară, vorbe-
le de duh nesăbuite, rostite doar 
pentru a stârni râsete, nu-L repre-
zintă corect pe Hristos. Cei care 
le pronunţă nu vor fi dispuși să se 
confrunte cu înregistrarea lor din 
ceruri. Impresia lăsată de o astfel 
de atitudine asupra ascultătorilor 
este greșită și reflectă o imagine 
distorsionată a lui Isus. Tinerii 
să-și cântărească bine cuvintele, 
pentru că din ele vor fi găsiţi nevi-
novaţi sau vor fi condamnaţi. Nu 
uitaţi că Isus este alături de voi ori-
unde aţi merge, văzând faptele și 
ascultând cuvintele voastre. V-aţi 
rușina să-L auziţi vorbindu-vă și 
ascultându-vă conversaţiile?...” - 
Solii către tineret, pg. 388.1 

Muzica nepotrivită, ilaritatea, 
glumele prosteşti şi moda

„Mi-a fost prezentat cum se 
desfășoară o astfel de întâlnire, 
unde erau adunaţi aceia care măr-
turiseau că sunt de partea adevă-
rului. O persoană stătea la instru-
ment și dădea frâu liber unor astfel 
de cântece, care îi făceau pe îngerii 
păzitori să plângă. Mi-au fost re-
latate multe întruniri de acest fel. 
Am văzut veselia, etalarea în îm-
brăcăminte, împodobirea persona-
lă. Toţi vor să pară strălucitori și să 
se dedea la râsete, glume prostești, 
lingușire și râs gălăgios. Ochii scân-
teiază, obrajii se îmbujorează, con-
știinţa doarme. Mâncând, bând și 
veselindu-se, ei fac tot ce pot pen-
tru a-L uita pe Dumnezeu. Scena 
plăcerii constituie paradisul lor. Iar 

cerul privește asupra lor, văzând și 
auzind totul.” - Căminul adventist, 
pg. 515.1 

Căutarea de plăceri şi ruperea le-
găturii cu cerul

„Scenele de veselie și de ila-
ritate stupidă și lipsită de sens nu 
trebuie să constituie pentru noi un 
mijloc de recreere. Noi ne putem 
recrea într-o manieră care înnobi-
lează și aduce o binecuvântare asu-
pra celor cu care ne asociem și care 
ne pregătește pentru a avea un mai 
mare succes în realizarea datoriilor 
ce ne revin, în calitate de creștini.” - 
Minte, caracter şi personalitate, vol. 
I, pg. 313.3

„Mulţi sunt dornici să participe 
la distracţii lumești, demoralizatoa-
re, pe care Cuvântul lui Dumnezeu 
le interzice. Astfel, ei își întrerup 
comunicarea cu Dumnezeu și intră 
în rândurile iubitorilor de plăceri ale 
lumii. Păcatele care au dus la nimici-
rea antediluvienilor și a cetăţilor din 
câmpie există și astăzi — nu numai 
în regiunile păgâne, nu numai prin-
tre creștinii cu o credinţă populară, 
ci și printre aceia care așteaptă veni-
rea Fiului omului. Dacă Dumnezeu 
v-ar prezenta aceste păcate așa cum 
apar în ochii Lui, v-aţi umple de ru-
șine și groază.” - Căminul adventist, 
pg. 522.1

Jocurile nesăbuite
Și în privinţa mult discutate-

lor „jocuri” nesăbuite și fără folos, 
cuvântul inspirat este fără echi-
voc, arătând că nu doar cei care le 
joacă, ci și cei care le îngăduie și/
sau încurajează se fac prin aceasta 
vinovaţi înaintea lui Dumnezeu. O 
experienţă relatată de sora White 
în această privinţă, și asupra căreia 

a mai revenit și cu alte ocazii, poate 
fi relevantă pentru cei ce vor să pri-
ceapă:

„Recente experienţe care au 
avut loc în colegiile și sanatoriile 
noastre mă fac să revin asupra soliei 
pe care mi-a dat-o Domnul pentru 
profesorii și elevii școlii adventiste 
din Cooranbong - Australia. 

În aprilie 1900, la „Avondale 
School“, s-a hotărât câteva zile li-
bere pentru lucrătorii creștini. Pro-
gramul primei zile prevedea o întâl-
nire la capelă, dimineaţa, întâlnire 
la care eu și alţi câţiva profesori ne-
am adresat elevilor, amintindu-le 
ce a făcut Dumnezeu pentru con-
struirea acestei școli și vorbindu-le 
despre privilegiile și posibilităţile 
lor de a fi elevii ei.

După adunare, restul zilei a 
fost petrecută de către elevi în dife-
rite jocuri și distracţii, unele dintre 
ele frivole, lipsite de bună cuviinţă 
și grotești.  

În noaptea care a urmat, am 
revăzut cele întâmplate în timpul 
după-amiezii. Imaginea era clară 
înaintea ochilor mei și am primit o 
solie pentru directorul și profesorii 
școlii.    

Mi s-a arătat că, prin jocurile 
desfășurate în acea după-amiază în 
școală, vrăjmașul câștigase o victo-
rie și că profesorii fuseseră cântăriţi 
și găsiţi ușori. Am fost mâhnită și 
împovărată de gândul că aceia care 
se aflau în poziţii de răspundere 
deschiseseră poarta, invitându-l 
pe vrăjmaș, pentru că asta au fă-
cut atunci când au îngăduit să se 
petreacă ceea ce s-a petrecut. Ca 
educatori, ei trebuia să fi fost fermi 
împotriva pătrunderii vrăjmașului 
printre elevi. Prin îngăduinţa lor, ei 
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L-au întristat pe Duhul lui Dumne-
zeu. Elevii au fost încurajaţi într-o 
activitate ale căror efecte nu puteau 
fi ușor șterse. Calea distracţiilor de-
șarte nu are capăt și orice pas făcut 
pe ea este un pas pe care Isus nu l-a 
făcut niciodată.” - Sfaturi pentru 
părinţi, educatori şi elevi, pg. 348.5

„Putem să ne ocupăm mintea 
și timpul folositor, fără a încerca să 
găsim metode de distracţie. În loc 
să petreceţi timpul jucând jocu-
rile pe care atât de mulţi le joacă, 
daţi-vă silinţa să faceţi ceva pentru 
Domnul.” - Sfaturi pentru părinţi, 
profesori şi elevi, pg. 549.4 

Întrucât chestiunea distracţii-
lor nu este deloc una neproblema-
tică și fără pericole, există câteva 
elemente care ar trebui considerate 
cu toată seriozitatea:

„Astfel de surse de entuziasm 
și inspiraţie nu au origini cerești. 
Ele aparţin în întregime acestui 
pământ. Îngerii privesc cu tristeţe 
la uitarea celor pentru care Hristos 
a făcut atât de mult. Atunci când 
boala și moartea îi înconjoară pe 
cei care au trăit pur și simplu pen-
tru plăcerile egoiste ale sinelui, ei 
descoperă, prea târziu însă, că nu 
au ulei în candele și că sunt complet 
nepregătiţi pentru sfârșitul exis-
tenţei lor.” - Solii către tineret, pg. 
387.3

„Între întâlnirile urmașilor 
lui Hristos, în vederea unei recreeri 
creștine, și întrunirile lumești pen-
tru plăcere și distracţie va exista un 
contrast vădit. În loc de rugăciune și 
menţionarea numelui lui Hristos și 
a lucrurilor sacre, de pe buzele celor 
lumești se va auzi un râs prostesc și 
conversaţii goale. Ideea lor este să pe-
treacă bine. Distracţiile lor încep cu 

nesăbuinţă și sfârșesc în deșertăciu-
ne.” - Căminul adventist, pg. 512.3

„Este mare nevoie de cumpăta-
re în distracţii, ca în orice alt lucru. 
Caracterul acestor distracţii trebu-
ie avut în vedere cu multă atenţie 
și cu toată grija. Fiecare tânăr ar 
trebui să se întrebe: Ce influenţă 
vor avea aceste distracţii asupra să-
nătăţii fizice, mintale și morale? Va 
fi mintea mea atât de răvășită, încât 
să-L uit pe Dumnezeu? Voi înceta 
Eu să am ca ţintă slava Lui?” - Că-
minul adventist, pg. 512.4

Să însemne aceasta că tinerii 
creștini ar trebui să trăiască privaţi 
de bucurii, să nu facă nimic altceva 
în afară de a cânta, a se ruga sau a 
asculta predici? Să însemne aceasta 
că acestea sunt singurele tipuri de 
activităţi „recreative” pe care biseri-
ca are datoria să le ofere? Să însem-
ne că la aceasta trebuie să se rezume 
bucuria tinerilor creștini? Nicide-
cum! Doar că din multitudinea 
de opţiuni posibile, trebuie alese 
acelea care pot îmbina plăcutul cu 
utilul, nefiind doar o prostească 
pierdere de vreme.

