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Editorial 3

Unde vrei să ajungi? 
Nu trebuie să-ți pui problema cum vei ajunge 

unde ți-ai propus. Este nevoie doar să-ți procuri un 
GPS, să notezi destinația și să aștepți. Apoi trebuie 
să asculți indicațiile. 

Nici nu ne mai mirăm de tehnica aceasta avan-
sată. Deja ne-am obișnuit cu ea și totul ni se pare 
normal.  Nu ne impresionează nici inteligența ob-
servatorului nostru care depistează la timp alegerea 
unui drum greșit și, fie ne anunță insistent că trebuie 
să ne întoarcem, fie ne reconfigurează traseul, astfel 
încât, deși pe o altă cale, să avem aceeași destinație. 

Pentru drumul vieții Dumnezeu ne stă la 
dispoziție cu un GPS performant. Este necesar 
doar să precizezi unde anume vrei să ajungi și 
El notează voința și-ți configurează traseul. Este 
aleasă cea mai simplă cale, cea care te duce exact 
acolo unde dorești. 

Dar dacă nu iei seama? Dumnezeu are 
soluții chiar și pentru nepăsarea noastră, pentru 
încăpățânare sau ignoranță. El poate reconfigura 
traseul nostru, conducându-ne în același loc, 
dar… pe alte căi. 

Atunci când Avraam, constatând că Dumnezeu 
nu poate să-l ducă acolo unde îi promisese, în poziția 
de tată, și-a propus să se descurce singur. Și Dumne-
zeu i-a respectat noul său traseu, mai dureros, mai 
neplăcut. Și, în final, destinația a fost aceeași. 

Când poporul Israel a cerut un rege, conside-
rând că numai astfel pot ajunge un popor deosebit 
și distins, Dumnezeu le-a dat ce au cerut. Apoi i-a 
îndemnat să meargă pe drumul pe care El îi așezase 
respectându-le dorința. El i-a avertizat să respecte 
indicatoarele, ele fiind la fel de valabile ca și pe 
drumul anterior. 

Ce se întâmplă când, în urma schimbării trase-
ului, suntem tentați să nesocotim reconfigurarea și 
persistăm în alegerea unui drum greșit? 

Oricât de performant ar fi un GPS el nu 
poate face ca drumul spre Cluj să ajungă la 
Constanța. Există trasee comune pe care putem 
merge, dar la un moment dat, mai devreme sau 
mai târziu, trebuie să mergem pe drumul spre 
Constanța pentru a ajunge acolo. 

Și în cazul traseului propus nouă de Dum-
nezeu lucrurile se întâmplă asemănător. Dacă am 
părăsit prima variantă și am ales una convenabilă 
nouă, El va interveni pentru a contura o altă rută, 
sau alta și alta… până când nu mai există variante. 
Afirmând că nu mai există variante ne referim 
la persistența omului de a nu ceda. Dumnezeu 
mai are varianta întoarcerii. Dar adesea oamenii 
nu sunt dispuși să recunoască greșeala și să se în-
toarcă. Iată-l pe regele Saul, dezorientat, aflat pe 
un drum necunoscut și fără indicatoare. Profetul 
Samuel murise, Dumnezeu nu-i mai răspundea, 
vrăjmașii erau împotriva lui …

Ce ai fi făcut în locul lui? Astăzi, cunoscând 
finalul, putem răspunde cu promptitudine: trebuia 
să recunoască greșeala și să se întoarcă. Întrebarea 
este: Crezi că mai poți? Există căi închise, drumuri 
cu sens unic de pe care mândria, prejudecata, descu-
rajarea nu-ți permit să te întorci. Practic nu-ți mai 
dai seama că mai sunt soluții și atunci mergi din rău 
în mai rău, până acolo încât soliciți ajutor diavolului 
prin intermediul vrăjitoarei din En Dor. 

Vrei să fii condus pe drumul cel sigur? 
Spune-I lui Dumnezeu unde vrei să ajungi, apoi 
ascultă glasul Său. Orientarea pe care ți-o suge-
rează nu va da greș. 

Reconfigurarea traseului
Editorii



Prin alegerea unui popor din această 
lume Dumnezeu nu a intenționat 
să pedepsească un grup de oameni, 
făcându-i să se simtă frustrați, lipsiți 

de darul socializării, al părtășiei cu ceilalți semeni. 
Trebuie să existe un alt motiv pentru care El ne 
vrea deosebiți.

Creându-l pe om după chipul și asemănarea 
Sa, Dumnezeu intenționa să-Și reverse asupra 
lui toată dragostea și toate binecuvântările. Prin 
aceasta omul avea să cunoască îndeaproape carac-
terul Său și să prețuiască valoarea dragostei care-l 
copleșește. 

Prin păcat însă, omul a întors spatele acestor 
favoruri, simțindu-se atras de promisiunile ne-
fondate ale unui șarpe încântător în chipul căruia 
Satan a ales să se deghizeze. Minciuna a fost luată 
drept adevăr, iar dorința de a fi mai ceva decât era 
deja, s-a dovedit a fi de nestăpânit. 

Într-o situație ca aceasta Dumnezeu a fost 
nevoit să schimbe ordinea lucrurilor, alegând să 
lucreze în continuare doar cu cei care-L acceptau. 
Seminția lui Set a rămas de partea lui Dumnezeu, 
distingându-se clar de cea a lui Cain, care se deda 
la nelegiuire din ce în ce mai mult. La scurt timp 

Daniela Picu

Un popor  
deosebit

„Dar pe voi Domnul v-a luat…  
ca să-I fiţi un popor pus deoparte, 

cum sunteţi azi.” 
 Deuteronom 4:20

Vă place să fiți deosebiți? 
Uneori ne dorim să fim deosebiți,  

raportându-ne la cei pe care nu-i agreăm.  
Am vrea să ne distingem, 

 să fim altfel decât restul lumii  
pe care o considerăm omogenă,  

lipsită de strălucire. 
Alteori am vrea să fim și noi ca ceilalți  
și aceasta în condiția în care ne simțim 

marginalizați, ciudați chiar.  
Este neplăcut să mergi în sensul  

invers al cursului unei ape.  
Te simți penibil când toată lumea  

face ceva, iar tu altceva.
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după potop, în rândul acelor puține suflete care au 
supraviețuit, s-a făcut o nouă separație, Ham ale-
gând un alt drum decât cel al fraților săi. Curând 
întreaga generație de oameni s-a dedat la idolatrie, 
slujind unor dumnezei inventați, nesocotind 
existența unui Dumnezeu real, Atotputernic. 

În aceste condiții Dumnezeu Și-a ales un repre-
zentant în persoana lui Avram, pe care l-a chemat să 
iasă dintre rudele sale pentru a fi deosebit. Ce-l făcea 
deosebit pe acest om? Pentru început el era la fel ca 
ceilalți, provenind dintr-o familie idolatră. El a ales 
însă să asculte de glasul lui Dumnezeu și, chiar dacă 
în viață a dat dovadă adesea de slăbiciuni și defec-
te firești, a menținut o relație vie cu Dumnezeu, 
dorind din toată inima să-I slujească. 

Să nu uităm că Lot l-a însoțit pe Avraam în 
gestul părăsirii idolatriei și deosebirii sale față 
de oamenii obișnuiți ai vremii. Dacă el nu s-a 
numărat în cele din urmă în rândul poporului ales, 
aceasta s-a întâmplat nu datorită unei defavorizări 
din partea lui Dumnezeu, ci ca urmare a propriei 
sale alegeri. Lot a continuat să se închine adevăra-
tului Dumnezeu, chiar și după mutarea sa în Sodo-
ma. Cu toate acestea nelegiuirea cetății idolatre l-a 
afectat. „Deși era zilnic întristat văzând faptele de 
violenţă, el nu avea o înţelegere clară a nelegiuirii 
degradante și respingătoare ce se practica în cetatea 
aceea ticăloasă.” (P.P. cap. 14). Chemat pentru a 
doua oară să fie deosebit, Lot a șovăit. El n-a fost 
capabil să se supună cu bucurie cerinței de a părăsi 
cetatea. „El nu-și dădea seama de categorica ne-
cesitate ca judecăţile lui Dumnezeu să pună capăt 
păcatului. Unii dintre copiii săi se alipiseră de So-
doma, iar soţia sa refuza să plece fără ei. Gândul de 
a-i părăsi pe aceia pe care-i preţuia cel mai mult pe 
acest pământ i se părea peste putinţă de suportat”. 
(P.P. cap. 14). Dumnezeu l-a salvat pe Lot în ciuda 
ezitării sale: „Și, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia 
l-au apucat de mână, pe el, pe nevasta sa și pe cele 
două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruţe; l-au 
scos și l-au lăsat afară din cetate.” (Geneza 19:16). 
Experiența sa însă a fost una tristă. Atitudinea sa 
dezorientată cu privire la mesajul divin l-a costat 
despărțirea de ceea ce iubea cel mai mult. „Dacă 
Lot n-ar fi dat pe faţă ezitare în a asculta de averti-
zarea îngerilor, ci ar fi fugit cu toată hotărârea spre 

munţi, fără să mai facă vreo rugăminte sau să ros-
tească vreun cuvânt de împotrivire, atunci și soţia 
sa ar fi reușit să scape. Influenţa exemplului său ar 
fi salvat-o de la păcatul ce i-a pecetluit soarta. Dar 
tărăgănarea și amânarea lui au făcut ca ea să nu ia 
în serios avertizarea divină.” (P.P. cap. 14). 

Din exemplul celor doi bărbați de credință, 
Avraam și Lot, putem înțelege, cel puțin în parte, 
scopul lui Dumnezeu prin distingerea noastră ca 
popor din această lume. În timp ce Avraam a reușit 
să răspundă invitației lui Dumnezeu de a trans-
mite lumii binecuvântările harului primite de la 
Dumnezeu, Lot a fost salvat singur și, aceasta, doar 
printr-o minune a harului. 

El nu a reușit să rămână un conlucrător cu 
Dumnezeu, deși „își chinuia în toate zilele sufletul 
lui neprihănit, din pricina celor ce vedea și auzea 
din faptele lor nelegiuite” (2 Petru 2:8). 

Dumnezeu ne cheamă astăzi să ieșim din lume 
și să fim deosebiți. Afirmația rostită lui Israel pe 
vremuri, este valabilă și pentru noi, cei care trăim 
ultimele zile ale istoriei acestei planete: „Căci tu 
ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul 
tău, și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii 
un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa 
pământului.” (Deuteronom 14:2).

Despărțiți de lume
„Nu te rog să-i iei din lume”, spunea Domnul 

Hristos în rugăciunea Sa către Tatăl, „ci să-i păzești 
de cel rău” (Ioan 17: 15). 

Putem trăi în mijlocul lumii, dar să ne com-
portăm ca și cum n-am face parte din ea? Dacă ac-
ceptăm provocarea divină, de a rămâne deosebiți, 
puși deoparte pentru o întrebuințare aparte, acest 
lucru este posibil. 

 „Dacă Îl iubesc pe Dumnezeu și Îi păzesc po-
runcile, copiii Lui, nu vor fi prieteni cu lumea și nu 
vor iubi plăcerile ei. Nu poate exista înţelegere între 
Hristos și Belial.” (1 T. cap. Puterea exemplului).

„Nu lăsa ca mâinile să-ţi fie mânjite, inima 
întinată, caracterul pătat de întinăciunile acesteia. 
Păstrează-te deoparte. Dumnezeu face chemarea: 
,Ieșiţi din mijlocul lor și despărţiţi-vă de ei, zice 
Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat și vă voi 
primi. Eu vă voi fi Tată și voi Îmi veţi fi fii și fiice, 
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zice Domnul Cel Atotputernic’ (2 Corinteni 6:17, 
18).” (1 T. cap. Experiențe din perioada …). 

Astăzi necurăția abundă pretutindeni. Princi-
piile legii morale a lui Dumnezeu sunt puse adesea 
sub semnul întrebării, punându-se în mod direct 
sau indirect problema dacă un anumit lucru mai 
este sau nu mai este păcat. Într-o lume a schimbă-
rilor și permanentelor transformări există tendința 
să credem că și Dumnezeu Își adaptează căile după 
cele ale noastre. Și dacă, prin anumite împreju-
rări El ne demonstrează că a rămas Același, avem 
tendința să ne revoltăm, considerând oportun ca 
El să ne urmeze în căile pe care ni le-am trasat. Și 
deși, în general, lucrurile acestea se petrec în lume, 
chiar și poporul lui Dumnezeu este afectat. Printre 
cei ce aparțin bisericii așteptătoare se văd bărbați și 
femei clătinându-se, nefiind siguri dacă ceea ce au 
crezut cândva mai este de actualitate. 

Dumnezeu a avut însă totdeauna un popor și 
niciodată El nu a fost lipsit de reprezentanți. Une-
ori aceștia au ieșit clar în evidență, dar de cele mai 
multe ori au rămas ascunși, fiind cunoscuți doar de 
Dumnezeu. Dacă pe timpul lui Ilie El Și-a păstrat 
„șapte mii de bărbaţi și anume, pe toţi cei ce nu și-
au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură 
nu l-au sărutat” (1 Regi 19:18), dacă în Nazaret, 
o cetate disprețuită și cu reputație îndoielnică, s-a 
putut distinge o tânără căreia Dumnezeu a putut 
să-i încredințeze pe propriul Său Fiu, El are încă 

și astăzi copii deosebiți de care este mândru și pe 
care-i prezintă cu drag în fața universului. 

Cei ce fac parte din poporul lui Dumnezeu 
nu sunt oameni lipsiți de slăbiciuni omenești. Ei 
cad adesea și se ridică, implorând mereu harul 
nemeritat, sângele ispășitor al Fiului lui Dumnezeu 
pentru spălarea păcatelor lor. Dumnezeu poate să 
mântuiască oameni păcătoși, așa cum a făcut-o în 
cazul lui Iacov, al lui David sau chiar al tâlharului 
de pe cruce. „Nici Eu nu te osândesc” Îi spune El 
pe un ton încurajator păcătosului descurajat; „Du-
te, și să nu mai păcătuiești”! „Căci Fiul omului a 
venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le 
mântuiască.” (Luca 9:56). 

În timp ce El este gata să șteargă vina păcate-
lor noastre și să ne ofere haina neprihănirii Sale, 
păcatele nemărturisite și de care nu ne pare rău, 
ne pot împiedica să obținem mântuirea. Despre 
cei mântuiți stă scris: „căci sunt fără vină înaintea 
scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Apocalip-
sa 14:3-5)

„Doar cei fără vină vor fi acolo. Nici un om 
nu va fi mutat în cer, dacă inima îi este plină de 
gunoiul de pe pământ. Întâi trebuie îndreptate 
toate defectele de caracter, îndepărtată orice pată 
prin sângele curăţitor al lui Hristos și biruite toate 
trăsăturile rele de caracter, datorită cărora omul 
nu este în stare să iubească.”(1 T. cap. Împreuna 
simțire în cămin).

„Dorești să ai toate nedesăvârșirile îndepărtate 
din caracterul tău, ca să poţi fi găsit fără vină înain-
tea tronului lui Dumnezeu? Dacă da, ai o lucrare de 
făcut pentru tine, pe care nimeni altul nu o poate 
face în locul tău. Ai o răspundere personală înaintea 
lui Dumnezeu. Poţi umbla în lumină și zilnic să 
primești tărie de la Dumnezeu spre a birui fiecare 
nedesăvârșire și, în cele din urmă, să fii printre cei 
credincioși, fideli și sfinţi din Împărăţia lui Dumne-
zeu. Nu ceda ispitei. Satana vrea să te hărţuiască și 
caută să pună stăpânire pe mintea ta, ca să te poată 
face să păcătuiești. „Împotriviţi-vă diavolului, și 
el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu și 
El Se va apropia de voi” (Iacov 4:7, 8).”(2 T. cap. 
Convertire adevărată).

A face ceva pentru mântuirea noastră înseam-
nă a dori să fim salvați. Iar dorința aceasta implică 
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stăruință, insistență, rugăciune și împotrivire față 
de vechile tendințe. 

