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Confruntarea cu puterile întunericului, 
cu duhurile răutății aflate în locurile 
cerești, în care creștinul este implicat, 
nu este o luptă corp la corp, o luptă fizi-

că în urma căreia cel mai puternic obține biruința, 
ci o demonstrație a Celui acuzat că învinuirile 
aduse sunt nefondate, iar guvernarea Sa este una 
dreaptă, în timp ce acuzatorul susține contrariul. 

Început în cer, atunci când „Mihail și îngerii 
lui s-au luptat cu balaurul, și balaurul cu îngerii 
lui s-au luptat și ei” (Apocalipsa 12:7), războiul 
continuă în lumea noastră, pentru ca „universul 
să poată fi convins de dreptatea lui Dumnezeu în 
confruntarea Sa cu răul; pentru ca păcatul să poată 
fi condamnat pentru veșnicie.” (Educația, cap. Școala 
din lumea cea nouă).

„Acei care devin urmași ai lui Hristos … nu 
pot face progrese decât înfruntându-se cu conflic-
tul, deoarece există un vrăjmaș care luptă neîncetat 
împotriva lor, ispitindu-le sufletele la îndoială și 
păcat. Există tendinţe spre rău, ereditare și culti-
vate, care trebuie învinse. Apetitul și pasiunile tre-
buie aduse în supunere faţă de Duhul Sfânt. Acest 
război nu va înceta niciodată în această parte a 
universului. Dar fiecare nouă bătălie, la care sunt 
provocaţi, reprezintă o nouă biruinţă de câștigat; 
iar triumful asupra eului și asupra păcatului este de 
o valoare cu mult mai mare decât își poate imagina 
mintea cuiva.” (M.C.P. vol. 1, cap. 36). 

Bărbați de credință din toate timpurile au apă-
rat adevărul, străduindu-se să corecteze imaginea 
deformată pe care oamenii și-o făcuseră cu privire 
la Dumnezeu. Într-una din confruntările sale cu 
acuzatorii, reformatorul John Wycliffe a spus plin 
de curaj: „Cu cine credeţi voi că vă luptaţi… cu un 
bătrân pe marginea mormântului? Nu! Cu Ade-
vărul - Adevărul care este mai puternic decât voi și 
care vă va învinge”. (Marea luptă, cap. John Wycliffe). 

„Toţi trebuie să înveţe cum să stea în apărarea 
adevărului, care este demn de acceptare. Cei care 
se străduiesc să trăiască viaţa lui Hristos trebuie 
să spună lucrurilor pe nume și să stea în apărarea 

În apărarea Adevărului
Editorii

adevărului, așa cum este el în Isus.” (Lucrarea misio-
nară medicală, cap. Înțeles prin practică).

Lucrul acesta însă trebuie făcut cu multă 
înțelepciune, astfel încât frumusețea adevărului 
să nu fie eclipsată de lipsa de stăpânire de sine 
sau cuvinte lipsite de bunătate. Suntem chemați 
să apărăm nu doar adevărul, ci și blândețea și 
neprihănirea. „Fii biruitor, suie-te în carul tău de 
luptă, apără adevărul, blândeţea și neprihănirea, 
și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minuna-
te!” (Psalmii 45:4). 

„Era necesar să posezi fermitate, pentru ca să 
iei poziţie de apărare a adevărului; totuși, adesea 
ai greșit, neavând acel duh blând și liniștit pe care 
Dumnezeu îl preţuiește foarte mult.” (2 T., cap. 
Importanța stăpânirii de sine). „Noi, cei care susţinem 
că avem adevărul, trebuie să arătăm clar lumii că 
principiile adevărului și neprihănirii nu-i fac pe 
oameni aspri, grosolani neîngrijiţi și dezordonaţi...” 
(Îndrumarea copilului, cap. Curățenie).

„Fiecare ispită învinsă, fiecare încercare supor-
tată cu bărbăţie ne dă o nouă experienţă și ne face 
să progresăm în lucrarea de formare a caracterului. 
Sufletul, care prin puterea lui Dumnezeu rezistă 
în faţa ispitei, descoperă lumii și universului întreg 
puterea harului lui Hristos.” (Cugetări de pe muntele 
fericirilor, cap. Rugăciunea Domnului).

 „Pe când cei care se luptă își îndreaptă cererile 
către Dumnezeu, vălul care îi desparte de lumea 
nevăzută pare să se dea la o parte. Cerurile strălu-
cesc ca zorii unei zile veșnice și asemenea melodiei 
cântărilor îngerilor răsună în urechi cuvintele: 
„Staţi tari în devotamentul vostru, vine ajutorul”. 
Hristos, Biruitorul Cel puternic, păstrează pentru 
luptătorii Săi obosiţi o comoară de slavă nemu-
ritoare; iar glasul Lui vine prin porţile deschise: 
„Iată, Eu sunt cu voi. Nu vă temeţi. Știu toate 
durerile voastre; am purtat poverile voastre; nu 
vă luptaţi împotriva unor dușmani care n-au fost 
puși la probă. Am dus lupta în favoarea voastră și 
în Numele Meu sunteţi mai mult decât biruitori”. 
(Marea luptă, cap. Timpul strâmtorării).
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Iată postul plăcut Mie...

Epoca modernă a adus în inimile oameni-
lor incertitudine, teamă și nesiguranță. 
Ajungem să ne simțim singuri în proprii-
le familii, singuri în biserică. 

Suntem informați despre ce se întâmplă în 
țări îndepărtate. Ascultăm pe cei ce cântă sau 
predică, prin intermediul mijloacelor moderne, le 
apreciem talentele sau charisma.  Vorbim despre 
nemulțumirile sociale față de legile guvernelor 
manifestate prin demonstrații de masă. Suntem 
la curent cu tot ce se întâmplă rău în lume. Avem 
tot felul de informații la dispoziție....

 Dar am ajuns insensibili față de nevoile 
și sentimentele celor de lângă noi... Nu ne mai 
cunoaștem vecinii... nu ne mai interesează 
durerea fraților din propria biserică... Nu ne mai 
unim glasurile în cântări comune în propriile 
familii.... Suntem obosiți și epuizați și totuși 
conștienți că n-am făcut ce trebuia făcut... 
Facem planuri să salvam  suflete la sute și mii de 
km, în timp ce propriii noștri copii sau părinți 
tânjesc de dorul nostru... după un cuvânt de 
mângâiere și de simpatie.

Marin Barbu

„Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei,  
dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta  
pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.  

Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede;  
neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.” (Isaia 58:6-8).

De o bună bucată de timp am primit câteva 
comunități ca să le păstoresc. Am întâlnit fami-
lii în care copiii sunt plecați după un trai mai 
bun, iar bătrânii părinți stau fără nici un ajutor 
la ușa bisericii.

 Am întrebat o sora tânără unde este soțul? 
A izbucnit în lacrimi și mi-a zis să-i fac o vizită 
acasă. După serviciul divin am vizitat soțul pe 
care nu-l mai întâlnisem de mulți ani. Când m-a 
văzut m-a întâmpinat și mi-a zis: Divorțez frate... 
Am petrecut cu ei vreo două ore... Am aflat că 
acum are un job bun, câștigă peste nevoile lui și 
nu-i mai place de soția lui.

 Un frate m-a întrebat ieri de vreo 20 de ori: 
Frate când îmi faci și mie primirea în biserică... 
Părăsise biserica de mai mulți ani... I-am răspuns, 
fără să știu prea multe amănunte: Când vei fi 
pregătit, frate... Are 83 de ani. După Sabat i-am 
vizitat acasă. Nici soția nu mai vine la biserică. 
Am vrut să-i salut pe amândoi acasă. 

Dragi cititori, n-am auzit nici la 
necredincioși așa insulte pe care și le aduceau 
reciproc. Frustrările și nemulțumirile adunate o 
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viață întreagă și le-au descărcat ca un torent de 
munte, ce duce cu el toate mizeriile întâlnite în 
cale. După două ore i-am oprit și am citit din 
Isaia 58:6: „Iată postul plăcut Mie: dezleagă 
lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă 
drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug.” 
Amândoi sunt bolnavi, bătrâni și singuri. Unul 
doarme într-o cameră și celălalt în cealaltă came-
ră. Nu se pot suporta.

Am întrebat pe bătrânul frate: De ce vreți 
să fiți în biserică, frate? Pentru că nu știu când 
voi pune mâinile pe piept și vreau să fiu în regulă 
cu biserica Domnului - mi-a răspuns. Vrei să fii 
privit ca și un bun creștin, sau cetățean, dar cum 
stau lucrurile în casa ta?

 „Gândurile Domnului și căile Lui nu sunt 
ceea ce muritorii orbi și egoiști cred că sunt sau 
doresc ca ele să fie. Domnul privește la inimă. 
Dacă acolo se află egoism, El știe acest lucru. 
Noi putem încerca să ascundem caracterele 
noastre de frații și surorile noastre, dar Dumne-
zeu le cunoaște. Nimic nu poate fi ascuns de El.” 
(2 T., pg. 34).

Am întâlnit copii orfani, care au îngri-
jit de bunicii bătrâni până în ultima clipă de 
viață. Mulți ani au făcut sacrificii ca să ușureze 
bătrânețea bunicilor care nu s-au mai putut ridica 
din pat. După moartea bătrânilor au fost scoși 
din casă și aruncați pe drumuri de copiii bătrâ-
nilor, în lăcomia și avariția lor. Acești copii sunt 
nemângâiați și singuri. Urmează depresia și apoi 
simt că nu mai au pentru ce trăi.

Cunosc bătrâni temători de Dumnezeu, care 
au crescut cu drag copiii și nepoții și când aceștia 
nu se mai pot întreține singuri așteaptă luni și 
chiar ani o veste, un salut, un cuvânt de mângâ-
iere, care nu mai vine. ... Și apoi ne rugăm să ne 
ocrotească Dumnezeu, să ne dea succes în aface-
rile noastre, să avem succes în lucrarea misionară 
pentru mântuirea străinilor... 

 „După ce copiii ajung la vârsta maturității, 
unii dintre ei gândesc că și-au îndeplinit datoria, 
dacă le-au asigurat o locuință părinților lor. Ei 
le oferă mâncare și adăpost, însă fără iubire și 
afecțiune. Când părinții sunt la o vârstă înaintată, 
când tânjesc după exprimarea iubirii și împreu-
nei simțiri, copiii fără inimă nu le acordă atenția 
cuvenită.” (Căminul adventist, pg. 360, 361). 