„Există persoane cu o imagi-
naţie bolnavă, pentru care religia 
este un tiran care stăpânește asupra 
lor cu un toiag de fier.... Ei conside-
ră că orice fel de recreere și de amu-
zament este păcat. Aceasta este o 
extremă. Alţii consideră ca mintea 
trebuie să fie în continuu frămân-
tată, să inventeze noi distracţii, și 
aceasta pentru a dobândi sănăta-
te. Ei se obișnuiesc să depindă de 
emoţii tari și nu se simt în largul lor 
fără acestea. Adevăratele principii 
ale creștinismului deschid în faţa 
tuturor o sursă de fericire ale cărei 
dimensiuni — înălţime și adân-

cime, lungime și lărgime — sunt 
nemăsurate.” - Familia împlinită, 
pg. 107.1

„Dacă punem restricţii copii-
lor noștri în privinţa plăcerilor dă-
unătoare, care tind să corupă și să 
conducă pe o cale greșită, trebuie să 
le oferim în loc modalităţi de recre-
ere nevinovate, care să îi conducă pe 
căi bune, pe care nu există niciun 
pericol.... În timp ce evitam ceea ce 
este fals și artificial … trebuie să ofe-
rim surse de bucurie și de recreere 
care sunt curate, nobile și înălţătoa-
re.” - Familia împlinită, pg. 111.1

„Este privilegiul și datoria creș-
tinilor să caute să-și învioreze spiri-
tul și să-și întărească trupul prin 
recreaţie nevinovată, cu scopul de 
a-și folosi puterile fizice și mintale 
pentru slava lui Dumnezeu. Felul 
în care ne recreăm nu trebuie să 
constituie scene de distracţie, lipsi-
te de sens. Trebuie să ne organizăm 
felul în care ne recreăm, astfel încât 
să beneficiem de recreaţie și ea să fie 
o sursă de înălţare pentru aceia cu 
care ne asociem...” - Căminul ad-
ventist, pg. 493.2

„Să nu pierdem niciodată din 
vedere că Domnul Isus este un izvor 
de bucurie. El nu găsește plăcere în 
nenorocirea fiinţelor omenești, ci Îi 
place să le vadă fericite. Creștinii au 
multe surse de bucurie la îndemâna 
lor și pot spune fără greș care plăceri 
le sunt îngăduite și folositoare.... ” - 
Înalta noastră chemare, pg. 339.1

„Există modalităţi foarte be-
nefice de a ne recrea, atât pentru 
minte, cât și pentru trup. Mintea 
luminată, plină de discernământ, 
va găsi multe modalităţi de recreare 
și distracţie din surse nu doar nevi-
novate, dar și instructive. Recreaţia 
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în aer liber, contemplarea lucrărilor 
lui Dumnezeu în natură vor fi de 
cel mai real folos.” - Căminul ad-
ventist, pg. 496.2

„Întâlnirile cu caracter social 
devin folositoare în cel mai înalt 
sens, și instructive, atunci când cei 
care se adună laolaltă, cu inimile 
clocotind de dragostea lui Dum-
nezeu, discută lucruri din Cuvân-
tul lui Dumnezeu, metode pentru 
înaintarea lucrării Sale și faceri de 
bine pentru semenii lor. Când Du-
hul lui Dumnezeu este primit ca un 
oaspete de seamă la aceste adunări, 
când nu se spune și nu se face nimic 
care să-L îndepărteze, Dumnezeu 
este onorat, iar cei care se adună 
laolaltă sunt învioraţi și întăriţi.” - 
Căminul adventist, pg. 502.4

În loc ca apusul soarelui, sâm-
bătă seara, să constituie sfârșitul 
oricărei preocupări religioase (în 
cazul în care ea ar fi existat până 
atunci), interesul pentru lucrurile 
religioase și pentru comuniune cu 
Dumnezeu ar trebui să existe și să 
fie primordial în continuare, întru-
cât ea oferă acea satisfacţie și îm-
plinire, pe care tinerii o caută fără 
nici o șansă de izbândă în jocuri și 
distracţii stupide, care nu le-o pot 
oferi nicidecum:

„Prieteni tineri... spiritul vos-
tru agitat cere varietate și însetează 
după plăcere, distracţie și râsete și 
după societatea tovarășilor voștri 
tineri. Voi vă săpaţi fântâni cră-
pate care nu conţin apă. Mintea și 
acţiunile voastre sunt stăpânite de 
o putere amăgitoare. Fericirea este 
de găsit numai în pocăinţă faţă 
de Dumnezeu și credinţă faţă de 
Domnul nostru Isus Hristos. Pen-
tru că inima voastră este plină de 

răzvrătire, ea răsuflă în cuvintele 
voastre. Rugăciunile voastre egois-
te și formele religioase pot linguși 
conștiinţa, dar ele nu fac decât să 
mărească pericolul. Firea voastră 
nu este reînnoită. 

Sângele preţios al lui Isus este 
izvorul pregătit să cureţe sufletul 
de întinăciunea păcatului. Când 
vă hotărâţi să-L acceptaţi pe El ca 
prieten, o lumină nouă și trainică 
va străluci de la crucea lui Hristos. 
Un simţământ adevărat al sacrifi-
ciului și mijlocirii scumpului nos-
tru Mântuitor va zdrobi inima care 
devenise împietrită de păcat și în 
suflet veţi avea iubire, recunoștinţă 
și smerenie. Predarea inimii lui Isus 
îl face pe cel răzvrătit să se pocăias-
că și apoi vorbirea sufletului ascul-
tător este: `Cele vechi s-au dus; iată 
că toate lucrurile s-au făcut noi .̀ 
Aceasta este adevărata religie a Bi-
bliei. Tot ce este mai puţin decât 
atât este înșelăciune.” - Mărturii 
pentru comunitate, vol. 4, pg. 625.2

„Mi-a fost dată lumina — în re-
petate rânduri - că toate întrunirile 
noastre ar trebui să fie caracterizate 
de o influenţă religioasă pregnan-
tă…” - Solii către tineret, pg. 391.2

„Tinerii susţin că au nevoie de 
ceva care să însufleţească și să dis-
tragă mintea. Am văzut că se poate 
găsi plăcere în hărnicie, mulţumire 
în a duce o viaţă cu folos... Speranţa 
creștină este chiar ceea ce avem ne-
voie. Religia se va dovedi un mân-
gâietor pentru cel necredincios, o 
călăuză sigură spre Izvorul adevă-
ratei fericiri. ...

Prieteni tineri, am văzut că, 
având o astfel de ocupaţie și diver-
tisment al minţii, puteţi fi fericiţi. 
Însă motivul pentru care voi nu 

aveţi astâmpăr este că nu căutaţi 
singura sursă de fericire. Voi încer-
caţi tot timpul să găsiţi în afara lui 
Hristos acea fericire care nu se poa-
te găsi decât în El.  

Tinerii au nevoie exact de ceea 
ce nu au, și anume de religie. Nimic 
nu o poate înlocui. Religia doar cu 
numele nu înseamnă nimic. Nu-
mele sunt înscrise în cărţile bisericii 
de pe pământ, dar nu în cartea vie-
ţii. Am văzut că nu este nici măcar 
unul din douăzeci de tineri care să 
știe din experienţă ce este religia.” - 
Mărturii pentru comunitate, vol. 1, 
pg. 503, 504.2

Hristos a trăit o viaţă de încer-
cări și sacrificii pentru noi. Putem 
noi oare să refuzăm să-I aparţinem? 
Ispășirea Sa, precum și îndreptăţi-
rea, desăvârșirea pe care El așteaptă 
să ne-o dea nu reprezintă suficiente 
subiecte care să ne ocupe mintea? 
Dacă tinerii ar scoate din tezaurele 
Bibliei comorile pe care aceasta le 
conţine, dacă ar medita la iertarea, 
pacea și îndreptăţirea veșnică pe 
care le aduce cu sine comoara lepă-
dării de sine, n-ar mai simţi nici o 
dorinţă pentru un entuziasm sau 
pentru o distracţie îndoielnică.” - 
Solii către tineret, pg. 389.2

Se poate ca experienţa multora 
să fi fost diferită de aceasta. Și pen-
tru ei există speranţă, cu condiţia 
de a nu se împietri într-o atitudine 
de îndreptăţire de sine, ci de a-și 
schimba neîntârziat obiceiurile și 
comportamentul:

„Fac apel la tinerii din ... să ia 
seama la căile lor și să schimbe cur-
sul acţiunii lor înainte de a fi prea 
târziu. Unii dintre voi vă mândriţi 
cu capacităţile voastre, dar cu cât 
sunt mai de valoare talanţii încre-
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dinţaţi vouă spre păstrare, cu atât 
mai mare va fi condamnarea voas-
tră, dacă aceste daruri ale cerului 
sunt folosite în slujba lui Satana. 
Dumnezeu poate lucra fără voi, dar 
voi nu puteţi lucra fără Dumne-
zeu. Voi sunteţi cei care veţi suferi 
fără Isus. Pentru unii tineri din ..., 
poruncile lui Dumnezeu sunt ca 
tufele de mărăcini și spini. Faptul 
că ei cunosc adevărul îi face să le 
fie greu să-și îngăduie plăceri pă-
cătoase, pentru că nu își pot scoate 
de tot din minte pretenţiile pe care 
le are Dumnezeu de la ei. Există 
un simţământ de neliniște faţă de 
restricţia astfel impusă. Ei încearcă 
să scape de acest glas dojenitor, dar 
se pomenesc că-și fac singuri rău, 

Lucrarea aceasta este în în-
tregime opera Duhului Sfânt. “Și 
când va veni El va dovedi lumea 
vinovată în ce privește păcatul, 
neprihănirea și judecata.” (Ioan 
17:8). Primul subiect ales a fost 
“Satan s-a înfiiorat la gândul de a 
cufunda perechea sfântă și fericită 
în nenorocirea și remușcările pe 