În timp ce mântuirea este un dar, care nu poa-
te fi procurată prin fapte de caritate sau penitențe, 
în timp ce chiar faptele bune sunt pregătite de 
Dumnezeu pentru cei care vor să umble în ele, nu 
putem sta nepăsători așteptând ca Dumnezeu să ne 
schimbe, contrar voinței noastre. 

„Domnul nu Se oferă să îndepărteze aceste 
pete de necurăţie, fără ca și noi să facem ceva. Tre-
buie să ne spălăm veșmintele în sângele Mielului. 
Ne putem prinde de meritele sângelui lui Hristos 
prin credinţă, iar prin harul și puterea Sa ne putem 
învinge greșelile, păcatele, nedesăvârșirile din ca-
racter și putem ieși din luptă victorioși, după ce ne 
vom fi spălat astfel veșmintele în sângele Mielului.” 
(3 T. cap. Institutul de Sănătate).

Sfinți pentru totdeauna
Punctul culminant al salvării noastre este că 

odată mântuiți vom fi pentru totdeauna astfel.  Pe 
Noul Pământ cei mântuiți nu vor mai fi expuși 
ispitelor și poftelor firești pentru că „nu mai există 
niciun vrăjmaș hain și înșelător care să ispitească la 
uitarea de Dumnezeu” (Istoria mântuirii, cap. Noul 
pământ). Statutul desăvârșirii, pe care-l vom primi 
când Domnul Hristos ne va ridica la cer pentru a fi 
„totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17) ne 
va fi atribuit pentru veșnicie. 

„Orice tendinţă spre păcat, orice nedesăvâr-
șire care le-au dat de lucru aici, pe pământ, au 
fost spălate prin sângele Domnului Hristos și 
acum au ajuns să aibă parte de strălucirea slavei 
Sale, care întrece cu mult strălucirea soarelui. 
Iar frumuseţea morală, desăvârșirea caracterului 
Său, strălucește în și prin ei, întrecând cu mult 
strălucirea exterioară. Ei sunt fără vină înaintea 
înaltului tron alb al lui Dumnezeu, fiind părtași 
ai unităţii și privilegiilor îngerilor.”(Calea către 
Hristos, cap. Bucuria în Domnul). 

„Înainte de a fi puse temeliile pământului, a 
fost făcut un legământ care prevedea că toţi cei 
care aveau să fie ascultători, toţi cei care prin harul 
îmbelșugat al lui Dumnezeu aveau să devină sfinţi 
în caracter, fără vină înaintea lui Dumnezeu, însu-
șindu-și acest har, urmau să fie copii ai lui Dum-
nezeu.” (Principiile fundamentale ale educației 
creștine, cap. Învățătorul divin).

Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru chema-
rea pe care ne-a făcut-o din această lume. Să fim 
recunoscători pentru harul nemeritat pe care ni l-a 
acordat, învrednicindu-ne să distingem vocea di-
vină din miile de glasuri care străbat văzduhul. Să 
prețuim această favoare și să-L rugăm pe El, care 
ne-a făcut-o, să ne conducă în siguranță ACASĂ. 

„Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit și ai izbăvit 
pe poporul acesta; iar prin puterea Ta îl îndrepţi 
spre locașul sfinţeniei Tale.” (Exodul 15:13).
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Ultimele cuvinte
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I„ sus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lu-
crurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit 
și la Dumnezeu se duce…” (Ioan 13:3).

„Căci n-am avut de gând să știu între voi 
altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit.”  
(1 Corinteni 2:2).

Mi-au atras atenția aceste relatări și am 
simțit îndemnul Duhului Sfânt de a studia 
acest „capăt” la care apostolul Pavel se referă în 
cel de-al doilea verset, ca fiind ținta supremă a 
creștinului: „pe Isus Hristos și pe El răstignit”, 
iar „altceva” nu-L interesa, sfătuind și pe alții să 
facă la fel.

Finalul vieții lui Isus este rezumat deseori la 
un singur cuvânt: „cruce.” Ce învățături putem 
lua din acea zi, în care crucea se ridica între 
cer și pământ? De ce deseori ni se face apel, 
prin Cuvânt, ca să stăm la piciorul crucii? Ce 
putem vedea acolo? Din perspectiva firească s-ar 
putea spune că este un loc de jale, când unii ici 
sau colo lăcrimau fără a înțelege multe; un loc 
groaznic de privit, unde cei pedepsiți erau lăsați 
să se stingă lent în cele mai chinuitoare dureri 
spre satisfacția persecutorilor. Și ar mai putea fi 
și alte aspecte de menționat. 

Mai avea Mântuitorul lecții nepredate, dato-
rii neîmplinite sau altceva de genul acesta? Da! 
Cu siguranță! Lecții și exemple de o învățătură 
spirituală pe care puțin ne-o imaginăm.

Crucea este arma care nimicește eul. Dacă 
îi permitem, ea ne va atrage. (Ioan 12:32). Dacă 
nu, chiar acolo la piciorul ei vom arunca sorțul, 
condamnându-ne. 

Pe cruce, spre uimirea mea, am văzut încă  
o dată desăvârșirea exprimată simbolic prin cifra 
„7”, cazul dat fiind o dovada a iubirii absolute în 
cele 7 fraze rostite sub cele mai groaznice dureri 
și semnificația lor pentru noi.

„Sosind la locul execuției, osândiții au fost 
legați de instrumente de tortura. Isus n-a opus 
nicio rezistență… Mâinile Sale se întind pe 
cruce; ciocanul și cuiele fuseseră aduse acolo, în 
timp ce, bătute fiind, piroanele intrau în carnea 
moale… Mântuitorul nu a scos niciun murmur. 
Fața Sa a rămas calmă și senină și stropi mari de 
sudoare erau pe fața Lui. Domnul Isus Se ruga 
pentru vrăjmașii Săi:

„Tată, iartă-i; căci nu știu ce fac.”
(Luca 23:34)

„Niciun blestem n-a fost rostit asupra 
soldaților care-L tratau atât de aspru. Nicio 
răzbunare n-a fost invocată asupra preoților și 
conducătorilor care jubilau la vederea împlinirii 
planurilor lor.”

Unde erau ucenicii în acest moment când 
Isus le prezenta modul în care trebuie să-și 
iubească vrăjmașii? Bineînțeles că de la distanță 
altfel se vede și altfel se aude. Domnul Isus 
le-a cerut mai înainte să aibă acest fel de a iubi 
vrăjmașii. (Matei 5:39-44).

Cine erau acei care „nu știau ce fac”? Soldații? 
Preoții și conducătorii? Poporul de rând? Cea mai 
periculoasă neștiință este cea voită.

Ultimele cuvinte
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„Dar necunoașterea lor nu le-a îndepărtat 
vinovăția; căci a fost privilegiul lor acela de a 
cunoaște și a primi pe Domnul Isus ca Mântui-
tor al lor.” (HLL. pg. 740).

Cea mai teribilă suferință a simțit-o Isus 
de la urmașii Săi de atunci și de acum când 
ei se îndepărtează de cruce. Durerea este mai 
sfâșietoare decât cuiele din mâini și picioare și 
mai chinuitoare decât împunsătura suliței. 

„Rugăciunea Domnului Isus pentru 
vrăjmașii Săi a cuprins lumea. Ea cuprinde pe 
orice păcătos care a trăit sau va trăi de la înce-
putul lumii până la sfârșitul timpului. Deasupra 
tuturor zace vinovăția crucificării Fiului lui 
Dumnezeu. Iertarea este oferită pentru toți în 
dar.” (HLL. 740). Ne cuprinde și pe noi cei care 
nu știm că suntem ticăloși, nenorociți, săraci, 
orbi și goi. (Apocalipsa 3:17). 

„Astăzi dacă auziți glasul Lui nu vă 
împietriți inimile…” (Evrei 3:15).

„În decursul orelor de agonie, la urechile 
Domnului au ajuns numai cuvinte de ocară și 
batjocură…” Cu inima plină de dor El a fost 
atent să audă vreo expresie a credinței din partea 
ucenicilor Săi, dar El a auzit numai cuvinte de 
jale: „Noi trăgeam nădejde că El este Acela, care 
va izbăvi pe Israel.” (HLL. pg. 745)

Nu citiseră ei profețiile care relatau clar că 
în felul acesta urma să aducă mântuirea lui Israel 
și a tuturor celor ce vor crede în El? De unde 
aveau astfel de nădejde? Despre nădejde, care 
mai poate fi numită și  „încredere”, apostolul 
Pavel spune: „însă nădejdea aceasta nu înșeală.” 
(Romani 5:5). Când ne înșelăm? Atunci când 
ne imaginăm singuri un eveniment, trecând pe 
lângă un „așa stă scris”. 

Și totuși, Isus a avut parte de o înviorare 
pe care a primit-o de la o „trestie frântă”, de la 
un „muc fumegând”, de la un „muribund ce se 
sprijină pe un Mântuitor ce era pe moarte, nu-
mindu-L „Domn”. Având speranță în adevărata 
împărăție, răspunsul nu întârzie.

„Adevărat îţi spun astăzi, că vei fi 
cu Mine în Paradis.”

(Luca 23:42, 43)

Poate răsuflăm ușurați că se poate căpă-
ta mântuire și în ultimul moment al vieții. E 
adevărat! Dar pentru cine? „Totuși, nimeni 
nu trebuie să neglijeze ocaziile prezente și să 
amâne căința și pocăința sa, și să se sprijine pe 
o pocăință pe patul de moarte, la gândul că 
tâlharul s-a pocăit în ceasul al 11-lea. Orice rază 
de lumină neluată în seamă îl lasă pe păcătos 
într-un întuneric și mai mare ca până atunci, 
până ce vreo amăgire oarecare pune stăpânire 
deplină pe mintea sa, iar cazul său poate fi lipsit 
de speranță. Și totuși, există cazuri, ca și acela 
al sărmanului făcător de rele, când lumina vine 
tocmai în ultima clipă și e primită cu credință 
rațională.” (Viața lui Isus, pg. 429)

„Pe când Domnul Hristos se uita la 
mulțimea din jurul Său, o figură îi atrage atenția 
- la piciorul crucii stătea mama Sa, sprijinită de 
ucenicul Ioan.” (HLL. pg. 747)

În chinul Său de moarte Domnul Isus 
nu Și-a uitat mama care rămăsese văduvă, iar 
acum urma să rămână singură. Fiul său nu avea 
bani să-I asigure viitorul, dar ce este banul în 
comparație cu ce îi oferea acum?

„Femeie, iată fiul tău!” şi lui Ioan 
i-a zis: „Iată mama ta!”

(Ioan 19:26, 27)

Ce părinte s-ar fi mulțumit cu bani în 
schimbul fiului pierdut? M-am întrebat: De ce 
i-a încredințat-o lui Ioan pe mama Sa? Răspun-
sul ne uimește: „Isus era cuprins în inima lui 
Ioan.” (HLL. pg. 747). În Ioan, mama își vedea 
fiul, iar Ioan, în mama Sa, își vedea Salvatorul. 
E minunat! Ceilalți ucenici nu au avut această 
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favoare. Ei erau chinuiți de îndoială și teamă. 
Lecția ce o primim este că: „Aceia care urmează 
pe Domnul Hristos vor simți că este o parte 
a religiei lor aceea de a respecta și a se îngriji 
de părinții lor. Din inima în care este cultivată 
iubirea Lui, tata și mama nu vor ajunge nicioda-
tă să nu aibă o îngrijire atentă și plină de duioasă 
iubire.” (HLL. pg. 748).

Pe Golgota evenimentele împlinesc 
profeția. Natura trece peste legile ei, întunericul 
învăluind crucea într-un moment de zi deplină. 
Domnul Isus „calcă singur în teasc”, fără niciun 
semn de sprijin în acest chin sufletesc. Este pă-
răsit de toți. Oare și de Dumnezeu? Să fie ceva 
neîmplinit din tot planul?

„Fulgerele nemiloase erau, se pare, aruncate 
asupra Lui, în timp ce El atârna pe cruce. Atunci 
Isus a strigat cu glas tare:

„Dumnezeul Meu, Dumnezeul 
Meu, pentru ce M-ai părăsit?”

(Matei 27:16)

Întrebarea Sa nu a primit însă nici un 
răspuns. Isus a sorbit paharul suferinței până la 
fund. A existat ceva care I-a luminat fața și I-a 
ușurat suferința. „În ceasurile acelea îngrozi-
toare, El s-a sprijinit pe dovezile acceptării Sale 
de către Tatăl, care i-au fost date mai înainte.” 
(H.L.L. pg. 753).

Vom putea noi, urmașii Săi, să cuprindem 
cu mintea noastră acest strigat înțelegându-i 
semnificația? Domnul Hristos a suportat în 
corp omenesc toată această teroare. Fiecare 
dintre noi suntem chemați să bem paharul 
suferinței, care, de altfel, nu se compară cu cel 
pe care El L-a băut în acel ceas. În timp ce noi 
avem de suportat consecințele propriei noastre 
alegeri, El a avut de purtat păcatele întregii 
lumi. Sentimentul părăsirii de către Tatăl, 
simțit de Mântuitorul în clipele agoniei sale și 

menționate în Isaia: „Sionul zice: M-a părăsit 
Domnul și m-a uitat Domnul” (Isaia 49:14),  
va fi simțit de către cei aleși în așa numită noap-
te a strâmtorării lui Iacov. Ei vor striga către 
Domnul, iar El nu le va răspunde. Eu am înțeles 
că nu ar fi fost nevoie de această încercare dacă: 
„Astăzi”, când auzim și vedem lumina, o trăim 
în toată plinătatea ei. 

„Tocmai această întârziere chinuitoare 
pentru ei este cel mai bun răspuns la rugăciunile 
lor. Astfel ei sârguindu-se să aștepte pe Domnul, 
ca să lucreze, ei ajung să se deprindă cu credința, 
speranța și răbdarea, pe care le practicaseră prea 
puțin în experiența lor religioasă. Dar pentru cei 
aleși, timpul strâmtorării va fi scurtat.” (Marea 
Luptă, cap.39).

„Când întunericul s-a ridicat de pe Duhul 
apăsat al Domnului Hristos, El Și-a revenit 
având simțământul unei suferințe fizice” și a zis:

„ Mi-e sete.”
(Ioan 19:30)

Cine se mai poate îndoi de o iubire ca 
aceasta, trecând cu vederea suferințele corpo-
rale și gândindu-se la alții? Până aici a iertat, a 
făgăduit, a îngrijit, și-a sacrificat viața pentru 
noi. Acum cine Îi va stinge setea? Cine? S-a 
găsit. Soluția aceasta însă este ceva de temut. 
Acest amestec din oțet și fiere părea pentru unii 
un medicament pe vremea când se obișnuia răs-
tignirea, dar era o invenție a diavolului. El avea 
o ultimă speranță, o ultimă armă cu care să-L 
împiedice pe Domnul Isus să ne iubească până 
la capăt. Este surprinzător câtă însemnătate au 
cuvintele: „Mi-e sete” și refuzul de a lua această 
băutură.

În zilele noastre se obișnuiește ca cerința 
muribundului să fie îndeplinită, indiferent care 
ar fi ea. Orice refuz este considerat un păcat, o 
nedreptate făcută celui aflat în agonie. Respin-
gând băutura oferită în scopul satisfacerii setei, 
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Mântuitorul ne-a arătat că muribundul are, chiar 
și în acele momente, o solemnă responsabilitate, 
aceea de a se păstra curat chiar până la capăt. 

„El n-ar fi primit nimic care I-ar fi întunecat 
mintea. Credința Sa trebuia să se țină puternic 
de Dumnezeu. Aceasta era singura Lui tărie. 
Dacă Și-ar fi întunecat simțămintele, faptul 
acesta ar fi constituit un avantaj pentru Satan.” 
(HLL. pg. 742).

„Călcarea legilor sănătății constituie păcat 
la fel ca și nerespectarea celor zece porun-
ci.” (Dietă și Hrană). Domnul Isus nu a avut 
parte nici de un strop de apă pentru a-Și umezi 
buzele, El creatorul apelor. Îngerii se uimesc, 
urmărind până unde a ajuns fostul lor condu-
cător, Lucifer, care le făgăduise libertate prin 
înlăturarea Legii.

