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Adesea există discuții controversate cu 
privire la contribuția copiilor lui Dum-
nezeu în lupta lor pentru câștigarea 
biruinței asupra păcatului. În timp ce 

unii cred că prin eforturile lor pot ieși învingători, 
alții sunt de părere că nu au de făcut nimic, Dum-
nezeu fiind Cel care luptă pentru ei. 

Urmărind modul în care Dumnezeu l-a 
îndrumat pe Ghedeon să-și aleagă armata, putem 
găsi o clarificare a acestei nedumeriri. În timp 
ce lupta a fost câștigată în exclusivitate datorită 
intervenției divine, Dumnezeu a selectat pentru 
armata ce urma să participe „simbolic” la luptă 
doar o anumită categorie de oameni. Oamenii 
fricoși, precum și cei indiferenți, preocupați mai 
mult de lucrurile vremelnice decât de ceea ce 
constituia ținta vieții lor pentru acel moment, nu 
puteau fi folosiți de Dumnezeu. Nu este vorba de 
o alegere arbitrară. Nefiind însă cu toată inima de 
partea Domnului, cei respinși ar fi putut fi o pie-
dică pentru alții, descurajându-i sau inspirându-le 
nepăsare. În plus ei nu ar fi putut aprecia corect 
ajutorul divin: „Domnul a zis lui Ghedeon: ,Po-
porul pe care-l ai cu tine este prea mult, pentru 
ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar putea să 
se laude împotriva Mea și să zică: ,Mâna mea m-a 
izbăvit`.” ( Judecători 7:1). 

Astăzi suntem chemați să ne înrolăm în lupta 
împotriva puterilor întunericului. Ni se promi-
te biruință și Domnul Însuși ne asigură că va 
lupta pentru noi. Dacă totuși avem de făcut ceva, 
contribuția noastră este de a ne declara interesați 
de obținerea victoriei. Și aceasta nu doar în mod 
teoretic. Dumnezeu, care cunoaște inimile noastre, 

va aprecia exact dacă ne interesează sau nu salvarea 
noastră și a celor din jur. El va stabili nivelul 
interesului nostru,bazându-se, nu doar pe faptele 
noastre, ci pe natura motivelor care le generează. 

„Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staţi 
liniștiţi.” (Exod 14:14). Credeți că este chiar așa de 
simplu să stai liniștit când furtuna vuiește în jurul 
tău, când împrejurimile sunt un câmp de luptă, iar 
vrăjmașul amenință din toate părțile? A sta liniștit 
înseamnă mai mult decât a nu face nimic. Înseamnă 
a avea credință că Dumnezeu este Atotputernic, 
o credință care poate da pace și seninătate. A 
sta liniștit înseamnă să te poți rupe de realitate, 
rămânând în comuniune tăcută cu Tatăl Ceresc, im-
plorându-I ajutor și asigurându-L că ești gata să lași 
problema ta în mâinile Sale. A sta liniștit înseamnă 
o experiență autentică cu Dumnezeu, bazată nu pe 
merite proprii, ci pe meritele Mântuitorului nostru, 
care Și-a dat viața pentru salvarea noastră. 

Prin urmare, dacă urmărim dobândirea unui 
interes pentru lucrarea lui Dumnezeu și implicit 
calificarea noastră ca slujitori destoinici, nu avem de 
depus vreun efort deosebit pentru a demonstra că 
suntem astfel. Cunoașterea de Dumnezeu, apropie-
rea de El, acceptarea Lui în calitate de Conducător 
al vieții noastre va contribui la schimbarea caracte-
rului nostru, la ordonarea priorităților vieții noastre. 
Dacă-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, nu 
vom putea sta nepăsători față de aproapele nostru și 
iubindu-l și pe acesta, ca pe noi înșine, ne vom trezi 
fără să ne dăm seama, că ne aflăm în armata gata 
de luptă, bând apă în fugă, cu ochii îndreptați spre 
misiunea solemnă în care ne-am înrolat de bună 
voie. Și aceasta pentru că nu putem face altfel.

Gata de luptă Editorii
„Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi stați liniștiți.” (Exodul 14:14)
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Cel mai mare privilegiu pe care l-a avut 
Adam înainte de a cădea n-a fost numai 
calitatea lui  de rege asupra pământului 
și asupra tuturor ființelor create, ci 

legătura lui directa și nemijlocită cu Domnul Isus 
Hristos. Astfel el a putut să înțeleagă planurile 
lui Dumnezeu. Adam întreținea această legătură 
spirituală apropiată în fiecare zi.

Păcatul l-a despărțit  pe Adam de Prietenul 
său ceresc, i-a întunecat facultățile mentale, 
i-a afectat  gândurile și dorințele. Ochii lui 
spirituali au devenit „miopi” astfel ajungând  
incapabil să mai înțeleagă intențiile și planurile 
lui Dumnezeu. Biblia spune ca… „s-a dedat la 
gânduri deșarte și inima lui fără pricepere s-a 
întunecat. S-au falit ca sunt înțelepți și au în-
nebunit” (Romani 1:21-22). Omul a fost atât 
de puternic afectat încât n-a putut să rămână și 
să coopereze direct cu El.

Slava lui Dumnezeu este un foc mistuitor 
pentru omul păcătos (Evrei 12:29). Ca să prevină 
o distrugere imediată, Dumnezeu l-a despărțit 
pe om de prezența Sa. Dar în dragostea Sa, nu l-a 
părăsit. El a găsit căi și mijloace de a fi mereu în 
legătură cu omenirea.

Când omul a ales de buna voie conducă-
tor pe Satan, acesta a exercitat o influență și o 
putere asupra oamenilor așa încât au devenit 
victimele sale. El a avut acces la secretele naturii 
și, într-o oarecare măsură, i s-a permis să le 
controleze și să le folosească. El și-a adunat o 
bogată experiență de-a lungul celor șase mii de 
ani. Pe de altă parte omul era din ce în ce mai 
limitat în cunoștințe și putere. Capacitatea lui 
de înțelegere  era din ce în ce mai afectată, era 
tot mai slab în trăsăturile sale morale, iar viața 
era tot mai scurtă și tot mai plină de necazuri. 
Cu toate că, datorită acestor cauze, a existat o 
tot mai mare diferență între puterea limitată a 
omului și aceea a arhivrăjmașului, Dumnezeu 
nu l-a abandonat pe om, ci a ales cea mai bună 
cale prin care omul să cunoască și să se împotri-
vească atacurilor tot mai ascunse și mai subtile 
ale acestuia.

Dumnezeu nu silește pe oameni să creadă. 
El Se ascunde în istorie sau în natură, pentru ca 
aceia care Îl caută sincer, să se poată împărtăși 
de bucuria deplină a descoperirii atributelor și 
a planurilor Sale cu ei. Din dorința de a Se face 
cunoscut, de a comunica cu oamenii, S-a folosit 

Rolul Spiritului Profetic  
în Biserica lui Dumnezeu

Marin Barbu

„Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți;  
încredeți-vă în prorocii Lui, și veți izbuti.” (2 Cronoci 20:20 u.p.).
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de o  modalitate din ce în ce mai puțin crezută și 
mai puțin cercetată, pe măsură ce ne apropiem 
de sfârșit. Din timp în timp El a ales bărbați și 
femei, pe care i-a folosit ca pe niște canale de co-
municare. Ei se numeau văzători sau profeți.  În 
profeții este destulă claritate pentru aceia care, 
cu inimi sincere, doresc să cunoască orice plan 
urmat de Creator pentru mântuirea sufletelor 
lor. Pe de alta parte, adevărul este învăluit în atâ-
ta obscuritate, încât cei care nu-L doresc și nu-L 
caută, să nu fie constrânși, prin forța împrejură-
rilor, să-L vadă.

O lumină în întuneric
„Și avem cuvântul prorociei făcut și mai 

tare; la care bine faceți că luați aminte, ca la o 
lumină care strălucește într-un loc întunecos, 
până se va crăpa de ziuă și va răsari luceafărul de 
dimineață în inimile voastre.  Fiindcă mai întâi 
de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură 
nu se tâlcuiește singură.” (2 Petru 19-20).

Profeția este o minune a cunoștinței, o re-
prezentare a unui eveniment viitor, care trece de 
puterea de înțelegere a oamenilor, este dovada 
cea mai înaltă a comuniunii supranaturale cu 
Divinitatea, este voința exprimată a lui Dumne-
zeu, descoperită prin oamenii consacrați, aleși 
de El pentru un anumit timp și pentru anumite 
categorii de credincioși.

Un „profet”, așa după cum înțelege în 
general lumea creștină, este o persoană care 
prevestește ceva ce urmează să se întâmple în 
viitor, care prezice evenimente pe care le știe 
doar în urma unei descoperiri miraculoase. Cu 
toate că în cele mai grele și întunecoase perioa-
de ale istoriei biblice, Dumnezeu a fost Con-
ducătorul copiilor Lui, purtând răspunderea 
directă a lucrării de salvare a oamenilor, El S-a 
folosit de anumite persoane, pentru a comu-
nica voința Sa. Lucrarea acestora era nobilă, 
dumnezeiască. Erau bărbați de stat, au fost 
învățători de morală, erau conducători spirituali 
ai poporului. Copleșiți de răspundere, la ora 
chemării lor unii au declarat: „Vai de mine sunt 
pierdut....”(Isaia) sau „Duhul lui Dumnezeu este 
peste mine...”(Ezechiel). Cu toate că unii dintre 

profeți au refuzat să accepte dificila misiune, 
Dumnezeu Și-a făcut cunoscută profeția, fie 
prin alte persoane, fie prin aceleași persoane, 
după o descoperire a puterii lui Dumnezeu în 
viața lor (Moise, Iona, Mica, Ieremia etc.). Ei au 
simțit că sunt chemați pentru a transmite lumi-
na voinței lui Dumnezeu poporului Său, care se 
îndepărtase de El.

În orice timp de criză au fost auzite voci 
puternice, care exprimau voința lui Dumnezeu 
și implorau pe păcătoși să se întoarcă de pe căile 
lor greșite, sau  îi avertizau despre inevitabilele 
consecințe ale alegerii lor. Domnul nu a lăsat 
niciodată pe poporul Său să meargă bâjbâ-
ind încoace și încolo, purtați de orice vânt de 
învățătură. Niciun om sau popor, care a ales 
să slujească lui Dumnezeu, nu va fi scutit de 
șiretlicurile supraomenești ale vrăjmașului și să 
rămână credincios, fără să  intervină Dumnezeu.

Profeți adevărați și profeți falși
Profețiile au fost foarte mult discreditate și 

făcute să fie înțelese greșit prin oameni, care au 
imitat acest mijloc prin care Creatorul comu-
nica cu poporul Său. Peste tot în lume: magia, 
hipnotismul, vrăjitoria, ghicirea și  alte metode 
mai subtile au făcut pe mulți oameni sinceri să 
nu mai creadă profețiile care sunt trimise de la 
Dumnezeu. Mulți au devenit sceptici față de 
acest subiect, misiunea oamenilor lui Dumnezeu 
devenind astfel tot mai dificilă. Lumea e plină 
de astrologi, ghicitori, vrăjitori, necromanți 
și tot felul de profeți falși. Din acest motiv 
adevărații profeți sunt criticați, greșit interpretați, 
condamnați și chiar uciși. Majoritatea  oamenilor 
sunt  superstițioși și  dau mai ușor crezare poves-
tirilor senzaționale și misterioase.

Cu toate că se înmulțesc tot mai mult 
mijloacele amăgitoare și false, acestea nu vor 
descuraja pe căutătorii sinceri ca să găsească 
pe aceia care au o solie clară și serioasă de la 
Dumnezeu. Un adevărat mesager, un profet 
al lui Dumnezeu, este întotdeauna și în toate 
amănuntele în armonie cu principiile Cuvân-
tului lui Dumnezeu. Verificând cuvintele lui cu 
acelea ale Bibliei, cine dorește poate să înțeleagă 
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dacă mesajul transmis este de la Dumnezeu sau 
el vorbește din alte surse.

Spiritul Profeției este metoda divină de 
comunicare dintre Dumnezeu și omul păcătos, 
transmis prin oameni aleși de El (Numeri 12:6 
– „Ascultați bine ce va spun! Când va fi printre 
voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi 
lui într-o vedenie sau îi voi vorbi intr-un vis”). 
Profeții adevărați sunt conduși și inspirați de 
Duhul Sfânt. Ei au o legătură spirituală unică 
cu Dumnezeu. Prin El, Dumnezeu călăuzește, 
sfătuiește sau dă mustrări, atât celor credincioși, 
dar și celor care nu cred.

Spiritul Profetic în Vechiul Testament
Patriarhii au fost profeți. Enoh, al șaptelea 

patriarh de la Adam, în ciuda decăderii morale 
tot mai profunde, „a umblat cu Dumnezeu”. 
Prin el au fost adresate călduroase invitații pen-
tru contemporanii săi, până când conversația 
sa ascunsă (prin rugăciune și consacrare) a fost 

înlocuită cu o comuniune binecuvântată, față 
către față cu Domnul, fiind mutat la cer.

 Înainte ca să permită distrugerea locu-
itorilor pământului prin potop, când toate 
gândurile oamenilor erau stricate, Dumnezeu a 
trimis avertismentele Sale prin Noe. Noe era un 
om neprihănit. El a umblat cu Dumnezeu așa 
încât a fost  pregătit pentru misiunea sa atât de 
dificilă.

 Prin Avraam Dumnezeu a descoperit ce se 
va întâmpla cu Sămânța lui de-alungul secolelor 
viitoare.

În dispensațiunea lui Israel Dumnezeu a 
comunicat poporului și conducătorilor, voința 
Sa prin profeți. Vremurile de criză și apostazie 
din viața poporului Israel au făcut ca Dumne-
zeu să se folosească de Spiritul Profeției, ca să 
contracareze influențele corupte ale idolatriei 
și păgânismului, până la venirea Domnului 
Isus. Prin intermediul profeților și profeteselor, 
trimiși în momentele de apostazie, au fost pro-
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vocate redeșteptări spirituale și stări de reformă 
în poporul lui Dumnezeu.

Spiritul Profetic a fost respins și 
solia refuzată

Pe timpul lui Samuel, poporul era atât de 
orbit spiritual încât au refuzat ca Dumnezeu 
să fie în continuare Conducătorul lor. Cerând 
un rege omenesc au refuzat guvernarea lui 
Dumnezeu și darul Spiritului Profetic. Astfel au 
contribuit la propria lui distrugere.

Paisprezece profeți au fost trimiși de Dum-
nezeu să ajute, să sfătuiască, să mustre cele zece 
seminții din regatul lui Israel, întemeiat de Iero-
boam în anul 931 î. Hr. Toți cei 19 regi „au făcut ce 
e rău înaintea Domnului” și regatul a fost desființat 
după 200 de ani de apostazie continuă. Apelurile 
călduroase și iubitoare ale Spiritului Profeției au 
fost refuzate și profeții Domnului au fost respinși.

Raportul biblic privitor la reacția oameni-
lor, în general, față de Spiritul Profeției este în-
grijorător. Profețiile lui Noe, cu privire la potop 
au fost respinse (Matei 24:38-39). Moise, cel 
mai mare profet al Vechiului Testament, a fost 
disprețuit și urât. (Fapte 7:35).Israel a respins pe 
Samuel (1 Samuel 8:5, 7, 8), și chiar în timpul 
prosperității sale, Israel s-a depărtat de profețiile 
lui Dumnezeu (Ieremia 7:25, 26).

Pe Domnul Isus l-au persecutat și disprețuit 
până când darurile și puterea manifestată au fost 
atribuite lui Beelzebub. Cuvintele Sale au fost 
respinse până când El a fost ucis și ca urmare 
națiunea a fost desființata 40 de ani mai târziu.

Spiritul Profeției în dispensațiunea 
creștină

Darurile supranaturale ale Spiritului Sfânt 
au fost confirmate din abundență în timpul 
Noului Testament. Formată din bărbați și femei 
slabi și fricoși, la început Biserica creștină a fost 
înzestrată de Dumnezeu cu putere specială pen-
tru a trece cu bine prin obstacolele care adesea 
păreau imposibil de depășit. 

Domnul Isus dorea ca aceste daruri să 
rămână continuu active în cele șapte perioade 

de timp ale Bisericii(Apocalipsa 1:11), până la 
revenirea Sa. Dorința Sa era ca darul Spiritului 
Profeției să dezvolte în Biserică acele caractere 
care să reproducă perfect pe acela al  Domnului 
Isus Hristos. (Efeseni 4:13).

Când credința adevărată a fost poluată de 
erezii în secolele IV, V, VI, darul profetic n-a 
mai fost considerat necesar. Deși manifestarea 
evidentă, activă, lipsea, adevărul Bibliei era 
crezut și trăit de câțiva oameni izolați sau de 
grupe mici, cu riscul unor suferințe inimagina-
bile. Timp de mai bine de 1000 de ani acești 
puțini erau protestatarii apostaziei, ai minciunii 
și falsității.

Rămânem foarte surprinși să constatăm 
că Darul Spiritului Profetic a fost respins și în 
dispensațiunea creștină.