Convingere 
şi convertire

“El a căzut la pământ și a auzit un glas care-i zicea: ‘Saule, Sau-
le, pentru ce Mă prigonești?’ ‘Cine ești Tu, Doamne?’ a răspus el. Și 
Domnul a zis: ‘Eu sunt Isus, pe care-L prigonești. Ţi-ar fi greu să arun-
ci înapoi cu piciorul într-un ţepuș’. Tremurând și plin de frică, el a zis: 
‘Doamne, ce vrei să fac?’ “ Fapte 9:4-6. 

provocându-și multe dureri. O, 
de-ar veni la Izvorul apelor vii mai 
înainte de a fi întristat Duhul lui 
Dumnezeu pentru ultima dată!” 
- Mărturii pentru comunitate, vol. 
4, pg. 626.1

„Invitaţia lui Dumnezeu se 
adresează fiecărui tânăr: `Fiule, dă-
mi inima ta; Eu o voi păstra curată; 
Eu îi voi satisface dorul după ade-
vărata fericirè . Lui Dumnezeu Îi 
place să-i facă pe tineri fericiţi și de 
aceea El ar vrea ca ei să-I dea inimi-
le, pentru ca toate facultăţile fiinţei, 
date de Dumnezeu, să poată fi păs-
trate într-o bună stare de sănătate și 
vigoare. Ei deţin darul vieţii dat de 
Dumnezeu. El face inima să bată; 
El dă putere fiecărei facultăţi. Bu-

curia curată nu va înjosi nici unul 
dintre darurile lui Dumnezeu.” - 
Căminul adventist, pg. 497.1

În loc de pâinea și circul lumii 
acesteia, Hristos li Se oferă pe Sine 
Însuși - Pâinea vieţii - unica în sta-
re să ofere satisfacţie durabilă, fără 
de sfârșit: „Nimeni de pe pământ 
nu poate să dea ceea ce va potoli 
foamea și setea sufletului. Dar Isus 
zice: ̀ Iată, Eu stau la ușă și bat; dacă 
aude cineva glasul Meu și deschide 
ușa, voi intra la el, voi cina cu el și 
el cu Mine.̀  `Eu sunt Pâinea vieţii. 
Cine vine la Mine, nu va flămânzi 
niciodată, și cine crede în Mine nu 
va înseta niciodată “̀ (Apocalipsa 
3, 20; Ioan 6, 35). Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, pg. 18.3      

Marius Stroia

care le suporta el însuși. Părea că 
este într-o stare de incertitudine, 
era indecis; uneori era ferm și ho-
tărât, apoi ezita.” (Istoria Mântui-
rii, pg. 21,22).

În ceasurile de singurătate 
chiar și ateii au momentele lor de 
convingere. În Australia, un frate 
cu influenţă în biserică era mem-

bru într-o societate secretă. A avut 
o dovadă puternică din partea 
Duhului lui Dumnezeu care lucra 
prin serva Lui și a fost salvat pen-
tru o slujire a Domnului din toată 
inima. Și preoţii și fariseii au fost 
aduși la convingerea că Isus este 
Hristosul cel profetizat, dar... La 
sfârșit conducătorul și supușii răz-

Meditaţii

Păzitorul Adevărului 
Nr. 2 / 201216



Meditaţii

vrătirii vor declara: “Drepte și ade-
vărate sunt căile Tale, împărate al 
Neamurilor!” (Apoc. 15:3 u.p.)

“O, dacă ai fi rece sau în clo-
cot!” (Apoc. 3:15 u.p.) Cel mai 
greu lucru este să salvezi un lao-
dicean căldicel. Acesta are con-
vingerea superiorităţii morale, are 
deja o neprihănire chiar dacă este 
proprie. 

Doi misionari mi-au dat o 
revistă, în timp ce mi-au refuzat 
o revistă prin cuvintele: “Nu, noi 
suntem convinși”. Fiecare om are 
convingerea lui și trebuie respec-
tată, dacă nădăjduiești să ajungi la 
înţelegerea adevărului. Mulţi creș-
tini declaraţi doresc semne și mi-
nuni pentru a crede. “Nu, părinte 
Avraame”, a zis el: “ ci dacă se va 
duce la ei cineva din morţi, se vor 
pocăi”. (Luca 16:30). 

Astăzi Domnul nu mai arun-
că sorţul pentru a-l descoperi pe cel 
rău, ci aruncă săgeţile convingerii 
în conștiinţa lui pentru autode-
nunţare în faţa Apărătorului lui. 
Avem exemplul lui Petru care “s-a 
aruncat la genunchii lui Isus și i-a 
zis: “Doamne, pleacă de la mine, 
căci sunt un om păcătos”. (Luca 
5:8). Domnul îi primește mărtu-
risirea și mai târziu îl asigură de 
sprijinul Lui: “Dar Eu M-am rugat 
pentru tine, ca să nu se piardă cre-
dinţa ta; și după ce te vei converti 
la Dumnezeu, să întărești pe fraţii 
tăi.” (Luca 22:32 - trad. revizuită). 

Omul este convins de ade-
văr, dar este convertit prin adevăr. 
“Sfinţește-i prin adevărul Tău” 
(Ioan 17:17). Avem nevoie să în-
ţelegem că actul botezului este 
pentru cei convertiţi, nu doar con-

Nici o inimă omenească nu poa-
te rămâne statornică, fără harul 
divin. Nici un suflet nu poate ră-
mâne convertit, dacă nu veghează 
asupra lui însuși și dacă Domnul 
nu-i poartă de grijă. Dacă inima 
nu se va ţine tare de Dumnezeu și 
dacă El nu-i păstrează tăria, omul 
va deveni încrezător în sine, se va 
înălţa și cu siguranţă se va împie-
dica șiv a cădea”. (Astăzi cu Dum-
nezeu, pg. 272). 

Cuvântul lui Dumnezeu ros-
tit prin spiritul profetic ne invită 
să ne analizăm: “Omul cu adevă-
rat convertit nu are nici urmă de 
înclinaţie de a gândi sau a vorbi 
despre defectele altora. Buzele lui 
sunt sfinţite și, ca martor al lui 
Dumnezeu, el confirmă faptul că 
harul lui Hristos i-a transformat 
inima... În cer vor intra numai ace-
ia care au biruit ispita de a gândi și 
a vorbi de rău”. (Fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu, pg. 348). 

Ca și Saul trebuie să cădem de 
pe picioroangele noastre în pulbe-
re. Ochii noștri trebuie închiși faţă 
de lume și deschiși în noi înșine. 
După prima întrebare: “Cine ești 
Tu, Doamne?”, primul pas e con-
vingere, să ajungem la întrebarea 
zilnică a sufletului convertit: “Ce 
trebuie să fac?” Pentru întreaga 
generaţie doresc următoarea ex-
perienţă: “Cu cei voi ăntâmpina 
pe Domnul și cu ce mă voi pleca 
înaintea Dumnezeului Celui Prea 
Înalt?,,, “Ţi s-a arătat omule ce 
este bine și ce alta cere Domnul 
de la tine, decât să faci dreptate, să 
iubești mila și să umbli smerit cu 
Dumnezeul tău?” Mica 6:6-8. 

Marcu Şuteu

vinși. Se poate deschide o listă cu 
cei aproape convinși: Cain, Bala-
am, Iuda, Felix, Festus, Agripa...

Unii, în experienţa lor, se con-
ving prea târziu, alţii se conving 
mai târziu. Sunt și din aceia care o 
fac foarte curând și merg până la 
capăt, rezultând convertirea. Nota 
dominantă în convertire este în-
tâlnirea cu Domnul Isus, iar omul 
cel vechi, aruncat la pământ. 

Prietenii lui Iov n-au reușit 
să-l convingă până când acesta nu 
L-a văzut. “De aceea mi-e scârbă 
de mine și mă pocăiesc în ţărână și 
cenușă” (Iov 42:6). “Dar mulţi, în 
lucrarea lor, se înalţă mai degrabă 
pe ei înșiși decât pe stăpânul lor, 
iar oamenii sunt convertiţi de că-
tre predicator, în loc de Hristos.” 
4 T. 545.

Nicodim a refuzat să se lase 
convins în timpul discuţiei pe care 
a avut-o cu Mântuitorul într-o 
noapte; doar după trei ani, la cruce, 
a avut loc convertirea lui.  Tâlharul 
s-a convertit în timpul celor câte-
va ore pe care le-a petrecut alături 
de Domnul, el trăind o transfor-
mare salvatoare. Un sutaș roman, 
în urma unei priviri atente la Isus 
crucificat, a atins ţinta vieţii. O 
samariteancă deconspirată aduce 
o cetate la Hristos , într-o singură 
zi. Vom avea o viaţă deplină în aș-
teptarea revenirii lui Hristos, doar 
privind ţintă la prima Sa venire. 

“Adevărata convertire ne adu-
ce zilnic în comuniune cu Dum-
nezeu. Vor trebui înfruntate ispite 
cum și un puternic curent subtil ce 
tinde să ne smulgă de lângă Dum-
nezeu și să ne ducă la fosta noastră 
stare de indiferenţă ca să-L uităm. 
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Asmul bronșic este una din-
tre cele mai  frecvente boli cro-
nice, care afectează în jur de 300 
milioane de oameni  din întreaga 
lume. În Romania, prevalenţa a 
crescut de la 5% la 7% în perioada 
1994-2001. Date recente arată că 
1 din 3 copii prezintă manifestări 
alergice, dintre care 30-50% vor 
dezvolta astm bronșic. Astmul 
bronșic apare la toate vârstele, dar 
predominant la vârstele tinere. 
Aproape jumatate din cazuri apar 
până la vârsta de 10 ani și o altă 

treime apar pâna la vârsta de 40 
de ani. La copii există un raport de 
2:1 masculin/feminin, dar rapor-
tul pe sexe se egalizează  până la 
vârsta de 30 de ani. 