„Nu există perioade de timp când copiii să nu 
dovedească respect și iubire față de tatăl și mama 
lor. Atâta timp cât sunt în viață, bucuria copiilor 
ar trebui să fie aceea de a-și onora și respecta 
părinții. Ei trebuie să le aducă optimism și strălu-
cire atât cât pot. Ei trebuie să le ușureze calea în 
ultima parte a vieții, când se apropie de mormânt. 
Nu există vreo recomandare mai bună în această 
viață decât aceea că un copil și-a cinstit părinții și 
nici în registrele cărților din ceruri decât aceea că 
el și-a iubit și cinstit tatăl și mama.” (Idem).

Am cunoscut persoane handicapate fără aju-
tor, îngrijiți de părinți cât au fost în viață. După 
moartea lor au fost preluați de creștini pentru 
pensia bună pe care o primeau. Și când îi ducea 
mâncarea sau trebuia să-i schimbe așternutul nu 
se sfia să-i spună: Să știi că nu te iubesc, dar fac 
asta pentru banii tăi... Și apoi dăm răspunsuri în 
Sabat, dăm sfaturi altora... „Dezleagă lanțurile 
răutății, deznoadă legăturile robiei, rupe orice fel 
de jug”, spune Domnul.
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Societatea modernă
Dumnezeu nu a creat în timpurile moderne 

o stare de lucruri ca să se împlinească ceea ce a 
vorbit mai înainte prin profeți, ci în infinita Lui 
înțelepciune a descris-o ca fiind rezultatul înde-
părtării oamenilor de la principiile dragostei, ale 
sacrificiului și umilinței. El a văzut dinainte că 
oamenii nu vor putea să fie fericiți îndepărtându-se 
de Dumnezeu. Ei nu sunt capabili să producă o 
schimbare în bine decât prin ascultare de voința Sa.

„Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău: 
cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plata, 
cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie, 
și astfel merg mâna-n mâna. Cel mai bun dintre 
ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai 
rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți 
prorocii Tăi, pedeapsa Ta se apropie! Atunci va fi 
uluiala lor. Nu crede pe un prieten, nu te încrede 
în ruda cea mai de aproape; păzește-ți ușa gurii 
de cea care îți stă în brațe!  Căci fiul batjocorește 
pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora, 
împotriva soacrei sale; vrăjmașii omului sunt cei 
din casa lui!” (Mica 7:3-6).

„Iubirea de bani şi plăcerea de etalare au 
făcut din lumea aceasta o peşteră de tâlhari şi 
de hoţi. Scripturile descriu lăcomia și asuprirea 
care vor predomina chiar înaintea celei de a doua 
veniri a lui Hristos: „Ascultaţi acum, voi bogaţi-
lor!” scrie Iacov . „V-aţi strâns comori în zilele din 
urmă! lată că plata lucrătorilor care v-au secerat 
câmpiile, și pe care le-aţi oprit-o prin înșelăciu-
ne, strigă! Și strigătele secerătorilor au ajuns la 
urechile Domnului oștirilor. Aţi trăit pe pământ 
în plăceri și desfătări. V-aţi săturat inimile chiar 
într-o zi de măcel. Aţi osândit, aţi omorât pe cel 
neprihănit, care nu vi se împotrivea!” (Iacov 5:1, 
3-6). (Profeți şi Regi, pg. 651).  

„În această generaţie, dorinţa după câştig 
este o patimă captivantă. Bogăţia este adesea 
obţinută prin înșelăciune. Mulţimi se luptă 
cu sărăcia, obligaţi să lucreze, din greu pentru 
retribuţii mici, nefiind în stare să obţină nici cele 
mai simple trebuinţe ale vieţii. Truda și lipsa, fără 
nădejdea unor lucruri mai bune, fac  povara lor și 
mai grea. Împovăraţi de griji și apăsaţi, ei nu știu 
încotro să se îndrepte pentru ajutor. Și toate aces-
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tea pentru ca bogaţii să-și întreţină extravaganţa 
sau să-și împlinească dorinţa de a aduna cât mai 
mulţi bani.” (Profeți şi Regi, pg. 650, 651). 

Poporul lui Dumnezeu, pe aceeași 
cale (Biserica modernă)

 „Vă spun că le va face dreptate în curând. 
Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință 
pe pământ?” (Luca 18:8).

„Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubi-
tori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascul-
tători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie,  
fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, 
neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, 
vânzători, obraznici, îngâmfați; iubitori mai 
mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; 
având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i 
puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia.”  
(2 Timotei 3:2-5). 

 „...pentru că lăcomia și trădarea se văd 
în viaţa acelora care poartă numele lui Hris-
tos, pentru că biserica menţine în registrele ei 
numele acelora care și-au câștigat averi prin 
nedreptate, religia lui Hristos este batjocori-
tă. Extravaganţa, îmbogăţirea peste măsură, 
înșelăciunea corup credinţa multora și le distrug 
spiritualitatea. Biserica este, într-o mare măsură, 
răspunzătoare pentru păcatele membrilor ei. Ea 
dă sprijin răului, dacă nu-și înalţă glasul împo-
triva lui.” (Profeți şi Regi, pg. 651, 652). 

Obiceiurile lumii nu sunt un criteriu 
pentru creștin

„Creștinul nu trebuie să imite practicile ne-
cinstite ce sunt obișnuite în lume, îmbogăţirea ei 
peste măsură și asuprirea. Orice faptă nedreaptă 
faţă de aproapele este o încălcare a regulii de 
aur. Orice rău făcut copiilor lui Dumnezeu este 
făcut lui Hristos Însuşi în persoana sfinţilor 
Lui. Orice încercare de a profita de neştiinţa, 
slăbiciunea sau nenorocirea altuia este înregis-
trată ca înşelăciune în registrul cerului. Acela 
care se teme cu adevărat de Dumnezeu va trudi 
mai degrabă zi și noapte, ca să mănânce pâinea 

sărăciei, decât să-și îngăduie ca patima pentru câș-
tig să apese pe văduvă și pe orfani sau să răpească 
străinului dreptul lui.” (Idem).

„Cea mai neînsemnată îndepărtare de la 
dreptate doboară barierele şi pregăteşte inima 
să facă o nedreptate şi mai mare. Exact în 
măsura în care cineva câştigă pentru sine în de-
trimentul altuia, sufletul său devine insensibil 
la influenţa Duhului lui Dumnezeu. Câștigul 
obţinut cu preţul acesta este o pierdere groazni-
că.” (Idem).

  „Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dra-
gostea celor mai mulți se va răci.” (Matei 24:12). 

 „Din cele ce mi s-a arătat, păzitorii Saba-
tului cresc din ce în ce mai mult în egoism, pe 
măsură ce cresc în bogăţii. Iubirea pentru Hristos 
și poporul Lui descrește. Ei nu văd nevoile celor 
în lipsă, nici nu simt cu suferinţele și durerile 
lor. Ei nu înţeleg că, neglijându-i pe cei săraci și 
suferinzi, Îl neglijează pe Hristos și că, ușurând 
lipsurile și suferinţele celor săraci, în măsura în 
care este posibil, Îi slujesc lui Isus.” (2 T., pg. 24). 

Ca și copii ai lui Dumnezeu venim la 
biserica Sabat de Sabat, răspundem corect și cât 
mai elevat la întrebările lecției Școlii de Sabat, 
mai postim din când în când, atunci când avem 
ceva probleme deosebite, crezând că astfel Îl 
înduplecăm pe Dumnezeu prin pretinsa noastră 
umilință să intervină pentru rezolvare. Acesta 
este păgânism curat. Doar păgânii aduceau 
ofrandele și jertfele lor să îmbuneze pe zei și să-i 
convingă să le facă bine. 

Dumnezeu este dragoste, iar noi ne-am înde-
părtat atât de mult de El încât avem nevoie de o 
redeșteptare, de o claritate a gândirii, de o eliberare 
a minții de gândurile și practicile obișnuite. Prin 
post mintea devine mai limpede și putem percepe 
scopurile și planurile pe care Creatorul le are cu 
noi. Devenim mai blânzi, înțelegem mai clar 
nevoile semenilor și atunci, în neputința noastră 
de a găsi soluții, apelam la ajutorul care nu întârzie 
să vină când Îl chemăm astfel. Inima se face mai 
bună și astfel noi devenim un teren în care se pot 
dezvolta mila, bunătatea, răbdarea, facerea de bine 
... Așa înțeleg semnificația adevăratului post.

Va urma...
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Simion Mureşan

Ca înfăţișarea curcubeului care stă în nor 
într-o zi de ploaie, așa era și înfăţișarea 
acestei lumini strălucitoare care-l încon-
jura. Astfel era arătarea slavei Domnului. 

Când am văzut-o am căzut cu faţa la pământ și am 
auzit glasul Unuia  care vorbea.” (Ezechiel 1:28).  

„Când, la rândul nostru, privim la acest semn 
frumos, ne putem bucura în Dumnezeu, asigu-
rându-ne că și El Însuși privește la acest simbol al 
legământului Său și că, atunci când îl privește, își 
aduce aminte de copiii Săi de pe pământ, pentru 
care a și fost dat. Necazurile, primejdiile și cercările 
lor nu sunt ascunse față de El. Noi ne putem 
bucura în speranță, deoarece curcubeul legămân-
tului lui Dumnezeu este asupra noastră. El nu va 
uita niciodată pe copiii purtării Sale de grijă. Cât 
de greu este pentru mintea omului mărginit să 
țină seama de iubirea deosebită și de blândețea lui 
Dumnezeu și de bunăvoința Sa fără seamăn, atunci 
când a zis: „Curcubeul va fi în nor și Eu Mă voi 
uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel 
veșnic”!”  (C.B.V.T., pg. 23, 24).

„Noi ne putem bucura în speranţă – deoarece 
curcubeul legământului lui Dumnezeu este asupra 
noastră.” (R.H., 26 februarie 1880). 

Unul din poeţii creștini, Costache Ioanid, 
scrie într-una din poeziile sale: „Cu Dumnezeu în 

„
fiecare zi, așa umbla în vremea lui și Noe și toţi râ-
deau de el atunci în voie, dar n-au rămas sub primul 
curcubeu, decât cei ce-au umblat cu Dumnezeu.” 