Spiritul Profeției va fi și mai activ în timpul 
sfârșitului când pământul va fi luminat de Evan-
ghelia cea veșnică și de minunatul și sublimul 
adevăr al îndreptățirii prin credință în Isus 
Hristos, Mântuitorul iertător de păcate. Biserica 
Domnului Hristos care este încă în luptă, va de-
veni în final biruitoare și de aceea ea are urgentă 
nevoie de toate darurile divine.

În timpul din urmă într-o măsură 
specială

  „După aceea voi turna Duhul Meu peste 
orice făptură; fiii și fiicele voastre vor proroci, 
bătrânii voștri vor visa vise, și tinerii voștri vor 
avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi 
turna Duhul Meu în zilele acelea.  Voi face să se 
vadă semne în ceruri și pe pământ: sânge, foc și 
stâlpi de fum;  soarele se va preface în întuneric, 
și luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, 
ziua aceea mare si înfricoșată. (Ioel 2:28-31)

Acest dar va fi revărsat asupra unui mic 
număr de credincioși, în ultimele zile, când 
lupta dintre Domnul Hristos și Satan va ajunge 
la apogeu. Acest dar va fi oferit de Dumnezeu 
acelora care, datorită  statorniciei și seriozității lor 
în credință, vor întâmpina o primejdie specială, 
„o strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt 
neamurile.” (Daniel 12:1).
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Biserica sfârșitului și spiritul 
Profeției

În anul 1842 W. Foy a primit două viziuni 
despre salvarea celor care vor trăi pe pământ îna-
inte de venirea Domnului și o altă viziune în care, 
în mod foarte impresionant era descrisă pedeapsa 
celor nemântuiți. El a refuzat să răspundă chemă-
rii lui Dumnezeu și să împărtășească bisericii ceea 
ce Domnul îi descoperise.

În anul 1844 Hazen Foss a refuzat și el să 
spună celor la care fusese trimis despre  situația po-
porului lui Dumnezeu, de teama să nu fie respins. 
În anul următor a auzit pe tânăra Ellen Harmon 
povestind aceeași viziune pe care o primise el. A 
doua zi, cuprins de profunde remușcări, întâlnind-o 
pe Ellen i-a zis: „ Să nu refuzi să asculți de Dum-
nezeu, ca să nu-ți pierzi sufletul. Viziunile au fost 
luate de la mine și ți-au fost date ție. Eu sunt un om 
pierdut. Tu ești aleasă și chemată de Dumnezeu. Fii 
credincioasă în lucrul încredințat și atunci coroana 
pe care trebuia s-o port eu, o vei primi tu”.

Biserica nu o consideră pe sora Ellen White 
infailibilă. Viziunile i-au fost date în aceleași 
condiții în care au fost date și mărturiile Bibliei. 
Toate mărturiile date prin ea au fost testate cu 
Biblia. Viața ei a fost în concordanță cu stan-
dardul moral al lui Dumnezeu, ea fiind un bun 
exemplu de curăție și toate faptele și acțiunile ei 
călăuzite de harul creștin. 

Noi credem că  Biserica a primit de la 
Domnul, prin sora E. G. White darul Spiritului 
Profeției. Ca toate mărturiile, scrierile ei sunt un 
produs al inspirației divine. Ea a folosit proprii-
le cuvinte pentru a prezenta ce a văzut și a auzit, 
ca și profeții din vechime. Ea spunea în 1867 
„Deși Duhul Domnului este peste mine, când 
redactez instrucțiunile Sale, termenii pe care-i 
folosesc, pentru a reda ceea ce am văzut sunt 
propriii mei termeni, afară de cuvintele ce  mi-
au fost adresate din partea îngerului și pe care 
eu le pun totdeauna între ghilimele.” (5 T., cap. 
Îndoieli față de Mărturii).

Biblia este regula de credință a creștinilor. 
Oamenii au înțeles în mod greșit învățăturile 

ei. Dumnezeu, în indurarea Lui, a trimis acest 
vas slab prin care a trimis comentarii inspirate 
pentru a corecta erorile celor ce n-au înțeles 
sau n-au aplicat corect ceea ce citeau în Sfinte-
le Scripturi.

„Tu nu ești familiarizat cu Scripturile. Dacă 
ai fi făcut din Cuvântul lui Dumnezeu studiul 
tău, cu dorința de a atinge standardul Bibliei și 
a obține perfecțiunea divină, n-ai fi avut nevoie 
de Mărturii. Dar pentru că ai neglijat să faci 
personal cunoștință cu Cartea inspirată a lui 
Dumnezeu, de aceea El a căutat să ajungă la tine 
prin Mărturii simple și directe, atrăgându-ți 
atenția asupra cuvintelor inspirației, pe care ai 
neglijat să le asculți și care te somează să-ți mo-
delezi viața în armonie cu învățăturile ei curate 
și înălțătoare.” (5T., pg. 665). 

Prin Mărturiile Spiritului Profeției Dum-
nezeu vrea să ne avertizeze, să ne mustre, să ne 
sfătuiască, și să facă mintea umană să înțeleagă 
însemnătatea Cuvântului lui Dumnezeu și să ne 
familiarizam cu voința Sa până ce caracterul Său 
va fi pe deplin reprodus în noi.

În concluzie se pune întrebarea firească 
pentru creștinii care pretind că așteaptă pe 
Domnul: „Dacă antediluvienii au respins solia 
lui Noe, dacă Israel a respins pe Domnul, cerând 
un împărat uman, dacă profeții Domnului din 
timpul regatelor de nord și de sud au respins 
soliile de har trimise pentru salvarea lor, dacă 
Domnul Isus a fost respins de poporul pentru 
mântuirea căruia venise, cum vom scăpa noi, 
dacă rămânem nepăsători față de apelurile și 
avertismentele trimise pentru noi, ca ultimă 
generație, înainte de revenirea Domnului? Să nu 
uităm niciodată apelul făcut de Iosafat poporu-
lui care pleca la lupta lăudând pe Dumnezeu  
(2 Cronici 20:20):

„Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimu-
lui! Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, 
și veți fi întăriți; încredeți-vă în prorocii Lui, și 
veți izbuti.”
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O mul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. 
(Matei 4:4). 

În timp ce versetul acesta poate fi 
aplicat în mod direct la făgăduințele lui Dum-
nezeu, care au puterea să ne mențină în orice 
situație a vieții, oricât ar fi de dificilă, el poate 
servi ca o făgăduință atunci când ne confruntăm 
cu teorii și practici nebazate pe un „așa stă scris”. 

Trăim într-o lume în care modernismul se impu-
ne, amenințând coborârea standardelor pe care este 
întemeiată credința noastră. Principiile pe care le-am 
respectat, ca popor, și pe care ne-am sprijinit și ne-am 
consolidat speranța, sunt considerate demodate și 
lupta pentru îndepărtarea lor este declarată pe față. 

Referindu-se la tendințele oamenilor și 
la obiceiurile practicate în lume în general, 
Domnul Hristos a concluzionat: „între voi să nu 
fie așa”. Apoi El a enunțat alte principii, diferite 
de cele ale lumii, a căror practicare seamănă 
cu o deplasare în sensul invers al „cursului” 
obișnuit al vieții. În astfel de condiții, pentru a 
supraviețui ne putem baza pe făgăduința „omul 
nu trăiește numai cu pâine”. 

Viața modernă la care oamenii au aderat, 
cu sau fără voia lor, prinși de curentul noilor 

Daniela Picu

descoperiri, a creat un nou climat de viață și 
tinde să inoculeze faptul că „altfel nu se poate”. 
Mai mult, păcatul și-a pus amprenta din ce 
în ce mai pregnant asupra minții oamenilor, 
situație în care ei nu mai pot face deosebirea 
între bine și rău, iar încrederea în Dumnezeu 
este considerată învechită. Scepticismul este 
apreciat adesea ca atitudine a omului cult, care 
nu se lasă înșelat cu ușurință, iar pragmatismul 
cu care mulți se laudă, pune la îndoială sfaturi-
le cuvântului lui Dumnezeu, așezând părerile 
oamenilor mai presus de cele divine. Minciuna 
este privită ca necesară, falsitatea utilă, pofta 
privită ca aspirație naturală a unui om rațional, 
iar desfrâul este apreciat ca fiind o nevoie, în 
cazul adolescenților, sau divertisment nevino-
vat, în cazul persoanelor trecute de anii tinereții. 
„Nu este cazul să suferi” se spune pretutindeni, 
în mod direct sau subînțeles. „Meriți!”, „Ai 
dreptul!”, „Ți se cuvine!” – sunt doar câteva 
din sloganele cu care oamenii se încurajează la 
păcat. Chiar și lucrările așa numite „educative” 
ale pretinșilor oameni de știință, sfaturile psiho-
logilor, ale consilierilor, încurajează practicarea 
unor vicii pe care cuvântul lui Dumnezeu le 
condamnă în mod expres. 

Mergând 
contra curentului

„
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„Nu știţi că cei nedrepţi nu vor moșteni Îm-
părăţia lui Dumnezeu? Nu vă înșelaţi în privinţa 
aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, 
nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici 
hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimăto-
rii, nici hrăpăreţii nu vor moșteni Împărăţia lui 
Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:9-11). 

Dacă nu am studiat încă îndeaproape sensul 
„etichetelor” conținute în acest verset, considerând 
că nu ne reprezintă în vreun fel, vă invit să facem 
acum lucrul acesta, ținând cont de îndemnul: „cine 
crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă”.

Curvia este o viață de desfrâu, iar dicționarul 
îi atribuie ca sinonim prostituția. În timp ce privim 
încă cu dezgust asupra persoanelor care se afișează 
„la margini de drum” ca fiind prostituate declarate, 
scuzăm atitudini prin care o persoană alege să aibă 
relații nelegitime, în afara căsătoriei. Mai mult 
relațiile sexuale practicate înaintea întemeierii unei 
familii nu mai sunt considerate păcate, iar tinerii 
sunt încurajați de principiile moderne ale societății 
să trăiască cum vor, fiind educați doar în privința 
evitării unei sarcini nedorite sau contactării unor 
boli. Dumnezeu spune însă clar că practica aceasta 
este un păcat și El îi așază pe cei ce-l practică pe 
lista celor care nu pot moșteni Împărăția Sa. 

Diferența dintre curvie și preacurvie este ace-
ea că preacurvia este adulter, încălcare a fidelității 
conjugale. În cazul unei relații nelegitime, dacă 
persoanele implicate sunt  căsătorite, ele se fac 
vinovate de preacurvie. Dacă sunt libere, păcatul 
lor este curvia. (vezi DEX). 

Adesea practicarea preacurviei în cazul recăsă-
toriei este considerată o atitudine nepăcătoasă, deși 
cuvântul lui Dumnezeu este clar în acest sens: „Și 
cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea-
curvește.” (Matei 5:32). Dacă adesea Spiritul Profe-
tic este neluat în seamă, considerându-se că Biblia 
rămâne singura sursă de adevăr, în cazul recăsătoriei 
se caută cu disperare dovezi în mărturii (pentru că 
Biblia nu conține vreuna), oamenii încercând astfel 
să-și justifice poziția. Îl numim reformator pe Ioan 
Botezătorul și suntem de acord cu atitudinea lui de 
a mustra păcatul pe față, în timp ce noi alegem să 
scuzăm acest păcat, care se întinde tot mai mult în 
zilele noastre. Ioan Botezătorul și-a atras dizgrația 

lui Irod, și în cele din urmă, moartea, datorită mus-
trării continue rostite asupra relației sale nelegitime. 
Personal nu cred că suntem chemați să ne ocupăm 
în exclusivitate cu acest subiect, urmărind pe cei 
în cauză și spunându-le mereu că trăiesc în păcat. 
Totuși, atunci când ni se cere să luăm o poziție 
în privința acestuia, trebuie să numim păcatul cu 
numele lui adevărat. În timp ce nu suntem chemați 
să stabilim dacă persoanele în cauză vor fi sau nu 
mântuite, nu avem nici o dovadă care ar putea con-
tramanda declarația Domnului Hristos. 

Închinarea la idoli nu este o practică 
obișnuită în țările așa numite creștine. Și chiar 
dacă unele confesiuni pretinse creștine recurg la 
icoane pictate sau sculptate, prin care reprezintă 
divinitatea, poporul lui Dumnezeu menține un 
mod de închinare biblic, aprobat de Dumnezeu 
și liber de idolatrie. În același timp însă peri-
colul idolatriei există între noi, ca popor. „Prin 
idolatrie Pavel nu înţelege numai închinarea la 
idoli, ci și preocuparea de sine, iubirea unei vieţi 
de ușurătate, satisfacerea apetitului și a pasiunilor. 
O credinţă doar cu numele în Hristos, o îngâm-
fată cunoaștere a adevărului, nu face pe cineva 
creștin. O religie care nu caută altceva decât să 
mulţumească ochiul, urechea și gustul sau care 
aprobă cedarea în faţa plăcerilor nu este religia lui 
Hristos.” (Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 30). 

„Moda a fost zeiţa care a dominat lumea de 
afară și adesea se strecoară singură în biserică. 
Aceasta trebuie să facă din Cuvântul lui Dum-
nezeu standardul pe care trebuie să-l urmeze și 
părinţii trebuie să se gândească în mod inteligent 
la acest subiect. Când ei își văd copiii înclinaţi 
să urmeze moda lumii, ar trebui, asemenea lui 
Avraam, să poruncească în mod categoric casei 
lor după ei.” (5 T. cap. Purtarea în casa lui Dumnezeu). 

În lumina acestor citate rămâne ca fiecare să 
se analizeze personal, stabilind singur dacă este 
sau nu afectat de păcatul idolatriei. 

Ce sunt malahii? Potrivit dicționarului ma-
lahia înseamnă masturbare, prin urmare malahii 
sunt practicanți ai acestui obicei de anomalie se-
xuală. Păcatul acesta pe care cuvântul lui Dumne-
zeu îl condamnă este privit de medicina modernă 
ca o necesitate în cazul persoanelor necăsătorite. 
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„Unii din cei care fac o înaltă mărturisire de 
credinţă nu înţeleg păcatul masturbării și rezul-
tatele sale sigure. Obiceiuri adânc înrădăcinate 
le-au orbit înţelegerea. Ei nu înţeleg enormitatea 
ticăloșiei acestui păcat degradant. (2 T. p. 347). 
Despre o persoană al cărei caz i-a fost prezentat 
în viziune, profetul timpului nostru spune: „El a 
practicat masturbarea până a ajuns o epavă a ome-
nirii”. Apoi ea concluzionează: „Acest viciu mi-a 
fost arătat ca o urâciune înaintea lui Dumnezeu”. 

Nu credeți, stimați tineri, că și în cazul 
singurătății sau al incapacității întemeierii 
unui cămin, din diferite motive, puteți aplica 
făgăduința: „omul nu trăiește numai cu pâine”? 
Încredeți-vă în Dumnezeu și El va îngriji de toate 
nevoile voastre. Doar urmând instrucțiunile Sale 
putem fi siguri de protecția și ajutorul Său. 

Problema sodomiților, care nu sunt alții 
decât homosexualii sau practicanții unor anomalii 
sexuale, este foarte controversată în zilele noastre. 
Concepția modernă este că există oamenii care 
s-au născut cu aceste tendințe și că a încerca să-i 
schimbi este ca și cum ai cere unui stângaci să se 
folosească de mâna dreaptă, contrar „programării” 
sale. Lucrurile nu stau însă așa, dacă admitem că 

Dumnezeu „este același ieri și azi și în veci” (Evrei 
13:8). Sodomia a fost păcatul care a atras distruge-
rea cetăților din câmpie, iar apostolul Pavel îl pune 
pe lista păcatelor dezgustătoare, care atrag după 
sine moartea celor ce se complac în ele. Într-adevăr 
acest fel de păcătoși pot fi priviți cu compasiune, 
dar păcatul trebui numit cu numele lui adevărat. 
Ei pot fi îndrumați la Domnul Hristos, care poate 
elibera deplin pe oricine. Cel care a scos demoni 
din oameni, care a adus la viață trupuri aflate în 
faza de putrezire, poate transforma un păcătos, 
fie el sodomit sau de altă natură, într-o persoană 
curată și consacrată pe deplin lui Dumnezeu. 

Lista prezentată de apostolul Pavel continuă 
cu păcate aparent neînsemnate pentru cei care 
nu le practică pe cele „grave” amintite anterior. 
Dar care este deosebirea dintre un sodomit și un 
lacom, sau defăimător, dacă nici unul nici celălalt 
nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu?

Hoția este un păcat ce nu-i caracterizează în 
general pe credincioși. Ei știu că porunca le cere să 
fie cinstiți față de cei din jur și să nu-și însușească 
bunuri care nu le aparțin. Păcatul acesta este 
practicat însă prin nepăsare. Ori de câte ori ne con-
siderăm stăpâni pe ceea ce nu ne aparține, suntem 

„Nu frica de moarte apăsa greu asupra Lui. Nu durerea și ocara crucii  
I-au provocat chinul de nedescris. Domnul Hristos a fost prinţul celor ce au suferit;  

dar suferinţa Sa provenea din faptul că era conștient de răutatea păcatului,  
de faptul că, prin familiarizarea cu răul, omul devine orb faţă de grozăvia lui.  