Numele bolii provine de la 
cuvântul άσθμα ( greutate în respi-
raţie) folosit de Homer  (‘’Iliada’’, 
cap. XV v 10)  și adoptat ulterior 
de medici.

Astmul este definit prin pre-
zenţa simptomelor astmatice și a 
unei obstrucţii variabile a căilor 
aeriene; hiperreactivitatea bronși-

că și inflamaţia bronși-
că au fost incluse ca și 
componente ale bolii 
în definiţii mai recente, 
dar contribuţia lor la 
manifestările clinice ale 
bolii, metodele optime 
de evaluare ca și contri-
buţia la managementul 
astmului sunt încă in-
complet precizate. Ca 
urmare diagnosticul și 
tratamentul astmului 
se bazează în continu-
are, cu unele excepţii, 
pe manifestările clinice 
și funcţionale respira-
torii.

Diagnosticul co-
rect de astm este nece-
sar datorită consecinţe-

lor sociale și psihologice ale punerii 
acestui diagnostic, cât și datorită 
necesităţii unui tratament cronic 
pe termen lung cu efecte secun-
dare mici, dar prezente. Diagnos-
ticul astmului este dificil datorită 
faptului că manifestările astmati-
ce sunt intermitente și relativ ne-
specifice și datorită absenţei unui 
standard de referinţă pentru di-
agnosticul bolii. Din acest motiv 
nu pot fi făcute recomandări clare 
bazate pe dovezi pentru diagnosti-
cul astmului.

 Este o boală cronică  inflama-
torie ce afectează bronhiile (căile 
aeriene). Pe fondul inflamaţiei 
cronice din bronhii se produc epi-
sodic crize: spasme ale bronhiilor, 
care le îngustează  brusc și pacien-
tul simte că se sufocă, îi este mai 
greu să expire decât să inspire ae-
rul, respiraţia devine șuierătoare. 

De cele mai multe ori, astmul 
este o alergie respiratorie, pe care o 
fac cei predispuși (cu teren atopic). 
Există o transmitere ereditară a 
acestei predispoziţii, în aceiași fa-
milie se pot întâlni mai mulţi pa-
cienţi cu astm sau cu alte forme de 
alergie (rinită alergică, dermatită 
atopică, alergie la aspirină, etc).

Boala începe să se manifeste 
la un moment dat, fie cu ocazia 
unei viroze, fie cu ocazia expune-

Astmul bronşic

Sfatul medicului
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rii la alergeni (polen de exemplu). 
Bronhiile inflamate, reacţionează 
exagerat faţă de particulele inhala-
te, și se produce  o îngustare bruscă  
a bronhiilor: apare o criză de astm. 
Totuși este posibil ca primele cri-
ze să  fie trecute cu vederea și să fie 
relatate de către bolnav ulterior ca 
fiind “răceli frecvente”, pentru că 
pacientul acuză nas infundat și 
tuse, ca la o răceală, dar niciodată 
febră. Odată începută, boala are o 
evoluţie cronică, dar este percepu-
tă de pacient doar în timpul crize-
lor. Între crize, pacientul se poate 
simţi bine și se poate crede sănă-
tos. Astmul este o boală episodică, 
exacerbările acute intercalându-se 
cu perioade lipsite de simptome. 
Tipic, cele mai multe atacuri sunt 
de scurtă durată, durând minute 
până la ore și, din punct de vedere 
clinic, pacientul pare ca-și revine 
complet după atac.

O parte însemnată din popu-
laţia astmatică nu are anteceden-
te pentru un teren alergic, testele 
cutanate sunt negative, iar cele de 
laborator sunt normale - astm idi-
osincrazic. Mulţi dezvoltă o simp-
tomatologie tipică în urma unei 
afecţiuni a tractului respirator su-
perior. Manifestarea iniţială poate 
fi puţin mai mult decât o răceală 
obișnuită, dar după câteva zile paci-
entul începe sa dezvolte paroxisme 
de wheezing (respiraţie șuierătoare) 
și dispnee (senzaţie de lipsă de aer), 
care pot persista de la câteva zile la 
câteva luni. În general, astmul cu 
debut în copilarie tinde să aibă o 
componentă alergică însemnată, în 
timp ce astmul care se dezvoltă mai 
târziu tinde să fie nonalergic sau să 
aibă etiologie mixtă.

Cum se manifestă ast-
mul?

Simptomele ast-
mului constau din: dis-
pnee, tuse, constricţie 
toracică și wheezing, 
ultima fiind adesea 
considerată sine qua 
non (condiţie obliga-
torie). În formele cele 
mai tipice, astmul este 
o afecţiune episodică 
și toate simptomele coexistă. La 
începutul atacului, pacientul are 
o senzaţie de constricţie toracică, 
de obicei însoţită de tuse nepro-
ductivă. Respiraţia devine audi-
bilă, hârâitoare, iar wheezing-ul 
devine proeminent în ambele faze 
ale respiraţiei, expirul se alungește 
și pacienţii au frecvent tahipnee 
(frecvenţă crescută a mișcărilor 
respiratorii), tahicardie (frecven-
ţă crescută a bătăilor inimii) și 
o ușoară hipertensiune sistolică. 
Plămânii devin rapid hiperinflaţi, 
datorită dificultăţii eliminării su-
ficiente a aerului în timpul expiru-
lui, iar diametrul anteroposterior 
al toracelui creste.  Terminarea 
unui episod este frecvent marcată  
de tuse cu expectoraţie groasă, fi-
lantă, care adesea ia forma căilor 
aeriene distale.

Mai puţin caracteristic, un 
pacient astmatic poate acuza epi-
soade intermitente de tuse seacă, 
neproductivă sau de dispnee la 
efort. Când sunt examinaţi în 
timpul perioadei simptomatice, 
spre deosebire de ceilalţi astma-
tici, acesti pacienţi au  stetacustica 
respiratorie normală, dar după câ-
teva respiraţii forţate poate apărea 
wheezing-ul și/sau probele venti-

latorii dinamice se pot modifica. 
În absenţa ambelor semne, sunt 
necesare pentru diagnostic testele 
de provocare bronșică.

Investigaţii: Spirometria este 
o investigaţie rapidă, sigură și  
relativ ieftină. Este metoda re-
comandată pentru identificarea 
obstrucţiei bronșice și măsurarea 
severităţii sale.

Existenţa unor parametri spi-
rometrici normali la un pacient fără 
simptome în momentul efectuării 
manevrei nu exclude astmul.

Existenţa unor parametri spi-
rometrici normali la un pacient cu 
simptome în momentul manevrei 
scade probabilitatea de astm și 
impune efectuarea de investigaţii 
pentru alte boli.

La un pacient cu probabilita-
te mare de astm la care spirometria 
este normală, se vor efectua inves-
tigaţii suplimentare (teste de pro-
vocare la metacolină, histamină) 
pentru a confirma astmul, sau, în 
lipsă, un test terapeutic cu corti-
costeroid inhalator.

Factori favorizanţi și declan-
șatori ai unei crize de astm:

- Infecţiile virale: răceli, si-
nuzite, bronșite, bronsiolite - sunt 
cele mai frecvente cauze care de-
clanșeaza astmul. 
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- Efort fizic intens, în special 
în aer rece și uscat, declanșează 
simptome cam la 80% din astma-
tici. Astmul provocat de exerciţiu 
fizic este cel în care simptomele 
apar în primele 5 minute de efort 
fizic intens. Astmul declanșat de 
exercitiu fizic poate fi prevenit 
și tratat. Nu există nici un motiv 
de evitare a exerciţiilor fizice din 
cauza astmului. Sportul cel mai 
recomandat este înotul, dar sub 
un tratament corect există sportivi 
de performanţă, campioni olim-
pici cu astm (schi, patinaj). Pentru 
a preveni declanșarea unei crize 
de astm sunt necesare: încălzirea 
aerului, prin respiraţie pe nas sau 
purtarea unui fular pe vreme rece; 
folosirea medicaţiei înainte de 
exerciţiu.

- Substanţele iritante ale căilor 
aeriene: fumul de tigară, mirosuri 
puternice, parfumuri, aerul poluat, 
fumul de lemne, polenul, substanţe 
chimice din casă (din gaze, mono-
xid și bioxid de carbon, fixativ de 
păr, insecticide, deodorante), praful 
de casa (particule invizibile prove-
nite din dezintegrarea covoarelor, 
mochetelor, saltelelor, jucăriilor de 
plus, pielii omului și a animalelor 
din casă, din dezintegrarea excre-
mentelor insectelor din casa - aca-

rieni și gândaci),  igrasia, 
drumurile aglomerate, 
părul de animale,  fulgii 
păsărilor de curte, fânul, 
oxizii de metal, gazele 
sulfuroase, praful de 
cereale, refluxul de acid 
gastric, medicamente 
ca Aspirina, Ibuprofe-
nul, Naproxenul, beta 
blocante - Propranolol, 

alergeni alimentari (oul, 
laptele de vacă, peștele, soia, brân-
zeturile, margarina, cremele de 
prajituri, conservanţii,  aditivii și  
coloranţii alimentari).