Să experimentezi în această viaţă efectele 
culorilor curcubeului, iată una din binecuvântă-
rile vieţii de creștin. Cel care a trăit cel mai intens 
experiența aceasta a fost patriarhul Noe. Noe 
umbla cu Dumnezeu” (Geneza 6:9). El este a 
doua persoană despre care Biblia declară – după 
Enoh – că umbla cu Cel Prea Înalt. Și făgăduinţe-
le, iubirea divină, milostivirea lui Dumnezeu erau 
asupra lui și a familiei sale. Ce învăţăm din aceas-
tă întâmplare? Dacă dorim să vedem curcubeul 
făgăduinţei asupra noastră, aceasta presupune să 
umblăm cu Creatorul nostru zilnic, ascultându-i, 
atât îndemnurile în conștiinţa vizitată de Duhul 
Sfânt, cât și mustrările, care sunt dovezi ale iubirii 
Sale. „Eu mustru și disciplinez pe toţi cei ce-i iu-
besc, fii plin de râvnă și pocăiește-te.” (Apocalipsa 
3:19, trad. Lumii Noi). 

Dumnezeu S-a obligat să intre în legământ 
cu Noe și „sămânţa lui”. Pentru ca să își păstreze 
valabilitatea acest legământ, era necesar să se 
manifeste credincioșie de ambele părţi. Biblia ne 
spune că Dumnezeu este credincios făgăduinţelor, 
făcute faţă de mii de neamuri. Prin urmare și noi 
trebuie să fim credincioși. Cea mai complicată 

Lumina din curcubeu
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problemă care apare în scurgerea vremii și se poate 
vedea chiar în zilele noastre, este necredincioșia 
faţă de legământul făcut cu Dumnezeu prin botez. 
De fapt călcarea unuia sau mai multor principii 
din mărturisirea făcută la botez, atrage după sine, 
implicit, călcarea legii morale și, fără o reconvertire 
autentică, viaţa de creștin este un insucces. Iată 
cum a înţeles Ellen White acest lucru, și a scris 
sub inspiraţie: „Obligațiile legământului spiritual, 
în care am intrat prin botez, sunt reciproce. În 
măsura în care ființele omenești își fac partea lor, 
printr-o ascultare din toată inima, ei au dreptul 
să se roage: „Fă-Te cunoscut, Doamne, că Tu ești 
Dumnezeu în Israel”. Faptul că voi ați fost botezați 
în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, 
este o asigurare că, dacă veți cere ajutorul lor, aceste 
puteri vă vor ajuta în orice timp de nevoie. Dom-
nul va auzi și răspunde la rugăciunile urmașilor Săi 
sinceri, care poartă jugul lui Hristos și învață în 
școala Sa blândețea și umilința Sa.” (6 T., pg. 91). 

„Hristos a făcut din botez semnul intrării 
în împărăţia Sa spirituală.  El a făcut din aceasta 
o condiție hotărâtă, pe care trebuie să o îndepli-
nească toți acei care doresc să fie recunoscuți ca 
fiind sub autoritatea Tatălui, a Fiului și a Duhului 
Sfânt.  Înainte ca omul să poată găsi un adăpost 
în biserică, înainte de a trece pragul împărăției 
spirituale a lui Dumnezeu, el trebuie să primească 
pecetea numelui divin „Domnul neprihănirea 
noastră” (Ieremia 23:6). Botezul este cea mai so-
lemnă renunțare la lume. Acei care sunt botezați 
în întreitul nume al Tatălui, Fiului și al Duhului 
Sfânt, chiar la începutul vieții lor creștine declară 
în mod public că au părăsit serviciul lui Satan și 
au venit membri ai familiei regale, copii ai Împă-
ratului ceresc.” (6 T., pg. 84).  

Botezul și unirea cu sămânța celor credincioși 
reprezintă un act al credincioșiei noastre. Domnul 
Hristos este exemplul nostru în toate amănuntele 
vieţii de credinţă. El a acceptat botezul făcut de 
Ioan, nu că era păcătos, ci ca să ne lase un exemplu 
vrednic de urmat. E adevărat că Mântuitorul a fost 
botezat cu Duhul Sfânt și cu chinul de moarte 
din Ghetsimani și El n-a făcut păcat, în gura Lui 
nu s-a găsit vicleșug. (Isaia 53:9). Am descoperi o 
nouă experienţă a vieţii de creștin, comparându-ne 

cu viaţa Mântuitorului, recitind și meditând la 
profunzimea profetică din Isaia 53. Când famenul 
Etiopean citea aceste cuvinte și Spiritul Sfânt i le 
deslușea, folosindu-se de Filip, el a fost botezat în 
urma credinţei pe care a primit-o din partea lui 
Dumnezeu și a plecat plin de bucurie. Cel mai ciu-
dat lucru pe care l-am întâlnit în societatea noastră 
este că unii oameni botezaţi nu sunt plini de 
bucurie, nici nu sunt binevoitori să salute pe alţii 
botezaţi. Oare nu le va spune Isus: „Nu vă cunosc”? 

Lecţia ce Hristos a dat-o lui Nicodim ni se 
recomandă și nouă. 

„Învățătorii noștri trebuie să învețe ei înșiși 
fără încetare. Reformatorii trebuie să se refor-
meze mereu pe ei înșiși, nu numai în ce privește 
metodele lor de lucru, ci și în inimile lor. Ei trebuie 
să fie transformați prin harul lui Dumnezeu. Când 
Nicodim, un mare învățător în Israel, a venit la 
Isus, Învățătorul i-a pus în față condițiile vieții 
dumnezeiești, învățându-l astfel chiar alfabetul 
pocăinței. Nicodim a întrebat: „Cum se poate face 
așa ceva?” Hristos i-a răspuns: „Tu ești învățătorul 
lui Israel și nu înțelegi lucrurile acestea?” (Ioan 3:9, 
10). Această întrebare poate fi adresată la mulți 
dintre acei care ocupă acum postul de învățători, 
dar care au neglijat pregătirea necesară pentru a fi 
destoinici să facă această lucrare. Dacă cuvintele lui 
Hristos ar fi primite în suflet, ar exista o pricepere 
mult mai superioară și o cunoștință spirituală mult 
mai adâncă despre aceea ce înseamnă a fi cineva 
ucenic, un urmaș sincer al lui Hristos și un educa-
tor pe care El să-l poată folosi.” (6 T., pag. 142). 

Să fii transformat prin har și mijloacele lui, iată 
una din condiţiile vieţii veșnice. Împăratul David în 
Psalmii 71:9 își exprimă îngrijorarea pentru cei îna-
intaţi în vârstă: „Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; 
când mi se duc puterile, nu mă părăsi!”.  În versetele 
17-18, reia această grijă: „Dumnezeule, Tu m-ai în-
văţat din tinereţe, și până acum eu vestesc minunile 
Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi 
cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, și 
puterea Ta neamului de oameni care va veni!”

Iată ce zice inspiraţia în acest sens:  „David 
era îndurerat când vedea pe acei care păruseră 
altădată a fi temători de Dumnezeu, dar apoi la 
vârsta bătrâneții păreau a fi părăsiți de Dumne-
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zeu, ajungând de râsul vrăjmașilor Domnului. 
Și de ce ajunseră ei în această situație? Odată cu 
înaintarea în vârstă, ei și-au pierdut puterea lor 
de discernământ, de mai înainte, și au fost gata 
să asculte la sfaturile înșelătoare ale străinilor cu 
privire la lucrurile în care ei trebuiau să se încreadă. 
Câteodată gelozia lor nestăpânită se aprindea până 
la înflăcărare, pentru că nu toți erau de acord cu 
judecata lor defectuoasă. Unii credeau că chiar 
copiii și neamurile lor ar dori moartea lor, ca să le 
ia locul și să le moștenească averea și să primească 
omagiile pe care le avuseseră ei. Alții erau stăpâniți 
atât de mult de gelozie și de lăcomie, încât simțeau 
a dori moartea copiilor lor.” (C.B.V.T., pg. 189). 

„Dacă unii ca aceștia ar lua poziția pe care 
Dumnezeu o cere de la ei, atunci ultimele lor zile 
ar fi putut să fie cele mai bune și cele mai fericite 
din viața lor. Acei care au copii, în sinceritatea și 
în grija cărora se pot încrede, trebuie să-i lase să 
îngrijească de ei pentru fericirea lor. Dar dacă ei 
nu fac așa, atunci Satan va profita de lipsa lor de 
forță mintală și va lua în mâinile lui administrarea 
bunurilor lor. Ei trebuie să lase la o parte grijile și 
poverile și să-și petreacă timpul într-un mod cât de 
fericit posibil, pregătindu-se pentru cer.” (S.T., 19 
februarie 1880, citat în C.B.V.T., pg. 189).  

Ce frumos exemplu ne-a lăsat Samuel, când era 
considerat la pensie! „Onoarea adusă la încheierea 

lucrării sale este de o valoare mult mai mare decât 
aplauzele și felicitările pe care le primesc unii la 
ocuparea unui post de răspundere și care urmează 
să fie cercați după aceea. Cineva poate să-și depună 
cu ușurință povara însărcinării sale când chiar 
vrăjmașii adevărului îi recunosc fidelitatea. Dar câți 
din oamenii mari ai noștri își încheie activitatea lor 
oficială în dezonoare pentru că au sacrificat princi-
piile pentru a căpăta onoare. Dorința de a câștiga 
popularitatea, ispitele bogăției și comodității i-a 
dus la rătăcire. Acei care închid ochii la păcat par 
în aparență a prospera; ei pot triumfa pentru că 
ceea ce întreprind ei pare a fi încununat cu succes, 
dar ochiul lui Dumnezeu este asupra celor mândri 
și trufași. El le va răsplăti după faptele lor.” (S.T., 27 
iulie 1882, citat în C.B.V.T., pg. 108,109). 

„Copiii lui Dumnezeu aud un glas lămurit 
și melodios spunând: „Priviţi în sus” și, ridicân-
du-și ochii către cer, văd curcubeul făgăduinţei. 
Norii negri și ameninţători care acopereau fir-
mamentul se despart și, asemenea lui Ștefan, ei 
privesc neclintiţi spre cer și văd slava lui Dum-
nezeu și pe Fiul omului stând pe tronul Său.” 
(Marea luptă, cap. Poporul lui Dumnezeu salvat). 

Fie ca Domnul să-și întindă „Curcubeul făgă-
duinţei Sale” asupra celor ce-L așteaptă, începând 
cu bătrânii care stau înaintea Templului. 