Domnul Hristos a văzut cât de înrădăcinată este puterea păcatului  
în inima omenească și cât de puţini vor fi binevoitori să se rupă de sub puterea lui.  

El știa că, fără ajutorul lui Dumnezeu, omenirea avea să piară  
și vedea mulţimile pierind, deși aveau la îndemână un ajutor îmbelșugat.”  

(H.L.L., cap. 78).
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vinovați de furt, fie că el este săvârșit împotriva 
aproapelui sau împotriva lui Dumnezeu. Păcatul 
hoției se extinde până la furtul de sentimente, în 
cazul semenilor și până la răpirea timpului pe care 
Dumnezeu l-a destinat ca fiind al Său, sau a banilor 
pe care El i-a destinat unor scopuri sfinte. 

„Dacă am păgubit pe cineva prin afaceri 
necinstite, dacă i-am înșelat buna-credinţă sau 
dacă am furat ceva, chiar dacă lucrul s-a făcut fără 
a ieși din graniţele legii, trebuie să mărturisim 
nedreptatea și să dăm înapoi atât cât ne stă în 
putere.” (Hristos lumina lumii, cap. Zacheu). 

Lăcomia nu este doar o aspirație pentru 
realizarea unei ținte, ci o dorință necumpătată de 
câștig, aviditate, rapacitate, asociată adesea cu alte 
păcate grave precum înșelătoria, minciuna, crima 
etc. O astfel de persoană, care are în vedere doar 
propriul său confort, care nu este interesată câtuși 
de puțin de cei din jur și pe care este gata să-i 
nedreptățească pentru a-și atinge scopurile, nu 
poate face parte din poporul pe care Dumnezeu 
îl alege ca să fie al Său pentru totdeauna. 

De ce bețivul nu poate locui în prezența 
lui Dumnezeu este simplu de concluzionat. Sub 
influența alcoolului nimeni nu poate lua hotărâri 
drepte, iar Satan, care se află în spatele acestei 
practici, este gata să-i insufle consumatorului cele 
mai odioase comportamente. Nu Dumnezeu 
este cel care interzice unor astfel de oameni să 
obțină mântuirea; cei care se complac în păcat se 
așază însă pe o cale pe care nu pot beneficia de 
protecția și îndrumarea harului Său. 

În zilele noastre, în timp ce consumul de 
alcool este detestat, există tendința de a descon-
sidera pașii care duc la practicarea acestui viciu. 
Băuturi asemănătoare celor alcoolice sunt consu-
mate la mesele creștinilor, iar când copiii acestora 
își permit să nu mai facă deosebirea între „cu” sau 
„fără alcool”, părinții se simt neputincioși să mai 
repare răul pe care l-au generat singuri. 

„Pentru a naște pofta pentru alcool la copiii 
mici, el este introdus în produsele de cofetărie. 
Aceste produse sunt vândute în magazine. Iar 
prin darul care constă în aceste bomboane, 
vânzătorul de băutură îi ademenește pe copii în 
elementul său.” (Divina vindecare 59:9).

Ciocolată cu rom, bomboane cu vișine/stru-
guri în alcool, covrigei cu vin, sunt doar câteva 
din produsele întâlnite în comerț care conțin o 
oarecare cantitate de alcool. 

„Consumul moderat de alcool este școala în 
care se formează oamenii pentru o carieră de be-
ţiv. Lucrarea acestor stimulente ușor alcoolizate 
este atât de perfidă, încât drumul către beţie este 
apucat înainte ca victima să intuiască primejdia.” 
(Dietă și hrană, 26:143).

Defăimarea este privită cu ușurință de 
creștini și, deși majoritatea o practică, ei nu se 
simt vinovați de acest rău. A defăima înseamnă 
a vorbi de rău pe cineva, a ponegri, a calomnia, a 
disprețui, a subaprecia, a umili, a înjosi pe cineva. 
Dacă-L iubim pe Dumnezeu și ne place să-I fim 
plăcuți, vom avea considerație și față de cei pe 
care El îi consideră copii ai Săi. Nimeni nu-și 
poate permite să disprețuiască copiii unei persoa-
ne pe care o iubește și respectă. 

Adesea ne putem amăgi cu gândul că în general 
avem simțăminte nobile față de cei din jur, dovedim 
milă și înțelegere pentru cei în suferință, suntem 
compătimitori și binevoitori cu cei în nevoie. 
Problema cu care ne confruntăm adesea este legată 
de selecția pe care ne-o permitem. S-ar putea să ne 
comportăm corect cu foarte multe persoane, chiar 
cu unele greu de suportat, dar să urâm, să denigrăm, 
să înjosim doar unul sau doi, care nu sunt pe placul 
nostru. Se întâmplă adesea ca oamenii să dovedească 
înțelegere pentru păcătoșii cei mai căzuți, să em-
patizeze cu cei degradați, în timp ce nu poate ierta 
o greșeală a părinților, fraților sau partenerilor de 
viață. De obicei străinii sunt scuzați mai ușor față de 
cei ce trăiesc în imediata noastră apropiere. De ce nu 
au dreptul și cei dragi la compasiunea noastră? De 
ce nu scuzăm și micile lor „ieșiri”, nepotrivite într-
adevăr, înțelegându-i că au avut un moment de ne-
stăpânire, pe care cu siguranță îl vor regreta dacă noi 
îi vom întâmpina cu bunătate!? Dacă admitem că 
pentru oricare (fără excepție) dintre semenii noștri 
Domnul Hristos Și-a dat viața, vom dori să scăpăm 
de acest păcat, considerându-l suficient pentru a ne 
îndepărta de Împărăția lui Dumnezeu. 

Termenului de hrăpăreț dicționarul român 
îi atribuie sinonimul de lacom. Înțelesul cuvân-
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tului din limba engleză „extortioner” este însă de 
speculant, profitor. 

Specula este considerată în zilele noastre o 
dexteritate a cuiva de a se descurca în orice situație, 
o abilitate de a valorifica orice ocazie în scopul 
atingerii unor ținte. Dumnezeu condamnă nu 
efectuarea unor tranzacții profitabile sau specula-
rea terenului pentru a găsi metode propice pentru 
câștig, ci defavorizarea cuiva în încercarea realizării 
acestor scopuri. Dumnezeu ne iubește deopotrivă 
de aceea El nu permite cuiva să nedreptățească pe 
altcineva. El ne cere să tratăm pe semenii noștri 
așa cum ne-am dori să fim tratați. A beneficia de 
neștiința cuiva, a profita de pe urma unei situații 
dificile în care cineva se găsește, este păcat. 

„Nimeni să nu se folosească de neștiinţa 
sau de nevoia cuiva, cerând preţuri exorbitante 
pentru lucrul făcut sau pentru lucrurile vândute. 
Va fi o puternică ispită aceea de a se abate de la 
calea cea dreaptă; vor fi nenumărate argumente 
în favoarea conformării la obiceiuri și adoptării 
de practici care sunt în realitate necinstite. Unii 
susţin că, atunci când ai de a face cu oameni 
hrăpăreţi, trebuie să te conformezi obiceiului, că, 
dacă s-ar menţine stricta integritate, nu ar mai 
putea continua afacerile și să-și asigure traiul. 
Unde este credinţa noastră în Dumnezeu? El ne 
consideră fii și fiice ale Lui cu condiţia să ieșim 

din lume și să fim deosebiţi, să nu atingem ce e 
necurat.” (7 T. cap. Să nu ocupe primul loc). 

Fie ca aceste gânduri să ne inspire dorința de 
a trăi în totul după voia Domnului. Să nu uităm 
că „Domnul nu lipsește de nici un bine pe cei ce 
duc o viaţă fără prihană” (Psalmi 84,11).

„Nimic întinat nu poate intra în cer și, dacă 
aceia care cultivă acest spirit nu sunt schimbaţi, 
nu vor intra niciodată acolo, deoarece ei i-ar 
critica și pe îngeri. Ei ar invidia coroana altora. 
Asemenea oameni nu ar ști să vorbească decât 
despre imperfecţiunile și greșelile celorlalţi. (RH, 
14 septembrie 1897).

„Dar niciunul dintre aceia care au căzut nu 
trebuie să se lase pradă disperării. Bărbaţi în vârstă, 
care odinioară au onorat pe Dumnezeu, și-au 
mânjit sufletul, jertfind virtutea pe altarul poftei, 
dar, dacă se pocăiesc, părăsesc păcatul și se întorc 
la Dumnezeu, este încă nădejde pentru ei. Acela 
care declară: „Fii credincios până la moarte, și îţi 
voi da cununa vieţii” (Apoc. 2:10) face invitaţia: 
„Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să 
se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, 
care va avea, milă de el, la Dumnezeul nostru, care 
nu obosește iertând” (lsaia 55:7). Dumnezeu urăște 
păcatul, dar iubește pe păcătos. „Le voi vindeca vă-
tămarea adusă de neascultarea lor”, spune El, „îi voi 
iubi cu adevărat” (Osea 14:4).” (Profeți și Regi, cap. 5). 

„Să se lase cel rău de calea lui, 
 şi omul nelegiuit  

să se lase de gândurile lui,  
să se întoarcă la Domnul,  

care va avea, milă de el,  
la Dumnezeul nostru,  

care nu oboseşte iertând.” 
(lsaia 55:7)
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F  emeia  
       primea o nouă   
     lovitură. Era 
poate a doua, a 

treia sau cine mai știe a câta de 
când visele ei se transforma-
seră în coșmar. Boala soțului 
se asociase cu lipsuri mate-
riale, apoi survenise decesul 
prematur, iar acum, rămasă 

Darul 
Cerului

Narcisa Răileanu

singură, lipsită de minimum mijloacelor de trai pentru ea și cei doi copii, primise o nouă și cumplită 
veste. Insensibil la nenorocirile ce se abătuseră de ceva vreme asupra familiei ei, creditorul, probabil și 
el un om din Israel, condiționa libertatea micuților. Stabilise un termen pentru achitarea datoriilor sau 
cei doi copii urmau să devină robi; sclavii unui om fără milă. 

Cine se îngrijea în acele vremuri de drepturile și protecția copiilor? Cui îi păsa de durerea sufletească 
a unei mame lovite de soartă? I-ar fi păsat împăratului Ioram, fiul lui Ahab și al Izabelei, că inima ei de 
mamă este frântă? Ar fi sărit comunitatea de oameni să contribuie financiar la salvarea micuților ei de 
robie? Ar fi putut găsi această mamă înțelegere la creditorul nemilos dacă și-ar fi vărsat înaintea lui toată 
disperarea sufletului ei? Imposibil. Dar femeia nu putea aștepta pasivă momentul ridicării „sechestru-
lui” în contul datoriilor familiei. Ceea ce-i mai rămăsese, ceea ce era gata să piardă, era mult mai valoros 
decât datoria acumulată. Și totuși, era neputincioasă. Inevitabilul era în curs de desfășurare. În disperarea 
ei, probabil că înălța rugăciuni fierbinți către Dumnezeul Cerului, al cărui prooroc fusese chiar soțul 
decedat, iar acum aștepta răspuns. Aștepta ca El să intervină, poate printr-o minune. Oare cum avea să 
răspundă Dumnezeu rugăciunii ei disperate? Poate spera să găsească cândva, la colțul uliței o comoară cu 
care să-și achite datoria. Sau poate urma să vină un înger din cer cu un dar de aur sau argint. Sau… sau… și 
inima ei zdrobită nu se putea încrede în iluzii. A scotocit cu de-amănuntul și a făcut un inventar a tot ce 
avea în casă. Ce ar fi putut valorifica? Sărăcie, lipsă… nimic de preț. Ce putea face cu puținul ulei ce-i mai 
rămăsese într-un ulcior? În rest… nimic. Nimic. Puțin ulei și atât. Asta era tot ce avea. 

Atunci, recunoscându-și neputința, a alergat la Elisei, cel ce avea, se pare, cea mai strânsă legătură 
cu Dumnezeul Cerului, Dumnezeul căruia îi înălțase rugăciunile ei fierbinți. A mers la el și și-a relatat 
în câteva cuvinte problema ei. Poate că el o putea ajuta. Poate ar fi pus o vorbă pentru ea la împărat sau 
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la vreun dregător. Poate ar fi găsit o soluție prin 
care să poată reda libertatea micuților ei. Nu se 
coborâse Ioram, împăratul lui Israel, împreună cu 
Iosafat, împăratul lui Iuda la Elisei pentru a-i cere 
sfatul cu privire la biruința împotriva moabiților? 
Dacă ar fi apelat personal la ei, poate că n-ar fi 
fost ascultată, dar dacă omul lui Dumnezeu pu-
nea o vorbă pentru ea, poate ar fi găsit milă. 

Elisei o cunoștea pe femeie. „Știi că robul tău 
(soțul ei) se temea de Domnul” i-a amintit ea. Ar fi 
vrut s-o ajute, dar profetul era el însuși sărac. „Ce pot 
să fac pentru tine?” – s-a întrebat cu voce tare. El nu 
ar fi căutat o soluție omenească pentru a-i rezolva 
problema. Nu ar fi apelat la mila oamenilor când 
avea în Înaltul Cerului un Dumnezeu bogat, plin de 
îndurare. „Spune-mi ce ai în casă?” – a fost soluția 
prin care urma să vină rezolvarea problemei. Dum-
nezeu avea să se folosească, prin sfatul lui Elisei, de 
ceea ce femeia avea deja. Nu era planul lui Dumne-
zeu să o conducă la o comoară pierdută de altcineva 
sau ascunsă de vreun străbun la rădăcina vreunui 
copac. Ajutorul oferit ei urma să vină înmulțind 
printr-o minune divină puținul pe care îl deținea 
deja. Nu avea să intervină un „noroc” neașteptat 
în viața ei, ci ea avea încă nevoie să-și dovedească  
credința prin fapte, îndeplinind ce i se cerea. 

„Du-te”, i-a spus profetul, ”de cere vase de 
afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere 
puține. Când te vei întoarce, închide ușa după 
tine și după copiii tăi, toarnă din untdelemn în 
toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline.”

Minunea urma să se întâmple în cercul strâns 
al familiei. Doar ea, copiii ei și profetul Dom-
nului aveau să știe ce urma să se întâmple, dar 
vecinii și cunoscuții femeii aveau să contribuie la 
ceea ce urma să se întâmple, fără să fie implicați 
în acțiune, fără să creadă, fără să știe ce miracol 
urma să aibă loc în vasele lor împrumutate. 

Femeia și copiii ei erau însuflețiți de sfatul 
profetului. Au adunat vasele, le-au strâns în căsuța 
lor sărăcăcioasă, au închis ușa și au început să 
toarne din ulciorul ei în vasele vecinilor. Uleiul 
curgea, curgea, curgea, umplând un vas, două, trei 
și așa mai departe. Unul dintre copii  aducea vasul 
gol, iar celălalt dădea deoparte pe cel plin și toți 
priveau cu uimire minunea din fața ochilor lor. În 

urmă, vasul era aproape să se umple, dar copilul ce 
aducea pe cel gol nu își mai făcea datoria.

 „Mai dă-mi un vas”– i-a cerut mama. „Nu 
mai este nici un vas” – a fost răspunsul fiului. „Și 
n-a mai curs untdelemn”. 

Acum casa lor era plină; plină cu vase împru-
mutate, misterios umplute cu untdelemn. Dar 
femeia nu știa ce să facă. Aceasta era minunea lui 
Dumnezeu și ea nu știa ce să facă cu ea. N-ar fi 
vrut să greșească. Untdelemnul nu-i aparținea. 
Nu-l cumpărase pe banii ei, nu-l obținuse prin 
munca ei. „Ea s-a dus de a spus omului lui Dum-
nezeu lucrul acesta. Și el a zis: „Du-te de vinde 
untdelemnul, și plătește-ți datoria; iar cu ce va 
rămânea, vei trăi tu și fiii tăi.” 

Profetul știa că valoarea obținută depășește 
valoarea datoriilor. Era de ajuns și pentru nevoile 
familiei. 

Aici relatarea Biblică se încheie. Minunea cu 
vasele umplute cu untdelemn lasă cititorului ima-
ginea unei cămăruțe sărăcăcioase în care se află 
multe vase pline cu untdelemn. Pictorii au încer-
cat să redea imaginea unei mame care toarnă din 
ulciorul ei în vasele aduse de doi băieței în ochii 
cărora se poate citi uimirea. Dar ce s-a întâmplat 
mai departe, nu ni se relatează. Cu siguranță 
femeia și-a plătit datoria, și, implicit, și-a salvat 
copiii. Doar atât? Atât de limitată a fost valoarea 
unei minuni dumnezeești? 