Măsuri igienice
Astmul, fiind de cele mai 

multe ori o boală alergică, pacien-
tul trebuie să evite pe cât posibil să 
inhaleze particulele care îi declan-
șează criza. Cum de cele mai multe 
ori este imposibil să se indentifice  
ce anume provoacă criza (sau pen-
tru că pacientul reactionează exa-
gerat la foarte multe particule), se 
recomandă unele măsuri generale:

- camera de dormit a astma-
ticului ar trebui să fie simplu mo-
bilată și curata: să nu aibă praf sau 
lucruri care reţin praful (covoare, 
biblioteci, perdele);

 - perna, plapuma și  salteaua 
să fie din materiale sintetice (nu de 
lână sau puf). Lenjeria de pat să fie 
spălată săptămânal; - înlocuirea 
mochetei cu linoneum, dușumea, 
parchet, gresie; covoare mici ce se 
pot spala frecvent;

- curăţirea prafului zilnic, cu 
o cârpă umedă (doar cu apă, fără 
alte soluţii sau detergenţi), nu cu 
mătura; să se aspire praful  cât mai 
des (de către altcineva decât bolna-
vul), inclusiv de pe pereţi;

- aerisirea și curăţirea frecven-
tă a casei pentru a preveni igrasia;

- folosirea jaluzelelor din plas-
tic sau aluminiu, în loc de perdele 
sau draperii textile;

- evitarea parfumurilor, deo-
dorantelor, săpunurilor parfumate, 
vopselelor - dacă observaţi dificul-
tăţi de respiraţie în prezenţa lor;

- în sezonul cu polen: evitarea 
expunerii și a nu se usca lenjeria de 
pat și de corp afară; plantarea în 
grădină de copaci și plante care nu 
dau de obicei reacţii alergice (brad, 
păr, prun, oleandru, begonie, lale-
le, iris). Evitaţi când e posibil copa-
cii care dau reacţii alergice: ulm, 
stejar, plop, salcie;

- trebuie evitate plantele de 
apartament, mai ales cele cu flori, 
dar și cele care întreţin mucegai pe 
pământ sau ghiveci;

- părul de animale (câine, pi-
sică) pot agrava simptomele ast-
mului;

- prevenirea și tratarea infecţi-
ilor prin întărirea sistemului imu-
nitar ;

- evitarea expunerii la fum (de 
tigară, de lemne, etc. Nu permite 
să se fumze în jurul tău!)

- evitarea pe cât posibil a aeru-
lui rece și uscat (acoperă-ţi faţa și 
inspiră pe nas), a aerului poluat;

Tratamentul de fond al astmului

Terapia medicamentoasă 
Medicamentele disponibile 

pentru tratamentul astmului pot 
fi grupate în două mari categorii: 
medicamente care inhibă contrac-
ţia musculaturii netede (agonistii 
beta-adrenergici, metilxantinele 
și anticolinergicele) și agenţi care 
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Sănătate

previn și/sau diminuează infla-
maţia (glucocorticoizii  și agenţii 
stabilizatori ai mastocitelor).

Calea preferată de administra-
re este inhalatorie, pentru că aceas-
ta crește selectivitatea bronșică a 
acestor agenţi și permite bronho-
dilataţia maximă, la un minim de 
efecte secundare. Acest fenomen 
este valabil nu numai în tratamen-
tul de întreţinere, ci și în tratamen-
tul obstrucţiei acute severe.

Astmul, fiind o boala cro-
nică, trebuie tratat permanent, 
nu numai în timpul crizelor. Un 
tratament corect de fond previne 
apariţia altor crize. Tratamentul 
trebuie adaptat în funcţie de gra-
dul de severitate al bolii. Orice 
astmatic trebuie să știe că există un 
tratament  cronic (de fond) și alte 
medicamente utile doar în criză 
(tratament de salvare).

- Medicaţia de control (de fond) 
se administrează zilnic, pe o durată 
îndelungată (luni - ani) în scopul 
obţinerii controlului bolii (adică 
prevenirea apariţiei simptomelor 
cronice și exacerbărilor și normali-
zarea funcţiei pulmonare).

- Medicaţia de salvare este ad-
ministrată la nevoie, în cazul apari-
ţiei simptomelor sau pe durata unei 
exacerbări, pentru reversia mani-
festărilor și a obstrucţiei bronșice.

Controlul corect al bolii prin 
medicaţia de control duce la dimi-
nuarea până la dispariţia nevoii de 
medicaţie de salvare. Invers, nevo-
ia excesivă de medicaţie de salvare 
semnalează un control  insuficient 
al bolii și, deci, necesitatea revizui-
rii tratamentului de control. 

Cea mai ideală  formă de tera-
pie în astm este terapia inhalatorie 

(cu spray-uri). Spray-urile conţin 
doze mici de medicamente, care 
prin inhalare, ajung în bronhii 
(sunt de fapt un tratament local), 
neavând efecte sistemice adverse 
(adică asupra întregului corp), dar 
prezintă probleme de complianţă 
și tehnică de inhalare. Calea orală 
are avantajul complianţei superi-
oare, dar se însoţește de efecte se-
cundare sistemice semnificative (și 
uneori severe) pentru majoritatea 
medicamentelor antiastmatice, în 
administrarea cronică.

Terapii complementare
O alimentaţie  bogată în fructe 

și legume proaspete poate îmbună-
tăţi statusul antioxidant, protejând 
plămânii contra substanţelor iritan-
te sau alergene. Astmaticii au de re-
gulă un nivel scăzut de vitamină C, 
și deci au nevoie de un aport crescut 
al acestui factor biologic activ, care 
se găsește în cantităţi remarcabile 
în citrice, pătrunjel, măceșe, mere, 
legume crucifere (brocoli, varză, 
conopidă), cătină, etc. Aportul 
crescut de vitamina C reduce riscul 
de apariţie al crizelor de astm.

Dintre plantele cu acţiune an-
tispastică se recomandă: Cimbri-
șorul, Cimbrul de cultură, Ungu-
rașul, Isopul, frunze de Pătlagină, 
frunze de Podbal, sub formă de 
infuzie.

Aport suficient de apă (în me-
die 2,5 l/zi, în funcţie de activita-
tea fizică, temperatură), în special 
atunci când pacientul presimte un 
atac de astm (neliniște, respiraţie 
rapidă, tuse uscată). Apa subţia-
za secreţiile mucoase de la nivelul 
bronhiilor, favorizand astfel expec-
toraţia și  ameliorarea respiraţiei.

Cura balneară are unele po-
sibilităţi de desensibilizare nespe-
cifică. Climatul, încărcarea ionică 
negativă a atmosferei, alţi factori 
naturali neprecizaţi, pot deter-
mina scăderea hiperreactivităţii 
bronșice nespecifice la astmatici, 
așa cum s-a observat pe litoral. 
Este dovedit, că unele ape minera-
le (cu componentă sulfuroasă) au 
o acţiune antialergică importantă. 
La toate acestea, se adaugă o serie 
de proceduri  fizioterapeutice  cu 
o anumită tradiţie în astm (băile 
hiperterme, aerosolii cu ape mine-
rale, ultravioletele, cura de salină). 

Scopul kinetoterapiei în astm: 
relaxarea mușchilor toracelui și to-
nifierea mușchilor respiratori, în 
special a diafragmului, pentru fa-
cilitarea expiraţiei. Sportul cel mai 
recomandat este înotul.

Auto-tratamentul este cheia 
controlului astmului: în primul 
rând trebuie identificată, pe cât 
posibil, cauza care declanșează 
criza și evitarea ei ulterioară; tra-
tamentul corect de fond conform 
prescripţiei medicale, măsurile igi-
enice și terapiile complementare  
respectate cât mai mult posibil.
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VEŞTI DIN EDEN
      Eden - Breaza

 Personalul de la Eden nu își 
evaluează activitatea numai după 
lista de pacienți, ci și după lista de 
prieteni pe care și i-a făcut după ce 
au petrecut împreună două săptă-
mâni.

Unii dintre pacienți mulțu-
mesc pentru primire, îngrijire, in-
struire și pentru mâncare ce între-
ce de cele mai multe ori așteptările 
lor, iau cu ei o amintire sau două, 
lasă, poate, un cuvânt de apreciere 
în „Jurnalul pacientului” și plea-
că.  Dar alții… nu se mulțumesc 
cu atât. Ei reușesc să lege inimile 
lor de ale celor ce i-au îngrijit și, în 
plus, să lase o parte din ființa lor 
în sufletul personalului. Și o astfel 
de „plată” este pentru personalul 
de la Eden mai valoroasă decât cel 
mai bine plătit salariu din lume.  

   Pacienta și noua noastră pri-
etenă despre care doresc să vă po-
vestesc locuiește într-o țara foarte 
îndepărtată de România, din punct 
de vedee geografic. Este o femeie 
tânără temătoare de Dumnezeu și 
cu spirit misionar, membră într-o 
biserică penticostală, biserică ce do-
rește să păstreze la celălalt capăt al 
lumii o credință cât mai simplă, cât 
mai autentică. Aflase cu ani în urmă 
despre Sanatoriul din România și ar 
fi dorit mult să știe după ce criterii 
funcționează un astfel de așezământ 
și ce stă la baza unei viețuiri sănătoa-
se. Cu șase luni în urmă adoptase 
personal o dietă vegetariană numai 
pentru a trăi mai sănătos.

Vestea că mama ei (care lo-
cuiește în România) este bolnavă 

a îngrijorat-o și a motivat-o să-și 
procure de urgență biletul de călă-
torie pentru a-i fi alături în clipele 
de suferință. Înainte de a pleca a 
spus fraților și prietenilor ei despre 
călătoria în România și o soră din 
biserica ei i-a spus:

„Tu pleci acum în România 
pentru că mama ta e bolnavă, 
dar plecarea ta e mai mult pentru 
tine. Domnul vrea să lucreze ceva 
în viața ta – nu știu ce – dar când 
vei veni înapoi vei  mărturisi în 
fața noastră ce a lucrat Domnul în 
viața ta.”