Printr-o grijă părintească fără margini, nouă 
ne va fi asigurată atât apa, cât și pâinea. Atunci, 
cât de încrezători ar trebui să fim! Cât de recu-
noscător în fața unei iubiri atât de mari!

„Deodată întunericul s-a ridicat de dea-
supra crucii și, în tonuri clare, asemenea unei 
trâmbițe ce părea să răsune prin toată creația, 
Domnul Isus a strigat:

„S-a sfârşit.”
(Ioan 19:30)

Despre ce sfârșit era vorba? Aceasta ex-
primare, pe cât pare de simplă, pe atât este de 
adâncă. Fiecare cititor al Bibliei de pe planetă, 
indiferent de naționalitate, limbă, popor sau 
religie, este chemat să afle răspunsul, pentru a fi 
sigur că se găsește pe calea pe care a trecut Isus.
1.  Domnul Hristos își sfârșise lucrarea, 

câștigase bătălia. (Ioan 17:4);  

2.  Împărăția morții a luat sfârșit. (Isaia 25:8; 
Matei 27:52,53).

3.  Sistemul ceremonial, care îndrepta atenția 
păcătosului spre Mielul ce urma să fie 
junghiat, își pierdea semnificația. (Matei 
27:51).

4.  Îndoiala îngerilor luase sfârșit, ei primind 
răspuns la toate întrebările ce-i frământa. 
(Efeseni 1:9,10).

5.  Pârâșul nostru a fost aruncat jos. (Apocalip-
sa 12:10).
În acest moment teribil „bunătatea și 

credincioșia s-au întâlnit; dreptatea și pacea s-au 
sărutat.” (Psalmii 85:10).  Iar prin viaţa Sa, de la 
iesle, până la calvar, Domnul Hristos a trăit și a 
înălțat acea Lege „mare și minunată” (Isaia 42:4, 
21), care nu poate fi schimbată niciodată.

Iubite cititor, Domnul Isus a câștigat bă-
tălia. Acum este rândul meu și al tău să conti-
nuăm lupta. Alții pot să o reînceapă, căci „cel 
neprihănit de șapte ori cade și se ridică.”(Psalmii 
24:16).

„Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin 
cuvântul mărturisirii lor; și nu și-au iubit viața 
chiar până la moarte.” (Apocalipsa 12:11).

„Tată,  în mâinile Tale  
îmi încredinţez Duhul.”

(Luca 23:46)

După această priveliște de iubire și luptă 
menită să plătească datoria noastră a tuturor și 
să ne înalțe la statutul de fii și fiice, întrebarea 
este: „În mâinile cui ne vom încredința viața?” 
Fie ca toți să consimțim să ne-o încredințăm Lui 
pe deplin!
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   n profunzimea planului lui Dumnezeu 
pentru căsătorie, scopul acesteia era de 
a forma dintr-un bărbat și o femeie o 
unitate indestructibilă. În Geneza 2:24 

citim planul iniţial, conform căruia omul va lăsa pe 
tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa: 
și ei vor fi un singur trup. Amăgiţi de o înţelegere 
simplistă a acestei realităţi, mulţi își închipuie că 
unitatea în căsătorie se realizează prin consumarea 
actului intim, în cadrul căruia cei doi devin – sau 
cel puţin ar trebui să devină – un singur trup – 
trăind la unison anumite percepţii senzoriale și 
manifestând reciproc flexibilitate și adaptabilitate 
în vederea realizării acestui deziderat.

Despre cât de trainică este această „metodă 
de sudură” mărturisesc numeroasele divorţuri din 
societatea contemporană, care se apropie sau, chiar 
pe alocuri, depășesc 50% din numărul căsătoriilor 

În căutarea adevăratei uniri 
în căsătorie

Marius Stroia

Î încheiate – lăsându-ne să înţelegem că din punct 
de vedere statistic, una din două căsătorii este în 
pericol de a se destrăma mai curând sau mai târziu, 
și aceasta în ciuda faptului că există o probabilitate 
destul de mare ca protagoniștii să fi încercat cel 
puţin să devină „un singur trup”. Totuși, se pare că 
atingerea unui anumit stadiu de intimitate fizică 
nu garantează coeziunea partenerilor, nici realiza-
rea acelei uniri în sens mai larg, care i-ar fi putut 
determina să rămână împreună pentru restul vieţii.

Și toate acestea datorită faptului că adevărata 
unire matrimonială, deși include aspectele mai sus 
menţionate, nu se rezumă doar la ele, ci cuprinde 
mult mai mult în domeniul emoţional, afectiv, 
comunicativ și chiar intelectual, toate acestea stând 
sub semnul împărtășirii totale. La o asemenea unire 
se referă Cuvântul Inspirat când spune că „fericirea 
și prosperitatea vieţii de căsătorie depind de unirea 
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scopului pentru care oamenii fac pasul căsătoriei. 
Starea acestor oameni este mult mai rea decât a celor 
necăsătoriţi – fiindcă, pe lângă faptul că trăiesc ne-
împliniţi emoţional în relaţia lor prezentă și se văd 
nevoiţi să constate eșuarea celor mai frumoase vise 
ale lor de fericire în cuplu, nu le-a mai rămas nici 
măcar speranţa celor necăsătoriţi „că poate într-o 
bună zi această situaţie se va schimba” – ei știind că 
soarta lor este pecetluită așa cum s-au angajat, „până 
moartea ne va despărţi” și că sunt sortiţi nenorocirii 
pentru tot restul vieţii. Asemenea „divorţuri emo-
ţionale” sunt mult mai frecvente decât cele „totale” 
sau recunoscute juridic, acoperind un mare procent 
din plaja căsniciilor actuale. Poate că din datorie 
religioasă sau „de ochii lumii”, de rușinea societă-
ţii, rudelor sau a bisericii, poate din considerente 
materiale sau „de dragul copiilor” oamenii aleg să 
nu-și „oficializeze” divorţul, însă dincolo de aceasta 
e fiecare cu bugetul lui, cu strachina lui, cu viaţa lui 
proprie... Cuvântul Inspirat numește „un coșmar 
teribil” această stare în care „două persoane care 
trăiesc în aparenţă ca unul timp de o viaţă întreagă, 
să fie în realitate ca două.” (13 MR 138).

părţilor...” (FLB 258). De aici reiese dependenţa 
fericirii în cuplu de realizarea acestei uniri, respectiv 
absenţa împlinirii matrimoniale în lipsa acesteia.

Ca orice lucru cu adevărat valoros, aceas-
tă unire nu se „întâmplă” pur și simplu, ci este 
rezultatul unei străduinţe continue și susţinute, 
care poate să dureze cât viaţa: „Sunt numai puţine 
cupluri care sunt unite pe deplin când se înde-
plinește ceremonia căsătoriei. Forma cuvintelor 
rostite asupra celor doi care încheie legământul 
căsătoriei nu-i face o unitate. În viaţa lor viitoare 
trebuie să aibă loc contopirea celor doi în căsăto-
rie. Poate să fie făcută o unire cu adevărat fericită, 
dacă fiecare va da celuilalt adevărata afecţiune a 
inimii.” (13 MR 137).

Nici chiar acele căsătorii ireproșabile, în care 
totul s-a desfășurat „ca la carte” nu pot avea garan-
ţia unei depline uniri din prima zi, întrucât aceasta 
se realizează în cadrul unui proces care necesită 
printre altele și timp: „Oricât de atent și înţelept 
s-ar fi intrat în căsătorie, puţine perechi sunt 
complet unite când este îndeplinită ceremonia 
căsătoriei. Adevărata unire a celor doi în căsătorie 
este lucrarea anilor de mai târziu.” (MH 359).

„Lucrarea anilor de mai târziu” – înseamnă în 
primul rând că este o lucrare pe care toţi cei căsăto-
riţi o au de făcut, de care trebuie să fie conștienţi și 
căreia trebuie să-i dedice atenţia și preocuparea lor 
pe termen lung, în toţi anii care urmează încheierii 
căsătoriei. Din punct de vedere al poziţiei acestei 
lucrări în lista priorităţilor lor, Cuvântul Inspirat 
afirmă fără echivoc: „Cea dintâi lucrare a creștini-
lor este aceea de a fi uniţi în familie.” (AH 37). Cu 
alte cuvinte, însăși calitatea lor de creștini implică 
situarea acestei lucrări pe primul loc în lista lor de 
priorităţi și tratarea ei ca atare.

Prin urmare, a considera chestiunea unirii ca 
fiind „rezolvată” în momentul încheierii căsătoriei 
poate constitui o eroare fatală relaţiei, întrucât 
momentul căsătoriei nu este de fapt decât înce-
putul acestei lucrări de realizare a unirii – lucrare 
care se extinde pe durata anilor care-i urmează. 
Ignorarea acestei realităţi și a responsabilităţii pe 
care o implică, fie că va duce în timp la divorţ sau 
va face ca cei doi să trăiască resemnaţi drama zilnică 
a „singurătăţii în doi” – care este tocmai opusul 
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Din punct de vedere numeric, aceste căsătorii 
„nereușite” nu constituie nicidecum o excepţie, ci 
sunt mai degrabă regula „la ordinea zilei” – nota-
bilele excepţii fiind tocmai cele în care partenerii 
reușesc să realizeze adevărata unire: „În majorita-
tea cazurilor, căsătoria este un jug dintre cele mai 
amarnice. Sunt mii care sunt legaţi unul de celălalt, 
dar nu potriviţi. Cărţile cerului sunt împovărate 
cu vaiurile, răutatea și abuzul care sunt ascunse sub 
mantia căsătoriei.” (AH 44).

În aceste condiţii, se ridică întrebarea: Ce mă-
suri s-ar impune pentru a evita o asemenea situaţie 
și în ce ar consta practic lucrul la realizarea unităţii 
reale în căsătorie – ce ar trebui să facă și, respectiv, 
să nu facă oamenii pentru a nu ajunge aici?

Pentru aceasta vom enumera câteva puncte, 
culese din Cuvântul Inspirat, nu însă înainte de a 
menţiona faptul că acestea vor putea fi realizate 
doar în condiţiile în care dezideratul suprem va 
fi acela de salvare a căsătoriei, iar toate celelalte 
chestiuni de genul preferinţe personale etc. trebuie 
subordonate acestuia:

1. Evitarea înstrăinării determinate de gân-
duri de incompatibilitate

Problema compatibilităţii ar trebui să ne 
preocupe foarte intens înainte de a lua decizia 
de a ne căsători cu o anumită persoană, însă 
niciodată după aceea. Este de o importanţă 
fundamentală ca ÎNAINTE de luarea deciziei 
căsătoriei să analizăm la modul cel mai 
serios și obiectiv trăsăturile de caracter 
ale potenţialului partener. După aceea 
însă, chiar dacă ni s-ar părea că nu am 
făcut alegerea cea mai fericită, NU 
AVEM DREPTUL de a gândi și a 

accepta realitatea că am făcut alegerea greșită și să 
ne resemnăm cu aceasta.

„Chiar dacă ar apărea dificultăţi, situaţii de 
perplexitate și descurajări, nici soţul și nici soţia să 
nu îngăduie gândul că unirea lor este o greșeală sau 
o dezamăgire.” (AH 106).

Alegerea ne-a aparţinut și, tot la fel, ne aparţin 
și consecinţele acesteia, pe care trebuie să ni le asu-
măm. Fără a căuta în continuare „ţapi ispășitori”, 
trebuie să ne comportăm ca fiinţe responsabile și 
să recunoaștem că, din moment ce noi am făcut 
alegerea „de bună voie și nesiliţi de nimeni” – tot 
ce decurge din aceasta este consecinţa alegerii 
noastre, pe care trebuie să ne-o asumăm în între-
gime. Astfel, în loc să ne lamentăm sau să căutăm 
vina la celălalt, înţelegându-ne ca pe niște victime 
ale întregului proces, așteptând să fim compăti-
miţi și autocompătimindu-ne ca atare, trebuie 
să înţelegem că, în calitate de fiinţe responsabile, 
de acum înainte trebuie să acţionăm hotărât în 
vederea realizării în condiţii mai dificile a ceea 
ce ar fi trebuit să realizăm în condiţii optime în 
cazul în care am fi făcut alegerea ideală. De acum 
e nevoie să luptăm cu forţa disperării, făcând tot 
ce e omenește posibil, și să nu acceptăm sub nici o 
formă posibilitatea de a fi înfrânţi.

„În legământul căsătoriei, ei au promis să fie ca 
unul, soţia angajându-se prin legământ să-și iubească 
soţul și să i se supună, iar soţul făgăduind să-și iubeas-
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că și să-și preţuiască soţia. Dacă Legea lui Dumnezeu 
este păzită, demonul certei va fi ţinut departe de fa-
milie și nicio separare de interese nu va avea loc, nicio 
înstrăinare a afecţiunii nu va fi îngăduită. (AH 106).

2. Flexibilitatea și disponibilitatea de a face 
totul pentru a ne salva căsnicia

Hotărâţi-vă să fiţi tot ce este posibil să fiţi unul 
pentru celălalt. Continuaţi atenţiile de la început. În 
orice mod posibil, încurajaţi-vă unul pe altul să lup-
taţi luptele vieţii. Studiaţi cum să promovaţi fericirea 
celuilalt. Lăsaţi să existe dragoste reciprocă și îngădu-
inţă reciprocă. Atunci căsătoria, în loc să fie sfârșitul 
dragostei va fi de abia începutul ei. (AH 106).

3. Evitarea pricinilor de neînțelegere și cultiva-
rea lucrurilor care-i aduc bucurie partenerului

„Ei ar trebui să facă tot ce se poate mai bun 
din situaţia lor, dar mulţi refuză să facă aceasta... 
Ar trebui ca, de aici înainte, să fie studiul vieţii, atât 
al soţului cât și al soţiei, cum să evite orice creează 
neînţelegere și să păstreze nevătămat legământul 
căsătoriei.” (AH 84, 85).

4. Ţinerea eului sub strictă stăpânire și recu-
noașterea practică a drepturilor celuilalt

„Printr-o păzire atentă, eul este oprit a se afir-
ma. Sunt formate obiceiuri corecte. Există o atentă 
recunoaștere a drepturilor celorlalţi.” (AH 31).

5. Disponibilitatea de a ceda și renunțarea la 
realizarea propriei voințe cu orice preț

„În viaţa de căsătorie, bărbaţii și femeile se 
poartă uneori asemenea unor copii nedisciplinaţi 
și răi. Soţul dorește în felul său, soţia în felul ei, 
și niciunul nu este dispus să cedeze. O asemenea 
stare de lucruri poate aduce doar cea mai mare ne-
fericire. Atât soţul cât și soţia ar trebui să fie dispuși 
să-și cedeze calea sau opinia. Nu există posibilitate 
de fericire, câtă vreme amândoi persistă în a proce-
da cum le place.” (AH 118).

6. Refuzul categoric de a încerca să se forțe-
ze voința partenerului a face lucruri pe care 
acesta nu le-ar face cu bucurie

„Nu încercaţi să-l obligaţi pe celălalt să 
procedeze așa cum vreţi voi. Nu puteţi face aceasta 

și totuși să-i păstraţi dragostea. Manifestările de 
voinţă proprie distrug pacea și fericirea căminului. 
Nu lăsaţi ca viaţa conjugală să fie una de luptă. 
Dacă faceţi aceasta, veţi fi amândoi nefericiţi. Fiţi 
amabili în vorbire și blânzi în acţiune, renunţând la 
propriile voastre dorinţe... Nu permiteţi nici un ton 
tăios să pătrundă în glasurile voastre.” (AH 107)

„...amândoi trebuie să cultive un spirit de ama-
bilitate, fiind hotărâţi ca niciodată să nu-l întristeze 
sau rănească pe celălalt...” (AH 106)

7. Rostirea de cuvinte de apreciere și recunoș-
tință pentru eforturile și prestația partenerului

„Soţul ar trebui să-i transmită soţiei sale că îi 
apreciază lucrarea.” (AH 114).

„Conștienţa faptului că te bucuri de apreciere 
este un minunat stimul și satisfacţie. Simpatia și res-
pectul încurajează străduinţa după excelenţă și iubirea 
însăși crește, stimulând la ţinte nobile.” (AH 107).