Vecinii și cunoscuții au aflat, cu siguranță, 
întâmplarea. Oare au știut cumpărătorii ce fel de 
untdelemn au achiziționat? Au știut gospodinele 
ce fel de ulei folosesc pentru a-și hrăni familia? A 
știut cămătarul cum a procurat femeia datoria pe 
care i-a înapoiat-o? S-au înghesuit oamenii să gus-
te câte puțin din darul lui Dumnezeu oferit acestei 
femei sărmane? Au slăvit ei pe Dumnezeu pentru 
că săvârșise o minune în favoarea acestei văduve 
sărace și a copiilor ei? Au adus contemporanii 
femeii laude lui Dumnezeu pentru o reală minune 
săvârșită în zilele lor? În derularea întâmplărilor 
legate de acest eveniment Biblia tace. Sau poate ni-
meni n-a fost interesat de cele petrecute. Poate că 
nimănui nu i-a păsat că profetul Domnului a făcut 
o minune pentru niște oameni neînsemnați. Poate 
că cei ce au cumpărat untdelemnul n-au simțit în el 
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darul cerului, iar cămătarul nemilos n-a recunos-
cut binecuvântarea lui Dumnezeu în punga lui cu 
bani. Poate că și-ar fi dorit chiar mai mult să obțină 
doi tineri sclavi în contul datoriei întoarse.

Trecem și noi, creștinii zilelor moderne, cer-
cetători ai Cuvântului lui Dumnezeu, nepăsători 
pe lângă minunile cerului? Visăm să câștigăm 
printr-o minune ceva valoros? Câte n-am face 
cu o sumă mare de bani câștigată, cu o mașină 
atrăgătoare, o casă sau cât ne-am bucura măcar de 
o excursie primită ca ofertă! Ne gândim poate că 
ar fi în folosul lui Dumnezeu să intervină pentru 
a direcționa un câștig substanțial în avantajul 
nostru pentru că, de altfel, ar avea și El, Împăratul 
cerului, de câștigat prin darurile și zecimea pe 
care I-am putea-o returna. 

De ce câștigă alții și noi, fiii și fiicele Lui, nu 
prea avem „norocul” acesta? Sau câte vase am 
aduna în casa noatră dacă Dumnezeu ne-ar pro-
voca la o experiență asemănătoare? Ne-am limita 

oare la nevoia noastră sau am găsi un moment 
prielnic de prosperitate?

Sau… nu se mai fac minuni în zilele noastre?
Și totuși… de multe, multe ori, minunile Lui 

se întâmplă în viețile noastre și în jurul nostru. 
Gustăm din ele, dar neglijăm să ne interesăm de 
unde provin. Le ținem în mâinile noastre, dar nu 
ne pasă cine și prin ce miracol ni le-a oferit. 

„E dreptul nostru, l-am primit ca răsplată 
pentru munca noastră sau l-am obținut prin cum-
părare pe banii munciți cu greu pentru o muncă 
istovitoare. Ne aparține!” Și trudim mai departe 
și ne rugăm să vedem minunile divine împlinin-
du-se sub ochii noștri. Și așteptăm ca Darul ceru-
lui să se reverse peste noi… Și nu vom ști nicio-
dată că l-am primit ca plată, că l-am cumpărat de 
la un neînsemnat, care a trăit o expriență vie cu 
Dumnezeul cerului, ori păstrăm cu grijă puținul 
untdelemn pe care îl avem în ulciorul sufletului. 
Ca să nu se termine. 
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U nora dintre noi le place să meargă în 
camping, altora le place să gătească 
sau poate unii își propun să viziteze 
grădina zoologică. Toate acestea cer 

anumite pregătiri. Aproape pentru orice lucru ce 
urmează să fie făcut este nevoie de pregătiri. 

Pentru prima venire a lui Hristos în lume a 
fost nevoie de pregătiri și cea de a doua Sa venire 
necesită de asemenea o serie de pregătiri. În 
timpul primei Sale veniri Isus a petrecut trei ani 
și jumătate pregătindu-i pe ucenici pentru timpul 
când urmau să rămână singuri, după întoarcerea 
Sa la cer. Principala problemă pe care El o avea în 
vedere în lucrarea aceasta, era caracterul lor. 

În mod asemănător există o pregătire care 
trebuie să aibă loc acum în vederea  celei de a 
doua veniri a lui Isus. 

Istoria conține multe exemple de la care 
am putea învăța în ce privește educația. Înainte 
de 1844 a avut loc o schimbare interesantă în 
sistemul de învățământ. Schimbările nu au fost 
însă suficiente pentru a pregăti diferitele biserici 
din anii 1800 pentru ca ele să accepte solia celor 
trei îngeri. 

Ne confruntăm astăzi cu aceeași provocare; 
un sistem educațional adecvat este extrem de 
important pentru a pregăti ultima generație să 
accepte oferta salvării – și ni se spune că, dacă nu 
reușim să înțelegem adevărata știință a educației 
nu putem avea un loc în împărăția lui Dumnezeu. 

Care este scopul educației? Să urmărim 
definiția cuvintelor „scop” și „educație”. Există 
mai multe definiții pentru „scop”, dar cea asupra 
căreia vom reflecta este următoarea: Scop: ceea 
ce mintea își propune să realizeze; obiectiv final. 
Astfel ceea ce avem în vedere este scopul final 
al educației, ceea ce urmează să fie atins în urma 
dobândirii unei educații. Vom urmări în continu-

are două definiții ale cuvântului educație, de data 
aceasta: una dintr-un dicționar modern și alta 
dintr-unul vechi. Prima definiție, din dicționarul 
online Marriam-Webster: Educația: 1.a. acțiune 
sau proces de educare sau a fi educați; de aseme-
nea: o etapă a unui astfel de proces; b. cunoașterea 
și dezvoltarea rezultate dintr-un proces de 
învățământ. 2. Domeniu de studiu care se ocupă 
în principal cu metodele de predare și învățare în 
școli. (www.merrian-webster.com/dictionary).

A doua definiție o găsim în dicționarul pre-
gătit de Noah Webster: 

„Educația, … Creșterea, asemenea unui copil, 
instruirea, formarea de maniere. Educația cuprin-
de toate seriile de instruire și disciplină, destinate 
să lumineze înțelegerea, să corecteze tempe-
ramentul, să formeze manierele și obiceiurile 
tinerilor și să-i facă destoinici pentru utilitatea lor 
în fazele viitoare.  Este importantă în a oferi co-
piilor o bună educație în maniere, arte și științe; 
este indispensabilă în privința oferirii lor a unei 
educații religioase; o imensa responsabilitate 
apasă asupra părinților și tutorilor care neglijează 
aceste datorii. (Noah Webster, American Dictinary of 
the English Language (1828), pg. 16).

Care este diferența față de educația la care ne 
referim astăzi? Am pierdut mult în înțelegerea 
termenului educație. Ce diferență între ceea ce 
este educația și ce înțelegem astăzi prin ea! Acum, 
mai mult ca oricând, avem nevoie să înțelegem 
adevărata știință a educației. Dacă nu vom reuși 
acest lucru, nu vom avea un loc în împărăția lui 
Dumnezeu. „Și viaţa veșnică este aceasta: să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, 
și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 
17:3). Dacă acesta este prețul cerului, nu ar 
trebui ca educația noastră să se realizeze în aceste 
direcții?” (The Christian Education, 1 august 1897).

Scopul educației
W. Knowles

„Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea.” (Proverbele 23:23)
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La început am fost creați după  
chipul lui Dumnezeu

„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după 
chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el 
să stăpânească peste peștii mării, peste păsările 
cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate 
târâtoarele care se mișcă pe pământ.” Dumnezeu a 
făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul 
lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeias-
că i-a făcut.” (Geneza 1:26, 27). 

Original am fost creați după chipul lui Dumne-
zeu. Nu trebuie să reflectăm chipul lui Dumnezeu? 
Ce s-a întâmplă între „atunci” și „acum”? Omenirea 
a deteriorat grav chipul lui Dumnezeu; acest lucru 
este descoperit în istoria omenirii și este un rezultat 
al păcatului – deformarea chipului lui Dumnezeu. 
Dar efortul lui Dumnezeu este de a aduce înapoi 
omenirea la a reflecta chipul Său. Care este scopul 
educației? Ce spune Biblia despre acesta? 

„Un învăţător al Legii s-a sculat să ispiteas-
că pe Isus și I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să 
moștenesc viaţa veșnică?”Isus i-a zis: Ce este scris 
în Lege? Cum citești în ea? 

El a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumne-
zeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu 
toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproape-
le tău ca pe tine însuţi.”

Bine ai răspuns”, i-a zis Isus, „fă așa, și vei avea 
viaţa veșnică.” (Luca 10:25-28). Există trei aspecte 
la care învățătorul legii face referire aici:

„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău”. Nu este aceasta 
partea noastră spirituală? 

„Și cu toată puterea ta.” Aici noi avem o com-
ponentă fizică. 

„Și cu tot cugetul tău”. Dumnezeu este interesat 
de componenta noastră spirituală, fizică și mentală a 
ființei noastră – ființa noastră completă, prin urma-
re noi trebuie să-I servim cu toată ființa noastră. 

Scopul educației este acela de a restaura în 
bărbați și femei chipul lui Dumnezeu – spiritual, 
fizic și mintal. 

Să urmărim câteva exemple de caractere 
menționate în Biblie, pentru a ilustra mai bine 
acest punct. 

În cartea lui Daniel aflăm despre „niște tineri 
fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzes-
traţi cu înţelepciune în orice ramură a știinţei, cu 
minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa 
împăratului și pe care să-i înveţe scrierea și limba 
haldeilor.” (Daniel 1:4). 

Aceste lucruri se spun despre ei înainte ca lor 
să li se fi predat în școlile babiloniene; trăsăturile 
caracterelor lor le-au adus cu ei de acasă. Ei aveau 
deja înțelepciune, cunoaștere și înțelegere a științei. 
Unde au dobândit ei această educație? Acasă. De 
la părinții lor. Dar ei aveau ceva mai mult, deoarece 
în continuare noi citim: „Daniel s-a hotărât să nu 
se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu 
vinul pe care-l bea împăratul și a rugat pe căpetenia 
famenilor dregători să nu-l silească să se spurce”. 
(Daniel 1:8). 

Era ceva ce Daniel a adus cu el; era vorba nu 
doar de cunoștințe, ci și de scopul și devotamentul 
lui față de Dumnezeul vieții, Creatorul universu-
lui. Acestea le-a dobândit de la părinții săi când era 
încă tânăr. Aceasta a fost educația și creșterea sa. 

În ce a eșuat educația în zilele noastre? Ea nu a 
reușit să insufle tinerilor să urmeze pe Dumnezeu 
în orice lucru cu dragoste și cu dăruire. 

Samson
Să urmărim o altă experiență biblică ce și-a 

avut începutul cu soția lui Manoah: „Îngerul 
Domnului S-a arătat femeii și i-a zis: „Iată că tu 
ești stearpă și n-ai copii; dar vei rămâne însărci-
nată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu 
bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci 
nimic necurat.” ( Judecători 13:3, 4). Aici avem 
povestea lui Samson, puternic în ce privește forța 
fizică, dar slab în caracter. Părinții săi au primit 
instrucțiuni cu privire la dieta pe care urmau să o 
respecte și ei au respectat această instrucțiune. 

Când Samson a crescut a venit și a spus tatălui 
său și mamei: „Am văzut la Timna o femeie din 
fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă.” 
Tatăl său și mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie 
între fetele fraţilor tăi și în tot poporul nostru, 
de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt 
netăiaţi împrejur?” Și Samson a zis tatălui său: „Ia-
mi-o, căci îmi place.” ( Judecători 14:2, 3). 
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Cu ce se aseamănă această dorință a lui? 
Seamănă cu ceea ce auzim astăzi adesea, doar în 
alte moduri de exprimare sau în alte domenii. 
Deși părinții lui Samson au fost conștiincioși în 
ce privește creșterea sa, chiar de când acesta nu era 
încă născut, în creșterea lui era o lipsă. Ceva lipsea. 

„Refacerea în om a chipului Creatorului său, 
readucerea sa la perfecţiunea în care fusese creat, 
sprijinirea dezvoltării trupului, minţii și sufletu-
lui, astfel încât să poată fi împlinit scopul divin 
avut în vedere la crearea lui, - iată care avea să fie 
lucrarea de răscumpărare. Acesta este obiectul 
educaţiei, marele obiectiv al vieţii.” (Educația, cap. 
Primele principii). 

Educația nu a reușit să insufle principiile 
creștinismului în inimă, astfel încât trupul, 
mintea și sufletul să poată reflecta chipul lui 
Dumnezeu. 

Moise
Să urmărim un alt exemplu, când regele 

Egiptului a decretat ca moașele evreilor să arunce 
în râu pe toți noii născuți de parte bărbătească. 
Când o femeie levită, Iochebed, a născut un fiu, 
ea a reușit să-l ascundă din fața pericolului timp 

de trei luni.  „Nemaiputând să-l ascundă, a luat 
un sicriaș de papură, pe care l-a uns cu lut și cu 
smoală; a pus copilul în el și l-a așezat între trestii, 
pe malul râului.” (Exodul 2:3). 

Este vorba de copilul Moise, care a fost în 
căminul său doar pentru câțiva ani, înainte de a 
fi forțat prin decret regal să meargă la curtea lui 
Faraon. Dar ce s-a întâmplat cu caracterul lui 
Moise? Putem găsi răspunsul aici: „Instrucțiunile 
pe care Moise le-a primit de la părinții său au fost 
de așa natură încât i-au întărit mintea, l-au apărat 
de corupție și de a deveni mândru în mijlocul 
splendorii și extravaganței vieții de la curtea rega-
lă. El a avut o minte limpede și o inimă pricepută 
și niciodată nu a pierdut impresiile pioase pe care 
le-a primit în tinerețe. Mama lui l-a păstrat atât 
cât a putut, dar a fost obligată să se despartă de el 
când el avea aproximativ 12 ani, Moise devenind 
fiul fiicei lui Faraon.” (S.T., 12 februarie 1880).  

„Tăria lui Moise se afla în strânsă legătură 
cu Izvorul a toată puterea, Domnul Dumnezeul 
oștirilor. El s-a ridicat mai presus de orice ademe-
nire pământească și s-a încrezut în totul numai în 
Dumnezeu. El considera că era al Domnului. În 
timp ce era în legătură cu interesele împăratului 
Egiptului, el studia continuu legile de guvernare 
ale lui Dumnezeu și astfel credința lui creștea. 
Aceasta a fost de o mare valoare pentru el. El era 
înrădăcinat în pământul învățăturilor ce le-a pri-
mit în tinerețe, ca prin cultura primită în viață să 
se pregătească pentru marea eliberare din robie. 
El medita la aceste lucruri. El asculta neîncetat 
la comunicările trimise de Dumnezeu. După ce 
a ucis pe egiptean, el a văzut că nu a înțeles bine 
planul lui Dumnezeu cu el și a fugit din Egipt, 
devenit păstor. El nu se mai gândea apoi deloc la 
vreo lucrare mare pe care să o facă în viața lui, ci a 
devenit foarte umilit; dar negura care îi învăluise 
mintea până acum, s-a risipit și el și-a îndreptat 
mintea către Dumnezeul cerului, ca să-L caute 
ca fiind singurul său loc de refugiu.” (Comentarii 
Biblice, Exodul cap. 2).  

A fost nevoie de 40 de ani în pustie pentru a-și 
forma un caracter de care avea nevoie pentru a-i 
conduce pe israeliți afară din Egipt. 
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Samuel 
Samuel a fost un copil de la care putem învăța. 

Rezumatul vieții sale îl găsim în Scriptură: „Tână-
rul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului 
și oamenilor.” (1 Samuel 2:26). Care a fost secretul 
vieții lui Samuel ca bărbat al lui Dumnezeu? Ci-
tim: „Fiecărei mame îi sunt încredinţate ocazii de 
o valoare inestimabilă, interese infinit de preţioase. 
În timpul primilor trei ani din viaţa lui Samuel, 
profetul, mama lui l-a învăţat cu atenţie să deose-
bească între bine și rău. Prin fiecare obiect familiar 
din jurul lui, ea căuta să-i în-drepte gândurile spre 
Creatorul. În îndeplinirea jurământului ei de a-și 
preda Domnului fiul, cu mare lepădare de sine ea 
l-a plasat sub îngrijirea lui Eli, marele preot, ca să 
fie instruit pentru slujire în casa lui Dumnezeu... 
Educaţia lui timpurie l-a condus să aleagă a-și 
menţine integritatea creștină. Ce răsplată pentru 
Ana! Ce îndemn la credincioșie în exemplul ei!” 
(Îndrumarea copilului, cap. Elemente fundamentale ale 
zidirii caracterului). 

David 
Viața lui David este o experiență deosebită, 

datorită poziției în care el a fost așezat. El a trecut 

prin mai multe împrejurări critice – și ca tânăr el nu 
a intrat în conflict cu frații lui. Unde și-a petrecut 
David o mare parte din timpul său? „David a plecat 
de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile 
tatălui său.” (1 Samuel 17:15). David a petrecut 
mult timp cu oile tatălui său. El a învățat curajul și 
răbdarea în perioada cât a îngrijit de oi. „David a zis 
lui Saul: „Robul tău păștea oile tatălui său. Și când 
un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă, 
alergam după el, îl loveam și-i smulgeam oaia din 
gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de 
falcă, îl loveam și-l omoram.” (1 Samuel 17:34, 35). 
Exemplele acestea nu s-au petrecut doar de la sine – 
ele au avut o cauză. Pregătirea marilor oameni ai lui 
Dumnezeu a fost în așa fel încât să le dea un scop în 
viață, să le dea curaj și hotărâre. 