Va urma...
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Locuri nepotrivite pentru asezarea

luminii
Fivi Picu

S
punând: „Și oamenii n-aprind lumina ca 
s-o pună supt obroc, ci o pun în sfeșnic, și 
luminează tuturor celor din casă” (Matei 
5:15), Domnul Hristos dorește să atragă 

atenția la un aspect important. Prin aceasta El 
lasă să se înțeleagă faptul că, în timp ce oamenii 
nu obișnuiesc să pună lumina propriu zisă în 
anumite locuri improprii, atunci când este vorba 
de lumina spirituală, cei ce o posedă au tendința 
de a o așeza și în locuri nepotrivite. 

Așezată sub baniță, sub pat sau în vreun loc 
ascuns, lumina poate deveni ineficientă, sursa 
producerii ei fiind consumată în zadar, fără ca 
razele să se reflecte acolo unde este nevoie. Ca 
urmare a acestui fapt „nimeni”, spunea Domnul 
Hristos, nu face astfel.

Este o particularitate a procedeului Dom-
nului Hristos, aceea de a Se folosi de ilustrații 
din viața obișnuită, pentru a transmite adevăruri 

importante pentru viața spirituală. Cu siguranță 
că și în cazul de față locurile menționate de Dom-
nul Isus ca nepotrivite pentru a fi așezată lumina, 
precum „obrocul”, „banița”, „vasul”, „patul” sau 
vreun alt „loc ascuns” au o semnificație spirituală 
și nu au fost alese la voia întâmplării.  

1.  Lumina pusă sub obroc, sub 
baniță sau sub vas

„Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub 
obroc, ci o pun în sfeșnic, și luminează tuturor 
celor din casă.” (Matei 5:15).

„El le-a mai zis: ,,Oare lumina este adusă ca 
să fie pusă sub baniţă, …? Nu este adusă ca să fie 
pusă în sfeșnic?” (Marcu 4:21).

„Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o aco-
peră cu un vas, … ci o pune într-un sfeșnic, pentru 
ca cei ce intră să vadă lumina.” (Luca 8:16).

,
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„Nimeni n-aprinde o lumină, ca s-o pună … 
sub baniţă; ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca 
cei ce intră să vadă lumina.” (Luca 11:33).

Cuvântul folosit în limba greacă (limba în 
care s-a scris Noul Testament) pentru „obroc” 
sau „baniță” este „modius”, care înseamnă mă-
sură anumită pentru produse uscate. Conform 
Dicționarului Explicativ al Limbii Române prin 
„baniță” sau „obroc” înțelegem o unitate de 
măsură de capacitate pentru cereale. Pe vre-
muri oamenii foloseau foarte mult așa numita 
baniță pentru a măsura cerealele, mai ales în 
vederea comercializării acestora (vânzare/cum-
părare). Și astăzi încă se mai folosește în unele 
zone ale țării această unitate de măsură când se 
tranzacționează cereale. 

Pornind de la acest înțeles putem stabili 
că unul din domeniile la care se referă Domnul 
Hristos, asupra căruia trebuie să fim cu luare 
aminte, cu privire la așezarea luminii, este cel al 
afacerilor. Ascunderea luminii Cuvântului lui 
Dumnezeu sub preocupările noastre zilnice, 
astfel încât ea (lumina) să nu lumineze, nu este 
un lucru plăcut în ochii lui Dumnezeu. 

„Există mulţi pretinși creștini care … apar în 
faţa lumii doar ca niște oameni de afaceri, dornici 
de a specula orice pentru câștigul lumesc. Ei nu 
sunt cunoscuţi ca niște creștini umili, devotaţi, 
sinceri și gata de sacrificiu. Cele mai clare învăţă-
turi ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt date la o 
parte în mod deliberat în favoarea înţelepciunii 
și a maximelor lumești. Ei spun: „Dumnezeu nu 
se așteaptă ca noi să aplicam principiile stricte ale 
credinţei în afacerile noastre. Afacerile sunt afa-
ceri, iar religia este religie, rezervată doar pentru 
biserică și Sabat.” (The Signs of the Times, 3 iulie 1884; 
Mărturii despre Sabat, pg. 48).

„La urmașii lui Hristos religia nu trebuie să 
fie niciodată despărţită de afaceri. Ele trebuie să 
meargă mână în mână și poruncile lui Dum-
nezeu trebuie să fie păzite cu stricteţe în toate 
amănuntele problemelor lumești. Conștienţa că 
suntem copii ai lui Dumnezeu ar trebui să dea 
un înalt nivel caracterului chiar și în sarcinile 
vieţii de fiecare zi, care să nu ne facă nepăsători 
în afaceri, ci înfocaţi în spirit. O religie ca aceas-

ta suportă cercetarea critică a lumii cu conștien-
ţa integrităţii.” (4 T., pg. 190).

„Ocupaţiile noastre vremelnice trebuie să 
fie conduse după preceptele divine. Sabatul nu 
trebuie să fie adaptat pentru a veni în întâmpina-
rea intereselor de afaceri ale oamenilor, ci relaţiile 
lor de afaceri trebuie aduse la nivelul standardu-
lui lui Dumnezeu.” (The Signs of the Times, 13 mai 
1886; Mărturii despre Sabat, pg. 49).

Oricât de importante și captivante ar fi 
preocupările noastre, oricât de diferite ar părea 
față de lucrurile spirituale, în cazul adevăratului 
creștin ele vor fi totdeauna subordonate princi-
piilor Cuvântului lui Dumnezeu. Creștinul este 
„luminat” și condus de învățăturile Cuvântului, 
nu doar în preocupările legate de viața religioasă, 
ci și în îndeletnicirile sale zilnice. 

„Omul de afaceri poate să-și conducă afaceri-
le în așa fel încât, datorită cinstei și credinţei sale, 
Domnul să fie preamărit. Dacă el este un adevărat 
urmaș al Domnului Hristos, va demonstra religia 
lui în tot ce face și va da pe faţă înaintea oame-
nilor spiritul lui Hristos. Mecanicul poate fi un 
reprezentant vrednic și credincios al Aceluia care 
a muncit din greu în umila Sa viaţă trăită printre 
dealurile din Galilea. Toţi aceia care poartă nu-
mele lui Hristos să lucreze și să se comporte astfel 
încât ceilalţi, văzând faptele lor bune, să slăvească 
pe Creatorul și Răscumpărătorul lor.” (Calea către 
Hristos, cap. Viaţa și faptele noastre).

„Se cere mai mult har, o disciplinare mai 
severă a caracterului, pentru a lucra pentru Dum-
nezeu în postura de mecanic, negustor, avocat sau 
fermier, adoptând preceptele creștine în cele 
mai elementare îndatoriri ale vieţii, decât atunci 
când lucrezi ca misionar acreditat într-un câmp 
deschis. Este nevoie de tărie spirituală pentru a 
aduce religia în atelierul sau biroul de afaceri, 
sfinţind amănuntele vieţii de fiecare zi și încheind 
fiecare tranzacţie în acord cu standardul Cu-
vântului lui Dumnezeu. Dar aceasta este ceea ce 
Domnul cere de la noi.” (Solii către tineret, pg. 215).

„Fie ca tranzacţiile de afaceri să fie privite 
totdeauna într-o lumină curată, neîntinată, de către 
cei din lume și cei ce au credinţa noastră. Nu daţi 
ocazia, în cursul acţiunilor voastre, să fie nevoie de 
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explicaţii pentru ca acestea să fie privite într-o lumi-
nă favorabilă.” (Lucrarea Misionar Medicală, pg. 171).

2. Lumina pusă sub pat
„El le-a mai zis: „Oare lumina este adusă ca 

să fie pusă … sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă 
în sfeșnic?” (Marcu 4:21).

„Nimeni, după ce a aprins o lumină, … n-o 
pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca 
cei ce intră, să vadă lumina.” (Luca 8:16).

Patul reprezintă locul unde omul se așază 
pentru odihnă. Retrăgându-se în intimitatea dor-
mitorului său, el se simte comod, relaxat, degajat 
de problemele ce se precipită în jurul său.  

În timp ce Dumnezeu recunoaște nevoia 
omului de odihnă și relaxare, El nu încurajează 
nepăsarea, sustragerea de la responsabilități, 
egoismul – comoditatea. Să analizăm câteva din 
caracteristicile comodității prezentate în Cuvân-
tul lui Dumnezeu ce fac ca lumina spirituală să 
nu lumineze:
•	 O caracteristică a comodității este aceea de 

a face cât mai puțin pentru alții, atitudine 
care în final aduce de fapt pierdere celui care 
a ales astfel. 
„Mulți dintre cei ce mărturisesc că sunt 

creștini, căutând legături în cadrul bisericii, 
se gândesc numai la ei înșiși. Ei doresc să se 
bucure de tovărășie în sânul bisericii și de grijă 
pastorală. Devin membri ai unor biserici mari 
și prospere și se mulțumesc să facă puțin pentru 
alții. În acest fel, ei își răpesc cele mai prețioase 
binecuvântări. Mulți ar avea un mare câștig 
dacă și-ar sacrifica prieteniile lor plăcute, care îi 
conduc la comoditate. Ei trebuie să meargă acolo 
unde este nevoie de descătușarea energiei lor 
în lucrarea creștină și unde pot învăța să poarte 
răspunderi.” (Divina vindecare, pg. 151). 

Deși pare profitabil să beneficiezi de progra-
mele unei biserici mari, fără ca tu să te implici, cei 
care, prin natura situației, fac parte dintr-o grupă 
mică de credincioși în cadrul căreia contribuția 
lor este necesară și inevitabilă, alegând să rămână 
în acel loc, vor constata în cele din urmă, că au 
crescut din punct de vedere spiritual deoarece, 
ajutând pe alții, te ajuți pe tine. 

•	 Un alt aspect al comodității preferate de unii 
este evitarea unor explicații privind comporta-
mentul lor. 
Fiind diferit față de majoritatea, ți se pot cere la 

un moment dat lămuriri referitor la modul tău de a 
fi; ocazii de a face ca lumina Cuvântului lui Dumne-
zeu să strălucească. În astfel de situații mulți preferă 
să meargă „ca toată lumea”, fiindu-le mai comod, 
decât să se deplaseze împotriva curentului. 