„Inimi recunoscătoare și priviri amabile sunt mai 
de preţ decât bogăţia și luxul, și mulţumirea cu lucruri 
simple va face căminul să fie fericit...” (AH 108).

De reţinut mai este faptul că încheierea unei 
căsătorii este în realitate începutul unei școli de o 
viaţă întreagă, în care ambii parteneri au mereu de 
învăţat lucruri noi și de promovat examene.

„A dobândi o înţelegere adecvată a relaţiei de 
căsătorie este lucrarea unei vieţi întregi. Acei care 
se căsătoresc, se înrolează într-o școală pe care nu o 
vor absolvi în viaţa aceasta.” (AH 105).

Deci, spor la lecţii tuturor! ... Și nu uitaţi că 
examenele mai vin și neanunţate: „Dumnezeu ne 
încearcă și ne probează prin întâmplările obișnuite 
ale vieţii. Lucrurile mărunte ale vieţii descoperă 
capitolele inimii. Micile atenţii, numeroasele mici 
incidente și curtoaziile simple ale vieţii, sunt acelea 
care formează suma fericirii vieţii; și neglijarea de 
cuvinte amabile, încurajatoare și pline de afecţiune, 
precum și a micilor curtoazii ale vieţii, este aceea 
care contribuie la nenorocirea vieţii. Se va vedea, 
în cele din urmă, că tăgăduirea eului pentru binele 
și fericirea celor din jurul nostru constituie o mare 
parte din raportul vieţii din ceruri. Și se va descoperi 
de asemenea, că grija pentru eu, fără a ţine cont de 
binele și fericirea celorlalţi, nu rămâne trecută cu 
vederea de Tatăl nostru ceresc.” (AH 108).
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    ăria sufletească, facultățile morale,  
                 obținute de om în viața lui este caracterul.  
              Caracterul este recolta vieții. El hotărăște  
            soarta și este singurul bun cu care omul pleacă 
din lumea aceasta. Fiecare ființă omenească este 
candidată pentru viața veșnică. Depinde de el ce își 
alege. Două sunt căile: viața și binele, răul și moar-
tea, calea îngustă și calea largă. (Deuteronomul 
30:15; Matei 7:13). Legea lui Dumnezeu, cele zece 

porunci, sunt puse înaintea omului, 
ca normă de conduită, după 

care trebuie să-și călăuzească 
viața. Legea lui Dumnezeu 

este oglinda și în ea 
ne descoperim 

defectele 
carac-

terelor noastre. Vezi Iacob 1:23. Mulți aruncă și 
nesocotesc această oglindă pentru că ea descoperă 
slăbiciunile noastre. Se spune că în timpurile vechi 
când oglinda nu se cunoștea de către oameni, o 
regină a primit în dar de la un rege al țării vecine o 
oglindă, fabricată prima dată în țara lui. Când ea s-a 
uitat în oglindă a trântit-o la pământ și s-a spart. Ea 
nu voia să creadă că ea este așa, ci că oglinda este de 
vină. Ba a declarat și război regelui care i-a dat oglin-
da. Legea lui Dumnezeu este valabilă și astăzi ca și 
la început. Hristos a murit ca să ne arate temeinicia 
legii divine. Nicio poruncă nu a fost desființată. 
Sabatul nu a fost schimbat de Hristos. (Matei 5:17). 
Sabatul este ziua a șaptea și ea trebuie păzită de 
credincioși după literă și după spirit, pentru că Sa-
batul este semnul după care se cunoaște că Domnul 
este acela care ne sfințește. (Exodul 31:13). Niciun 
cult nu poate fi plăcut înaitea Domnului, dacă nu se 
păzesc poruncile divine. (M.L. 514).

Desigur, omul nu poate fi fără defect și 
desăvârșit. Însă, prin ascultare și prin predare 
fără condiții și supușenie față de adevăr, ceea ce 
nu poate face omul, face Hristos și dreptatea Lui 
intervine pentru omul păcătos. Hristos ne chea-
mă să ne ascundem în El defectele și slăbiciunile 
noastre. El va acoperi lipsurile tuturor acelora 
care vin la Dânsul în credință. (P. P. 67).

Cugetele și simțurile împreună, formează 
caracterul. Dacă gândurile sunt rele și simțurile vor 
fi rele. Numai caracterelor virtuoase și nepătate li 
se va îngădui să intre în prezența unui Dumnezeu 
curat și sfânt. Chiar comunitatea va fi vătămată 
dacă nu sunt supuse și îmblânzite părțile aspre din 
caracterul membrilor. Caracterul unui creștin tre-
buie să fie caracterizat printr-o intenție statornică 

Ştefan Ungureanu

„Nu știţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?  
Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum  

Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viaţă nouă.” Romani 6:3-4

T

Caracterul

„... I-am cerut Domnului putere  
și înțelepciune pentru a reproduce  
scrierile martorilor care au fost tari  

în credință la începutul soliei.  
După încheierea timpului în 1844,  

ei au primit lumina și au umblat în lumină, 
iar când oamenii care pretindeau că au  

o nouă lumină își aduceau „minunatele” lor 
solii privind puncte din Scriptură,  

noi am avut, fiind mișcați de Duhul Sfânt, 
mărturii ce mergeau drept la țintă...”  

Letter 329, 1905 (Către J. A. Burden, 11 decembrie 1905).

Trecutul traieste!- ,
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și printr-o hotărâre neînfrânată, care nu poate fi 
abătută sau supusă, nici de pământ, nici de iad. 
Tăria de caracter constă din două lucruri, pute-
rea voinței și puterea stăpânirii de sine. Cel mai 
puternic om este acela care-și înfrânează patima și 
iartă vrăjmașilor săi. Orice faptă din viață, oricât 
de puțin importantă s-ar părea ea, își are influența 
ei în formarea caracterului. (4T, 505-680).

Caracterul este acela care decide coroana 
și tronul. (Ist. Ap. 379). Și pentru ca acestea să 
poată fi obținute trebuie să avem

Putere
Caracterul, suntem lăsați să ni-l formăm noi 

înșine. Însă, singuri nu putem face aceasta. Rugă-
ciunea  este o putere în direcția aceasta. Trebuie 
să invităm Spiritul Sfânt să ne ajute la formarea 
caracterelor noastre. În judecata de cercetare, 
caracterele vor fi cântărite în balanța Sanctuarului 
ceresc. Acela care iubește mai mult pe Hristos 
va face mai mult bine. Religiunea cea curată dă 
naștere la o intenție serioasă și hotărâtă pentru 
formarea caracterului după chipul lui Dumnezeu. 
Această intenție hotărâtă se va dovedi un element 
de putere înfricoșată. (5T, 299). Mulți țin adevărul 
în viață ca să-și cârpească caracterul numai, nu să 
facă o reformațiune trainică. (5T, 531).

Dumnezeu ne-a dat putere, care într-o oare-
care măsură este la fel cu aceea pe care o posedă 
El. Și trebuie să lucrăm cu seriozitate ca să dez-
voltăm acestă putere. Puterea lui Satan lucrează 
ca un farmec. În nimeni nu se poate găsi putere 
de a scăpa de el, decât în Isus. Atunci alături de 
noi stă un martor, un sol ceresc, care va ridica 
pentru noi un stindard contra văjmașului. El 
ne va învălui cu razele luminoase ale soarelui 
dreptății. Peste aceasta Satan nu va trece; prin 

acest scut de lumină sfântă el nu poate 
pătrunde. (Pilde 162; 5T, 303).

Secretul biruinței este, predarea 
fără condiții sub brațul lui Hristos, 

o deplină supușenie sub voința 
Sa. Este necesar ca 

noi să fi murit (eul 
nostru) și să trăiască 
Hristos. Și numai 

Isus din noi va putea învinge pe vrăjmaș. „Despărțiți 
de Mine nu puteți face nimic” zice El. Și având 
pe Hristos în noi atunci putem să ne împotrivim 
diavolului și el va fugi de la noi. (Iacov 4:7). Satan 
cunoaște mai bine decât noi marginile puterii sale și 
cât de ușor poate fi biruit el. Prin puterea divină, cel 
mai slab este mai mult decât un rival. (5T, 258).

Când vrăjmașul caută să vă umple mintea cu 
dezamăgire, cu negură și îndoială, împotriviți-vă 
sugestiilor lui. Spuneți-i de sângele lui Isus, care 
curățește pe oameni de toate păcatele. Voi nu 
puteți să scăpați de puterea ispititorului; dar el 
tremură și fuge când se invocă meritele sângelui 
prețios care s-a jertfit pentru noi. (5T, 308).

Dumnezeu, pentru a nu mai avea greutățile 
pe care le-a avut cu Satan, care a fost o dată Luci-
fer, înger de lumină, cu cei ce vor moșteni cerul, 
vor trebui să aibă:

Caractere cercate
Caracterul va fi cercat. Hristos va fi descoperit 

în noi, dacă suntem cu adevărat coarde ale viței 
de vie. Noi trebuie să fim răbdători și veseli în 
mijlocul necazurilor și ațâțărilor. Fiecare trebuie 
să-și croiască drum prin lupte și descurajări. Acei 
care renunță la luptă pierd curajul și tăria vieții. 
Niciun om, nici chiar Dumnzeu, nu ne poate duce 
la cer, dacă nu facem din partea noastră sforțările 
necesare pentru aceasta. Omul este pus într-o lume 
de necazuri și de greutăți. El este pus aci, ca să fie 
cercat și lămurit, cum a fost Adam și Eva, pentru ca 
să dezvolte un caracter drept și să aducă armonie, 
din discordie și confuzie. (5T, 337).

Să nu murmurăm, dacă în această viață nu 
suntem scutiți de dezamăgiri și necazuri... să 
primim crucea și să bem paharul de amărăciune, 
amintindu-ne că mâna Tatălui este care îl ține 
lipit de buzele noastre. (5T, 308).

Secretul creștinului este încrederea, bunăvoința, 
dragostea, răbdarea. Îndoiala nu este bună nicioda-
tă. Lucrarea lui Satan este de a descuraja sufletul; a 
lui Isus este de a inspira credință și speranță. (HLL 
205). Aceasta să nu se uite niciodată.

Se va ridica o furtună care va zgudui temelia 
fiecărui suflet până la extrem. Numai iubirea 
adâncă de Dumnezeu va putea susține sufletul 

18 Păzitorul Adevărului, aprilie - iunie 2014



în mijlocul cercărilor care vin peste noi. A sta 
pentru apărarea adevărului și a dreptății când ma-
joritatea ne va părăsi, a duce luptele Domnului 
când puțini ne vor însoți – aceasta va fi cercarea 
noastră, ... și va veni cu siguranță.

Totuși Isus compătimește cu noi... El ne 
cunoaște pe fiecare personal și inima Sa este 
mișcată de compătimire pentru slăbiciunile 
noastre și citește durerea ascunsă a fiecărui suflet. 
Nenorocirea fiecărui miel și oaie a turmei Sale 
mișcă inima Sa de o dragoste duioasă. Dacă 
vreunul dintre acei neînsemnați pentru care El a 
murit este insultat, El vede și cere ofensatorului 
socoteală pentru aceasta. (5T, 338).

Am văzut mai sus că cercarea caracterului 
se face prin necaz și prin RĂBDARE. Pentru a 
putea păzi poruncile se cere răbdare stăruitoare. 
(Apocalipsa 14:12). Iar Mântuitorul ne spune 
că: prin răbdarea voastră vă veți câștiga suflete-
le voastre. (Luca 21:19). Practicarea reformei 
sanitare și trăirea principiilor cumpătării are mare 
influență asupra răbdării. Mărturia spune că un 
om necumpătat nu poate fi un om răbdător. Mai 
întâi trebuie să te înveți să rabzi a te abține de la 
pofta de mâncare necumpătată, de la excitante, 
murături, varză acră, piper, oțet, brânză, carne, 
vin etc. Să te înveți să rabzi postind și practicând 
reforma sanitară chiar în lucrurile mici.

Din viața lui Ioan și Iuda se pot învăța multe. 
Și Ioan și Iuda aveau caractere defectuoase. Iuda 
a simțit în propria sa persoană dovada puterii lui 
Hristos. El iubea pe marele Învățător și dorise să 
fie cu El. Dorise să-și schimbe caracterul și viața... 
i-a dat (Isus) putere să vindece pe bolnavi și să dea 
afară demoni. Dar Iuda n-a ajuns acolo ca să se 
predea în totul lui Hristos... El a cultivat înclinația 
de a critica și acuza. Iuda era foarte apreciat de 
ucenici și avea o mare influență asupra lor. Iuda 
era orbit și nu vedea slăbiciunile sale de caracter. 
Pentru că avea o dreptate proprie, Iuda a voit să 
facă o încercare... El zicea că dacă Isus este Fiul lui 
Dumnezeu se va libera din mâna celor la care el îl 
va vinde. Dar după ce a fost prins, Isus n-a făcut 
nici o sforțare să se elibereze.

Era în sala de jude-
cată. Iuda n-a mai fost 
în stare să sufere chinul. 
Deodată răsună prin sală 
un glas răgușit, străpun-
gând de groază toate inimile: E 
nevinovat! Cruță-L Caiafa! Făptura înaltă 
a lui Iuda se văzu acum făcându-și loc prin mulțimea 
înmărmurită. Fața îi era palidă și zăpăcită. Mergând 
repede, aruncă în fața marelui preot bucățile de 
argint, prețul de vânzare al Domnului Său... Am pă-
cătuit strigă Iuda, căci am vândut sânge nevinovat... 
Iuda se duse apoi la Isus și se aruncă la picioarele Lui, 
recunoscându-L ca Fiu al lui Dumnzeu și rugându-L 
să se libereze. Mântuitorul nu și-a mustrat vânzăto-
rul. El știa că Iuda nu se pocăise și nu simțea o durere 
adâncă și zdrobitoare. Iuda fugi din sală strigând: E 
prea târziu! E prea târziu!... Și în disperarea sa se duse 
și se spânzură. A doua zi când gloata mergea cu Isus la 
Golgota, la locul de răstignire, când trecură pe lângă 
un loc singuratic văzură la rădăcina unui copac uscat 
trupul lui Iuda. Povara lui rupse frânghia cu care se 
spânzurase. În cădere corpul se sluțise îngrozitor și 
acum mâncau câinii din el. (HLL  613-614).

Mai jos vom vedea rezultatul vieții lui Ioan. 
Din fire, Ioan avea defecte grave. Nu numai că era 
mândru, ambițios și recalcitrant, dar când îl supă-
ra cineva, era iute și răzbunător. Un temperament 
rău, un spirit de critică se găsea în el.

... Însă Ioan dorea să devină asemenea cu 
Hristos; și sub influența transformatoare a iubirii 
Lui, el deveni umilit și blând. Eul personal era 
ascuns în Hristos. Cu admirație și iubire Ioan 
privi neîncetat la Mântuitorul, până ce caracterul 
său reflecta caracterul Maestrului său. Mărirea 
Domnului se reflecta pe fața lui Ioan. Frumusețea 
sfințeniei care îl transformase strălucea pe fața lui 
cu o aureolă asemenea lui Hristos. (HLL 381).

Priviți la Hristos, vorbiți despre Hristos și iu-
birea Lui și atunci inima noastră va fi influențată 
de puterile dumnezeești. Privind la frumusețea 
caracterului Lui vom fi schimbați în același chip 
din slavă în slavă. (2 Corinteni 3:18). La aceasta 
să ne ajute Dumnezeu. Amin.

Articol preluat din Păzitorul Adevărului, nr. 1-2/1948
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Gânduri din „Eden”
 „Apa aceasta curge spre ţinutul de răsărit, se pogoară 

în câmpie şi se varsă în mare şi vărsându-se în mare, apele mării 
se vor vindeca. Orice făptură vie, care se mişcă, va trăi pretutindeni 

pe unde va curge râul şi vor fi o mulţime de peşti; căci ori pe unde 
va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase şi pretutindeni pe unde 

va ajunge râul acesta va fi viaţă... Lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă 
părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji şi roadele lor 

nu se vor sfârşi; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieşi din sfântul Locaş. 
Roadele lor vor sluji ca hrană şi frunzele lor ca leac.”  (Ezechiel 47:8-12) 

D    umnezeu dorește ca, prin puterea Sa care lucrează în ei [servii Săi], sanatoriile noastre să fie un 
astfel de râu de viaţă și vindecare.