„Adevăratul scop al educației este de a 
restabili în suflet chipul lui Dumnezeu. La început 
Dumnezeu l-a creat pe om după asemănarea Sa. 
El l-a înzestrat cu calități nobile. Mintea lui era 
echilibrată și toate puterile ființei lui era armonioa-
se. Dar Căderea și efectele sale au pervertit aceste 
daruri. Păcatul a umbrit și aproape a șters chipul 
lui Dumnezeu din om.” (Christian Education, pg. 63).  

Cum poate fi restaurat chipul lui 
Dumnezeu?

Unii plasează educația alături de religie, dar 
adevărata educație este religie. Putem găsi cheia 
în următoarele afirmații: „Dumnezeu a poruncit 
evreilor să-i învețe pe copiii lor cerințele Sale 
și să le facă cunoștință cu toate relațiile Sale cu 
părinții lor. Aceasta a fost una dintre îndatoririle 
speciale ale fiecărui părinte – una care nu putea fi 
transferată să o îndeplinească altcineva.  În locul 
buzelor străine, inimile iubitoare ale tatălui și 
mamei au dat instrucțiuni copiilor lor. Îndreptarea 
gândurilor spre Dumnezeu a fost asociate cu toate 
evenimentele vieții de zi cu zi. Minunile săvârșite 
de Dumnezeu în eliberarea poporului Său și pro-
misiunile Mântuitorului de a veni în această lume 
erau amintite în casele lui Israel… Marile adevăruri 
ale providenței și ale vieții viitoare impresionau 
mințile tinerilor. Erau instruiți să privească la 
Dumnezeu în scenele naturii și în cuvintele 
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revelației. Stelele cerului, copacii și florile de pe 
câmp, munții falnici, susurul pâraielor – toate vor-
beau despre Creator. Serviciul solemn al sacrificiu-
lui și închinării la sanctuar și cuvintele prorocilor 
au fost descoperiri ale lui Dumnezeu. 

„Așa a fost educat Moise în coliba umilă a 
părinţilor săi din Goșen; așa l-a educat credincioasa 
Ana pe Samuel; așa a fost educat David în casa 
părinţilor săi, din ţinutul deluros al Betleemului, 
și Daniel, înainte de a fi despărţit prin robie de 
ţara părinţilor săi. La fel a fost tinereţea Domnului 
Hristos în Nazaret, aceeași a fost și educaţia primită 
de Timotei de la bunica sa Lois și mama sa Eunice 
(2 Timotei 1:5; 3:15), prin care băiatul a aflat adevă-
rurile Sfintelor Scripturi.” (Patriarhi și profeți, cap. 58). 

Exemplul lui Hristos
„Întrebarea pusă în timpul lucrării Mântuito-

rului: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a în-
văţat niciodată?” nu arată că Isus nu știa să citească, 
ci numai faptul că El nu primise o educaţie rabinică 
(Ioan 7:15). Deoarece El Și-a obţinut cunoștinţa 
așa cum o putem obţine și noi, cunoașterea profun-
dă a Sfintelor Scripturi arată câtă stăruinţă a depus 
El în anii tinereţii Sale pentru studierea Cuvântului 
lui Dumnezeu. În faţa Lui se desfășura și marea 
bibliotecă a lucrurilor create de Dumnezeu. El, 
care făcuse toate lucrurile, studia acum învăţăturile 
pe care mâna Sa le scrisese pe pământ, pe apă și pe 
bolta cerului. Departe de căile nesfinte ale lumii, El 
a adunat comori de știinţă din natură. El a studiat 
viaţa plantelor, viaţa animalelor și viaţa omului. 
Chiar din anii tinereţii Sale, a fost stăpânit de o sin-
gură ţintă: să trăiască pentru a-i face pe alţii fericiţi. 
Pentru lucrul acesta, El a găsit resurse în natură; în 
timp ce studia viaţa plantelor și viaţa animalelor, 
noi idei de căi și mijloace Îi veneau în minte. El 
putea mereu să scoată ilustraţii din lucrurile văzute, 
prin care să prezinte Cuvântul viu al lui Dumne-
zeu. Parabolele, prin care, în timpul slujirii Sale, Îi 
plăcea să-Și predea lecţiile despre adevăr, arată cât 
de deschisă era mintea Sa faţă de influenţele naturii 
și cu cât interes adunase El învăţăturile spirituale 
din lucrurile vieţii de toate zilele.” (H.L.L. cap. 7). 

Din aceste cuvinte putem înțelege cum a învățat 
Hristos. De ce nu a învățat el în școlile vremii? 

„În zilele Domnului Hristos, cei care-i învăţau 
pe copii și tineri erau formaliști. În timpul lucrării 
Sale, Domnul Hristos le-a spus rabinilor: „Vă 
rătăciţi pentru că nu cunoașteţi nici Scripturile, 
nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22:29). Și i-a 
acuzat că „învaţă ca învăţături niște porunci ome-
nești” (Matei 15:9). Și el se ruga pentru ucenicii 
Săi, „Sfințește-i prin adevărul Tău: cuvântul Tău 
este adevărul” (Ioan 17:17).” (Principiile fundamenta-
le ale educației creștine, cap. Exemplul lui Hristos…)

Ucenicii săi
„Hristos nu a mers la școlile vremii și să ia de 

acolo oameni cu înaltă calificare pentru lucrarea 
Sa, pentru că aceasta nu ar fi fost de nici un folos. 
Astfel de persoane ar fi putut avea o înțelegere a 
formelor și ceremoniilor, dar aceasta ar fi fost to-
tul. Isus a chemat pescari neînvățați în lucrarea Sa; 
dar înainte a a-i trimite, El i-a dus în școala Sa și i-a 
învățat personal, ca să fie pregătiți pentru a câștiga 
suflete pentru viața veșnică. ” (R.H. 11 iunie 1889). 

Ce înseamnă toate acestea pentru noi?
Frați și surori, vine noaptea când nimeni nu 

mai poate lucra. Ce facem noi acum în familiile 
noastre? Care este scopul vieții noastre? Este el 
acela de a ne pregăti pentru primirea unei înalte 
educații în școala de sus și să ascultăm de Dumne-
zeu astfel încât moartea lui Isus să nu fie în zadar 
pentru noi? Putem învăța multe lecții din aceste 
exemple, nu numai pentru instruirea copiilor și 
tinerilor noștri, ci chiar pentru noi înșine. 

Educația este cheia succesului pentru ultima 
generație. Mă rog la Dumnezeu ca El să ne ajute 
să înțelegem acest subiect vital. Lăsați ca el să 
reprezinte din nou o importanță majoră în mințile 
noastre. „Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie 
să înțelegem adevărata știință a educației. Dacă nu 
reușim să înțelegem aceste lucruri, nu vom avea un 
loc în împărăția lui Dumnezeu. „Și viaţa veșnică 
este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai 
trimis Tu.” (Ioan 17:3). Dacă acesta este prețul 
cerului, să nu fie direcționată educația noastră în 
această direcție?”

(Traducere din Reformation Herald, volumul 55, nr. 2). 
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Trecutul traieste!- ,

Adevărata sfințire  
a Sabatului

Hrana în ziua Domnului
Dumnezeu ne-a dat instrucțiuni speciale, cu privire la pregătirea alimentelor, 

pentru ziua lui Dumnezeu. Nu e totuna numai să pregătim orice și oricum. Noi tre-
buie să știm că și prin pregătirea mâncărurilor pentru ziua Domnului, Sabatul poa-
te fi sfințit și tot așa poate fi și profanat. Trebuie să învățăm mereu să cerem de la 
Dumnezeul a toată știința înțelepciune, pentru ca surorile noastre să fie destoinice 
în a face cu bucurie pregătirea legumelor pentru Sabat tuturor membrilor familiei. 
Trebuie făcut tot ce se poate face spre a contribui la serbarea Sabatului, spre mări-
rea lui Dumnezeu și spre sănătatea și întărirea corpului nostru. Prin străduința spre 
desăvârșire, Domnul este mărit. O dorință naturală împlinită și o foame potolită, 
nu înseamnă păcat. Dar și aici trebuie să luăm aminte, când ne hrănim și care este 
efectul. Trebuie avut în vedere a nu ne înbuiba cu mâncare în ziua Domnului, și 
chiar și în alte zile, deoarece mâncarea chiar dacă este sănătoasă dăunează corpului 
și spiritului. Necumpătarea, chiar în lucruri permise, este păcat. Nu este creștinesc 
procedeul – când avem de unde și știm cum să pregătim alimentele – de a înșela 

„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului  
ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă;  

dacă Sabatul va fi desfătarea ta,  
ca să sfinţești pe Domnul, slăvindu-L,  

și dacă-L vei cinsti neurmând căile tale,  
neîndeletnicindu-te cu treburile tale  

și nededându-te la flecării, 
 atunci te vei putea desfăta în Domnul.”  

(Isaia 58:13).

partea a 2-a
M. Streza
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stomacul, ca și cum am da la un cerșitor de pe stradă o bucată de pâine mucegăită. 
Domnul ne spune: „Fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul 
pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31). Cei care sunt expuși ispitei, din 
diferite cauze, poate necunoscute, care au obiceiul să doarmă câte un somnuleț în 
adunare și chiar mai au nevoie de câte un servitor, care să stea mereu lângă ei să-i 
trezească. De aceea ei nu trebuie să-și încarce stomacul înainte de a merge la adunare. 
De asemenea, sunt sfătuiți și slujbașii comunităților care trebuie să ia cuvântul, de 
a nu îngrămădi în stomac mâncare înainte de adunare, că făcând așa, nu mai sunt 
destul de spirituali. Mai bine să mănânce după adunare, decât să mănânce înainte și 
să păgubească întreaga adunare de cele spirituale. Tot așa sunt rugați și instructorii și 
servii lui Dumnezeu, să nu fie cu stomacul încărcat în Sabat dimineața, spre a putea 
înelege calea pe care vor putea servi mai bine comunității.

Păstrați pacea și deplina liniște în ziua Sabatului
Domnul zice: „Vă las pacea Mea!” Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, care ne-

am primit dreptul înfierii și chemarea de fii ai păcii, nu trebuie să ne lăsăm folosiți 
de cel rău, spre a tulbura pacea frăției și a comunității... Nu am cuvinte spre a mă 
exprima cu mai multă indignare, contra unei purtări a unora, care nu au în vedere 
pacea lui Dumnezeu și a comunității. Patima îi conduce și cel rău îi ispitește în a 
spune cuvinte nepotrivite și a se mânia pentru orice nu este pe placul lor. Iacov 
spune: „Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi pașnică, blândă, ușor 
de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.” (Iacov 
3:17). Trebuie să veghem ca vinul și undelemnul să nu fie vătămat.

Folosirea orelor sfinte ale Sabatului
Sabatul nu a fost făcut pentru a merge în mijlocul străzilor și să privim oamenii 

și femeile fără de ocupație, spre a ne obosi mintea sau a ne ocupa cu discuții fără folos. 
Orele prețioase nu trebuie petrecute în somn. Mulți nu sunt dispuși peste săptămână 
să doarmă după masă din cauza marelui interes pe care îl prezintă familia și lucrul, dar 
unii ca aceștia în ziua lui Dumnezeu găsesc un bun prilej de a dormi mereu, în adunare 
și acasă. Oare nu este această purtare un păcat?... De ce nu s-ar putea folosi orele libere 
spre a vizita pe bolnavi, pe prieteni și pe cei absenți de la Școala de Sabat?... De ce nu 
vor acești creștini să depună, cel puțin tot atâtea străduințe, după cum depun pentru 
interesele lor personale și pentru a folosi ocaziile favorabile de a încuraja sufletele să 
vină la adunare. Trebuie să ne punem la lucru pe noi înșine. Trebuie să serbăm Sabatul, 
nu ca să fie folosit în mod egoist, ci ca să fie o binecuvântare și pentru alții.

Iubiți părinți, luați măsuri pentru copiii voștri, ca să fie educați, spre a înțelege 
sfințenia Sabatului. Nu este spre mărirea lui Dumnezeu, când ei sunt lăsați de capul 
lor în Sabat să se ocupe de jucării și să umble pe străzi cu copii necredincioși. În ase-
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Articol preluat din Solul misionar – Anul XIV / Nr. 1 / 1937

menea cazuri voi vă faceți vinovați de profanarea Sabatului. Domnul cere de la voi 
cea mai mare grijă pentru copiii voștri pentru a nu deveni necredincioși. Îndeosebi 
în ziua Domnului, sâmbăta, trebuie să vă ocupați mult mai mult cu educarea lor, 
povestindu-le despre istoria sfântă, a creațiunii și despre scopul adevărat al vieții. 
Adunați-vă cu ei, rugați-vă cu ei și pentru ei.

Nu faceți, însă, din ziua lui Dumnezeu o povară!
Neglijarea vine din mulțumirea de sine, din cauza nevoilor și încercărilor. De obi-

cei, toți acei care neglijează adevărata serbare a Sabatului, sunt de fapt vinovați și în alte 
pretenții ale lui Dumnezeu. Nimic nu e mai rău în viața cuiva decât să devină căldicel 
și indiferent în serviciul lui Dumnezeu. Această stare apare când păcatul nu este atât 
de grav în ochii lui, cum a fost la începutul vieții de credință, iar de aici încolo începe 
o scădere în credință. Păcatul și obiceiurile împotriva cărora altă dată lupta, acum sunt 
lăsate să-și facă lucrarea lor pe drumul spre ruină. Ochii și mintea încep să se întune-
ce, conștiința să dormiteze și inima să se împietrească față de ce este sfânt și curat. Ca 
urmare, iubirea de lume se vede în viața acestor oameni. Aceasta îi face pe unii ca aceștia 
să devină întârzietori, când cu una, când cu alta, și se poate vedea că nu mai tind spre 
cele dumnezeiești. Martorul credincios nu poate să ajute unor asemenea formaliști 
și creștini cu numele. El ar prefera mai bine ca ei să fie reci, adică necredincioși, decât 
căldicei, care se simt bine, că sunt bogați și că nu mai au nevoie de nici un sfat. Aceștia, 
dacă nu se pocăiesc printr-o predare totală, vor fi scuipați sau lepădați.

Unii ajung în nevoie și greutăți, nu-și dau seama că ei sunt încercați prin aceasta 
și încep să se clatine în poziția lor. Satan îi ispitește să creadă că pentru un moment, 
pentru ei nu este altă cale de urmat pentru a-și procura existența lor, decât doar 
dacă profanează Sabatul, bineînțeles cu gândul, pentru ca apoi iarăși să înceapă să-l 
serbeze. Dar vai, prin aceasta ei slăbesc tot mai mult. Lupta pentru luarea din nou 
a poziției pierdute și începerea de a serba Sabatul este acum cu mult mai grea și 
mai ispititoare. Unii ajung să creadă că afacerile lor și lipsa de mijloace s-ar datora 
numai deoarece serbează Sabatul. Deși adesea se întâmplă, să vină peste ei asemenea 
încercări pe care Satan le pregătește, numai pentru ca să-i descurajeze și mai mult. 
dar Dumnezeu a promis binecuvântări și putere, ca încercările să fie biruite de acei 
care se încred în făgăduințele Sale.

Două primejdii care amenință pe copiii lui Dumnezeu, prin care își pot pierde 
binecuvântarea cerească și chiar mântuirea. Acestea sunt: neglijarea în serbarea 
Sabatului și împovărarea prin restricții, care trec în exagerări și formalism. Despre 
neglijare și pregătire am amintit. Mai departe vom trece și în această parte primej-
dioasă, spre a da fraților câteva dovezi și sfaturi, pentru a se feri de extreme, fie spre 
dreapta sau spre stânga în serbarea Sabatului.

      Va urma...
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A         ș dori să încep prin a te saluta călduros, 
dragă cititorule, dorindu-ți din toată 
inima să te bucuri de o viață frumoasă, 
fericită și nu în ultimul rând o viață în 

care sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește 
și sufletul tău.

Tema care aș dori să o abordăm cu această 
ocazie este una de interes general, pe lângă multe 
alte boli, numite „ale civilizației”, care afectea-
ză și „consumă”, din câte am observat, nu doar 
populația Terrei ci și poporul nostru. Deși poate 
unii dintre dumneavoastră poate aveți deja o 
bază informațională a ceea ce înseamnă această 
patologie, fiind tu însuți pacientul, omul suferind, 
sau poate fiind cadru medical și dorești să afli 
informații noi. Cu toate acestea aș dori totuși să o 
luam de la zero; după care vom intra și în profun-
zimile și noile descoperiri atât științifice cât și cele 
din spiritul profetic.

Motivul pentru care am ales această temă, poa-
te fi unul evident, fiind proaspăt rezident de anul 1 
la specialitatea Diabet zaharat, boli metabolice și de 
nutriție, dar nu numai. De ceva vreme am început 
să observ, vrute și nevrute, mai în detaliu stilul de 
viață al poporului nostru și anume CE își pune în 
farfurie, CÂT își pune și CÂND își pune. Pe baza 
acestor trei puncte vom dezvolta subiectul nostru.