„Mulți dintre cei care au primit lumina exer-
cită o influență care liniștește temerile cu privire la 
cele lumești la acei creștini numai cu numele. Există 
iubitori ai lumii chiar printre cei care mărturisesc a 
fi așteptători ai Domnului Hristos. Există dorință 
după bogăție și onoare. … Lumea aceasta este 
căminul lor. Ei fac din ea o afacere, pentru strân-
gerea de bogății pământești. Ei își înalță locuințe 
costisitoare și le mobilează cu lucruri foarte 
scumpe; găsesc plăcere în îmbrăcăminte și satisfa-
cerea apetitului. Lucrurile lumii sunt idolii lor. 
Acestea se interpun între suflet și Domnul Hristos, 
iar realitățile solemne și teribile ce se îngrămădesc 
asupra noastră nu sunt văzute decât foarte neclar și 
recunoscute în mod slab.” (5 T., pg. 456).
•	 Tot pe fondul comodității se poate contura 

și  înclinația de a ne mulțumi cu adevărul pe 
care-l posedăm, neglijând să ducem lumina 
celor care nu o au. 
Asemenea poporului Israel care, după ce 

au intrat în Canaan au făcut o cucerire parțială, 
așezându-se comod pentru a se bucura de roadele 
victoriei, fără a continua cuceririle pentru înde-
părtarea tuturor dușmanilor, tendința creștinilor 
din ziua de astăzi este de a se mulțumi cu teritori-
ile cucerite, fără a face planuri de cucerire a unora 
noi. Mesajul lui Dumnezeu este clar: „Duceți-vă 
în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice 
făptură” (Marcu 16:15). Oare nu ascundem noi 
lumina sub pat, atunci când alegem să rămânem 
comozi în căminul sau biserica noastră?
•	 Un alt mod de a nu lăsa lumina să lumineze 

datorită comodității îl reprezintă trecerea 
cuvântului lui Dumnezeu prin prisma 
înțelegerii noastre limitate, așezarea inter-
pretărilor și explicațiilor noastre nefondate, 
deasupra unui clar „așa stă scris” și aceasta 
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ca scuză pentru satisfacerea plăcerilor și 
neglijarea datoriilor.
„Toți aceia care-și înalță părerile lor mai 

presus de descoperirea divină, toți aceia care 
vor schimba înțelesul clar al Scripturii pentru 
a urma propria comoditate sau pentru a se con-
forma lumii, își asumă o răspundere înfricoșată. 
Cuvântul scris, Legea lui Dumnezeu, va măsura 
caracterul oricărui om și îi va condamna pe toți 
aceia pe care această judecată fără greș îi va găsi cu 
lipsă.” (Tragedia veacurilor, pg. 268). 

„Satan stă în fruntea marii armate de îndo-
ielnici și lucrează cu toată puterea pentru a înșela 
sufletele să intre în rândurile lui. Este la modă să 
te îndoiești. Există o mare categorie de oameni 
care privesc Cuvântul lui Dumnezeu cu neîncre-
dere pentru același motiv pentru care a fost privit 
și Autorul lui — pentru că el mustră și condamnă 
păcatul. Aceia care nu vor să asculte de cerințele 
lui încearcă să-i distrugă autoritatea. Ei citesc Bi-
blia sau ascultă învățăturile ei, așa cum sunt pre-
zentate de la amvoanele sfinte, numai pentru a 
găsi greșeli în Scriptură sau în predică. Nu puțini 
ajung necredincioși pentru că se îndreptățesc sau 
se scuză pentru neglijarea datoriei. Alții adoptă 
principii sceptice din mândrie și nepăsare. Prea 
iubitori de comoditate pentru a se evidenția 
prin îndeplinirea unui lucru vrednic de cinste, 
care cere efort și lepădare de sine, ei doresc să-și 
asigure reputația unei înțelepciuni superioare, 
criticând Biblia. Există multe lucruri pe care 
mintea mărginită, neluminată de înțelepciunea 
divină, nu le poate înțelege; și în felul acesta gă-
sesc ocazia să critice. Sunt mulți care par să creadă 
că este o virtute să stea de partea necredinței, a 
scepticismului și a îndoielii. Dar, sub o aparență 
de nevinovăție, se va vedea că aceștia sunt mânați 
de încredere în sine și de mândrie. Mulți se delec-
tează când găsesc în Scripturi ceva care încurcă 
mintea altora. La început, unii critică și judecă 
greșit numai de dragul contrazicerii. Ei nu-și 
dau seama că în felul acesta se încurcă în cursa 
păsărarului. Dar, după ce și-au exprimat pe față 
necredința, simt că trebuie să-și mențină poziția. 
Astfel, se unesc cu cei nelegiuiți și își închid 
porțile paradisului.” (Tragedia Veacurilor, pg. 526). 

Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne trezim la 
realitate, lăsând deoparte comoditatea, egoismul 
și complacerea în letargie. 

„Voi, care ați fost egoiști, care toată viața ați 
căutat comoditate și avantaj, ceasurile voastre 
de punere la probă sunt în curând încheiate. Ce 
faceți spre a vă salva viața de egoism și inutilitate? 
Treziți-vă! treziți-vă!” (2 T., pg. 30).

„Dumnezeu nu va lăsa binecuvântarea Sa 
asupra celor care sunt neglijenți, egoiști și iubitori 
de comoditate — care nu vor să ridice poveri în 
cauza Lui.” (4 T., pg. 537). 

Adevărații urmași ai lui Hristos nu vor 
acționa altfel decât a făcut-o Însuși Mântuitorul 
și Învățătorul lor. Viața Sa a fost un exemplu 
de devoțiune neobosită, în care comoditatea, 
egoismul și găsirea de plăceri au fost practic 
necunoscute. 

„Ce s-ar fi întâmplat dacă Hristos, ajuns obo-
sit de nerecunoștința și abuzul care-L întâmpinau 
din toate părțile, ar fi părăsit lucrarea Sa? Ce 
ar fi fost dacă niciodată nu ar fi ajuns acel timp 
când a spus: „S-a isprăvit!” și dacă S-ar fi întors la 
cer descurajat de primirea Sa? Și dacă niciodată 
n-ar fi trecut prin acel chin sufletesc din grădi-
na Ghetsimani, care a stors din porii Săi stropi 
mari de sânge?” (4 T., pg. 82).  Am fi fost „fără 
Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini 
de legămintele făgăduinţei, fără nădejde și fără 
Dumnezeu în lume” (Efeseni 2:12). Dar pentru 
că Domnul Hristos nu a iubit comoditatea, prin 
alegerea pe care a făcut-o de a suporta și îndura 
totul, noi „am fost împăcați cu Dumnezeu prin 
moartea Fiului Său” și „vom fi mântuiţi prin El de 
mânia lui Dumnezeu” (Romani 5:9, 10).

3. Lumina pusă într-un loc ascuns
„Nimeni n-aprinde o lumină, ca s-o pună într-

un loc ascuns … ci o pune într-un sfeșnic, pentru 
ca cei ce intră să vadă lumina.” (Luca 11:33).

Menirea luminii este ca ea să strălucească 
în toată frumusețea ei, pătrunzând în orice colț 
întunecat, chiar și acolo unde nu se dorește ca 
ea să lumineze. Tot la fel și lumina Cuvântului 
lui Dumnezeu trebuie să ajungă la orice om din 
această lume. Au existat timpuri în care Cuvân-
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„Fiecare creștin trebuie să fie o lumină, 
 care să nu fie ascunsă sub obroc sau 
 sub pat, ci care să fie pusă în sfeșnic,  

ca să lumineze la toți cei ce sunt în casă.”  
(5 T., cap. Lucrătorii din colegiul nostru).

tul lui Dumnezeu a fost ținut ascuns în mod 
intenționat, poporul fiind ținut în ignoranță și 
neștiință. În spatele acestei proceduri se aflau 
faptele întunericului, păcate care nu au nevoie de 
lumina adevărului. 

Astăzi, deși considerăm că s-a făcut o 
reformă în urma căreia Scriptura a triumfat, ea 
găsindu-și în cele din urmă locul de drept în 
familiile și bisericile noastre, totuși nu primește 
totdeauna cinstea care i se cuvine.  Neglijența 
de a o studia și, mai ales, rămânerea doar la faza 
de studiu, fără o dorință sinceră de transpunere 

mare. Eforturile noastre în lucrarea misionară 
trebuie să devină mult mai extinse. O lucrare 
mai hotărâtă de cum s-a făcut trebuie să se facă 
înainte de a doua venire a Domnului nostru 
Isus Hristos.”

„Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să-și 
înceteze lucrarea până ce aceasta nu a cuprins 
lumea.” (6 T., pg. 23, 24). 

„Tot așa să lumineze și lumina voastră înain-
tea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune 
și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” 
(Matei 5:16).

în practică a cerințelor ei, 
reprezintă un mod de a așeza 
lumina ei în locuri ascunse. 

„Religia Bibliei nu 
trebuie să fie mărginită între 
scoarţele unei cărţi, nici 
între zidurile unei biserici. 
Ea nu trebuie să fie scoasă 
la iveală cu anumite ocazii 
pentru folosul nostru și apoi 
să fie pusă cu grijă înapoi. 
Ea trebuie să sfinţească viaţa 
de toate zilele și să se dea pe 
faţă în toate tranzacţiile de 
afaceri și în toate legăturile 
noastre sociale.” (Hristos lumi-
na lumii, pg. 306).

Creștini de zile de 
sărbătoare, adventiști de 
Sabat, cei care nu au plăcere 
să ducă religia mai departe, 
dincolo de granițele altarelor 
lor de închinare, se află la tot 
pasul. Dumnezeu ne vrea însă 
creștini practici, neformaliști, 
oameni care purtăm lumina 
cu noi oriunde mergem și o 
așezăm în sfeșnic pentru ca 
toți să beneficieze de ea. 

„Poporul lui Dumnezeu 
are o mare lucrare înaintea 
lui, o lucrare care trebuie 
să crească fără încetare și să 
ajungă la un nivel tot mai 
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S
-a observat că în multe familii părinții și 
copiii au devenit practic străini unii de 
alții. Din păcate acest lucru este valabil 
chiar și în poporul lui Dumnezeu. Mulți 

părinți, confruntându-se cu această problemă în 
propriile cămine, întreabă: „Ce se poate face în 
privința aceasta?”

Auto-examinare
Nu pot să nu mă gândesc la un tată și o 

mamă care se întrebau adesea de ce fiii lor erau 
delicvenți neajutorați, aducându-le atât de multă 
rușine și necazuri. 

Cauza principală, pe care nu reușeau să o vadă, 
era chiar acolo în casa lor, în propriul lor compor-
tament dojenitor. 

Acești părinți nu erau criminali în ochii 
societății. Ei nu se făceau vinovați de vreo 
infracțiune publică. Cu toate acestea exemplul lor 
nelegiuit era o sămânță rea, care producea roade 
otrăvitoare în viața fiilor lor. Părinții care sunt orbi 
la această relație cauză-efect nu-și pot da seama că 
ei sunt primii vinovați  pentru pierderea copiilor 
lor, datorită exemplului lor negativ. 