Sanatoriile noastre trebuie să arate lumii mărinimia cerului; și deși prezenţa vizibilă a lui 
Hristos nu este percepută în clădire, cu toate acestea, lucrătorii pot cere împlinirea făgăduin-

ţei: ‚Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, până la sfârșitul lumii.’ ” (Mărturii pentru comunitate, vol.6, p. 227 
engl., rom. cap. „Scopul lui Dumnezeu cu sanatoriile”).  

Poate că am cântat de multe ori în comunităţile 
noastre imnul „Știm un râu cu apă vie”, însă 
nu ne-am gândit la altceva decât la râul vieţii 
din ceruri. Paragraful de mai sus vorbește 
însă despre un râu asemănător care poate 
fi în mijlocul nostru chiar în timp ce 
suntem pe acest pământ, un râu care 
poate oferi viaţă și vindecare. Și de 
pe malurile acestuia vrem să vă 
prezentăm în cele ce urmează 
câteva imagini.   
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În luna februarie a acestui an am avut între 
pacienţi o doamnă evreică. Se interesase telefo-
nic în repetate rânduri încă din luna decembrie 
pentru o programare la Eden, dar nu se hotărâse 
decât după două luni. Acum sosise. Era foarte 
abătută și nici un lucru nu părea să îi mulţumească 
așteptările. Consultase diferiţi medici, adusese cu 
ea două sacoșe mari cu mai multe zeci de medi-
camente (fără exagerare). Două sacoșe pline cu 
medicamente de tot felul: naturiste și nenaturiste, 
pe care le încerca pe rând în speranța tămăduirii 
suferințelor ei, fără să găsească vreo alinare, ba din 
contră, starea sănătății era tot mai îngrijorătoare. 
În speranța ameliorării situației deplorabile în care 
ajunsese mai apela de ceva timp și la un alt profe-
sionist în domeniul relaţiilor umane care încerca 
să o ajute contra sumei de 1000 Ron/ședinţă, care 
era săptămânală, dar nici acesta nu reușise măcar să 
împiedice cursul descendent al evoluției bolii.

Îndemnată de niște cunoștinţe care avuseseră 
cu câțiva ani în urmă probleme de sănătate similare 
și pe care le depășiseră  în urma timpului petrecut 
la Eden, s-a hotărât totuși să vină, în speranţa 
recăpătării sănătăţii.  

Prima zi a fost una de acomodare atât din par-
tea dumneaei, cât și din partea noastră. Mâncarea 
nu îi plăcea, dorea specialităţi culinare exotice. A 
consimţit totuși să mănânce, după încercări repeta-
te, atunci când o soră a mers și a povestit cu dum-
neaei în timp ce servea masa. Și i-a plăcut. Ziua 
următoare însă a fost din nou o zi grea, ca apoi 
a treia să fie iarăși una mai bună. Și așa au trecut 
primele zile, alternând momentele bune, cu cele 
mai puţin bune. Vineri seara unul dintre colegi 
a discutat cu dumneaei despre cerinţele legii lui 
Dumnezeu și măsura în care acestea sunt respec-
tate în Comunitatea Evreiască din zilele noastre, 
comparativ cu înţelegerea pe care o are biserica 
noastră despre Legea lui Dumnezeu. Doamna a 
rămas impresionată să vadă că altcineva, în afară 
de cei din comunitatea evreiască, se interesează 
de cele 10 porunci și asta într-o măsură chiar mai 
mare decât o fac aceștia. 

Lecţiile Școlii de Sabat au fost un motiv în plus 
de interes, întrucât lecţia studiată chiar în acel Sabat 
discuta intrarea în Canaan și cucerirea Ierihonului, 

lecţii familiare pentru persoane de origine evreiască. 
A participat apoi și la programele de serviciu divin  
de după amiază, programe care sunt întotdeauna 
apreciate de pacienți datorită diversității lor. 

În timpul săptămânii următoare starea de 
sănătate a pacientei noastre s-a îmbunătăţit în așa 
măsură încât a fost vizibil observată de colegii de 
serviciu care au venit să o viziteze. Aceștia s-au 
arătat foarte surprinși de schimbarea pe care o 
vedeau la ea, și ne mulţumeau pentru felul în care 
am ajutat-o. Ulterior doamna ne-a spus că ei nu se 
așteptau să o vadă atât de bine.

A venit al doilea Sabat și vineri seara doamna 
s-a alăturat grupului de la Eden care pregătea o 
cântare de cor. A cântat cu noi doar la repetiție și 
versurile unei cântări aveau să o impresioneze:

„Vreau să-ţi spun amice totul despre Isus, 
Cum în El aflat-am prieten minunat.

Vreau să-ţi spun cum Domnul viaţa mi-a schimbat-o
Şi-a lucrat în chip atât de minunat.

Nu există prieten ca și Isus
Numai El păcatul mi-a spălat

El durerea mea cea mare o luase... 
O, ce prieten minunat.” 

Știind că evreii nu Îl acceptă pe Domnul Isus, 
și că nici nu discută despre El, am fost uimiţi să o 
vedem cântând cu noi versurile de mai sus, dar nu 
am lăsat să ni se vadă uimirea în momentul acela. 
Ulterior am avut o discuție în cameră. Era îngân-
durată și își exprima nelămurirea în mod meditativ:  
„Nu înţeleg de ce ai noștri nu acceptă asta.... Aici 
voi prezentaţi ceea ce lumea are nevoie... Pe Isus...” 

În urma discuțiilor am înţeles că împărtășea 
deja de ceva timp această idee (nu știu în ce măsură 
și convingere). De asemenea spunea: „Voi merge 
la femeile din comunitatea noastră (comunitatea 
evreiască din București, unde personal ocupa 
o funcție înaltă), și le voi spune că am întâlnit 
oameni care nu calcă Sabatul, care dau zecimea... 
La noi în comunitate femeile nu prea au multe de 
spus, însă pot face multe acasă... ” 

La plecare și-a exprimat mulţumirile pentru 
lucrurile învăţate și era de părere că dacă nu o 
aducea Dumnezeu în acea serie de tratamente la 
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Breaza ar fi clacat. Se simțea bine. Și-a exprimat 
public bucuria, mărturisind că la Eden se reușise 
în câteva zile ceva ce nu reușiseră alţi specialiști în 
multe luni. Considera că venise la noi în cea mai 
grea perioadă a vieţii ei, și s-a restabilit, reușind să 
renunţe la o foarte mare parte din medicamentele 
ei. Își exprima, totodată, dorinţa de a reveni de câte 
ori va dori liniște și odihnă.  

De atunci păstrăm telefonic legătura, iar cu 
ocazia organizării recente a cursurilor de bucătărie 
din București a avut plăcerea să participe și acolo. 

În data de 12 mai, fr. Răileanu Stelian, medic 
și director al Centrului de Sănătate Eden, a fost 
invitatul unei cunoștinţe și prietene a dumneaei 
pentru un interviu la Shalom România – radio 
comunitar evreiesc  unde – timp de o oră au purtat 
discuții legate de poporul evreu și au prezentat 
ascultătorilor fundația noastră. Ne dorim să 
păstrăm în continuare prietenia acestei doamne și 
dorim ca aceste legături sufletești create între noi 
să o conducă și mai aproape de Cel despre care a 
recunoscut că e Cel de care lumea are nevoie...    

***

În aceeași serie (februarie 2014), o altă paci-
entă de religie baptistă urma să se lege sufletește (și 
nu numai) de salariații și misionarii de la Eden. 

Această doamnă avusese probleme serioase 
de sănătate ca urmare a folosirii unor suplimente 
alimentare pentru slăbit, vândute de o firmă foarte 
renumită și foarte aclamată în cercurile pretins na-
turiste. Starea dumneaei de sănătate ajunsese foarte 
rea, fără să poată fi ajutată de medici la restabilirea 
sănătăţii. Cu ajutorul Domnului, prin îngrijirea 
medicală de care s-a bucurat la Eden și dieta de 
aici, a început să își revină și sănătatea ei s-a restabi-
lit. A fost foarte uimită de lucrurile trăite și de cele 
învăţate în timpul celor două săptămâni. 

Impresionată nu doar de tratamentele atât 
de simple și eficiente pe care le-a primit, ci și de 
lucrarea misionară care se face în instituția noastră, 
doamna ne-a spus la plecare că a hotărât să dea 
lunar a zecea parte din venitul ei la Eden. Am 
amintit în discuţia purtată care este înţelegerea 
noastră despre zecime și scopurile pentru care să 
fie folosită, lucru pe care de altfel cred că îl știa. De 
atunci au trecut două luni, iar în contul fundației 
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doamna a virat deja de două ori suma promisă și de 
fiecare dată ne anunță telefonic că a depus banii.

Înainte de plecare spunea că urmează să poarte 
„misiunea grea de a duce și altora mai departe ce a 
primit la Eden”, lucru pe care, de altfel, îl face deja 
vorbind familiei și prietenilor despre noi, încura-
jând cunoștințele și rudele să se înscrie la progra-
mele de sănătate. Aceasta este dovada înțelegerii 
profunde pe care o are în legătură cu  importanța 
acestei lucrări. Recent, într-o convorbire telefonică 
ne ura: „Să vă ajute Domnul să realizaţi mai mult 
decât vă doriţi”, iar în cele două luni de când a fost 
ea însăși pacientă a programat deja două rude și 
alți prieteni la Eden.       

*** 
Încurajatoare au fost de asemenea cuvintele de 

mulţumire adresate de alte trei familii, de aseme-
nea creștini neo-protestanţi, care ne-au vizitat în 
luna ianuarie, respectiv în luna mai, anul acesta. 
Redăm mai jos câteva din mărturisirile lor publice:

„De când am venit aici ne-aţi făcut să ne sim-
ţim ca și când ne cunoaștem de ani de zile, și ca și 

când suntem o familie foarte iubită de ani de zile. 
Niciodată nu ni s-a întâmplat experienţa asta.” 

 „Nicăieri nu am avut sentimentul că suntem 
așa de iubiţi.”

 „Mă rog Domnului să pot veni cu toţi mem-
brii familiei mele aici, cu cât mai mulţi.”  

Poate vă întrebați ce legătură există între ver-
setele din Ezechiel și experienţele relatate mai sus? 
Aparent nu sunt prea multe elemente comune. 
Totuși, dacă sub inspiraţia divină, Ellen White 
compară sanatoriile noastre cu râuri de viaţă și vin-
decare, cei care stau pe malurile sale beneficiind de 
frunzele și fructele care cresc ca urmare a cursului 
acestui râu, atunci putem compara aceste experien-
ţe cu roadele pomului ce cresc pe marginea râului, 
și vi le oferim și dumneavoastră. 

Fie ca acestea să vă conducă la sănătate fizică 
și spirituală și la dorinţa de a gusta personal apa 
oferită de acest râu. 

Cu salutări creștine, 
Fraţii dumneavoastră, lucrători în 

Centrul de Sănătate „Eden”
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Gabriela Răileanu

în patologia 
infecțioasă a 

ficatului

A, B, C, D, E-ul
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S   e vehiculează adesea, în popor, o vorbă 
care spune că „buturuga mică răstoar-
nă carul mare.” Și pe bună dreptate se 
poate afirma și în medicină, că bolile 

cele mai grave sunt declanșate de agenți etiolo-
gici mici, cel mai frecvent invizibili cu ochiul 
liber, ba chiar greu detectabili la microscopul 
electronic. Cam așa se întâmplă și în patolo-
gia infecțioasă a ficatului. Cine sunt agenții 
etiologici care produc hepatitele virale și cum 
se transmit ei? Care sunt semnele și simptome-
le hepatitelor virale? Ce consecințe pot avea 
acestea asupra ficatului și asupra întregului 
organism? Cum putem preveni această boală? 
Iată câteva întrebări la care ne propunem să 
răspundem pe parcursul acestui articol.

Mai întâi, ar fi bine să clarificăm câțiva ter-
meni de care ne vom folosi pe parcursul acestei 
prezentări. Infecția înseamnă achiziția unui 
microorganism de către gazda umană, urmată 
de multiplicarea acestuia în organismul omului. 
În general, în medicină, cam tot ce se termină 
cu sufixul  „-ită” se referă la o inflamație, adică o 
reacție a unui organ / țesut ca răspuns la o agre-
siune. Așadar, hepatita va fi o reacție de răspuns 
a ficatului la diverse agresiuni, obiectivată prin 
creșterea în sânge a unor substanțe produse de 
celulele hepatice (transaminaze), eliberate odată 
cu distrugerea acestora în cadrul inflamației.

Haideți mai întâi să ne imaginăm o parti-
culă mică de ARN (acid ribonucleic) care nu 
depășește 32 nm (deci cam a 100000 a parte 
din 3 milimetri) și pe care s-o numim virusul 
hepatic A, sau pe scurt VHA. Acest inamic 
al ficatului se elimină prin materiile fecale ale 
omului bolnav și se transmite de la o persoană la 
alta prin mâna contaminată (atenție! chiar dacă 
nu este vizibil contaminată), apă sau alimente 
contaminate, producând boala pe care noi o 
știm sub denumirea de hepatita acută de tip 
A. În  general este frecvent întâlnită la copii, 
dar poate afecta și adultul, în colectivități cu 
igienă precară. De la infectarea cu VHA până 
la apariția simptomatologiei pot să treacă până 
la 21-35 de zile, ultima parte a acestei perioade 
fiind caracterizată de contagiozitate ridicată. 

Debutul clinic al bolii se manifestă prin simpto-
me asemănătoare gripei (febră, dureri muscula-
re), grețuri, vărsături, dureri abdominale, dureri 
articulare, agitație, apatie. Ulterior apare icterul 
(colorarea în galben a tegumentelor și mucoa-
selor), pacientul prezentând scaune decolorate 
și urină închisă la culoare. Evoluția bolii este, 
în general, favorabilă, însă se pot întâlni forme 
grave, cu incapacitatea ficatului de a-și îndeplini 
funcțiile, cu afectare renală, pancreatică sau a 
sistemului nervos. Esențială este izolarea paci-
entului, spălarea pe mâini, eventual vaccinarea 
persoanelor care vin în contact cu pacientul sau 
care călătoresc în țări subdezvoltate pentru a 
limita transmiterea bolii. Partea bună a lucruri-
lor este că hepatita virală A se vindecă, lăsând o 
imunitate de durată, ceea ce face ca persoanele 
care au trecut o dată prin infecție să nu mai fie 
susceptibile la boală a doua oară. 