În același timp un alt frate i-a 
lăsat un mesaj în care i-a scris că 
„pe calea pe care pornești să o ur-
mezi și să nu dai înapoi”.

După aproape două luni 
mama fusese deja operată și se 
simțea bine, iar ei îi rămăseseră 
câteva săptămâni bune până la în-
toarcerea acasă. Atunci s-a gândit 
să se ocupe și de ea, deși nu avea 
probleme majore de sănătate.

Pentru a nu da greș în relata-
rea acestei expriențe, redau mai jos 
exact ceea ce a redactat ea personal 
într-un e-mail:

„Am mers la Breaza, la Eden, 
cu hotarârea de a nu fi prea co-
municativă. Mi-am dorit un timp 
doar pentru mine în care să citesc, 
să meditez la Cuvântul Domnu-
lui, să fac unele planuri pentru 
când o să mă întorc în NZ și atât. 
În prima săptămână totul a fost 
perfect, eram singură în cameră și 
nu a trebuit să întrețin prea multe 
conversații.

Prima conversație mai serioa-
să cu domnul doctor (așa cum îmi 
amintesc) a fost în prima zi de Sa-
bat când foarte direct m-a între-
bat: “Tu citești de mult Biblia?” 

În gândul meu am spus: “Nu 
are rost să o tot lungesc, știu unde 
vrea să ajungă, o să-i spun că sunt 
penticostală și o să mă lase în pace”. 
Îmi cer scuze, dar așa am gândit. 
Însă întrebările nu s-au oprit aici 
și au continuat cam așa: “De la ce 
biserică faci parte? ... Noi de fapt 
suntem reformiști ... a continuat 
cu explicația despre diferența din-
tre adventiști și reformiști etc. A 
fost așa de amuzant pentru mine, 
ca și cum am fi făcut prezentările, 
dar nu cu numele ci fiecare vroia 
clar să exprime ceea ce ne carecte-
riza pe noi ca și credincioși.”

* * *
În cadrul programelor de 

dimineață și de seară ale Cuvân-
tului lui Dumnezeu, la Eden se 
studiază și cele 10 porunci, sin-
gura frântură a Bibliei care a fost 
scrisă direct cu degetul lui Dum-
nezeu și exprimă în mod expres 
gândirea Sa.

Interesant că…. deși nu lip-
sise niciodată de la aceste pro-
grame, atunci când s-a prezentat 
porunca a patra tânăra nu era în 
sală. Sincer, am crezut mai întâi 
că a intuit ce urmează și de aceea 
nu a venit, dar absența nu fusese 
intenționată și Dumnezeu mă 
îndemna în mod insistent să caut 
un moment în care să-i vorbesc 
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Eden - Breaza

personal despre această poruncă 
pe care știam că nu o cunoaște în 
adevărata ei lumină.

Momentul nu a fost aranjat de 
mine, ci ea m-a abordat într-o zi cu 
o întrebare: Unde scrie în Biblie des-
pre reformă? pentru  că… scrie ea:

„Mi-am zis: dacă tot am intrat 
în conversația asta , măcar să intreb 
și ceea ce mă interesează pe mine: 
despre reforma sanitară și felul de 
organizare al sanatoriilor.”   

I-am spus că nu se găsește în 
Biblie cuvântul „reformă”, dar 
acesta înseamnă schimbare. I-am 
vorbit, apoi, despre reforma lui 
Luther atunci când a încercat să 
corecteze unele abateri de la Sfân-
ta Scriptură în biserica catolică și 
despre faptul că și astăzi în bise-
ricile creștine există nevoia de o 
schimbare în scopul de a restabili 
toate lucrurile după cum au fost 
hotărâte de Dumnezeu înainte de 
căderea în păcat.  

Am enumerat apoi acele 
principii date omului în Eden pe 

care Dumnezeu pretinde și astăzi 
să le respectăm, vorbindu-i des-
pre: căsătorie, alimentație, Sabat 
și muncă. Am continuat expli-
cându-i mai multe despre Sabat, 
despre restabilirea lui, așa cum a 
fost în Eden, înainte de căderea 
în păcat, i-am explicat faptul că 
Sabatul nu a fost numai  pentru 
evrei, ci și pentru străinii care s-au 
alăturat poporului lui Dumnezeu, 
ce a însemnat Sabatul pentru Isus 
și pentru apostolii care predicau 
neamurilor chiar în orașele în care 
nu era o sinagogă (Fapte 16:12-13) 
și i-am explicat cum pe Noul Pă-
mânt Sabatul va fi respectat de fie-
care ființă înzestrată cu rațiune.

I-am explicat că pe Noul Pă-
mânt nici o persoană dintre cei 
mântuiți nu va refuza să vină la 
închinare în fața lui Dumnezeu în 
fiecare Sabat. Evident, cei care au 
refuzat să respecte ziua de odihnă 
a Domnului aici pe pământ (deși 
cunoșteau cerința Lui) nu vor re-

peta să continue refuzul lor acolo 
pentru că nici nu vor ajunge acolo.

I-am spus că Domnul va în-
tipări fiecare punct al legii Sale în 
inima noastră în așa fel încât nu 
vom putea, nu vom fi în stare, să o 
călcăm, chiar de aici de pe pământ. 
Dar această întipărire se va face 
doar cu consimțământul nostru.

Dacă în legătură cu vreuna 
dintre porunci noi nu ne vom ex-
prima consimțământul și dorința 
ca acea poruncă să fie scrisă în 
inima noastră, acea poruncă nu 
va fi întipărită acolo. Tot așa, dacă 
atunci când Domnul dorește să în-
tipărească Sabatul în inimile noas-
tre vom refuza această lucrare a lui 
Dumnezeu El nu o va realiza, dar 
nu va putea intra în ceruri nici un 
om care nu are legea în inima Sa.

Atunci în mintea ei s-a aprins 
o lumină și a recunoscut  că porun-
ca Sabatului, ca și toate celelalte 
porunci, trebuie respectată. 

Excursie la munte - personl şi pacienţit
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Au urmat însă momente de 
tulburare, zile și nopți de plâns și 
de rugăciune motivate de o suită de 
frământări pe care ea personal le re-
latează  în rândurile de mai jos:

„Ceea ce m-a făcut pe mine 
să nu dorm noaptea și să înțeleg că 
TREBUIE ținută sâmbăta și nu 
duminica a fost o simplă afirmație 
a domnului doctor: ”Fiecare va fi 
judecat în funcție de lumina pe care 
o are ,atât cât a înțeles și cunoaște 
din Scriptură.” Afirmația aceasta 
a fost cea care a schimbat ceva în 
mintea mea. Acum, eu înțelesesem 
că sâmbăta este ziua despre care 
vorbește Scriptura, dar mai era 
un pas de a înțelege: De ce trebu-
ie ca și creștinii nou testamentali, 
mântuiți prin credință, prin har să 
se întoarcă la lege și să o respecte?

M-am gândit: Cum se poate 
că eu care am legea în inimă, Sa-

Eden - Breaza

batul, ziua a șaptea este acolo în 
lege, dar eu țin duminica și spun că 
vreau să împlinesc voia lui Dum-
nezeu? Domnul doctor a spus că 
fiecare va fi judecat în funcție de 
înțelegerea pe care o are din Scrip-
tură, iar eu înțeleg deja că ziua a 
șaptea e sâmbăta, dar totuși țin 
duminica. Cum vine asta?”

                          * * * 
Pe lângă aceste frământări, su-

fletul ei era apăsat și pentru că nu-și 
imagina cum vor primi familia și 
frații din biserică noua ei hotărâre. 
Dar Dumnezeu n-a fost departe de 
ea și prima rază de speranță a fost 
atunci când soțul ei i-a spus că îi res-
pectă hotărârea, dacă este convinsă 
că aceasta se întemeiază pe dovezi 
din Scriptură.

Sejurul era pe sfârșite și eu am 
invitat-o să viziteze familia mea aca-
să. Cele trei zile petrecute împreu-

nă cu soția mea au legat o strânsă 
legătură de prietenie între ele, așa 
încât după plecarea ei din România 
continuă să corespondeze zilnic.

În zilele pe care le-a mai pe-
trecut în România, noua noastră 
prietenă a mai avut dovezi în care 
simțea că Dumnezeu are sub con-
trol viața ei și îi vorbește în mod 
minunat fie prin Sfânta Scriptură, 
fie prin încurajări din partea alto-
ra. Ceea ce o uimea mai mult era 
faptul  că încurajările și dovezile 
cele mai clare  pe care le aduna și 
care îi întăreau convingerea con-
tinuau să vină din partea fraților 
din bisericile penticostale.

Acum e departe de noi, dar 
aproape cu sufletul și împărtă-
șim împreună bucuria slujirii lui 
Dumnezeu și nădejdea că vom fi 
odată împreună cu El.

Dr. Răileanu Valerian
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Campus	AZSMR

Capusul AZSMR din Porumbacu a 
găzduit în perioada 17 - 23 aprilie 2012 se-
minarul cu slujbași din Uniunea Română. 

În cadrul acestuia fr. Davi Paes Silva, 
președintele Conferinţei Generale a Ad-
ventiștilor de Ziua a Șaptea - Mișcarea de 
Reformă, a prezentat o serie de teme im-
portante, referitoare la subiectul de bază 
al doctrinei noastre: Neprihănirea prin 
credinţă. 