Cele 16 generații ale regilor lui Iuda ne permit 
să studiem influențele copilăriei timpurii de-a lun-

Alfons Balbach

gul mai multor generații în aceeași familie. Pe baza 
informațiilor disponibile din raportul biblic, un 
indicator puternic al cursului spiritual al fiecărui 
împărat, era influența spirituală din partea celor 
mai apropiați membri ai familiei sale, pe când 
respectivul rege era în creștere, înainte de vârsta de 
aproximativ 20 de ani.  

Un studiu sociologic a observat o tendință 
similară (deși studiul a fost folosit în mod abuziv 
pentru a justifica respingerea în mod crud a celor 
care au nevoie de lucrarea evangheliei, speranță și 
răscumpărare).  

În 1874 Richard L. Dugdale a vizitat închisoa-
rea Ulster County din Statul New York ca inspec-
tor voluntar pentru Asociația Închisorilor pentru 
New York. În timpul vizitei el a descoperit că unii 
dintre deținuți erau înrudiți între ei.  Acest fapt l-a 
determinat pe Dugdale să cerceteze arborele gene-
alogic al familiilor acestora pentru a descoperi de 
ce rudele lor erau în închisoare pentru delicte care 
nu aveau legătură unele cu celelalte. El a urmărit 
strămoșii familiei până la un imigrant olandez, Max 
Keyser. Dugdale a dat acestuia numele de Jukes, în 
loc de Keyser, și a publicat o lucrare, constatând că 
un număr semnificativ de descendenți ai lui Max 
Keyser au fost implicați în delicte. 

Punte între generatii
„Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului,  
ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima  
copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:5,6).

,
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Dugdale a fost în stare să urmărească aproxi-
mativ 540 de persoane descendente din familia 
de sânge a lui Keyser (Dugdale a inclus, de aseme-
nea, statistici despre cei care s-au căsătorit în fa-
milia Keyser și a tras concluzii teoretice evidente 
cu privire la rudele pe care nu le-a putut urmări). 
Dintre cele 540 de persoane, jumătate din toate 
femeile se aflau în promiscuitate sexuală.  Din 
grupul larg al rudelor de sânge și al celor care se 
alăturaseră familiei prin căsătorie, între 20 % și 
30 %  trăiau pe seama unei asistențe sociale. Ju-
mătate din membrii familiei care învățaseră cât de 
cât o meserie, o învățaseră în închisoare. Șaizeci 
de persoane erau hoți. În momentul raportu-
lui lui Dugdale, sociologul a estimat costurile 
pentru guvern: detenție, asistență medicală, pe 
care familia nu și-a putut-o permite, activitatea 
poliției și așa mai departe, aproape 1,3 milioane 
de dolari (echivalent cu aproximativ 21 milioane 
de dolari în ziua de astăzi). (http://www.nytimes.
com/2003/02/08/arts/ bad-seed-or-bad-science.html; 
http://www. rfrick.info/jukes.htm )

Iată aici două exemple din care reiese cum este 
influențată mintea tinerilor de către părinții lor: 

În contrast, cercetarea privitoare la familia 
Keyser a fost comandată în parte de urmașul lui 
Jonathan Edwards, acel predicator celebru care a 
trăit aproximativ în același timp cu Max Keyser. 
Cercetătorii informează că Jonathan Edward a 
avut 1394 de descendenți în mai multe generații 
din secolele 17 și 18. Printre descendenții acestuia 
au fost 13 președinți de colegiu, 200 de slujitori ai 
Evangheliei, 86 de senatori de stat (inclusiv 3 con-
gresmeni) și un vicepreședinte al Statelor Unite), 
60 avocați proeminenți (inclusiv 30 de judecători), 
aproximativ 300 de fermieri, precum și un număr 
considerabil de oameni de afaceri. 

Statisticile acestea sunt în armonie cu cea de a 
doua poruncă a decalogului (Exodul 20:5 u.p.) și 
propune o autoexaminare atât pentru tineri cât și 
pentru bătrâni. 

Mamele ca educatori
Mamele ar trebui să învețe de la Ioche-

bed, a cărei preocupare era să educe pe fiul 
ei, Moise. Acesta este motivul pentru care 
găsim un raport favorabil despre el în Evrei 
11:23-26. 

„Cu credincioșie [Iochebed] a folosit 
ocazia pe care o avea de a-l educa pe copilul 

ei pentru Dumnezeu. Ea avea încredere că 
acesta fusese păstrat cu viaţă în vederea 

unei mari lucrări și mai știa că, în 
curând, el trebuia să fie predat 

mamei sale imperiale, unde 
avea să fie înconjurat de 

influenţe care vor tinde să-l 
îndepărteze de Dumne-
zeu. Toate acestea au 

făcut-o să fie mai 
plină de râvnă 
și mai grijulie 
în învăţătura pe 
care i-o dădea 
decât în aceea 
pe care o dăduse 
celorlalţi copii 
ai ei. S-a străduit 
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să-i umple mintea cu simţământul 
temerii de Dumnezeu și al iubirii pen-
tru adevăr și dreptate, rugându-se cu 
stăruinţă să fie ferit de orice influenţă 
stricăcioasă. Ea i-a arătat nebunia și 
păcătoșenia idolatriei și l-a învăţat de 
mic să se plece și să se închine viului 
Dumnezeu, singurul care-l putea auzi 
și ajuta în orice situaţii grele. 

Ea l-a ţinut pe băiat cât a putut 
mai mult, dar a fost nevoită să-l 
predea pe la vârsta de doisprezece 
ani. Din umila sa căsuţă, el a fost luat 
și dus în palatul regal, la fiica lui faraon, „și el i-a 
fost fiu”. Dar chiar și aici, el n-a uitat învăţăturile 
pe care le-a primit în copilărie. Lecţiile învăţate 
lângă mama sa nu puteau fi uitate. Ele erau un 
scut împotriva mândriei, necredinţei și a viciului 
ce înfloreau în mijlocul strălucirii de la curte.” 
(Patriarhi şi profeți, cap. 22). 

De-a lungul istoriei poporului lui Dum-
nezeu au fost multe femei „Iochebed”. Mama 
lui George Washington a una dintre ele. Ea l-a 
crescut pe fiul ei în frica Domnului, cu ajutorul 
Cuvântului lui Dumnezeu și cu multă rugăciune. 
Eforturile ei nu a fost zadarnice. Marii oameni au 
atribuit realizările lor eforturilor educaționale ale 
mamelor lor. 

Într-o zi Napoleon a întrebat-o pe doamna 
Campan: „Ce lipsește, ca tinerii din Franța să fie 
bine educați? 

„Mame bune” a fost răspunsul ei. Surprins de 
forța răspunsului înțelept, împăratul a spus: „Aici 
este un sistem într-un singur cuvânt… Să lăsăm ca 
Franța să aibă mame bune și ea va avea fii buni.” 
Ori de câte ori i s-a ivit ocazia, el a repetat ceea ce 
a învățat de la acea doamnă. 

Louis de Beaufort, un istoric francez, a scris: 
„Viitorul societății este în mâinile mamelor.”

Amintește-ți acest lucru: În spatele fiecărui 
om mare se află, în primul rând, o mamă excelen-
tă și în al doilea rând un tată grozav. În casele lor 
prăpastia dintre generații este practic inexistentă. 

Apropo: Cum își arată o femeie măreția ei? 
Nu prin expunerea obiectelor ei de înfrumusețare a 
aspectului ei fizic, ci prin dezvăluirea calităților sale 

spirituale în viața de zi cu zi. Caracterul ei demn 
este ceea ce o face măreață în ochii lui Dumnezeu. 

„Amintiți-vă de soția lui Lot”
Mamele ar trebui, de asemenea, să învețe o 

lecție de la o altă femeie menționată în Biblie – 
soția lui Lot – nu ca un exemplu demn de urmat, 
ci ca un avertisment serios. De ce și-a pierdut Lot 
copiii? Deoarece căminul său era împărțit. El a 
fost un om temător de Dumnezeu, dar soția sa a 
fost o femeie nereligioasă. Prin influența ei greșită, 
ei au făcut o greșeală după alta. Mai întâi ei s-au 
despărțit de Avraam și de comunitatea sa. Ei s-au 
înstrăinat de casa lui Dumnezeu. În alt doilea 
rând au mers să locuiască într-un loc periculos, și 
anume în Sodoma, unde corupția atingea punctul 
culminant. În al treilea rând, prin atitudinea ei ne-
gativă față de Dumnezeu, ea a contracarat efectul 
influenței bune pe care el încerca să o exercite asu-
pra fiicelor lor. Prin urmare, atunci când au ajuns 
la maturitate, ele nu au putut să mai facă distincție 
între bine și rău.   

În multe situații tatăl este cel care exercită o 
influență greșită. Dar cum este când amândoi, tatăl 
și mama, trag în aceeași direcție, spre același scop 
auto-distructiv? Iată ce a scris Annei Landers, o 
tânără:

„Părinții mei m-au răsfățat. Ei mă lasă să fac 
totul și nimic. Ei îmi permit să merg în orice loc 
și cu oricine. Orice copil care găsește distractivă o 
astfel de viață, este nebun. Practic eu m-am crescut 
singură și viața mea este un dezastru.” 

Chiar și printre creștini sunt mulți care repetă 
greșeala lui Eli. Citiți 1 Samuel 2:22-24; 3:13,14. 
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Am cunoscut mulți părinți indulgenți care 
și-au răsfățat copiii până la punctul unde tinerii au 
deprins dorințe capricioase, neglijarea datoriei și 
atitudinea lor iresponsabilă. Și când au crescut, ei 
erau inadaptați acasă, la școală, la lucru, în căsăto-
ria lor, în viața religioasă – nepotriviți peste tot. 

Un ciclu de schimbări psihologice
În multe cazuri gândirea fiilor (sau a fiicelor) 

cu privire la părinții lor creștini raționali, poate fi 
prezentat într-un ciclu:

La vârsta de 8-10 ani copilul gândește (și dez-
văluie prin gândirea sa): Părinții mei sunt geniali; 
ei știu aproape totul. La 15 ani: Părinții mei nu 
știu prea multe lucruri. În multe domenii sunt mai 
bine informat ca ei. La 20-30 ani: Tatăl meu e un 
neghiob și mama mea este demodată și neajutorat 
de ignorantă. Ei practic nu știu nimic. La 40-50 
ani: Părinții mei nu sunt chiar așa de proști cum 
am crezut. O, nu! Ochii lor erau deschiși pentru 
multe lucruri pe care eu nu eram capabil să le 
văd. La 60 de ani: Tata este înțelept. Mama mea a 
avut mult bun simț. Ei au avut multă experiență, 
judecată bună și soluții inteligente. Ar fi trebuit să 
ascult sfatul lor. 