Deși nu cu mult mai mare ca dimensiuni 
față de VHA, un inamic mult mai de temut al 
ficatului este virusul hepatic B (VHB). Studiile 
arată că aproximativ 30% din populația globu-
lui a trecut prin infecția cu VHB. O persoană 
bolnavă va prezenta virusul în sânge, salivă, 
secreții genitale, urină, lapte matern, lacrimi. 
Haideți să vedem care sunt căile prin care ne 
putem infecta cu acest virus. Mai întâi avem 
calea percutană sau permucoasă, adică prin 
expunere la sânge de la un pacient infectat. 
Persoanele care riscă infectarea pe această cale 
sunt: pacienți care au primit transfuzii de sân-
ge sau produse derivate din sânge, hemofilicii, 
pacienți care au trecut prin diferite intervenții 
chirurgicale sau stomatologice sângerânde, 
pacienții cărora li se practică acupunctura, 
utilizatorii de droguri, persoanele care își 
fac diverse tatuaje sau își aplică piercing-uri, 
cercei, cu instrumentar nesteril, persoane care 
frecventează saloanele de manichiură sau pedi-
chiură sau utilizează lame de bărbierit, periuțe 
de dinți, obiecte de toaletă ale persoanelor 
infectate. A doua cale de transmitere este calea 
sexuală, virusul transmițându-se de la  partene-
rul sexual infectat la cel sănătos cu un risc de 
40% în timpul contactelor sexuale neprotejate 
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prin mijloace mecanice. Ultima cale de trans-
mitere este cea verticală, de la mamă la făt sau 
după naștere, în timpul alăptării, riscul fiind 
de 85-90% la mamele cu infecțiozitate mare și 
de 5-20% la mamele cu grad de infecțiozitate 
redus, în lipsa unei conduite terapeutice 
adecvate, la mamă în timpul sarcinii și la copil 
imediat după naștere. Cam la 45-180 de zile 
de la infectare vor apărea primele semne și 
simptome ale bolii, care sunt asemănătoare cu 
cele din hepatita virală de tip A, cu excepția 
faptului că de data aceasta sunt mai frecvent 
întâlnite manifestările alergice și articulare. 
Evoluția ulterioară a bolii este însă diferită. 
Dintre adulții infectați, aproximativ 90-95% se 
vindecă. Aceasta înseamnă că VHB dispare din 
sânge, hepatita se vindecă (deci celule hepa-
tice nu se vor mai distruge) și persoana care a 
trecut prin boală își capătă imunitate împotri-
va VHB. Ceea ce este diferit de hepatita virala 
A este faptul că VHB rămâne însă cantonat la 

nivelul unor celule din organism, fără a pro-
duce însă leziuni și fără a putea fi detectat, 
însă în situațiile în care imunitatea orga-

nismului scade, VHB se poate reactiva 
producând din nou boala. Acesta este 
și motivul pentru care persoanele care 
au trecut prin infecția cu VHB nu 

pot să fie donatori de sânge. Ce se 
întâmplă însă cu cei 5-10% care nu 
se vindecă de hepatita virală B? La 
aceștia, hepatita acută se trans-
formă în hepatită cronică sau 

pot să devină purtători cronici 
inactivi, adică persoane la care 

ficatul nu 

reacționează 
prin inflamație, 

însă semnele 
prezenței virusului pot 

fi detectate în sânge. De 
aici încolo, începem să ne 
gândim la complicațiile bolii 
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și anume riscul de transformare a hepatitei cro-
nice virale B în ciroză hepatică (și complicațiile 
redutabile ale acesteia) și riscul de dezvoltare 
a hepatocarcinomului (cancer hepatic). Deși 
s-au descoperit câteva tratamente care pot fi 
eficiente la pacienții cu hepatită cronică virală 
B, răspunsul la tratament este diferit de la paci-
ent la pacient, așa că prevenția bolii rămâne cea 
mai importantă prin prevenirea transmiterii pe 
căile anterior amintite și prin vaccinare, care 
se efectuează la copii și care se recomandă, mai 
ales, la personalul medical cu risc de expunere 
la produse patologice infectate cu VHB și la 
persoanele cu partener sexual infectat. 

Deși infecția cu virusul hepatic C (VHC) 
nu afectează decât 3% din populația globului ea 
este mai de temut decât cea cu VHB deoarece 
nu există vaccin disponibil, iar terapia este des-
tul de agresivă, cu eficiență relativ scăzută. Până 
în 1989 nu se cunoștea existența acestui virus, 
iar hepatitele produse de VHC erau conside-
rate ca „non A, non B.” Odată cu descoperirea 
virusului și elucidarea căilor de transmitere s-a 
demonstrat că modul de transmitere a VHC 
este similar VHB, cu mențiunea că transmi-
terea pe cale sexuală, deși posibilă, este mai 
rară în cazul VHC. De la momentul infectării 
până la debutul bolii pot trece cam 15-150 de 
zile. Simptomatologia poate să coincidă cu 
cea din hepatita virală B, însă adesea infecția 
cu VHC este asimptomatică, mulți pacienți 
fiind diagnosticați doar în momentul apariției 
complicațiilor. Din nefericire, dintre cei 
infectați cu VHC, la aproximativ 75-90%, he-
patita se cronicizează, fiind posibilă și destul de 
frecventă, evoluția spre ciroză și cancer hepatic. 
Și în acest caz, prevenția este esențială, având în 
vedere că arsenalul terapeutic este limitat.

În ce privește virusul hepatic delta (VHD), 
este important de menționat că doar persoanele 
care sunt infectate cu VHB pot face și infecție 
cu VHD, deoarece VHD nu se poate multiplica 
în organism decât în prezența VHB. Infecția 
se poate realiza simultan cu cele două virusuri 
(co-infecție) sau inițial cu VHB și ulterior cu 
VHD (suprainfecție), căile de transmitere fiind 

similare pentru cele două virusuri. Oricum, 
prezența ambelor virusuri în organism, agra-
vează hepatita virală B, prognosticul fiind mai 
rezervat. Prevenția infecției cu VHD presu-
pune aceleași măsuri recomandate împotriva 
infecției cu VHB, cu mențiunea că vaccinarea 
protejează de infecția cu VHB și, în consecință, 
nici infecția cu VHD nu se poate produce, însă 
pentru un pacient infectat cu VHB, nu există 
vaccin care să prevină infecția cu VHD.

Și, în final, am ajuns și la litera E. Din feri-
cire, în țara noastră, infecția cu virus hepatic E 
(VHE) este mai rară. De la momentul infectant 
până la boala clinic manifestă trec aproximativ 
15-60 de zile. Transmiterea este fecal-orală, prin 
mână contaminată cu materii fecale de la persoa-
ne infectate sau prin alimente și apă contaminate. 
Simptomatologia este asemănătoare cu a celorlal-
te hepatite despre care am discutat, cu precizarea 
că în acest caz pot apărea forme severe la femeile 
gravide. În general boala are evoluție favorabilă și 
se vindecă fără cronicizare. În prevenția bolii are, 
din nou un rol important, spălarea mâinilor și 
izolarea bolnavilor cu hepatită virală E. Nu există 
vaccin împotriva infecției cu VHE.

Și ca să ne întoarcem de unde am plecat, 
după ce am parcurs A, B, C, D, E – ul patolo-
giei infecțioase a ficatului, putem într-adevăr 
să afirmăm că un virus, atât de mic, abia vizibil 
la microscopul electronic, poate să „răstoar-
ne” echilibrul întregului organism. Însă, la fel 
de important este că, Dumnezeu, care a creat 
organismul nostru în mod desăvârșit, a pregătit 
și mijloace de apărare și vindecare pentru unele 
din infecțiile prezentate anterior sau ne-a lăsat 
metode de prevenire pentru altele. Simplul spă-
lat pe mâini, evitarea saloanelor de manichiură / 
pedichiură, alegerea unui cabinet stomatologic 
în care instrumentarul se sterilizează cores-
punzător și atenția sporită la contactul cu un 
pacient care prezintă infecție cu vreunul din 
virusurile hepatice, ne pot proteja de multele 
neplăceri care survin în urma achiziționării aces-
tor boli și – de ce nu? – și a altor boli de care nu 
am discutat aici, dar care au aceleași mecanisme 
de transmitere.

27Sănătate



Cu cine trebuie să începem?
,,Fii cu luare aminte asupra ta însuţi și 

asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruie 
în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei 
mântui pe tine însuţi și pe cei ce te ascultă.”  
1 Timotei 4:16.

,,Lucrarea este asupra noastră în vederea 
sfinţirii desăvârșite. Când Dumnezeu vede că 
facem tot ce putem, atunci El ne ajută. Și în-
gerii ne ajută și vom fi puternici prin Hristos, 
care ne întărește. Nu neglija rugăciunea per-
sonală. Roagă-te pentru tine însuţi. Crește în 
har. Înaintează. Nu sta pe loc, nu te întoarce. 
Numai înainte, către biruinţă. Curaj în Dom-
nul, scumpul meu băiat. Bătălia cu vrăjmașul 
va mai dura doar puţin și apoi vine izbăvirea, 
și armura va fi depusă la picioarele scumpului 
nostru Mântuitor. Treci de orice obstacol. 

Dacă viitorul pare cumva înnorat, nădăjdu-
iește, crede. Norii vor dispărea, iar lumina va 
străluci din nou.” —  T.1, pg. 664 (cap. Efor-
turi viitoare; scrisoare către fiul nostru Edson, 
Battle Creek, 27 decembrie 1867).

,,... trebuie să te lupţi crâncen cu tine însuţi 
și să-ţi formezi caracterul după Modelul divin.”   
— T.3, pg. 421, cap. Individualismul).

,,Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, 
fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.”  
1 Petru 1:15.

,,Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că 
faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui 
Dumnezeu.” 1 Corinteni 10:31.

,,Când stăm la masă, noi putem face lucrare 
misionară cu noi înşine, mâncând și bând spre 
slava lui Dumnezeu.” —  DH., pg. 95. art.186.

  ,,Drept răspuns, Isus i-a zis: Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naște din nou,  
nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”  Ioan 3:3

Compilație din scrierile
 E. G. White de Nelu Iancu

Primul 
câmp misionar
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,,... În îmbrăcăminte, în comportament, în 
toate căile lor, ei trebuie să exemplifice carac-
terul creştin, relevând faptul că ei sunt călăuziţi 
de regulile înţelepte ale marelui Învăţător...” — 
Principiile fundamentale ale educației creștine, 
pg.191.

,,... Ei trebuie să caute să-şi formeze un 
caracter după modelul divin, urmând prin-
cipii demne în ceea ce priveşte conduita și 
întărindu-și acele obiceiuri care să-l facă în stare 
să câștige cununa de biruință.” —  Principiile 
fundamentale ale educației creștine, pg.191.

,,... Acum, toţi trebuie să lucreze pentru 
ei înşişi, iar când Îl au pe Isus în inimile lor, Îl 
vor mărturisi și altora. Un suflet care Îl are pe 
Hristos nu mai poate fi oprit să-L mărturi-
sească, precum nu pot fi oprite apele Niagarei 
să curgă în cascadă.” —  Sfaturi pentru servicii 
creștine, pg. 211 (vezi: Ioan 4 - Samariteanca).

Primul câmp misionar: familia
,,Lucrarea noastră pentru Hristos trebuie 

să înceapă în familie, în cămin... Nu există un 
câmp misionar mai important decât aces-
ta...” —  T.6, pg. 430 (cap. Lucrarea misionară 
internă).

,,Primul lucru luat în consideraţie de 
părinţi trebuie să fie acela de a lucra pentru 
salvarea copiilor lor.” — MS., pg. 57, 1903; ÎC. 
550 (cap. 81).

,,Dumnezeu nu cheamă pe mame în afara 
câmpului misionar din casa lor atunci când ele 
îşi lasă copiii sub stăpânirea influenţelor care 

sunt demoralizatoare şi distrugătoare pentru 
suflet. Oare copiii ei nu au nevoie de lucrare 
misionară? Oare copiii ei nu merită efort şi 
rugăciune fierbinte? Să-şi neglijeze ea lucrarea 
misionară din cămin pentru un câmp misionar 
mai vast? Ea să-şi pună la probă iscusinţa în 
propriu său cămin şi să preia lucrarea care i-a 
fost rânduită ei de Dumnezeu. Dacă a greșit cu 
totul, acest lucru s-a întâmplat pentru că nu a 
avut credinţă sau nu a prezentat și trăit adevărul 
așa cum este el în Isus. După ani de zile de eșec 
vădit, să încerce din nou alte metode, căutând 
sfat de la Dumnezeu...” — Mărturii cu privire 
la comportament sexual, adulter și divorţ, pg, 
46,  cap. 5.

Necesitatea religiei în cămin
„Părinţii sunt adormiţi. Copiii le merg 

spre pieire sub ochii lor, iar Domnul vrea ca 
mesagerii Lui să prezinte înaintea poporului, 
prin învăţătură şi exemplu, necesitatea reli-
giei în cămin. Recomandaţi insistent această 
problemă comunităţii voastre. Impuneţi asu-
pra conştiinţei convingerea acestor datorii 
solemne, atât de mult neglijate. Aceasta va 
frânge, mai mult decât orice altceva, spiritul 
fariseic şi rezistenţa faţă de adevăr. Religia în 
cămin este marea noastră speranţă şi face lu-
minoasă urmărirea convertirii întregii familii 
la adevărul lui Dumnezeu.” —  ÎC., pg. 367, 
cap. 73.
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„... Cei care cultivă dragostea în viaţa de 
familie vor forma caractere după asemănarea 
lui Hristos, şi vor fi constrânşi să exercite o 
influenţă folositoare dincolo de cercul familiei, 
ca să-i poată binecuvânta pe alţii prin fapte de 
slujire amabilă şi atentă, prin cuvinte plăcute, 
prin simpatie asemănătoare cu cea a lui Dum-
nezeu şi prin fapte de binefacere... Cei care au 
discernământ ceresc, care sunt atenţi și blânzi cu 
fiecare membru al familiei, prin aceea că-și fac 
întreaga datorie se vor pregăti să facă o lucrare 
care le va lumina căminele şi-i va învăţa pe alţii 
prin percept şi exemplu cu privire la ceea ce face 
ca un cămin să fie fericit.” —  The Review and 
Herald, 15 octombrie 1895.

Cât de devreme pot copiii să devină 
creștini?

,,Un teolog distins a fost întrebat odată 
ce vârstă trebuie să aibă un copil înainte de a 
exista o speranţă întemeiată ca el să fie creştin. 
„Vârsta nu are nimic de-a face cu asta,” a fost 
răspunsul. „Iubirea pentru Isus, încrederea, 
odihna în El, confidenţa, toate sunt calităţi co-
respunzătoare cu natura copilului. Imediat ce 
un copil poate să-şi iubească mama şi să aibă 
încredere în ea, poate să-L iubească şi să aibă 
încredere în Isus ca Prietenul mamei. Domnul 
Isus va fi Prietenul lui iubit și onorat.” —  ÎC., 
pg. 377, cap. 75.

,,În copilărie mintea este impresionată şi 
modelată cu uşurinţă şi atunci este timpul ca 
fetele şi băieţii să fie învăţaţi să-L iubească şi 

să-L onoreze pe Dumnezeu.” — MS., pg. 115, 
1903;  ÎC., pag. 377, cap. 75.

Mărturia unui copil convertit
 ,,Religia îi ajută pe copii să studieze mai 

bine și să facă lucrul cu mai multă credincioșie. 
O fetiţă de doisprezece ani spunea în mod 
simplu dovada că era creştină. „Nu-mi plăcea 
să studiez, ci să mă joc. Eram leneşă la şcoală 
şi adesea pierdeam lecţiile. Acum învăţ fiecare 
lecţie bine, ca să-I plac lui Dumnezeu. Eram 
obraznică la şcoală când profesorii nu se uitau 
la mine, făcând lucruri comice ca să vadă copiii. 
Acum doresc să-I plac lui Dumnezeu compor-
tându-mă frumos şi respectând legile şcolii. 
Acasă eram egoistă, nu-mi plăcea să îndeplinesc 
vreo însărcinare şi eram îmbufnată când mama 
mă chema de la joacă s-o ajut la lucru. Acum am 
o adevărată bucurie s-o ajut pe mama pe orice 
cale şi să arăt că o iubesc.” — CSW., pg. 79;  ÎC., 
pg. 380, cap.75.

Cât de devreme pot copiii să devină 
misionari?

,,Dumnezeu vrea ca fiecare copil de vârstă 
fragedă să fie copilul Lui, adoptat în familia 
Lui. Cu toate că sunt tineri, ei pot fi membri ai 
familiei credinţei şi pot avea cea mai preţioasă 
experienţă. Ei pot avea o inimă sensibilă și gata 
să primească impresii durabile. Inima lor poate 
fi atrasă în încredere și iubire pentru Domnul 
Isus și ei pot trăi pentru Mântuitorul. Hristos 
îi va face mici misionari. Întregul curent al 
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gândurilor lor poate fi schimbat așa încât păca-
tul nu va părea un lucru ademenitor, ci evitat și 
urât.” — CT., pg. 169;  ÎC. pg. 377, cap. 75.

,,Dar, dacă e să ajungă să înveţe vreodată 
să facă o adevărată lucrare misionară pentru 
alţii, atunci ei trebuie să înveţe ca mai întâi 
să lucreze pentru cei din familie, care au un 
drept natural la serviciile lor din iubire. Fiecare 
copil trebuie să fie instruit să facă partea de 
lucrare ce-i revine în cămin... arătând astfel un 
interes plin de iubire faţă de tata şi mama.” 
— T.6, pag. 430 (cap. Lucrarea misionară 
internă).