Din subiectele prezentate amintim: 

a Hristos, Centrul mesajului Evanghelic
a Predestinaţia, alegerea și liberul arbitru
a Ce este harul?
a Mijloacele Harului
a Dreptatea proprie
a Credinţa
a Pocăinţa
a Îndreptăţire și neprihănire prin credinţă
a Neprihănirea prin credinţă și “neprihănirea” prin 
fapte

a Ispășire
a Sfinţire și sfinţenie
a Sacramente
a Postul acceptabil
a Reconvertire
a Daruri Spirituale
a Glorificare
a Etapele Salvării

Campus	AZS-MR	–	Porumbacu
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Şcoala	
Misionară

O nouă sesiune a şcolii misionare a avut loc în 
perioada 13-22 aprilie 2012, avându-l ca profesor pe 
fr. Hans Woywod din Germania. 

Temele predate cu această ocazie au fost urmă-
toarele: 

- Calificarea şi pregătirea personală pentru slujire 
în lucrarea Domnului.

- Solia noastră - Învăţătură - Profeţie
- Istoria Bisericii
- Grija pentru suflete (Lucrare pastorală)
- Ordinea comunităţii - Organizarea şi structura 

bisericii - Responsabilităţile şi misiunea fiecăruia
- Familia
- Parteneriate (relaţii: ajutor şi reguli pentru ti-

neri)
- Administrare (Cum îmi administrez venitul)
- Planificarea activităţii misionare

În afară de acestea elevii şcolii misionare studiază 
Biblia în paralel cu Spiritul Profetic, precum şi dife-
rite cărţi ale Spiritului Profetic, cum ar fi Calea către 
Hristos etc. 

Următoarea întâlnire va avea loc în perioada 9-15 
iulie 2012, sesiune susţinută de fr. Daniel Campodo-
nico. 

Fie ca Dumnezeu să călăuzească paşii acestor ti-
neri, să le dăruiască înţelepciune pentru a înţelege 
adevărul şi a şti să spună şi altora mesajul Evanghe-
liei. 

Şcoala	Misionară
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				Conferinţa	Muntenia

Conferinţa Muntenia a or-
ganizat în data de 8 aprilie 
2012 o întrunire spirituală în 
biserica din Bucov, judeţul Pra-
hova, ocazie la care au partici-
pat fraţi, surori şi prieteni de 
adevăr, care locuiesc în zonele 
din sudul şi sud estul ţării. 

Temele dezbătute cu aceas-
tă ocazie s-a centrat în jurul 
persoanei Domnului Hristos - 
Modelul desăvârşit - care a ve-
nit în această lume pentru a ne 
arăta cum trebuie să trăim via-
ţa pe acest pământ. Contem-
plând viaţa Sa, putem ajunge 

asemenea Lui. Astfel oamenii 
vor vedea în felul nostru de a fi 
modele de urmat, iar noi vom 
fi în felul acesta, canale prin 
care lumina de la tronul slavei 
lui Dumnezeu se va revărsa 
asupra lor.

Înainte de a fi însă mijloace 
de reflectare a caracterul Dom-
nului Hristos, în vieţile noastre 
trebuie să aibă loc o convingere 
a stării noastre păcătoase în 
contrast izbitor cu viaţa fără de 
păcat a Mântuitorului nostru. 
Chiar dacă am fost cândva 
convertiţi la adevăr, avem ne-
voie de reconvertire, de recon-
siderare a situaţiei vieţilor 
noastre, de părere de rău şi po-
căinţă, de reconsacrare în sluj-
ba sa.

Cuvântul lui Dumnezeu a 
fost prezentat ca fiind, alături 

Misionare
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de exemplul practic al Fiului 
lui Dumnezeu, călăuza sigură 
pentru oricine consimte să tră-
iască o viaţă sfântă pe acest pă-
mânt. El conţine repere sigure 
pentru traseul vieţii noastre, 
criterii după care ne putem 
conduce  

Momentele muzicale au 
ocupat un spaţiu important în 
cadrul programului de studiu 
şi laudă. 

Au fost prezente mai multe 
grupuri instrumentale şi anu-
me: fanfara din Roseti-Călă-
raşi, fanfara din Cazasu-Brăila 
şi formaţia de viori din zona 
Bucov. 

Interpretările muzicale ne-
au condus imaginaţia către fi-
nalul călătoriei noastre pe 
acest pământ, acolo unde co-
rul îngeresc ne va primi cu 
cântări de laudă la adresa Ce-
lui care a sacrificat totul pen-
tru ca noi să putem ajunge 
acolo. La rândul lor, toţi cei 
mântuiţi vor cânta o cântare 

deosebită - cântarea proprii-
lor lor experienţe trăite în pe-
lerinajul lor pe acest pământ.  
Cu acea ocazie ei îşi vor ex-
prima recunoştinţa pentru 
jertfa supremă pe care Cerul a 
făcut-o în favoarea noastră, 
pentru darul nemărginit pe 
care Dumnezeu ni l-a oferit, 
pentru dragostea cu care ne-a 
atras la Sine. 

Nu au lipsit din program 
experienţele din câmpurile 

misionare,  ocazie în care cei 
prezenţi au putut afla câteva 
din modalităţile de lucru pe 
care fraţii le-au ales pentru a 
duce evanghelia celor care 
încă nu au auzit de ea. 

Fie ca Dumnezeu să ne 
binecuvânteze cu dorinţa sin-
ceră de a fi conlucrători cu El 
şi fiecare dintre noi să deve-
nim canale de lumină prin 
care cei din jur să fie atraşi la 
El. Amin.

Misionare
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Conferinţa Ardealul de Sud, 
Conferinţă Spirituală - Făgăraş – 25 martie 2012

Fraţii din Conferinţa Ar-
dealul de Sud au avut ocazia să 
participe la o întrunire spiritu-
ală, care a avut loc în Făgăraş, 
în data de 25 martie 2012.

Subiectul luat în discuţie 
s-a dorit a fi o aprofundare şi 
dezbatere a temei talanţilor. 

Fratele Florin Dărămuş a 
făcut o trecere în revistă a ta-
lanţilor de care dispun aproape 
toţi oamenii: timp, influenţă, 
bani, intelect, vorbire, etc. 

Apoi, cei prezenţi au avut 
ocazia să ia cuvântul pentru 
a-şi exprima părerea şi a îm-
părtăşi experienţe legate de 
subiect.

După masa servită împreu-
nă, participanţii s-au bucurat 
de prezenţa dr. Stelică Răilea-
nu, venit special pentru această 
ocazie ca să cunoască mai bine 
această parte a Ardealului şi pe 

locuitorii ei. Dumnealui a pre-
zentat mai multe experienţe 
atât personale, cât şi legate de 
activitatea sa la Sanatoriul 
Eden de la Breaza. Astfel, fie-
care a avut ocazia să-i adreseze 
întrebări şi să solicite sfaturi 
medicale în funcţie de nevoia 
personală. 

Programul a fost îmbogăţit 
de cântările înălţate la adresa 
Domnului de corul din zona 
Făgăraş şi sora Magda Ganea.

Nici cei mai tineri nu au 
fost neglijaţi. Ei au avut un 
program special, într-o sală 
destinată lor, sub îndrumarea 
sorei Daniela Filimon. După 
masă şi-au adus aportul la pro-
gram prin cântări, poezii şi 
versete biblice.

 Ellen White spune: „Dum-
nezeu nu a dat talanţii în mod 
capricios. El care ştie toate lu-

crurile, care îi cunoaşte pe toţi 
oamenii în parte, a dat fiecărei 
persoane lucrarea ei. Cei căro-
ra le-a încredinţat mult să nu 
se laude, pentru că ceea ce po-
sedă nu este al lor; este împru-
mutat lor ca să fie încercaţi; şi 
cu cât sunt înzestraţi mai mult, 
cu atât mai mult li se cere să 
înapoieze. Dumnezeu îi în-
cearcă pe oameni în fiecare zi 
ca să vadă dacă Îl recunosc ca 
dătător al tuturor lucrurilor pe 
care le au. El veghează să vadă 
dacă ei se dovedesc vrednici de 
bogăţiile veşnice. Felul în care 
folosesc ceea ce au primit le 
hotărăşte destinul pentru veş-
nicie.” (To Be Like Jesus, 
pag.94).

A consemnat 
Mihaela Silaghi

Conferinţă Spirituală - 3 iunie 2012

Fraţii din Conferinţa Ar-
dealul de Sud s-au întrunit din 
nou la Făgăraş, în data de 23 
iunie 2012, într-o adunare spi-
rituală ce se organizează regu-
lat la fiecare doi ani, cu ocazia 
lucrărilor de reorganizare ad-
ministrativă a  Conferinţei. 

Tema dezbătută cu această 
ocazia a fost intitulată Doar 
Hristos, un subiect aparent cu-
noscut şi dezbătut adesea, dar 
atât de complex încât poate 
aduce noutăţi cu fiecare luare 
în discuţie. 

În cadrul primei teme, inti-
tulată “Împărăţia lui Dumne-
zeu” a fost luată în discuţie 
sublinierea Domnului Hristos 
potrivit căreia Împărăţia lui 
Dumnezeu începe în inimile 
noastre, prin ataşamentul pe 
care-l avem treptat şi din ce în 
ce mai profund, cu Domnul 
nostru Isus Hristos, care a ve-
nit să ne prezinte caracterul 
Tatălui. Atunci când Împărăţia 
lui Dumnezeu va fi instaurată 
propriu zis, pentru cei care o au 
deja în inimile lor, evenimentul 

acesta va însemna doar o stabi-
lire permanentă a ceea ce Du-
hul lui Dumnezeu a construit 
cu migală şi cu acordul nostru, 
timp de o viaţă. 