Un avertisment împotriva severității 
excesive

În timp ce unii părinți sunt foarte indulgenți, 
alții sunt excesiv de severi. Proverbul ironic: 
„Cruță nuiaua și-l vei strica pe fiul tău”, este 
adesea greșit aplicat. Rezultatul: Unii copii, 
supuși din rutină unor pedepse severe, își pierd 
individualitatea, personalitatea și respectul de 
sine. Ei nu au suficientă tărie morală pentru a 
sta pe propriile lor picioare și, atunci când vine 
încercarea, ei cad asemenea unei victime neajuto-
rate. Alții merg în cealaltă extremă. Ei se revoltă 
împotriva părinților, împotriva profesorilor, 
împotriva autorităților, împotriva lui Dumnezeu. 
Nu este ușor să păstrezi o cale de mijloc între cele 
două extreme. 

Concluzie
Profetul Isaia anticipează bucuria pe care 

părinții creștini o vor experimenta în ziua cea 
mare, care este chiar în fața noastră. În acea zi 
nici o îngrijorare nu va tulbura mintea părinților 
credincioși, până acolo că ei vor spune: „Iată, eu 
și copiii pe care Domnul mi i-a dat”. (Isaia 8:18).

Articol tradus din Reformation Herald, vol. 52, nr. 1
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Trecutul traieste!- ,

A sosit timpul pentru uriașa solie a 
îndreptățirii prin credință în sângele 
ispășitor al lui Hristos. Ce lipsește 
comunității Domnului este viața spiri-

tuală și sfințenia, fără de care nimeni nu va putea 
vedea pe Dumnezeu. 

Isus vorbea lui Nicodim despre o viață 
spirituală, pe care învățătorul iudeilor n-o putea 
înțelege. El se prefăcea că pricepe pe Isus într-un 
înțeles literar, dar el nu înțelegea și de aceea îl 
întreba: „Cum se poate naște un om bătrân?”

După cuvintele Mântuitorului pentru 
Nicodim trebuia o putere se sus, venită în inima 
omului prin Spiritul Sfânt, putere care schimbă 
întreg omul și această schimbare întemeiază 
nașterea din nou. Isus a continuat zicând: „Ce 
este născut din carne este carne și ce este născut 
din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: ‘Tre-
buie să vă nașteţi din nou.’ ” Aici Isus caută să-l 
facă pe Nicodim să înțeleagă necesitatea puterii 
Duhului Sfânt, într-o măsură mare, asupra inimii 
omenești, care trebuie curățită înainte ca Dom-
nul să lucreze cu mare putere.

Când acest izvor al inimii va fi curățat, atunci 
terenul pentru o recoltă bogată este pregătit.

Absoluta necesitate a renașterii a fost prezen-
tată înaintea aceluia ce se credea a fi un tălmăci-
tor al Sfintelor Scripturi și al profețiilor. Mulți 
și astăzi citesc Scripturile în zadar ca și Nicodim 
odinioară și, totuși, nu știu că inima trebuie mai 
întâi să fie curățită de orice mânjitură morală 
și de orice duh necurat, înainte de a fi pregătită 
pentru preschimbare și pentru ploaia târzie.

Domnul vorbea cu privire la activitatea 
lăuntrică a harului asupra inimii nerenăscute 
încă. El arată și astăzi necesitatea care trebuie să 
aibă loc în fiecare care dorește să devină părtaș al 
vieții veșnice.

Care e necesitatea timpului?
Domnul arată și astăzi ce e necesar să aibă în 

fiecare suflet ce dorește după o sfântă pregătire 
pentru ploaia târzie. În orice caz, în comunitatea 

Domnului există suflete respectoase care deplâng 
cu toată inima indiferența, lipsa de activitate și 
somnolența multora care se cred tâlcuitori ai 
Bibliei. Isus însă, desfășoară cu răbdare planul de 
mântuire, arătându-i comunității Sale cum înge-
rul harului e în perspectivă să-și ia zborul către 
cer, lăsând pe cei nepăsători și indiferenți pradă 
întunericului lui Satan.

Deci, lumina descoperită în zilele noastre 
comunității Domnului prin solia îndreptățirii 
prin credință într-un Mântuitor iertător de 
păcate, umple inima fiecărui suflet cu speranță 
și îmbărbătare, în puterea transformatoare prin 
credință. La fel ca și vântul, explicat de Isus lui 
Nicodim, care, deși nevăzut, totuși auzit, iar efec-
tele sale se pot cunoaște asupra inimii, descope-
rindu-se în orice faptă a aceluia ce a primit uriașa 
solie de redeșteptare.

Cine e făcut răspunzător îndeosebi?
Isus prin această solie ne atrage atenția 

asupra profețiilor lui Daniel și Ezechiel: „Fiul 
omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când 
vei auzi un cuvânt care va ieși din gura Mea, să-i 
înștiinţezi din partea Mea! Când voi zice celui 
rău: ‘Vei muri negreșit!’, dacă nu-l vei înștiinţa și 
nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cea rea 
și să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nele-
giuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta!”

„Dumnezeu cere de la acei cărora El le-a 
încredințat răspunderi sfinte, ca să fie la înălțimea 
răspunderilor lor. Omul este jos aici - spre a fi în-
cercat și examinat, iar acei cărora li s-a încredințat 
poziții cu răspundere, trebuie să decidă, dacă vor să 
se înalțe pe ei înșiși sau pe Făcătorul lor; dacă vor 
să folosească puterile lor pentru a apăra pe semenii 
lor sau de a înălța și preamări pe Dumnezeu.

... Dar unii oameni, îndată ce sunt puși în 
posturi cu răspundere sfântă, se privesc pe sine ca 
bărbați mari; și acest cuget, dacă este întreținut, 
va înăbuși dorința după luminarea divină, singura 
care este în stare a face pe oameni mari. Acei 
care mențin asemenea vederi înăbușe orice șansă 

Mihai StrezaScapati-va viata!,,
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de a avea într-înșii o adevărată mărime, pentru 
că ei nu vor să fie luminați de Soarele Dreptății. 
Dar oamenii nu pot stinge lumina vieții, chiar 
dacă ei închid ochii lor strâns ca să nu poată 
vedea. Soarele Dreptății (solia îndreptățirii prin 
credință) nu strălucește cu nimic mai puțin din 
cauză că uneltele omenești sărmane și nebunești 
se învăluie pe sine într-un întuneric făcut de ei 
înșiși.” (Mărturii pentru predicatori, pg. 247, 248).

Ce trebuie să aibă loc?
„Le voi da o altă inimă și voi pune un duh 

nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de 
piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze 
poruncile Mele, să păzească și să împlinească 
legile Mele, și ei vor fi poporul Meu, iar Eu 
voi fi Dumnezeul lor... De aceea vă voi judeca 
pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel, zice 
Domnul, Dumnezeu. Întoarceţi-vă și abateţi-vă 
de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă 
ducă nelegiuirea la pieire. Lepădaţi de la voi toate 
fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de 
o inimă nouă și un duh nou.”

„Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeu-
le, pune în mine un duh nou și statornic! Nu mă 
lepăda de la Faţa Ta și nu lua de la mine Duhul 
Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii 
Tale, și sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! 
Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, și 
păcătoșii se vor întoarce la Tine...” „Vă voi da o 
inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi 
scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi 
da o inimă de carne.”

Care e lucrarea înaintea reînsuflețirii?
Mai înainte ca ploaia târzie să aibă loc, tre-

buie o naștere din nou și o zidire a unui duh nou, 
iar aceasta se va produce prin harul reprezentat 
prin ploaia timpurie - prin puterea aceasta inima 
va fi sfințită, iar viața și caracterul se vor înnobi-
la. Numai această strânsă legătură a omului cu 
Dumnezeu, dă posibilitatea de a câștiga biruința 
asupra oricărui cuvânt nedrept și asupra oricărei 
fapte nedrepte. Dacă noi ne apropiem din zi în 
zi tot mai mult de Domnul și dacă urmărim cu 
toată seriozitatea a dobândi acest Duh Sfânt nou, 

el ne va face capabili pentru marea luptă ce este în 
viitor și pregătiți pentru reînsuflețirea ploii târzii.

Solia îndreptățirii prin credință are meni-
rea în comunitatea Domnului să îndeplinească 
toate aceste cerințe ale Cuvântului Domnu-
lui și pe care omul cu propria sa putere nu le 
poate face. Ea e trimisă de Dumnezeu și este 
menită în felul următor: această solie prezentă 
despre îndreptățirea prin credință este o solie 
de la Dumnezeu. Ea poartă semnele divine de 
recunoaștere, căci rolul ei este sfințirea... este 
cea mai dulce melodie care a ieșit vreodată de 
pe buzele omenești. (Review and Herald, 8 august 
1889). A nu primi această solie a îndreptățirii 
prin credință înseamnă a fi în ceata din Apoca-
lipsa 3 ce este descrisă ca fiind goi și stăpâniți de 
îndreptățire de sine. Această mizerie și goliciune 
înseamnă lipsa dreptății lui Hristos. În dreptatea 
lor proprie ei sunt înfățișați ca fiind îmbrăcați 
în zdrențe murdare și tocmai în această stare ei 
se înșeală pe ei înșiși crezându-se îmbrăcați cu 
dreptatea lui Hristos. Poate fi o mai mare amăgi-
re ca aceasta? (Review and Herald, august 1894).

Observați bine - ultimei comunități îi 
lipsește această solie a îndreptățirii prin credință 
într-un Mântuitor iertător de păcate. Duhul 
Sfânt avertizează pe toți, pe cei bătrâni, pe cei 
tineri, pe predicatori, pe prezbiteri, pe conducă-
tori și membrii de a nu se împotrivi acestei solii și 
nici soliilor ce vestesc această solie prin cuvintele: 
„În cer domnește tristețea din pricina orbirii 
spirituale a multora dintre frații noștri. Domnul 
a trezit solii, i-a înarmat cu Duhul Său cel Sfânt și 
le-a zis: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi 
glasul ca o trâmbiţă și vestește poporului Meu 
nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” Niciu-
nul să nu cuteze a se așeza între popor și solia din 
cer. Solia de la Dumnezeu va veni la popor - și 
dacă nici un glas nu se va ridica printre oameni, 
atunci pietrele vor striga cu glas tare. Eu somez 
pe fiecare predicator ca să caute pe Domnul, să 
lepede mândria, să lase lupta pentru supremație 
și să-și umilească inimile înaintea lui Dumnezeu. 
Ceea ce ține comunitatea în slăbiciune este răcea-
la inimii, necredința acelora care pretind a avea 
credință.” (Review and Herald, 26 iunie 1892).