  ,,Prin învățătură şi exemplu, părinţii tre-
buie să-i înveţe pe copiii lor să lucreze pentru 
cei neconvertiţi. Copiii ar trebui să fie învăţaţi 
să simpatizeze cu bătrânii şi suferinzii și să 
caute să uşureze suferinţele celor săraci şi 
amărâţi. Ei trebuie să fie învăţaţi să fie sârguin-
cioși în lucrarea misionară; și din anii cei mai 
timpurii să fie învăţaţi să practice tăgăduirea 
de sine şi sacrificiul pentru binele altora şi 
pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu, 
pentru ca să poată fi împreună lucrători cu 
Dumnezeu.” — T.6, pg. 430 (cap. Lucrarea 
misionară internă).

Mărturia unui mic misionar
,,Îmi amintesc că atunci când puterea con-

vertitoare a lui Dumnezeu a venit asupra mea 
în copilărie, voiam ca toți ceilalți să primească 
binecuvântarea pe care o aveam eu şi nu m-am 
putut odihni până nu le-am spus despre ea. Am 
început să-i vizitez pe tovarăşii mei tineri şi să 

merg acasă la ei, să vorbesc cu ei şi să le spun 
experiența mea, cât de scump era Mântuitorul 
pentru mine, cum voiam să-L servesc şi cum 
voiam ca şi ei să-L servească. Vorbeam despre 
cât de prețios era Hristos şi spuneam: ,,Nu vreți 
să îngenunchiați şi să vă rugați cu mine?” Unii 
îngenunchiau, iar alții stăteau pe scaune dar, 
înainte de a renunța, toți erau pe genunchi şi ne 
rugam împreună timp de ore, până când şi ulti-
mul spunea: ,,Cred că Isus mi-a iertat păcatele.” 
(Experiența lui Ellen White din copilărie). — 
Lucrarea de binefacere, pg. 87, cap. 12.

Pregătiți pentru a fi conlucrători cu 
Dumnezeu

,,Acestea sunt lecţii pe care trebuie să le 
înveţe părinţii, iar odată ce le-aţi învăţat, veţi 
fi cei mai buni studenţi în şcoala Domnului 
Hristos, iar copiii voştri vor fi cei mai buni co-
pii. Deoarece aveţi un control foarte bun asupra 
lor, îi puteţi învăţa pe această cale să aibă respect 
pentru Dumnezeu și să păzească legea Lui. Fă-
când astfel aduceţi în societate copii care vor fi 
o binecuvântare pentru toţi cei din jurul lor. Îi 
pregătiţi să fie conlucrători cu Dumnezeu.” — 
ÎC., pg. 194.

,,Iată, eu şi copiii pe care mi i-a dat 
Domnul, suntem nişte semne şi nişte minuni 
în Israel, din partea Domnului oştirilor, care 
locuieşte pe muntele Sionului.” Isaia 8:18.

Va urma...
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Experiența convertirii la Isus

La sugestia câtorva cunoștințe care știau 
deja povestea convertirii mele la Isus, 
am acceptat să relatez experiența avută 
cu Dumnezeu și doresc ca aceasta să fie 

un motiv de încurajare pentru cei care doresc să-și 
predea viața lui Dumnezeu, dar le lipsește curajul. 
Sper ca experiența mea să fie încurajatoare pentru 
cei care simt dorința să se apropie de Dumnezeu, 
dar se confruntă cu descurajarea, disprețul familiei, 
al prietenilor sau chiar cu viciul, prejudecata și alte 
obiceiuri păcătoase. 

M-am născut într-un sat din județul Tulcea. 
Familia mea nu cunoștea pe Dumnezeu, deși se 
declarau creștini ortodocși. De fapt nu știu să 
fi fost în tot satul cineva cu adevărat religios. În 
copilărie nu-mi amintesc să fi auzit nici măcar pe 
bunicii mei vorbind ceva despre religie, rugă-
ciuni sau Dumnezeu. Părinții erau preocupați cu 
problemele lor și nu aveau timp să se gândească la 
Dumnezeu, iar toată religia familiei noastre con-
sta în petrecerile și întâlnirile cu finii, prietenii și 
rudele cu ocazia sărbătorilor de Paște, de Crăciun 
sau la ziua vreunui sfânt. Atunci erau mese pline 
cu mâncare și băutură, ascultam 
cântece vesele și ne ospătam în 
voie bună. Spre deosebire de 
alte familii din sat, bunicii 
și părinții mei se soco-
teau oameni cu „vază” și 

A. T.

poate că erau respectați pentru faptul că petrece-
rile familiei noastre nu se terminau niciodată cu 
scandal sau bătăi ca în alte case. De aceea eram 
considerați ca făcând parte din elita satului. Tatăl 
meu era șef al unui atelier mecanic din cadrul 
IAS-ului și era toată ziua plecat la muncă, mama 
îngrijea gospodăria, iar noi, copiii, făceam toată 
ziua tot felul de năzdrăvănii. 

Eu eram al doilea copil al familiei, mai mică 
cu 4 ani decât fratele meu și mai mare cu 3 ani 
decât sora mea. Nu știu cum se făcea, dar mi se 
părea că eu primesc cea mai multă bătaie. Ceilalți 
se furișau doar sub potopul de țipete și blesteme 
ale mamei, se ascundeau pentru un timp și apăreau 
din nou după ce ei îi trecea mânia. 

Când m-am făcut mai mare am devenit o 
adolescentă frumoasă. Oamenii mă admirau și 
remarcau acest lucru în discuțiile cu mama, dar se 
pare că această calitate a fost cel mai mare dușman 
al vieții mele. În plus, am prins gustul cititului, iar 
romanele m-au transformat într-o visătoare care 
privea viața „ca-n povești”.  Îmi plăceau romanele 

de dragoste, romanele polițiste sau ci-
team cu nesaț scrierile lui Alexandre 
Dumas. Așa am început să trăiesc o 
lume ireală, imaginară. Fără să iau 

în calcul fața ascunsă a celor din 
jur, eram sinceră și deschisă cu 
cei pe care-i socoteam prieteni, 
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dar peste ani am descoperit că ceea ce socoteam eu 
sinceritate s-a dovedit a fi mai degrabă credulitate.

Bunica mea mă iubea cel mai mult sau, poate, 
eu o iubeam mai mult pe ea decât pe ceilalți. Ea 
mă sfătuia și mă îndemna să fiu precaută în relațiile 
mele de prietenie, dar eu nu țineam cont de povețele 
ei. Îi spuneam în față că este înapoiată, că nu se 
potrivește gândirea ei cu cea a generației mele. Une-
ori, bunica intuia ceva ce eu nu vroiam să accept, iar 
când prezicerea i se împlinea mă răzbunam tot pe ea 
acuzând-o că ea cobește și îmi vrea, de fapt, răul. Ea 
căuta să mă asigure că mă iubește cu adevărat și ar 
fi mai bine pentru mine să cred povețele ei decât să 
mă încred în prietenii care îmi întindeau curse, dar 
eu refuzam să cred asta, ba, mai mult, pe atunci, o 
socoteam cel mai mare dușman al meu. 

Ca orice tânără fără experiență, la 17 ani îmi 
doream o relație cu un băiat, dar mi se părea că 
băieții mă ocolesc. De aceea, când unul dintre ei 
s-a apropiat de mine am acceptat să intru în prima 
mea relație de căsătorie la numai 17 ani și jumătate, 
fără să știu dacă aveam sau nu dragoste pentru el. 
Din această relație, eșuată la scurt timp, s-a născut 
singurul meu copil, un băiețel.   

Nu după mult timp de la divorțul meu am 
avut un al doilea prieten pe care l-am iubit enorm. 
Planurile noastre mergeau bine până când mama lui 
a aflat de prima mea căsătorie și de copilul pe care îl 
aveam. Atunci i-a interzis fiului ei să mă ia în căsă-
torie. Pentru că sentimentele nu-l puteau convinge 
să renunțe atât de ușor la relația noastră, părinții îl 
amenințau cu dezmoștenirea. Noi ne întâlneam 
încă în ascuns, dar părinții lui găsiseră soluția să ne 
separe pentru totdeauna: l-au îmbarcat pe un vas. 
În dezamăgirea mea am vrut să mă sinucid. M-am 
retras într-o cameră, am înghițit câteva somnifere și 
am crezut că voi rămâne pentru totdeauna în lumea 
viselor frumoase, dar bunica mea, femeie înțeleaptă 
și cu experiență a intuit ceea ce se întâmplase, așa că, 
nu știu peste cât timp m-am trezit în spital intubată.  
Nu știam unde sunt și de ce mă aflu acolo. 

La vârsta de 21 de ani am început să am 
probleme de sănătate. Atunci am făcut prima 
operație. Se credea că sunt însărcinată, în schimb, 
am avut un chist ovarian de mărimea capului unui 
făt de 6-7 luni. Patru ani mai târziu, am suferit o 

altă intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea 
colecistului, după care m-am căsătorit a doua oară. 

Avusesem deja multe experiențe triste în 
tinerețea mea. Știam că greșisem de nenumărate 
ori. Îmi reproșasem adesea că nu ascultasem sfatu-
rile bunicii mele, iar acum, la îndemnul ei, m-am 
hotărât să accept cea de a doua căsătorie, fără să 
implic în ea motive sentimentale. Credeam că va fi 
bine dacă, măcar o dată în viață o ascult pe bunica, 
dar n-a fost așa. Cea de a doua căsătorie a fost mai 
rea decât prima. Decepționată pentru că fericirea 
nu-mi surâdea nici când luam singură decizii, 
nici când ascultam sfatul celor cu experiență, am 
început să mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. 
Îl percepeam ca pe o putere rea, Îl consideram 
neiertător și doream în sinea mea să-I cer socoteală 
pentru că nu mă ascultă, nu îmi vine în ajutor, 
nu mă îndrumă. Știam că am greșit mult, dar îmi 
înșiram pretențiile mele și nu înțelegeam valoarea 
umilinței. Îl renegam pe Dumnezeu. 

La vârsta de 30 de ani a apărut un alt chist 
ovarian și, cel mai probabil, în urma unei puncții 
am contactat o infecție care mi-a adus multă 
suferință. Din luna august, când au început prime-
le semne ale complicației suferințelor mele și până 
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în decembrie am fost plimbată de mai multe ori de 
la secția de chirurgie la ginecologie și invers. 

Pentru că starea sănătății mele era precară, într-o 
noapte, medicul de gardă de la secția de chirurgie a 
decis să mă opereze pentru apendicită, bănuind că 
aceasta ar fi cauza suferințelor mele. Când a deschis 
abdomenul a descoperit, însă, un abces ovarian. A 
cerut să-i vină un medic ginecolog în ajutor, dar în 
acea noapte nu era nici unul în spital. 

După operație, starea sănătății mele era din ce 
în ce mai rea. Am fost mutată pe terapie intensivă. 
Aveam febră mare și frisoane. Neștiind cum îmi 
poate rezolva problema, medicul a decis să mă trans-
fere din nou la ginecologie, după care m-au mutat 
la secția de boli contagioase. Acolo am fost luată 
în primire de un medic foarte bun. El a analizat cu 
atenție fișa mea, mi-a pus întrebări în legătură cu 
istoricul bolii și mi-a explicat că nu este vorba de o 
boală contagioasă în cazul meu, dar pentru că eram 
într-o stare gravă, pentru că mercurul termometru-
lui se ridicase la 40 grade C, a decis să se implice el în 
a-mi acorda ajutorul de urgență ce se impunea. 

Personalul secției a intrat în alertă. Am fost 
așezată într-un salon în care erau cinci sau șase pa-
turi, dar nu mai era nici un alt pacient. I s-a cerut 
unei asistente să-mi recolteze sânge pentru o nouă 
analiză, dar venele mele erau sparte de nenumărate 
ori din cauza perfuziilor. După câteva încercări, 
asistenta a decis să-mi recolteze de pe dosul mâinii, 
dintr-o venă mai proeminentă, deasupra degetului 
mijlociu. Folosea o seringă de sticlă și probabil, 

din cauza diferenței de temperatură dintre sângele 
meu și sticla rece a seringii sângele se coagula. A 
încercat să schimbe seringile: două, trei, dar nimic. 
I-am surprins groază în privire, apoi a renunțat și a 
ieșit din salon. Atunci am realizat că ceva deosebit 
de grav se întâmplă cu mine. Am început să simt 
fiorii morții. A început să-mi fie frică, foarte frică. 
De groaza morții vroiam să țip, dar nu aveam 
putere. Mă simțeam paralizată. Nu puteam face 
nimic pentru mine. Simțeam că doar mintea mă 
mai slujește încă. Trebuia să găsesc ceva de făcut 
pentru mine însămi. Trebuia să mă prind de ceva 
și nu știam de ce. Atunci glasul conștiinței părea 
că-mi șoptește: Roagă-te! Da, asta era tot ce mai 
puteam face, așa că, acolo, în teroarea morții, pe 
acel pat de spital, singură în salon, am rostit prima 
rugăciune din viața mea. „Doamne, Dumnezeule”, 
am zis, „dacă trebuie să mor, te rog, ajută-mă să 
nu-mi fie frică. Te rog, ajută-mă!”  În momentul 
acela, o pace solemnă mi-a învăluit sufletul, mi-a 
cuprins inima. Încurajată de acest sentiment am 
început să dialoghez cu Dumnezeu: „Doamne, te 
rog, ajută-mă să trăiesc, să-mi văd copilul, să-l pot 
crește. Doamne, ai milă! Cu cine rămâne copilul 
meu dacă eu mor? Bunica este bătrână, tatăl l-a 
părăsit; cine-i va purta de grijă?” 

Am continuat ruga mea până când a apărut 
din nou asistenta. Lipsise de lângă mine aproxi-
mativ 20 de minute. Aducea cu ea un suport cu 
eprubete și o spirtieră . Recolta sângele direct în 
eprubeta pe care o agita deasupra flăcării de la 
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spirtieră. În urma ei, a intrat în salon medicul șef. 
I se solicitase intervenția datorită situației dificile 
în care mă aflam. În acest timp a apărut în salon și 
soțul meu. Medicul i-a cerut să treacă pe la el după 
vizită, apoi am rămas pentru un timp doar noi doi. 
I-am spus soțului meu că voi muri, dar sufletul îmi 
era liniștit. Nu mă mai temeam. Eram calmă, nu 
plângeam. Vorbeam despre mine ca despre o altă 
persoană. I-am cerut ca după moartea mea să ducă 
copilul la țară, la părinții mei, să-l încredințeze 
fratelui meu și să crească alături de copiii lui. Știam 
că fratele meu îl iubea pe băiat.  

În urma discuțiilor purtate de soțul meu cu 
medicul au stabilit de comun acord să mă transfere 
la Spitalul Municipal, la secția de ginecologie. Aco-
lo au urmat alte investigații și abia după o săptămâ-
nă am fost reoperată. Intervenția a fost dificilă și a 
necesitat multe zile de îngrijire în cadrul terapiei 
intensive. Mai multe tuburi îmi drenau abdome-
nul și a trebuit să mai aștept multe zile până mi s-a 
putut face externarea. 

În luna decembrie, după mai mult de trei luni 
de spitalizare m-am întors, în sfârșit acasă, dar 
acum eram cu totul altă ființă decât atunci când 
plecasem pentru internare. Făcusem din Dumne-
zeu sprijinul și protectorul meu, experimentasem 
puterea rugăciunii și primisem răspunsul divin la 
cererile mele. 

Când m-am văzut în camera mea mi se părea 
că visez. Totul mi se părea străin, mi se părea că 
nu-mi mai recunosc lucrurile. Slăbisem mult, eram 
anemică, palidă, dar fericită că prin harul lui Dum-
nezeu mi se oferise în dar dreptul la viață, dreptul 
de a-mi vedea din nou copilul alături. 

În timpul șederii mele în spital, băiatul de clasa 
a 5-a rămăsese mult timp singur, nesupravegheat. 
Poate și din acest motiv era timid, retras, inhibat. 
În perioada refacerii m-a ajutat mama mea. Ea sau 
soțul meu mă însoțeau la spital unde trebuia să merg 
des pentru pansat. În luna martie a trebuit să-mi 
reîncep  serviciul. Locul de muncă era aproape de 
casa în care locuiam, doar la câteva sute de metri, dar 
îmi era foarte greu să mă deplasez. Aveam frecvent 
crampe îngrozitoare la încheietura piciorului, aproa-
pe de  tăietura intervenției pe care o suferisem, dar 
continuam să merg la muncă. 