Atunci când Domnul Hris-
tos a fost întrebat cu privire la 
timpul în care are de gând să-
Şi aşeze împărăţia, El nu le-a 
stabilit un timp anume, ci le-a 
îndreptat atenţia asupra a ceea 
ce urmează să fie făcut până la 
împlinirea acestui eveniment: 
“Nu este treaba voastră să ştiţi 
vremurile sau soroacele; pe 
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acestea Tatăl le-a păstrat supt stăpînirea Sa. Ci 
voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Du-
hul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ieru-
salim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la mar-
ginile pămîntului.” (Ioan 18: 7,8). 

Pentru exemplificare a fost urmărit exem-
plul lui Avraam, un bărbat de credinţă care a 
avut o viaţă asemănătoare celei a noastre, plină 
de necazuri şi presărată cu multe suferinţe, situ-
aţii care l-au ajutat să-şi stabilească încrederea 
în Cel care cunoaşte fiecare amănunt al vieţilor 
noastre şi se dovedeşte a fi Tatăl nostru milostiv 
care urmăreşte salvarea noastră. 

Cea de a doua temă, prezentată de fr. Marcu 
Şuteu, a evidenţiat unicitatea modalităţii de sal-
vare a omenirii, Hristos fiind singura cale de 
reabilitare a omului păcătos. 

Fiul lui Dumnezeu a fost cel care a reuşit să 
restabilească legătura dintre noi şi Tatăl nostru 
divin, legătură care fusese întreruptă prin inter-
mediul păcatului şi al acceptării de a asculta de 
un alt glas. 

Ne apropiem de sfârşitul istoriei acestui pă-
mânt. Aşteptarea noastră nu ar trebui să fie una 
pasivă, ci una zeloasă pentru răscumpărarea 
timpului rămas, în vederea salvării a ceea ce mai 
este de salvat. Aceasta este preocuparea tuturor 
celor care aşteaptă cu dor pe Domnul lor. 

Gândul acesta a fost exprimat în toate luări-
le de cuvânt, în cântări, poezii, experienţe. 

Fie ca Dumnezeu să păstreze în inimile 
noastre impresiile frumoase ale acestei întruniri 
şi gândul că vom locui odată cu El în Împărăţia 
Sa să ne anime să ne pregătim pentru aceasta.
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Conferința Moldova

Filă de jurnal 

Duminică, 10 iunie, 2012,  
a avut loc adunarea spirituală  
bienală în Conferința Moldo-
va. Cu această ocazie frații, pri-
etenii, dar şi musafirii au putut 
beneficia de un program plin 
de învățături, un bun ajutor şi 
sprijin spiritual în  formarea 
unui caracter pentru cer. 

Genericul sub care s-au 
desfăşurat programele din acea 
zi a fost: „Vremuri de înviora-
re” bazat pe versetul din Zaha-
ria 10:1 („Cereți de la Domnul 
ploaie, ploaie de primăvară! 
Domnul scoate fulgerele şi vă 
trimite o ploaie îmbelşugată 
pentru toată verdeața de pe 
câmp.”) 

Fratele Nelu Iancu a pre-
zentat prima temă din cadrul 
acestei întruniri, amintind 
printre altele un paragraf im-
presionant din Spiritul Profe-
ției care spune: „Nu mărimea 

faptei de neascultare este pă-
cat, ci însăşi neascultarea de 
voința lămurit arătată a lui 
Dumnezeu în cel mai mic 
amănunt.” 

Frații Şimon Mureşan şi, 
după amiază, Costel Bardaş 
au prezentat diferite aspecte 
ale neprihănirii pe care Dum-
nezeu ne-o atribuie prin harul 
său şi importanța acceptării 
intervenției Sale în viața noas-
tră, atât a celor mari, cât şi a 
copiilor. 

A urmat un timp de 
părtăşie şi masă, iar în partea a 
doua a programului atât cei ti-
neri, cât şi cei mai în vârstă au 
completat programul cu cân-
tări, poezii şi experiențe, fă-
când ca atmosfera divină să fie 
simțită în mijlocul adunării. 

Unul dintre cele mai im-
presionante momente a fost 
cel în care prietenul Valentin 
ne-a salutat pe toți cu „Pacea 
Domnului”, o pace pe care el 

o simte mai bine decât mulți 
dintre noi pentru că a cunos-
cut-o în condiții private de li-
bertate. Ne-a relatat apoi isto-
ria vieții lui şi modul minunat 
în care Dumnezeu a ales să i 
se descopere acolo în „lumea” 
de dincolo de gratii, acea lume 
izolată de biserică şi unde stu-
diul Cuvântului lui Dumne-
zeu este extrem de dificil.  

Bucuria libertății nu l-a fă-
cut pe Valentin să uite că 
Dumnezeu i-a fost alături în 
momente grele şi  şi-a expri-
mat dorința de a-L urma toată 
viața. Experiența lui, precum 
şi prezentările fraților sunt 
postate pe pagina web a 
Conferinței Moldova  (http://
www.azsmr-moldova.ro/).

A doua zi delegații au ră-
mas pentru a continua lucrările 
Conferinței din Câmpul Mol-
dova. Fie ca Domnul să condu-
că lucrarea Sa din această zonă 
a țării în următorii doi ani.  

Ioana-Angela Răileanu

Păzitorul Adevărului 
Nr. 2 / 2012 31



			Colţul	copiilor

Vacanţa de vară a sosit cu 
bucuriile și surprizele ei.  Nick și 
Sami s-au bucurat să meargă la 
bunici, într-un sat de la poalele 
munţilor. Aici vremea era mai ră-
coroasă decât în oraș, pădurea era 
la doi pași, în plus bunicii aveau 
trei căţeluși drăgălași care așteptau 
cu nerăbdare să se alăture copiilor 
într-o disracţie cât vacanţa de lun-
gă. Iată-i deci pe cei cinci prieteni 
veseli și voioși, alergând din zori și 
până în seară. 

Într-o după amiază copiii au 
mers la pădure însoţiţi de micuţii 
lor prieteni: Ben, Bill și Bobi.  De-
odată cerul s-a înnorat și înainte ca 
băieţii să decidă întoarcerea acasă, 
s-a pornit furtuna, iar norii negri 
anunţau o ploaie grozavă. Căţeii au 
început să alerge spre casă, speriaţi 
de tunetele ce se auzeau tot mai 
aproape. Samy și Nick au alergat 
cât au putut și au reușit să ajungă 
acasă chiar când ploaia a înce-
put să cadă. S-au instalat co-
mozi în veranda acoperită 
și priveau picăturile mari 

de ploaie care cădeau zgomotos 
pe pământ. Vântul împrăștia apă 
pretutindeni, iar tunetele nu con-
teneau să ameninţe cu bubuitul 
lor înfiorător. Căţelușii s-au adă-
postit în șopronul unde stăteau de 
obicei. 

După mai bine de o oră ploaia 
s-a oprit și norii s-au mai împrăș-
tiat, dar vântul sufla încă, împrăș-
tiind frunze  și crenguţe. Copii au 
alergat la șopron să-și regăsească 
prietenii. Aveau o oarecare teamă, 
deoarece li s-a părut că în ultima 
parte a drumului nu l-au observat 
pe Ben, căţelușul cel mai micuţ 
și cel mai năzdrăvan, care mereu 
avea de mers în altă parte decât 
frăţiorii săi. Într-adevăr, teama era 
justificată: Ben nu era în șopron. 

Copiii l-au căutat disperaţi 
timp de cîteva ore. Apoi, când fur-
tuna a încetat, au decis să meargă 

din nou în pădure. 
După alte mo-

mente de 
îndelungi 
cercetări, 

au auzit un scheunat slab într-un 
tufiș. S-au apropiat cu spaimă și 
l-au strigat pe căţeluș care, recu-
noscîndu-le vocea, a ieșit tremu-
rând din tufișul ce- l adăpostea. 

- Nu înţeleg de ce a rămas sin-
gur, povestea Nick bunicului în 
seara acelei zile.  Crezi bunicule, că 
Dumnezeu a fost cel care i-a pur-
tat de grijă micuţului Ben? 

 - Desigur, i-a spus bunicul 
zâmbind. Dumnezeu poartă de 
grijă tuturor vieţuitoarelor, dar 
mai ales oamenilor. El este cu fi-
ecare copil al său, chiar și atunci 
când acesta alege să se depărteze 
de ceea ce este bine, să trăiască sin-
gur și răzvrătit. Numai că în ase-
menea situaţii, un copil nu poate 
fi în siguranţă, pentru că există un 
vrăjmaș care-l pândește și-l ame-
ninţă. De aceea este sigur să rămâi 
totdeauna în apropierea Tatălui 
Cerec, ascultând glasul Său, pur-
tându-te ca un copil ascultător. 

- Ce bine că Ben nu a păţit 
nimic! spuse Samy. Aș vrea să în-
ţeleagă și el că e mai bine să fii cu-
minte și ascultător. 

“Căile lui Dumnezeu sunt de-
săvârşite, cuvântul Domnului este 
curăţit; El este un scut pentru toţi 
cei ce caută adăpost în El.” 

                         (2 Samuel 22:31).

Locul unde poţi fi în siguranţă
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