Diabetul și 
necumpătarea
(prima parte)

O altă întrebare care mi-a venit în minte încă 
de pe vremea studenției era: DE CE se îmbol-
navesc unii dintre noi („reformiști”) de bolile 
civilizației și voi încerca prin cele redate să vă 
îndrept mintea spre propria persoană, pentru o 
analiza amănunțită a ceea ce am fost și a ceea ce 
suntem azi, legat de stilul nostru de viață. Acum 
nu vreau să intru în detalii ce țin de sfera spiritu-
ală, despre care am învatat și anume că putem fi 
încercați de Dumnezeu prin suferință cum a fost 
Iov, aceasta fiind o temă separată de dezbătut. Ast-
fel fiind spun, aș dori să intrăm în subiectul pentru 
această ocazie.

1. Epidemiologie
Conform datelor Organizaţiei Mondiale 

a Sănătăţii, în prezent în lume 280 milioane de 
persoane sunt diagnosticate cu diabet zaharat, iar 
dintre aceștia 55,2% trăiesc în Europa. Potrivit 
prognozelor, în următorii 20 de ani acest număr va 
crește până la 380 milioane. 

 Incidenţa (numarul nou de cazuri apărut în 
populație) diabetului zaharat de tip 2, care repre-
zintă aproximativ 95% din cazuri, este în continuă 
creștere, la vârste din ce în ce mai mici. Până în 
2030, în ţările dezvoltate, majoritatea populaţiei 
cu diabet va fi în vârstă de 65 de ani sau peste, 

25Sănătate



în timp ce în ţările în curs de dezvoltare, cei mai 
multi pacienţi vor aparţine intervalului de vârstă 
activ dintre 45 și 64 ani.

Datele statistice privind incidenţa diabetului 
în Romania situează ţara noastră pe primele locuri 
în Europa în ceea ce privește numărul de îmbolnă-
viri. În România în anul 2005 existau aproximativ 
450.000 persoane înregistrate cu această boală. 
Specialiștii susţin că numărul real al bolnavilor de 
diabet depășeste un milion. În cazul în care boala 
nu este tratată, o persoană diagnosticată cu diabet 
trăiește cu 10 ani mai puţin decât una sănătoasă, 
ceea ce ne duce cu gândul la versetul biblic: „Dacă 
nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela 
îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dum-
nezeu este sfânt, și așa sunteţi voi.” (1 Corinteni 
3:17). 

Dacă prevalenţa (numărul nou și numărul 
vechi de cazuri apărute în populație) diabetului în 
majoritatea ţărilor se situează, în medie, între 5 și 
10%, în România, aceasta atinge aproximativ 4,3% 
din totalul populaţiei în 2008, ceea ce ne plasează, 
cel puţin deocamdată, printre ţările cu prevalenţă 
mică.

2. Clasificare
Clasificarea diabetului și a altor categorii de 

hiperglicemie amintind cele mai importante, pro-
pusă de către ADA (American Diabetes Associati-
on) în 2003, cuprinde următoarele tipuri:
a) DZ tip 1: produs prin deficit absolut de insu-

lină, ca urmare a distrucţiei celulelor betapan-
creatice. Are etiologie multifactorială, adică 
la bază stând mai mulți factori declanșatori și 
se descriu două subtipuri: autoimun (celulele 
noastre sunt distruse de către propriul sistem 
de apărare) și idiopatic.

b) DZ tip 2: reprezintă 90-95% din cazuri și este 
consecinţa asocierii a două mecanisme care 
se influenţează reciproc: scăderea secreţiei 
de insulină și insulinorezistenţa. Ambele 
mecanisme sunt influenţate de factori genetici 
și factori câștigaţi.1

c) DZ gestaţional: este diabetul care apare în 
timpul sarcinii și este produs prin mecanisme-
le tipului 1 sau 2.

d) Glicemie bazală modificată: prezenţa unei 
glicemii bazale între normal și limita de dia-
gnostic a diabetului zaharat.

e) Scăderea toleranţei la glucoză: prezenţa unei 
glicemii la 2 ore după ingestia a 75 g glucoză, 
cu valori între normal și limita de diagnostic a 
diabetului zaharat.
Cu această ocazie ne vom axa mai mult pe 

diabetul zaharat tip 2 și ce este esential să știm 
despre acesta.

3. Patogeneza (cum se produce afecțiunea)
Diabetogenza este un proces continuu și 

progresiv care precede cu mulţi ani diagnosticul 
diabetului zaharat de tip 2. Se caracterizează în 
esenţă prin insulinorezistenţă și disfuncţie beta-
celulară.

Ce este insulina? Insulina este un hormon 
secretat de insulele lui Langerhans, de la nivelul 
pancreasului, ce ia parte la metabolismul gluci-
dic. Insulina determină modificările nivelului 
glucozei la nivel sanguin, având ca efect, scăderea 
concentrației acesteia. În mod nomal aceasta 
mărește permeabilitatea membranei celulare pen-
tru glucoză, dar un lucru de gândit este cum tot ea 
va provoca insulinorezistența. 

Ce înseamnă insulinorezistența? Dar 
disfuncția beta-celulară?

Insulinorezistenţa este reducerea sensibili-
tăţii sau răspunsului la acţiunile metabolice ale 
insuline (preluarea periferică a glucozei și inhiba-
rea producției hepatice a glucozei). Ce înseamnă 
aceasta? Acest lucru trebuie să ți-l imaginezi în fe-
lul următor: insulina este un transportor=camion, 
glucoza=marfa, substratul energetic ce trebuie 
să ajungă la celula noastră (=fabrica). Insulina 
ajunge la locul desemnat, se cuplează cu receptorul 
de membrană al celulei, trimite semnalul ca să se 
deschidă „portile”, dar... nici un răspuns. Acest 
lucru duce la înfometarea celulei care trimite prin 

 1 Dintre factorii câștigați o importanţă deosebită o are stilul de viaţă nesănătos (alimentaţia hipercalorică, bogată în 
grăsimi saturate și glucide rafinate, sedentarismul, fumatul, consumul crescut de alcool) și obezitatea abdominală.
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sistemul nervos informație la creier că „marfa” nu 
a ajuns și comandă să trimită glucoză mai repede. 
Sistemul nervos trimite stimuli la ficat pentru 
creștera producției de glucoză, cât și la pancreas 
pentru secreția insulinei. Acest lucru va duce la 
hiperglicemie, cu epuizarea celor două organe ca 
urmare a suprasolicitarii, cât și la apariția ulterioa-
ră a rezistenței la insulină. Ce anume determină 
insulinorezistența vom discuta la puctul „ Cauze”.

Disfuncţia betacelulară se poate defini ca 
o secreţie redusă de insulină, inadecvată pentru 
menţinerea unei glicemii normale. Unul dintre 
motivele care duc la acestă disfuncție a celulei 
pancreatice este epuizarea pancreasului, deter-
minată fie de mecanismul insulinorezistenței, 
fie, vom vedea mai jos, prin supraalimentație, 
sau altfel spus prin necumpătare asociată cu lipsa 
exercițiului fizic regulat. 

În cât timp se produce această disfuncție? 
Apariția diabetului zaharat poate dura mai mult 
timp, acesta fiind precedat de o perioadă lungă de 
prediabet (=glicemii bazală modificată între 100-
125mg/dl + scăderea toleranței la glucoză).

Aplicând mecanismele generale de producere 
ale bolilor metabolice populaţionale la diabetul 
zaharat, rezultă că deficitul de insulină este cauzat 
prin: interacţiunea factorilor genetici, a stilului de 
viaţă nesănătos și a altor factori câștigaţi. Rezulta-
tul este distrugerea celulelor B pancretice, similar 
cu diabetul tip 1, defectul în secreția insulinei și/
sau acțiunea acesteia. Nu am să mă leg de partea 
genetică acum  pentru că este o zona  mai greu de 
înțeles, dar în schimb voi detalia ceilalți doi factori 
la momentul oportun.

4. Diagnostic 
Cum ajungem să depistăm diabetul de tip 2? 
Deosebirea clinică importantă faţă de dia-

betul zaharat tip 1 este caracterul lent, insidios al 

debutului in diabetul tip 2, care se produce, de 
obicei, după vârsta de 30 de ani.

Unele din semnele și simptomele clinice care 
arată un diabet inaugural sunt (voi încerca să folosesc 
termeni nemedicali, pe înțelesul tuturor): sete accen-
tuată cu uscăciune a gurii și buzelor, consum mare de 
lichide, urinat des, scăderea în greutate contrară ac-
centuării poftei de mâncare, în special după dulciuri. 

Prezența unor infecții cutanate și genito-
urinare „trenante”, precum și prezența deja a 
complicațiilor cronice ale diabetului (tulburări de 
vedere, leziuni ale picioarelor, accident vascular 
cerebral, infarct miocardic), pot constitui de 
asemenea „modalități de debut” în 20% din cazuri 
a diabetului tip 2. Evaluări retrospective au dus la 
concluzia că prezența hiperglicemiilor poate fi cu 
5-7 ani înaintea diagnosticării.

Obezitatea, mai ales cea abdominală, este un 
alt indicator care este de regulă prezent de la debut 
la majoritatea pacienților, iar peste 40% dintre 
pacienți au istorie familială de diabet.

Diagnosticul de diabet se stabilește de regulă 
la analizele uzuale prin depistarea unor concen-
traţii crescute ale glucozei sanguine. De obicei, 
verificarea glicemiei este recomandată dimineața 
pe nemâncate. Conform ADA, valori mai mari 
de 126mg\dl pe nemâncate (a jeun) sau glicemie 
>200mg/dl la 2 ore după ingestia a 75g glucoză 
oferă date clare în favoarea diagnosticului diabe-
tului zaharat de tip 2. De regulă glicemia chiar 
postprandial fiind, nu trebuie să depășească 200 
mg/dl și aceasta la omul sănătos.

Alte metode de diagnostic sunt: testul de 
toleranță la glucoză (despre care am vorbit mai 
sus) și hemoglobina glicozilată (HbA1c), care 
arată media glicemiilor pe o perioadă de 3 luni, un 
indicator excelent în monitorizarea diabetului și a 
posibilelor viitoare complicații.

5. Factori de risc
Există factori de risc ce nu pot fi controlați şi 

aceştia sunt următorii: 
― istoric familial (rude de gradul unu: părinte, 

frate, soră) cu diabetul zaharat tip 2;
― rasa și etnia - afroamericanii, hispanicii, ameri-

canii nativi, americanii asiatici și populația din 
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insulele Oceanului Pacific au risc mai mare 
de a dezvolta diabetul zaharat tip 2 față de 
populația caucaziană; 

― vârsta înaintată (peste 50 de ani) crește riscul 
apariției diabetul zaharat de tip 2; totuși nu-
mărul copiilor cu diabet zaharat de tip 2 este în 
creștere, de obicei, aceștia fiind obezi, sedentari 
și cu istoric pozitiv de diabet zaharat de tip 2; 

― istoric: diabetul zaharat gestațional sau femeile 
care au născut un copil cu greutate mare la 
naștere (peste 4 kg) au risc crescut de a face 
prediabet sau diabetul zaharat de tip 2; 

― sindromul ovarelor polichistice crește riscul de 
apariție a diabetului zaharat de tip 2.

De asemnea avem și factori de risc controlabili:
― obezitatea abdominală, ca și cel mai impor-

tant factor de risc!
― patologia cardiovasculară asociată
― hipertensiune (>140/90 mmHg)
― stilul de viață (muncă, odihnă, stress)
― sedentarismul
― alimentația hipercalorică, hiperlipidică
― dislipidemia (trigliceride > 250 mg/dl și HDL 

< 40 mg/dl la sexul masculin și HDL < 50 
mg/dl la sexul feminin).
Am vrut să amintesc aici doar unii dintre cei 

mai semnificativi factori de risc, pentru că aceștia 
sunt multipli. Ce importanță au acești factori de 
risc, cum îi putem evita practic și/sau ce stil de 
viață să adoptăm în vederea diminuarii lor, toate 
acestea în a doua parte a acestui subiect.

De asemenea, vom aborda și acei factori așa zis 
necontrolabili, care la prima vedere ne descurajează, 
ne dau fiori, ne îngrijorează, dar care, priviți dintr-o 
perspectivă divină, ne vor ajuta să înțelegem mai bine 
planul Său de recuperare din boală, dar despre toate 
acestea în numărul următor al revistei. Așadar, până 
data viitoare când vom avea o dezbatere medicală, 
dar și teologică a modalității divine de prevenire și 
tratare a acestei patologii nu ușoare, v-aș ruga să me-
ditati asupra ultimului aspect menționat și anume, a 
factorilor de risc implicați în mecanismul patogenetic 
de apariție/declanșare a diabetului zaharat de tip 2. 

Vă doresc o viață frumoasă și o sănătate cât 
mai înfloritoare și nu uitați în primul și în primul 
rând, „o inimă veselă este un bun leac”.

Cu respect, Dr. rezident Chirilă Cristian
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În urmă cu aproape un an, în una din întâl-
nirile dintre Comitetul Executiv al Funda-
ţiei Eden și fraţii din Conducerea Uniunii 
Române, ca urmare a prezentării condiţiilor 

de cazare din sanatoriul Eden, a sumelor mari de 
plătit în fiecare iarnă pentru gazul folosit pentru 
încălzirea clădirilor, și a altor necesităţi cu care 
se confrunta administraţia sanatoriului, s-a luat 
hotărârea de a începe unele lucrări de modernizare 
și reparaţii ale clădirii. Aceste lucrări urmau să se 
desfășoare între seriile de tratamente obișnuite ale 
Centrului nostru de sănătate. 

Era vorba, conform planului, de înlocuirea 
tâmplăriei de lemn de la ferestrele mansardei, a 
ușilor de la băi în toate saloanele, și a unor ferestre 
și uși de la baza de tratamente; de renovarea bazei 
de tratamente și de izolarea termică a clădirii, în 
primele etape. La momentul respectiv nu exista 
nici un fond strâns pentru aceasta, nici perspectiva 

Vești... din Eden
de a strânge vreunele resurse financiare impor-
tante. Veniturile noastre nu promiteau să devină 
dintr-o dată uriașe, totuși, constrânși de condiţiile  
în care se desfășura activitatea noastră, s-a trecut la 
acţiune. 

Primele lucrări de modernizare au fost 
susţinute de Uniunea Română a AZSMR, prin 
înlocuirea geamurilor și a ușilor amintite cu 
tâmplărie termopan. Cu ajutorul fraţilor binevo-
itori să lucreze, această lucrare s-a realizat în luna 
octombrie. S-au vopsit ușile de lemn de la intrarea 
în camerele de la parter, s-a înlocuit pardoseala de 
gresie din sala de hidroterapie pentru bărbaţi și s-a 
înlocuit instalaţia de apă caldă a clădirii. În luna 
noiembrie au fost izolate termic două saloane si-
tuate pe colţul clădirii, pentru a evita condensul în 
lunile de iarnă, care favoriza apariţia mucegaiului 
în saloanele respective. S-au înlocuit, de asemenea, 
în același interval, faianţa și gresia din 3 băi. 
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În lunile decembrie-ianuarie s-a renovat 
complet sala de hidroterapie pentru femei, aceasta 
însemnând gresie și faianţă nouă, separatoare noi 
pentru cădiţe, perdele, etc. Sanatoriul începea să 
prindă o nouă înfăţișare. În februarie s-a amenajat 
parţial spaţiul de la recepţie și s-a înlocuit ara-
gazul profesional din bucătărie, care slujise timp 
de mulţi ani, dar obosise la datorie. În martie, ca 
urmare a vizitei unei paciente în centrul nostru de 
sănătate, lucrările au continuat cu avânt, după ce 
doamna, înţelegând nevoile instituţiei, și având 
dorinţa și capacitatea de a organiza renovări, s-a 
ocupat personal de „șantier”, procurând materiale, 
repartizând sarcini de serviciu și lucrând personal, 
vopsind, lăcuind, etc. S-au înlocuit la parter și 
subsol câteva uși cu uși termopan, s-au renovat șase 
saloane și o cameră de la mansardă, s-au înlocu-
it gresia, faianţa și mobilierul de bucătărie din 
bucătăria instituţiei și din bucătăria de ceaiuri, s-a 
aplicat gresie în sala de mese, pe holurile de la sub-
sol, parter, etaj, pe scări, s-au achiziţionat pilote, 
perne, lenjerie de pat, precum și vase de bucătărie, 
s-au retapiţat scaunele din adunare, s-a înlocuit 
perdeaua despărţitoare de la sala de gimnastică, 
s-au cumpărat și plantat flori în curte. Anvergura 
lucrărilor a depășit cu mult cele mai îndrăzneţe 
vise și posibilităţi ale noastre. La mai puţin de 
un an distanţă de la primii pași făcuţi în vederea 
acestui proiect, privim în urmă și nu putem decât 
să recunoaștem cu uimire cum a lucrat Dumnezeu, 

dovedind pe deplin că El „poate să facă nespus mai 
mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 4:20). 
Cu alte cuvinte, nu putem noi visa, cât poate 
Dumnezeu face!