În vară durerile erau din ce în ce mai persis-
tente. De aceea am decis să fac o nouă internare. 
Medicii au descoperit un început de arterită și 
am fost trimisă la București, la spitalul Fundeni, 
pentru internare. Am suferit o intervenție bypass, 
după care m-am întors din nou la serviciu, deși nu 
mă simțeam mai bine după ultima externare. În 
plus, atmosfera din familie era tensionată, certurile 
erau nelipsite dintre noi. Locuiam încă în casa 
bunicii mele, toți trei într-o singură cameră. Mi se 
părea să soțul meu se plictisise de problemele de 
sănătate cu care mă confruntasem în ultima vreme, 
iar prietenii păreau să aibă o influență negativă asu-
pra lui. Lucra în construcții și se întorcea aproape 
zilnic cu chef de ceartă, sub influența alcoolului. 
Starea tensionată din familie mi-a readus în fire 
nemulțumirea de mai înainte. Am început din 
nou să mă „cert” cu Dumnezeu, iar răbdarea îmi 
era, parcă, pusă la încercare din toate părțile, chiar 
și atunci când mă confruntam cu nenumăratele 
năzdrăvănii ale fiului meu, motiv pentru care îl 
pedepseam aspru pentru greșelile lui. 

În încercarea mea de a aduce un plus de 
îmbunătățire condițiilor noastre de viață am început 
să fac demersuri pentru o altă locuință. Au fost 
zile de luptă și insistență, am adăugat cererii mele 
nenumăratele acte medicale și, în sfârșit, am obținut 
de la locul de muncă al soțului meu o locuință a 
noastră, abia atunci când băiatul aproape terminase 
clasa a VIII-a. Soțul meu nu s-a implicat cu nimic 
în demersurile de obținere a locuinței. Pe băiat, l-am 
înscris la un liceu cu profil auto. Problemele familiei, 
lipsa de supraveghere îl împiedicaseră, probabil, să 
îndrăgească școala și învățătura.                   Va urma...
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F rații din Conferința Moldova au orga-
nizat o întrunire spirituală duminică 30 

martie 2014, în incinta bisericii din Comu-
nitatea Budăi, județul Iași, urmată de aduna-
rea delegaților pentru lucrările reorganizării 
Conferinței, luni 31 martie 2014. 

Conferința Moldova Tema centrală a adunării spirituale a fost 
cea conținută în versetul din Ioan 4:35: „Nu 
ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? 
Iată, Eu vă spun: ridicați-vă ochii și priviți hol-
dele care sunt albe acum, gata pentru seceriș.”

Nevoia strângerii recoltei se simte din ce în 
ce mai pregnant cu cât timpul se apropie cu pași 
repezi de finalul istoriei pământului, așa cum se 
poate observa din evenimentele care se derulea-
ză sub ochii noștri. 
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Cu noi sau fără noi 
Dumnezeu Își va termi-
na lucrarea. Întrebarea și 
provocarea pentru noi este: 
vrem să conlucrăm cu El în 
prezentarea ultimei solii a 
harului pentru lumea din 
jurul nostru?

Timpul nu ne va mai 
oferi multe ocazii. Acum, 
cât mai este încă ziuă, este 
vremea să valorificăm fiecare 
moment pentru salvarea 
noastră și a celor din jur. 

Momente de laudă la 
adresa lui Dumnezeu prin 
imnuri, poezii, relatări de 
experiențe au înfrumusețat 
timpul de părtășie al întrunirii.
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Conferința Muntenia
A dunarea Spirituală care a precedat adu-

narea delegaților pentru reorganizarea 
administrativă a Conferinței Muntenia a avut 
loc duminică 13 aprilie 2014, la sediul acesteia 
din Bucov, județul Prahova. 

Frați din întreaga regiune s-au bucurat de 
o frumoasă părtășie, ocazie în care au ascultat 
glasul lui Dumnezeu rostit prin intermediul 
temelor prezentate, al cântărilor, poeziilor, 
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experiențelor. Prin participarea 
mai multor formații muzicale 
programul de laudă a ocupat un loc 
important în cadrul întrunirii. Au 
participat grupuri muzicale: fanfara 
Roseti, fanfara Brăila și fanfara nou 
înființată ai cărei membri provin 
din comunitățile Pleașa, Bucov, 
București. Un grup de frați din zona 
Călărași L-au lăudat, de asemenea, pe 
Dumnezeu prin intermediul vocilor 
și instrumentelor lor. 

Mesajul transmis cu această oca-
zie a fost unul de încurajare, dar și de 
îndemn, subliniindu-se nevoia unei 
lucrări mai serioase în via Domnului, 
având în vedere solemnitatea timpu-
lui în care trăim. S-a concluzionat 
faptul că atitudinea noastră față de 
cei din jur, bunăvoința cu care reușim 
să ne aplecăm asupra nevoilor seme-
nilor precum și disponibilitatea de a 
răspunde nevoilor lor vor spune mai 
mult în favoarea adevărului decât 
predicarea propriu zisă a Evangheliei. 
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Conferința Oltenia
D uminică 1 iunie 2014, frații din Conferința Oltenia au organizat o întrunire spirituală în 

biserica noastră din Palilula. 
Desfășurată sub genericul „Misionari pentru Hristos” adunarea a avut ca scop reînviorarea po-

porului, trezirea în inimile tuturor a simțului responsabilității, privind solemna misiune ce ne revine 
în calitate de copii ai lui Dumnezeu, purtători de lumină în această lume.  

În tema prezentată cu această ocazie a fost conturat principiul slujirii, urmărindu-se proeminența 
sa în legile care guvernează Universul, pretutindeni în natură, în principiile de guvernare ale Cerului. 
Concluzionându-se, cu tristețe, că omul este singura creatură care ignoră nevoia angajării în slujba 
semenilor, a fost subliniată nevoia conștientizării acestei îndatoriri. Participanții au fost încurajați să se 
angajeze în lucrarea de evanghelizare, ocupând fiecare poziția care simte că i se potrivește. 

Preocupați de formarea propriilor caractere, precum și de binele celor din jur, copiii lui Dum-
nezeu pot lucra cu succes în răspândirea Evangheliei rostind cuvinte de încurajare, oferind cărți sau 
pliante ce conțin făgăduințe din Cuvântul lui Dumnezeu, învățându-i pe oameni principiile simple 
ale unui stil de viață sănătos, dându-se exemple prin fapte de caritate, bunătate și dreptate. 

Programul a conținut și momente de laudă la adresa lui Dumnezeu, participanții având posibilita-
tea să-și exprime recunoștința față de călăuzirea divină prin cântări, poezii, experiențe etc. 

În comunitățile Podari și Palilula tinerii se adună regulat pentru a pregăti imnuri de laudă 
pentru Dumnezeu, în cadrul unor formații muzicale vocale și instrumentale. Cu ocazia întrunirii de 
duminică ei au cântat pentru slava lui Dumnezeu, încântând inimile tuturor, pregătindu-i pentru 
primirea mesajului divin. 

Credem că Dumnezeu a fost prezent la această adunare, revărsându-Și bogatele binecuvântări 
asupra tuturor celor prezenți. 
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Institutul Misionar Emanuel va sărbători anul 
acesta sfârșitul unei sesiuni de studiu. Data de 10 
august 2014 va fi dedicată ceremoniei de absolvire, 
eveniment care se va desfășura la Campusul biseri-
cii noastre din Porumbacu. Părinții absolvenților 
sunt, în mod deosebit, invitați să participe, dar ori-
cine dorește să fie prezent, este binevenit. Fratele 
D. P. Silva, președintele Conferinței Generale, de 
asemenea, va fi prezent la festivitate. 

Având ca obiectiv principal orientarea 
adolescenților către o viață demnă, cinstită și 
nobilă, Uniunea Adventiștilor de Ziua a Șaptea – 
Mișcarea de Reformă din România organizează 
un nou ciclu al „Școlii Misionare”, prima din cele 
zece sesiuni începând la data de 18 august 2014. 

 „Avem nevoie de școli în care tineretul să fie 
învăţat că măreţia constă în a-L onora pe Dumne-
zeu, descoperind caracterul Său în viaţa de zi cu zi. 
Trebuie să învăţăm despre Dumnezeu prin Cuvân-
tul și lucrările Sale, pentru ca vieţile noastre să poată 
împlini scopul Său.” (Divina Vindecare, pg. 440).

Pe o perioadă de doi ani și jumătate, orga-
nizate doar în timpul vacanțelor școlare (10 zile 
pentru fiecare sesiune), cursurile sunt astfel struc-
turate încât participanții să primească informații 
utile cu privire la: 

– Cunoașterea caracterului lui Dumnezeu, 
așa cum este oglindit în Cuvântul Său, Istorie, 
Profeție, dar și în Natură și în modul minunat în 
care este alcătuit corpul uman.

Institutul Misionar „Emanuel”
– Aprofundarea subiectului „Hristos, 

Dreptatea noastră” în scopul transpunerii în viața 
practică a caracterului Domnului Hristos.

– Principiile fundamentale ale educației 
creștine în contrast cu cele promovate de societa-
tea în care trăim.

– Principii de viață privind ordonarea valorilor, 
alegerea unui loc de muncă, contabilizarea propriu-
lui buget, organizarea unor evenimente, angajarea 
într-o relație de prietenie și menținerea acesteia, 
principii creștine, etice și manierate în privința 
inițierii unui parteneriat în vederea căsătoriei, mod 
practic și util de petrecere a timpului liber etc. 

Pot participa adolescenți, tineri și adulți, 
începând cu o vârstă de la care să poată înțelege 
temele predate. Dacă până acum studenții școlii 
misionare erau deja absolvenții unei școli medii, 
motivul pentru care acest lucru nu se mai cere de 
data aceasta în mod expres, este dorinţa de a veni 
în întâmpinarea nevoilor copiilor noștri, înainte 
ca ei să fie puși în fața provocărilor și ispitelor pe 
care viața li le pune înainte. 

Pentru fiecare sesiune participanții vor 
contribui cu suma de 80 de euro (sau echivalen-
tul în lei), sumă cu care se vor acoperi o parte din 
cheltuieli, diferența fiind suportată de biserică.   

Persoanele interesate ne pot contacta direct, 
la numerele de telefon: 

0722 235 792 (Barbu Marin),   
0727 300 847 (Daniela Picu). 
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Gheorghe Stoica

Fratele Gheorghe Stoica s-a născut în 19 au-
gust 1926 în familia lui Gheorghe și Maria Stoica 
din Cârțișoara. 

De la o vârstă destul de fragedă fr. Gheorghe a 
început să-și pună întrebări cu privire la menirea sa 

în această lume. L-a căutat pe Dumnezeu în dorința sinceră de a dobândi pacea sufletească. 
La vârsta de 17 ani, alături de mama sa, a coborât în apa botezului, moment în care a mărtu-
risit în mod public dorința sa de a-I sluji lui Dumnezeu, devenind astfel membru în grupa 
de credincioși reformiști din localitate. 

În anul 1950 s-a căsătorit cu Sinefta Stoia, o tânără din localitatea Porumbacu de Jos. 
Aici au locuit împreună, bucurându-se și mulțumind lui Dumnezeu pentru toți cei patru 
copii care le-au fost dăruiți de Dumnezeu: Gina, Ghiță și gemenii Relu și Nelu. 

Deși avea o familie numeroasă, pentru care era nevoit să muncească din greu la balastie-
ra din sat, fr. Gheorghe a răspuns invitației de a dedica o parte din timp răspândirii evanghe-
liei și slujirii fraților care împărtășeau aceeași credință cu a lui. A început această activitate 
într-o perioadă critică în care frații pastori ai bisericii erau închiși, iar oficierea actelor de 
cult în biserică constituia o ilegalitate. Astfel a activat în comunități din Ardealul de Sud, 
Moldova și Banat. A ocupat și diferite funcții cu răspundere din conducerea bisericii, fiind 
președintele Conferinței Ardealul de Sud, apoi vicepreședinte de Uniune. 

După pensionare a continuat să ducă o viață activă, lucrând în gospodărie, vizitând pe 
frați, încurajându-i, transmițându-le speranță cu zâmbetul său specific și fața sa încrezătoare. 
Deși se confrunta cu probleme de sănătate, nu avea obiceiul să se vaite, subiectele sale de 
discuție fiind nu cele referitoare la suferință, ci la speranță și nădejde. 

Și-a încheiat viața pe acest pământ în data de 30 martie 2014, fiind înconjurat de toți cei 
patru copii. Viața sa poate constitui un exemplu frumos de creștin care, deși nu a fost perfect, 
l-a iubit pe Dumnezeu și a așteptat cu dor revenirea Domnului Hristos. 

„Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca 
totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin 
moartea mea… Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine.” 
(Filipeni 1:20, 23). 

Sfârșit de cale
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Primul băiat s-a grăbit nerăbdător către 
scaun, de teamă ca nu cumva să se uite altcineva 
înaintea lui. A îmbrâncit-o nepoliticos pe sora 
lui, care era pe punctul de a se uita prin aparat, iar 
ea a început să-l tragă de păr. Mătușa Jane i-a cal-
mat  și încerca să facă pace între copiii care aveau 
aceleași tendințe de nerăbdare și lipsă de respect.  

Ultimii care stăteau la rând erau doi frați, 
băiat și fetiță, Charles și Mary, de zece și opt 
ani. Aceștia doi au așteptat răbdători până 
s-au uitat toți copiii. Apoi, văzând că le-a venit 
rândul, Charles a invitat-o pe Mary să privească 
prima: „O, nu!”, spuse ea, „Privește tu primul. 
Ești mai mare”.

Cineva de lângă ei le spuse: „Puteți să luați 
acasă aparatul și să vă uitați cât doriți.”

Privind în sus, cei doi frați o văzură pe 
mătușa Jane, zâmbindu-le.

„Intenționasem să dau câte un cadou fiecă-
ruia dintre voi. Dar, uitându-mă cum v-ați 

comportat, am constatat că doar Mary 
Ellis și Charles îl pot folosi și acasă 

fără probleme.
Întorcându-se către cei doi frați, 

le dădu cadoul.
Deși triști, ceilalți copii au fost 

de acord că mătușa Jane a proce-
dat corect. 

Tu crezi că ești pregătit să 
primești un cadou din partea 
Tatălui Ceresc? El îi iubește 
pe toți copiii deopotrivă, 
totuși se bucură nespus 
când aceștia dau dovadă de 

amabilitate, bunăvoință, 
îngăduință. Roagă-L să-ți 
dea întâi aceste daruri pen-
tru ca apoi să poți primi 
nespus mai mult.

  
proape toată lumea din oraș o cunoștea 
pe mătușa Jane. Era o doamnă în vâr-
stă, amabilă care, deși trăia singură, se 
bucura de foarte mulți prieteni, în casa 

ei găsindu-și alinare multe persoane nefericite. 
Într-o zi mătușa Jane a decis să organizeze 

o mică petrecere pentru copiii din oraș. Când 
a împărțit invitațiile ea a procedat într-un mod 
neașteptat, invitând perechi de câte doi copii-
frați. Chiar dacă familia avea mai mulți copii, 
doar doi au fost aleși pentru acea ocazie. Unii au 
fost nemulțumiți, simțindu-se defavorizați, totuși 
toți așteptau să afle misterul, știind că mătușa 
Jane nu face nimic la voia întâmplării. 

În sfârșit, în ziua mult așteptată, cei aproxi-
mativ douăzeci de băieți invitați și douăzeci de 
fetițe au sosit la petrecere. S-au jucat jocuri și au 
avut parte și de anumite activități. După ce au fost 
serviți cu răcoritoare, copiii au fost invitați să se 
uite la imagini colorate printr-un aparat care 
le permitea să le vadă mărite. 
Pentru că era un 
singur aparat, 
copiii trebu-
iau să stea la 
rând.

A
Cadoul meritat