Dacă în urmă cu 3 luni nu aveam cuvinte când 
niște pacienţi veniţi din Germania ne-au spus că 
intrând în salon au trăit un șoc (deși salonul era 
curat și echipat cu lenjerie curată), acum nu putem 
decât să ne bucurăm de realizările pe care le-a în-
registrat Dumnezeu pentru această instituţie, și să 
depunem în continuare cele mai serioase eforturi 
pentru a menţine și susţine activitatea ei, și pentru 
a face ca lumina care strălucește pe calea noastră 
din cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la cât mai 
multe suflete! 

Posibil că uneori efortul activităţii noastre să 
nu fie încununat de rezultate vizibile în scurt timp, 
însă seminţele care cad semănate din Cuvântul 
său găsesc nu doar terenuri aride, stâncoase, ci și 
pământ bun! Și pe acesta trebuie să îl cultivăm 
cu atenţie. Cu puţin timp în urmă am avut ca 
pacientă o doamnă în vârstă (75 ani) cu probleme 
hepatice grave, cu lichid de ascită la internare. 
Prima impresie pe care o lăsa era de o persoană cu 
un grad important de dependenţă de ajutor pentru 
lucrurile cotidiene, fiind o persoană înceată, atât 
în mișcări cât și în vorbirea-i pe ton ușor răgușit, 
părând că fiecare din aceste activităţi o solicită la 
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extrem. Realitatea, după ce am avut ocazia să o cu-
noaștem, era însă cu totul diferită. Deși vârstnică, 
avea o minte extrem de ascuţită și echilibrată în 
același timp, fiind o persoană foarte comunicativă, 
cultă și plăcută în conversaţii, cunoscând multe 
persoane, și având o bogată experienţă de viaţă, 
fiind capabilă să dea sfaturi profunde într-un mod 
neafectat, simplu. Fusese o mamă grijulie, ai cărei 
copii sunt foarte apreciaţi în mediul în care lucrea-
ză, ea fiind la rândul ei foarte apreciată și iubită de 
copiii ei. Locuia singură într-o casă din orașul în 
care se stabilise (unul dintre copii locuind însă în 
același oraș), și conducea o societate de binefacere 
cu câţiva angajaţi, care administrează un depozit 
de zarzavaturi, organizează ajutoare pentru familii 
nevoiașe, vizite la spitale de persoane cu probleme 
psihice și la penitenciare, bunicuţa noastră nefiind 
o angajată de birou, ci mergând personal în locu-
rile de care se îngrijește, inclusiv în penitenciarele 
aflate la distanţe importante de orașul ei. Aparţi-
nea unei confesiuni neoprotestante recunoscute 
în România, însă mai degrabă decât să poată fi 
etichetată după numele respectivei confesiuni, 
ceea ce se putea spune despre dânsa era că este o 
bună cunoscătoare a Bibliei, neafectată de vederi 
extreme, ci o căutătoare a adevărului. Temele de 
sănătate pe care le studiam în Sabat i-au stârnit un 
viu interes, în timp ce învăţătura despre Sabat pe 
care a auzit-o aici a găsit deplina ei încuviinţare. 
Provenea dintr-un mediu în care avusese contact 

cu învăţătura despre Sabat, însă acesta nu fusese 
păstrat în practica ei religioasă. 

Era nelipsită de la programele noastre. În timp 
ce cu alte ocazii fusese în diferite alte centre de 
sănătate, era hotărâtă ca pe viitor să revină la cen-
trul de sănătate Eden, fiind mișcată de atmosfera 
de aici, de programele religioase, de adevărurile pe 
care le-a auzit aici. De asemenea, dorea să întâl-
nească fraţi din credinţa noastră, în localitatea 
din care provenea ea, motiv pentru care am luat 
legătura cu o soră din biserica locală a orașului ei. 
Dorea să fie învăţată să gătească după principiile de 
la Eden, și să fie capabilă să ajute prin aceasta pe cei 
cu care intra în legătură. Dorea să aibă literatură 
pe care să le-o distribuie, inclusiv lecţii ale Școlii de 
Sabat, motiv pentru care, pentru plecarea ei i-am 
pregătit câteva lecţii biblice, precum și alte cărţi pe 
care le aveam la dispoziţie. Ne-a rugat ca, dacă mai 
avem cărţi, să îi mai dăm după ce le va împărţi. 

A plecat foarte mulţumită atât pentru sănă-
tatea fizică îmbunătăţită, cât și pentru atmosfera 
spirituală de care s-a bucurat sufletul ei, însă în 
același timp foarte tristă că trebuie să plece. După 
plecare am ţinut legătura cu ea, și ne-a spus că a 
fost vizitată de sora noastră, că e foarte mulţumită 
de faptul că a venit aici. Menţinem legătura cu 
ea, și nădăjduim că influenţa semănată aici nu va 
rămâne fără rezultat pentru viaţa ei viitoare, atât 
aici, pe pământ, cât și în veșnicie!

A consemnat personalul Fundației „Eden”
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Compilare din scrierile E. G. White de către D. Picu 

… Pentru ca lumea să creadă

Vorbind despre lucrarea de convingere 
a lumii cu privire la divinitatea Sa, 
Domnul Hristos a subliniat faptul că 
succesul depinde în mare măsură de 

conduita celor care transmit mesajul. Unitatea 
mesagerilor, atașamentul lor unul față de altul, 
împreuna simțire și menținerea legăturii cu Cel 
care i-a trimis, vor avea un impact favorabil asupra 
omenirii, determinându-i pe ascultători să creadă. 

„Numai dacă erau uniţi cu Hristos ucenicii 
puteau nădăjdui să fie însoţiţi de puterea Duhului 
Sfânt și de conlucrarea îngerilor cerului. Cu ajuto-
rul acestor unelte divine, ei aveau să prezinte lumii 
un front comun și aveau să fie biruitori în lupta pe 
care trebuia să o ducă neîncetat împotriva puteri-

lor întunericului. Continuând să lucreze uniţi, solii 
cerești aveau să meargă înaintea lor, deschizându-le 
calea, inimi aveau să fie pregătite pentru primirea 
adevărului și mulţi aveau să fie câștigaţi la Hristos. 
Atâta vreme cât ei rămâneau uniţi, biserica avea să 
înainteze „frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar 
cumplită ca niște oști sub steagurile lor” (Cântarea 
Cântărilor 6:10). Nimic nu putea să se opună 
progresului ei continuu. Biserica avea să înainteze 
din biruinţă în biruinţă, împlinind în mod glorios 
misiunea ei divină de a vesti lumii Evanghelia.” 
(Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 9). 

„Domnul, în înţelepciunea Sa, a rânduit ca, 
prin mijlocirea strânsei legături care trebuie să fie 
întreţinută de toţi credincioșii, creștin să fie unit 

„Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine;  
ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:21).
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cu creștin și comunitate cu comunitate. În felul 
acesta, uneltele omenești vor fi făcute în stare să 
conlucreze cu Dumnezeirea. Fiecare unealtă va 
fi supusă Duhului Sfânt, și toţi credincioșii vor 
fi uniţi într-un efort organizat și bine îndrumat 
spre a vesti lumii fericita nădejde a harului lui 
Dumnezeu.” (Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 16). 

„Ca membri ai bisericii vizibile și lucrători în 
via Domnului, toţi cei care mărturisesc a fi creș-
tini ar trebui să facă tot ce le stă în putere pentru 
a păstra pacea, armonia și iubirea în biserică. Să 
reţinem rugăciunea Domnului Hristos: „Mă rog 
ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu 
în Tine; ca toţi să fie una în Noi, pentru ca lumea 
să creadă că Tu M-ai trimis”. Unitatea bisericii 
este dovada convingătoare că Dumnezeu L-a tri-
mis pe Domnul Isus în lume ca Răscumpărător. 
Acesta este un argument pe care cei lumești nu-l 
pot combate. De aceea, Satana lucrează continuu 
să împiedice, să strice această unire și armonie, 
pentru ca cei necredincioși, văzându-i pe cei care 
părăsesc biserica, văzând cearta și lupta dintre cei 
care se numesc creștini, să se dezguste de religie 
și să fie întăriţi în necredinţa lor. Dumnezeu este 
dezonorat de cei care mărturisesc adevărul,în 
timp ce sunt în dezacord și în vrăjmășie unul cu 
altul. Satana este marele acuzator al fraţilor și toţi 
cei care se angajează în această lucrare sunt înro-
laţi în slujba sa.” (5 T., cap. Îndatoririle Bisericii).

„Este voia lui Dumnezeu ca în poporul Său 
să domnească unirea și iubirea frăţească. Chiar 
înainte de crucificare, Domnul Hristos S-a rugat 
ca ucenicii Lui să fie una, după cum El este una cu 
Tatăl Său, pentru ca lumea să creadă că Dumne-
zeu L-a trimis. Această rugăciune, peste măsură 
de mișcătoare și minunată, este valabilă în toate 
timpurile, până în zilele noastre; deoarece cuvin-
tele Lui sună astfel: „Mă rog nu numai pentru ei, 
ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul 
lor” (Ioan 17:20). Chiar dacă nu trebuie să sacri-
ficăm nici un principiu al adevărului, totuși, ar 
trebui ca ţinta noastră continuă să fie de a ajunge 
la această stare de unitate. Aceasta este dovada 
că suntem ucenici. Domnul Isus spunea: „Prin 
aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, 
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 

13:35). Apostolul Petru îndeamnă biserica prin 
cuvintele: „Încolo, toţi să fiţi cu aceleași gânduri, 
simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloși, smeriţi. 
Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru 
ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta 
aţi fost chemaţi: să moșteniţi binecuvântarea”  
(1 Petru 3:8, 9).” (Patriarhi și profeți, cap. 48). 

„Sufletele sincere vor vedea lanţul drept 
al adevărului prezent. Ele vor vedea legăturile 
lui armonioase, verigă cu verigă unindu-se în 
cadrul întregului cel mare, și se vor lega strâns de 
el. Adevărul prezent nu este greu de înţeles, iar 
poporul pe care Dumnezeu îl conduce va fi unit 
pe această temelie largă, solidă. El nu va folosi 
persoane cu o credinţă diferită, cu păreri și vederi 
diferite, care să dezbine. Cerul și îngerii cei sfinţi 
lucrează pentru a uni, pentru a conduce la uni-
tatea credinţei în cadrul aceluiași trup. Satana se 
opune acestui lucru și este hotărât să împrăștie, să 
dezbine și să aducă diferite simţăminte cărora ru-
găciunea Domnului Hristos nu le poate răspun-
de: „Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru 
cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog 
ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu 
în Tine; ca, și ei să fie una în noi, pentru ca lumea 
să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17:20, 21). 
Domnul Isus a rânduit ca poporul Său să aibă o 
singură credinţă. Dacă unul merge și predică un 
lucru, iar altul merge și predică ceva diferit de 
acesta, cum pot cei care cred prin cuvântul lor să 
fie una? Vor exista deosebiri în simţăminte.

Am văzut că, dacă ar dori să prospere, 
poporul lui Dumnezeu din Wisconsin ar trebui 
să ia o poziţie hotărâtă cu privire la aceste lucruri 
și totodată să contracareze influenţa acelora care 
produc tulburare și dezbinare, învăţând lucruri 
contrare corpului bisericii. Unii ca aceștia sunt 
stele rătăcitoare. Dau puţină lumină, duc și 
susţin doar o mică parte a adevărului și îi înșeală 
în acest fel pe cei lipsiţi de experienţă. Satana îi 
înzestrează cu spiritul lui, însă Dumnezeu nu este 
cu ei, Duhul Său nu locuiește în ei. Domnul Isus 
S-a rugat ca ucenicii Lui să fie una, așa cum El 
este una cu Tatăl, „pentru ca lumea să creadă că 
Tu M-ai trimis”. Unicitatea și unitatea rămășiţei 
credincioase a poporului lui Dumnezeu duc 
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în faţa lumii convingerea puternică a faptului 
că ei au adevărul și sunt poporul deosebit al lui 
Dumnezeu. Această unicitate și unitate răstoarnă 
planurile vrăjmașului și el este hotărât să facă 
orice pentru ca acestea să nu existe. Adevărul 
prezent, crezut în inimă și trăit în viaţă, face ca 
poporul lui Dumnezeu să fie una și să aibă o 
influenţă puternică.” (1 T, Mărturia 8, cap. Gelozia și 
căutarea de greșeli). 

„Poporul lui Dumnezeu își va strânge rându-
rile și vor prezenta lumii un front unit. În vederea 
primejdiei comune, lupta pentru supremaţie va 
înceta; nu va mai fi ceartă cu privire la cine să fie 
cel mai mare. Nici unul din adevăraţii credin-
cioși nu va spune: „Eu sunt al lui Pavel, sau al lui 
Apolo, sau al lui Chifa”. Mărturia fiecăruia și a 
tuturor va fi: „Mă agăţ de Hristos, mă bucur în El 
ca Mântuitor al meu personal”.

În felul acesta, adevărul va fi adus în viaţa 
practică și astfel se va răspunde la rugăciunea 
lui Hristos, rostită chiar înainte de umilirea și 
omorârea Lui: „Ca toţi să fie una, cum Tu Tată 
ești în Mine, și Eu în Tine; ca și ei să fie una în 
noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” 
(Ioan 17:21). Iubirea lui Hristos, iubirea fraţilor 
noștri, va da mărturie lumii că noi am fost cu Isus 
și că am învăţat de la El. Atunci solia îngerului al 
treilea va crește până va ajunge o mare strigare și 
tot pământul va fi luminat de slava Domnului.”  
(6 T., cap. Iubire între frați). 

„Unirea este tărie; divizarea este slăbiciune. 
Când aceia care cred adevărul prezent sunt uniţi, 
exercită o influenţă foarte mare. Satana înţelege 
foarte bine acest lucru. El n-a fost niciodată mai 
hotărât ca acum să facă fără de efect adevărul lui 
Dumnezeu, cauzând amărăciune și disensiuni 
printre poporul lui Dumnezeu.

Lumea este împotriva noastră, bisericile 
populare sunt împotriva noastră, legile ţării vor fi 
în curând împotriva noastră. Dacă a fost vreodată 
un timp când poporul lui Dumnezeu să fie strâns 
unit, atunci timpul acesta este acum. Dumnezeu 
ne-a încredinţat adevăruri speciale pentru acest 
timp ca ele să fie făcute cunoscute lumii. Ultima 
solie de har este vestită acum. Avem de a face cu 

bărbaţi și femei care stau în faţa judecăţii. Cât 
de atenţi ar trebui să fim ca în fiecare cuvânt și 
faptă să urmărim îndeaproape Modelul, pentru 
ca exemplul nostru să poată conduce pe oameni 
la Hristos. Cu câtă grijă ar trebui să căutăm să 
prezentăm adevărul, pentru ca ceilalţi, privind 
frumuseţea și simplitatea lui să fie conduși să-l 
primească. Dacă vieţile și caracterele noastre 
mărturisesc despre puterea lui sfinţitoare, atunci 
vom fi o lumină continuă pentru alţii - epistole 
vii, cunoscute și citite de toţi oamenii. Nu ne pu-
tem îngădui acum să dăm loc lui Satana, nutrind 
dezbinarea, discordia și cearta.

 Unirea și iubirea ce trebuie să existe între 
ucenicii Săi au constituit obiectul ultimei 
rugăciuni a Mântuitorului nostru mai înainte 
de crucificarea Sa. Cu agonia crucii înaintea Sa, 
El nu s-a rugat pentru El, ci pentru aceia pe care 
avea să-i lase să ducă mai departe lucrarea Sa pe 
pământ. Îi așteptau cele mai severe încercări, 
dar Isus a văzut că cea mai mare primejdie avea 
să vină din partea unui spirit de amărăciune și 
discordie. De aceea, El S-a rugat:

 „Sfinţește-i prin adevărul Tău; Cuvântul 
Tău este adevărul. Cum m-ai trimis Tu pe Mine 
în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în lume. Și Eu 
Însumi mă sfinţesc pentru ei, ca și ei să fie sfinţiţi 
prin adevăr. Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și 
pentru cei ce vor crede în Mine prin Cuvântul 
lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, ești 
în Mine, și Eu în Tine; ca și ei să fie una în noi, 
pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”.

Această rugăciune a Domnului Hristos îi cu-
prinde pe toţi urmașii Săi până la încheierea tim-
pului. Mântuitorul nostru a prevăzut încercările 
și primejdiile poporului Său; El nu este neatent 
la discuţiile și dezbinările ce tulbură și slăbesc 
biserica. El privește asupra noastră cu un interes 
profund și cu o compasiune mult mai plină de 
iubire decât aceea care mișcă inima unui părin-
te pământesc faţă de copilul său îndărătnic și 
năpăstuit. El ne invită să învăţăm de la El. El cere 
încrederea noastră. El ne invită să ne deschidem 
inimile pentru a primi iubirea Sa. El S-a angajat 
să fie ajutorul nostru.” (5 T., cap. Unitate creștină). 
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Conferință spirituală

D uminică 26 aprilie 2015 comunitatea 
București a fost gazda unei întruniri în 
cadrul căreia mai multe grupuri muzi-
cale, vocale și instrumentale, au adus 

laudă lui Dumnezeu prin imnurile interpretare. 
Fanfara de la Brăila, fanfara de la Pleașa, gru-

pul bărbătesc din Roseti, grupul tinerilor din Bu-
cov, corul și formația instrumentală din București 
– au lăudat pe Dumnezeu, transpunând totodată 
publicul într-o atmosferă încântătoare. 

Serviciul divin a fost susținut de fr. Sureshku-
mar, vicepreședintele Conferinței Generale a bise-
ricii noastre. În subiectul prezentat a fost subliniat 
faptul că trăim în timpul solemn al judecății de 
cercetare, moment în care Domnul Hristos pledea-
ză în Sanctuarul din cer cazurile noastre, ale celor 
cărora ni se acordă încă har. 

„Subiectul cu privire la Sanctuar și la judecata 
de cercetare trebuie să fie clar înţeles de către popo-
rul lui Dumnezeu. Toţi au nevoie de o cunoaștere 
personală a poziţiei și a lucrării Marelui lor Preot. 
Altfel, le va fi cu neputinţă să arate credinţa care 
este absolut necesară în vremea aceasta sau să ocupe 
locul pe care Dumnezeu dorește ca ei să-l ocupe. Fi-
ecare are un suflet de câștigat sau de pierdut. Fiecare 
are un caz ce trebuie să se înfăţișeze înaintea barei de 
judecată a lui Dumne-
zeu. Fiecare trebuie să se 
întâlnească faţă în faţă 
cu Judecătorul cel mare. 
Cât de important este 
deci ca fiecare minte să 
contemple cât mai des 
scena solemnă în care 
se va ţine judecata și 
se vor deschide cărţile, 
când, așa cum spune 
Daniel, fiecare trebuie 
să-și primească plata la 
sfârșitul zilelor.” (Trage-
dia veacurilor, cap. În fața 
raportului vieții). 
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Seminar de nutriție la Galați

Prin harul Domnului, departamentul mi-
sionar al conferinței Moldova, în urma 
unei perioade de colportaj făcută în 
orașul Galați, a organizat un seminar de 

bucătărie vegetariană, care are ca scop, educarea 
populație Gălățene cu privire la un stil de viață 
mai sănătos, dar și aducerea soliei minunate că 
sus în ceruri avem un Tată minunat ce ne iubește.

Municipiul Galați este situat în partea de sud 
a Moldovei, în Valea Siretului, străbătut de Du-
năre. Galațiul se află la întâlnirea celor 3 provin-
cii istorice ale României: Muntenia, Moldova și 
Dobrogea. Conform ultimului recensământ din 

2011, populația orașului era de 249.732, fiind al 
8-lea oraș din țară ca număr de locuitori.

Activitatea din Galați a început pe 11 
februarie 2015 dar va continua până când fiecare 
copil a lui Dumnezeu va avea posibilitatea să 
cunoască dragostea Mântuitorului.

Prima întâlnire publică cu oamenii din 
Galați în cadrul seminarului de nutriție a fost în 
perioada 26 – 29 aprilie 2015. Am simțit acolo 
că am fost sprijiniți de prezența Domnului Isus și 
credem că această frumoasă activitate în care sunt 
implicați unii frați din zonă, îndeosebi frații din 
comunitatea Matca, să aducă într-o zi o recoltă 
frumoasă pentru grânarul cerului.
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Ne rugăm ca Domnul  
să binecuvânteze pe fiecare frate  
și soră ce a sprijinit în orice fel 
această lucrare, dar și pentru  

fiii cerului din Galați.
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În perioada 8 – 17 mai 2015 s-a desfășurat 
la Sibiu un seminar de sănătate susținut de 
către fratele Frithjof Schwarz, medic inter-
nist din Berlin, Germania. Evenimentul a 

avut loc la Casa de Cultură a studenților din oraș, 
într-o serie de șapte expuneri.

La sfârșitul prezentărilor medicale cursanții 
au avut posibilitatea de a adresa întrebări pe 
temele studiate și nu numai. 

Partea a doua a întâlnirilor a constat din 
demonstrații practice de bucătărie vegetariană, 
care au cuprins și degustări de preparate. Acestea 
au fost susținute de către surorile Monica Stoica, 
Mona Stroia și Cornelia Costea.

Ultima zi de primăvară a adus bucurie în câteva biserici din partea de sud a ţării. Trei tineri 
din comunităţile Mărășești, Roseţi și Constanţa s-au decis  să-și predea viaţa Domnului Isus 
și să-și mărturisească credinţa în faţa rudelor, prietenilor apropiaţi și fraţilor din biserică.

Legământul cu Dumnezeu prin botez, s-a făcut în apa Dunării, în prezenţa martorilor 
văzuți, dar și a martorilor nevăzuţi, care se bucură când oamenii se angajează în lucrarea de slujire.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta minunată, pentru soarele care a revărsat peste noi 
razele sale și ne rugăm ca binecuvântarea cerului să însoţească cele 3 suflete pe drumul vieţii, și să-i 
ajute să fie martori credincioși ai Săi, să trăiască o viaţă nouă aici, și apoi împreună cu Domnul Isus să 
se bucure veșnic pe noul pământ.     

A consemnat Ionel Aria

Seminar de sănătate la Sibiu

Botez la Dunăre

La fiecare întâlnire a existat și un stand de 
carte. Astfel, participanții au putut să ia cu ei 
acasă informații privind păstrarea sănătății,rețete 
de bucătărie vegetariană și tratamente naturiste.

Cursanții au fost consecvenți până la sfârșit, 
majoritatea participând la întreaga serie de 
prezentări.

Mulțumim și pe această cale tuturor 
celor care au sprijinit acest proiect: doctorului 
Schwarz, Cristinei Mihail, translator,tinerilor 
care au distribuit invitațiile, precum și fraților 
din oraș și din împrejurimi, care au organizat și 
sprijinit acest proiect.

A consemnat Florin-Gabriel Dărămuș 
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Ziua de duminică 24 mai 2015 a fost o zi de sărbătoare pentru frații din comunitatea Pietroșani, 
județul Prahova. Plini de bucurie ei au participat, împreună cu alți frați din împrejurimi, la cere-
monia de botez prin care doi tineri au făcut legământ cu Dumnezeu, angajându-se să-I slujească 
pentru restul vieții lor. 

Cristian, fiul familiei Petrache, a consimțit ca viața lui tânără să fie pusă în slujba Domnului și a ales 
să se atașeze poporului lui Dumnezeu. Aceeași alegere a făcut-o Adrian care, deși nu a cunoscut din co-
pilărie toate principiile după care Dumnezeu își conduce turma Sa, atunci când a luat contat cu adevărul, 
l-a studiat și l-a îndrăgit. 

Le dorim biruință celor doi tineri. Fie ca viața lor să fie un exemplu pentru colegii și prietenii lor, ei 
fiind martori vii ai Tatălui nostru Ceresc în această lume!

Botez în comunitatea Pietroșani
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Iubire pentru Bulgaria

E    
ram elevă în cursurile gimnaziale și 
învățam la școală că, România este 
legată de Bulgaria prin podul construit 
peste Dunăre la Giurgiu, dat de curând 

în folosință și numit „Podul Prieteniei”. Au 
trecut decenii de la anii copilăriei și, în anul 
1978, când am traversat întâia dată Dunărea 
peste acest pod, știam că ne îndreptăm spre 
un popor prieten și că avem multe de învățat 
din istoria și cultura lui.  Da, cu peste 30 de 
ani în urmă, împreună cu soțul meu și cu frații 
Mărioara și Ionel Iordache, din comunitatea 
Făgăraș, am avut bucuria sufletească să vizităm 
Bulgaria și mai ales, să cunoaștem câteva gru-
puri și comunități de frați de credință din di-
ferite regiuni de acolo. Călătoria aceasta a fost 
începutul unor prietenii care ne-au încărcat cu 
spiritualitate și cu dorință de revenire.

În timp, comunicarea cu frații și prietenii 
de peste Dunăre s-a diminuat în intensitate. La 
capitolul călătorii, priveam și noi, ca toți ceilalți, 

doar înspre vest și am străbătut mii și mii de 
kilometri în Occident, aproape renunțând la 
gândul reîntoarecerii în Bulgaria. În iarna aces-
tui an, un dor după surorile și frații de credință 
cunoscuți altă dată în Bulgaria, ne-a cuprins. 
Am căutat numerele de telefon și am reluat 
legătura cu familia fraților Lalov, din Velico-
Târnovo. După câteva săptămâni, însoțiți de 
un grup restrâns de prieteni și frați de credință, 
ne îndreptam spre Velico-Târnovo, pentru a 
petrece un Sabat în comunitatea din Gorna-
Oreahovița, localitate situată la câțiva km de Ve-
lico-Tîrnovo. Regiunea este unduitoare în coli-
ne și munți domoli, clima este mai caldă decât la 
noi, iar natura se revarsă în bogăție de vegetație 
și stânci golașe. Orașul Velico-Târnovo este 
impregnat de istorie. Timp de aproape 9 secole 
a fost capitală a Imperiului Bulgar, poziționarea 
lui strategică avantajând posibilitatea de apărare 
și măreția lui. Râul Iantra, face o buclă ca un 
inel chiar în centrul orașului și formează aici 
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inima unei așezări cu peste 70 000 
locuitori, casele urcând pe munți 
în suprapuneri și arhitecturi ce-ți 
taie respirația prin frumusețea lor. 
Am trăit alături de frații bulgari 
momente de părtășie care nu se 
pot uita. Inimile noastre s-au legat 
atât de mult de inimile lor, încât 
am decis cu toții că vom reveni. Și 
ne-am ținut de cuvânt!

Spre sfârșitul lui aprilie 
am plecat din nou spre Velico-
Târnovo, însoțiți de o echipă 
de voluntari, surori și frați 
credincioși, pentru a desfășura în 
frumoasa fostă capitală a cnejilor 
câteva  cursuri de sănătate. Pentru 
acest eveniment, frații bulgari au 
închiriat sala de festivități a unui 
elegant hotel central, au afișat 
în oraș evenimentul și au făcut 
anunțuri la postul de radio local. 
Nici o manifestare de acest gen nu 
s-a mai făcut în acel loc. Aveam 
emoții, deoarece știam cum au 
intrat în banalitate întâlnirile 
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diferitelor firme cu localnicii, cu scopul de a 
vinde produse. Ne gândeam că, la insistențele 
atâtor distribuitori de produse, oamenii nu 
vor mai fi interesați să vină să asculte prezen-
tarea de sănătate a unor români. Noi însă, 
urma să vorbim despre modalitățile în care 
poate fi păstrată sau recâștigată sănătatea, prin 
trăirea de fiecare zi. Urma să desfășurăm pașii 
și principiile pentru o sănătate de durată, să 
prezentăm ierburile și legumele primăverii și 
utilizarea lor ca alimente-medicamente și să 
subliniem necesitatea unui program spiritual 
de gândire, acțiune și rugă, ca să putem trăi 
viața dăruită nouă de Dumnezeu, cu credință 
și mulțumire. Programul a cuprins trei cur-
suri. La început timid, oamenii au venit cu 
reținere. Apoi, treptat, se anunțau unii pe alții 
și veneau tot mai mulți, în prezentările ulte-
rioare. Vârstele celor interesați de program și 
prezenți în sală erau diferite, precum diferite 
erau și reacțiile lor. Învățând ospitalitatea 
din părinți, am tratat de fiecare dată invitații 
cu ceva sănătos de băut sau cu o gustare. 
În ultima zi, surorile din echipa română au 
pregătit o modestă expoziție culinară, cu 
ingrediente comune și de sezon, dar cu arome 
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și ornamente unice. Subiectele au fost prezen-
tate simplu și atrăgător. Imaginile alese pentru 
proiecție erau elocvente și s-au pus de fiecare 
dată întrebări suplimentare. Invitații și-au lăsat 
adresele, cu dorința de continuare a  unor astfel 
de prezentări. Necunoașterea  limbii nu mai era 
un obstacol, ne înțelegeam din priviri și zâm-
bet, din îmbrățișări și intuiție. Evenimentul a 
dobândit un aer festiv prin interpretările la pian 
ale Gabrielei, o fetiță bulgară, talentată și cu 
privire luminoasă. Prietenul nostru mai vechi, 
Ianco, s-a implicat ca traducător, în timp ce tatăl 
său, fratele Crâstu și soția sa Katia, s-au ocupat 
de toate amănuntele organizării. Ne-am simțit 
protejați de prezența și înțelegerea  fratelui 
Pavel, pastorul bulgar și a soției sale Lidia

La terminarea ultimului curs am prezen-
tat publicului cele două echipe de organizare, 
cea română și cea bulgară. Lacrimi de bucurie 
erau în ochii multora și am fi dorit să amânăm 
despărțirea, căci ne era atât de bine să fim alături 
unii de alții. S-au făcut aprecieri pentru subiec-
tele abordate, „perfect pe înțelesul nostru”- spu-
neau cei mai mulți, au fost elogiate platourile 

cu mâncăruri, au fost lăsate numere de telefon 
și s-au făcut schimburi de adrese. Simțeam co-
borând peste noi bucuria prezenței divine. Am 
înțeles că reîntoarcerea noastră la acei prieteni 
bulgari dobândește statut de datorie de onoa-
re. Am plecat umbriți de durerea despărțirii și 
dornici să ne întoarcem în curând. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru că și 
în inimile noastre a pus „dorul veșniciei”, 
mulțumim echipei române și celei bulgare pen-
tru minunata dăruire a slujirii, mulțumim celor 
ce au făcut posibilă această acțiune spirituală și 
nu în ultimul rând, recunoștință comunității 
din Făgăraș pentru susținerea materială și inte-
resul dovedit. Ajutorul material primit pentru 
acest proiect a folosit la finanțarea cheltuie-
lilor bulgare de organizare, membrii echipei 
române și-au plătit fiecare personal deplasarea, 
cazarea și întreținerea. Suntem ocupați acum 
cu organizarea cursurilor următoare, ce vor 
avea loc în mai puțin de o lună. Vom reveni cu 
amănunte, în curând. 

Cu iubire frățească, ai dumneavoastră, 
  Viorica și Teodor Truța.
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Ghiveciul gol

D
upă ce învățătorul a vorbit elevilor despre hărnicie, cinste și adevăr le-a pregătit o lecție prac-
tică. A oferit fiecăruia o sămânță, spunându-le să o planteze acasă, într-un ghiveci, apoi să 
îngrijească planta care va răsări, timp de mai multe luni. Copiii au fost avertizați să aibă grijă 
și să semene exact sămânța pe care a primit-o fiecare. 

Tom era un băiețel cuminte, conștiincios și ambițios. Îi plăcea să facă lucrurile bine și să pună în 
practică tot ce învăța. El a citit câte ceva despre „tainele” plantării plantelor, apoi s-a străduit să facă tot ce 
poate ca în ghiveciul său să se dezvolte o plantă frumoasă. Timpul trecea și în ghiveci nu a răsărit nimic. 
Spre surprinderea lui colegii povesteau la școală cum în ghivecele lor creșteau plante încântătoare. 

– Poate că sămânța mea nu a fost una bună, s-a gândit băiatul. Dar a continuat să o ude și să o păstre-
ze într-un loc potrivit. 

În ziua când învățătorul le-a cerut să aducă plantele la școală, Tom s-a gândit să lase ghiveciul 
acasă, pentru că oricum nu avea ce arăta. Astfel a fost întâmpinat de râsetele batjocoritoare și glumele 
disprețuitoare ale colegilor. S-a așezat trist în bancă, așteptând ca învățătorul să-l mustre. Avea totuși 
conștiința împăcată că făcuse tot ce îi stătea în putere pentru ca planta sa să răsară și să se dezvolte. 

Învățătorul a examinat fiecare ghiveci cu flori și s-a oprit tăcut în dreptul lui Tom, privindu-l cu bună-
tate. Băiatul s-a înroșit, apoi a spus timid:

– Am făcut tot ce am știut ca sămânța mea să încolțească, dar în ghiveci nu a răsărit nimic. Vă rog să 
mă credeți, chiar mi-am dat silința!

– Tom, te felicit pentru corectitudinea ta. Prețuiesc cinstea mai mult decât orice. Apoi, adresându-se 
întregii clase, a spus: 

– Voi de ce nu ați fost cinstiți? 
Copiii îl priveau mirați. Unul a îndrăznit să-l întrebe 

cu ce au greșit. 
– Semințele pe care vi le-am dat erau fierte, prin ur-

mare nu aveau cum să încolțească. Dacă în ghivecele voas-
tre sunt plante, aceasta înseamnă că ați folosit alte semințe. 

Morala: Fii harnic şi sârguitor, dar cinstit  
în acelaşi timp! Nu lăsa ca cinstea ta să fie vreodată 
vândută pe aplauze, bani sau laudele oamenilor!             

„Cel rău dobândește un câștig înșelător,  
dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată.” (Proverbele 11:18).
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