Articol preluat din Păzitorul Adevărului, anul XXVII, Nr. 1/1945
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O dietă echilibrată în ce privește 
aportul „grăsimilor” a fost și rămâne 
o provocare zilnică pentru toți cei 
care sunt cu adevărat interesați de 

menținerea sănătății sau de încetinirea evoluției, 
respectiv vindecarea unor boli deja instalate. Fiind 
o problemă de egal interes atât pentru tineri, cât 
și pentru vârstnici, acest subiect este larg dezbătut 
în cadrul diverselor comunități, multe dintre ele 
având preponderent interese financiare perso-
nale. În consecință, multe persoane pot cădea în 
plasa acestora, rezultatul fiind nu doar cheltuirea 
inutilă a unor sume importante de bani, ci în unele 
situații, chiar apariția unor probleme de sănătate 
suplimentare ca rezultat al utilizării unor produse 
farmaceutice sau „naturiste” cu efecte dăunătoare. 

Aspecte generale
Alături de proteine și carbohidrați, lipidele 

întregesc clasa elementelor nutritive care furni-
zează energie pentru funcționalitatea celulelor 
din organismul uman. În limbajul curent se 
utilizează frecvent termenul de „grăsimi” ca echi-
valent al lipidelor sau ca echivalent al subclasei 
numite trigliceride care constituie principala 
formă de reprezentare a grăsimilor atât în ali-
mente, cât și în organismul uman. Celelalte două 
subclase sunt sterolii din categoria cărora cel mai 
cunoscut este colesterolul și fosfolipidele dintre 
care un element cunoscut este lecitina.

Contrar ideii generalizate că „grăsimile” de 
orice tip sunt dăunătoare și trebuie eliminate în 
totalitate din dietă, există argumente suficiente 
că lipidele îndeplinesc multiple roluri pozitive 
în organismul uman, fiind indispensabile vieții. 
Decizia în ce privește echilibrul în dietă nu con-
stă în a renunța definitiv la consumul de lipide, 

Lipide pentru sănătate –  
o provocare actuală

Mihaela Răileanu, medic rezident medicină internă

ci în a face diferența între cele de calitate și cele 
nesănătoase și a aprecia corespunzător aportul 
zilnic necesar de lipide.

Pentru a sublinia mai mult beneficiul adus 
de lipide, este important de menționat faptul că 
acestea reprezintă forma principală de stocare a 
energiei în organismul uman, rezervele de lipide 
putând fi utilizate, de exemplu, în situațiile de 
urgență, când combustibilul provenit din celelal-
te forme de nutrienți (carbohidrați sau proteine) 
a fost epuizat. Unele din exemplele clasice în 
acest context sunt postul, sau efortul intens, 
prelungit în absența aportului de nutrienți prin 
alimentație. Astfel se explică scăderea în greutate 
la persoanele care efectuează efort prelungit, 
fără a suplini consumul de energie cu suficiente 
alimente, resursele necesare fiind extrase din 
depozitele de grăsime din organism. 

Un alt rol important este cel de sistem 
antișoc pentru fiecare organ în parte. Atât inima, 
cât și ficatul, splina și nu doar acestea, sunt 
înconjurate de un strat subțire – în mod nor-
mal – de țesut adipos (grăsime) care protejează 
organele respective de impactul cu alte organe 
sau cu sistemele dure (cum ar fi sistemul osos) în 
timpul diverselor mișcări. Mai mult decât funcția 
de protecție mecanică, lipidele din organism au 
rol de protecție termică, menținând o tempera-
tură constantă a corpului indiferent de variațiile 
termice din exterior. 

Lipidele intră în structura membranei celula-
re și a altor componente esențiale în organismul 
uman, cum ar fi anumiți hormoni sau anumite 
fluide din organism (bila). Pentru vitaminele so-
lubile în grăsimi (A, D, E și K), lipidele formează 
mijlocul de transport al acestora, contribuind la 
absorbția lor în corp.4,5
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Trigliceridele
Din punct de vedere chimic, trigliceridele 

conțin acizi grași care le diferențiază în funcție 
de gradul de „saturare” (adică gradul de încărcare 
al acestora cu molecule de hidrogen). Această 
diferențiere împarte acizii grași în două clase mari: 
saturați (comparabili cu un burete plin cu apă) 
și nesaturați (buretele după ce este stors de apă). 
Pentru a determina calitatea unui aliment din 
categoria celor cu conținut lipidic ridicat, este im-
portant de știut care este raportul între acizii grași 
nesaturați și cei saturați în alimentul respectiv. Cu 
cât acest raport este mai mare, cu atât calitatea 
„grăsimilor” este mai bună. Acest raport este favo-
rabil în principal în grăsimile de origine vegetală, 
pe când acizii grași saturați predomină în grăsi-
mile animale.5 Un alt criteriu de diferențiere și de 
identificare a unui raport favorabil, este fluiditatea 
alimentului respectiv, acesta fiind cu atât mai fluid 
la temperatura camerei (25ºC), cu atât grăsimile 
sunt mai nesaturate (de exemplu uleiul de floarea 
soarelui, comparativ cu untul).4,5 

Dintre uleiurile vegetale, excepție de la 
regulile generale enunțate anterior, fac uleiul 

de cocos și cel de palmier, acestea două având o 
preponderență de grăsimi saturate în compoziția 
lor și încadrându-se astfel la categoria de „gră-
simi” asemănătoare cu cele de origine animală. 
Mai mult decât atât, uleiul de cocos este mai bo-
gat în acizi grași saturați decât untul sau untura. 
Din acest motiv, atât uleiul de cocos, cât și cel de 
palmier utilizate în pregătirea diverselor ali-
mente, cresc riscul cardiovascular prin creșterea 
nivelului de colesterol.4,5

Pe de altă parte, utilizarea necorespun-
zătoare a uleiurilor vegetale „sănătoase” (cu 
preponderență de acizi grași polinesaturați) 
poate avea efect asemănător cu acela al utilizării 
grăsimilor nesănătoase. În această categorie 
intră toate grăsimile vegetale care sunt supuse 
procesului hidrogenare, proces care, după cum îi 
spune și numele, înseamnă adăugarea de hidro-
gen la acizii grași. Deși explicația chimică pare 
complicată, acest proces se desfășoară adesea în 
multe din bucătăriile gospodinelor care doresc 
să dea „gust” hranei prin prăjire în ulei. Uleiul 
supus la o anumită temperatură (cea la care 
ajunge prin prăjit), își modifică structura chi-
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mică, iar acizii grași 
din componența sa 
devin de tip „trans”. 
Aceștia sunt bine 
cunoscuții acizi grași 
„trans” dăunători 
atât pentru sistemul 
cardiovascular în 
mod asemănător cu 
grăsimile saturate, 
crescând nivelul de 
grăsimi din sânge 
și, în consecință, 
crescând riscul de 
obstruare al vaselor 
sangvine prin depunere de grăsimi la nivelul lor, 
cât și pentru sistemul digestiv, crescând riscul de 
cancer de tub digestiv. În comerț, pe lângă as-
pectul de a da „gust” unor alimente, procesul de 
hidrogenare este des utilizat pentru a le deter-
mina să se mențină „proaspete” o perioadă cât 
mai îndelungată, această tehnică fiind utilizată, 
de exemplu, pentru produsele de cofetărie. 

Prin acest proces de hidrogenare este 
obținută margarina, a cărei reclamă este că ar fi 
un produs de origine vegetală, dar pentru care se 
poate argumenta, pe bună dreptate, că este chiar 
mai dăunătoare decât untul, prin conținutul 
ridicat de acizi grași de tip trans. Între produ-
sele alimentare cu conținutul cel mai mare de 
grăsimi trans (50% sau chiar mai ridicat), se 
numără următoarele: prăjiturile din comerț, 
gogoșile, cartofii prăjiți și orice alt tip de vegeta-
le prăjite, carnea prăjită, chipsurile și popcornul 
pregătit în ulei.4

Sterolii
Din această clasă a sterolilor, cel mai cu-

noscut este colesterolul, care poate proveni din 
alimentație sau poate fi produs în organism. Prin-
cipalele roluri ale sterolilor în organism sunt cel 
de formare al bilei (lichid produs de ficat și stocat 
interprandial la nivelul vezicii biliare, de unde 
este eliberat în timpul mesei pentru a contribui la 
procesul de digestie), rolul de component struc-
tural al unor hormoni și al vitaminei D.

Excesul de colesterol se acumulează în 
peretele vaselor de sânge, aceste depozite (nu-
mite plăci de aterom) îngustând, în timp, vasul, 
până la obstrucție. Celulele care sunt private de 
aportul de sânge datorită unui vas obstruat mor 
(se necrozează). Aceasta este, pe scurt, explicația 
fiziopatologică a mecanismului de producere a 
infarctului miocardic sau a accidentului vascular 
cerebral ischemic. 

Colesterolul exogen (provenit din aportul 
alimentar) se găsește doar în produsele de origine 
animală. Nici un tip de produs vegetal nu conține 
colesterol, nici chiar cele pe care le includem în 
categoria alimentelor „grase”. Astfel, uleiurile ve-
getale, avocado și toate celelalte produse vegetale, 
care au în structura lor lipide, conțin doar trigli-
ceride cu un procent mai mic sau mai mare de 
acizi grași saturați, respectiv nesaturați. Alimente-
le cu conținutul cel mai crescut de colesterol sunt 
carnea (în special cea roșie) și oul.4

Colesterolul endogen (produs de organism) 
este sintetizat de ficat, acesta producând 800-
1500 mg de colesterol pe zi, o cantitate mult 
mai mare decât cea adusă de un aport exogen 
echilibrat.4

Fosfolipidele
Așa după cum am menționat deja, reprezen-

tantul cel mai cunoscut al acestei clase este lecitina. 
Rolul lecitinei este cel de emulsifiere, proces care 
se referă la calitatea de amestec uniform al apei cu 
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grăsimile. În absența unei substanțe „de legătură”, 
apa și grăsimea rămân separate (de exemplu uleiul 
turnat într-un pahar cu apă va rămâne mereu se-
parat). Un exemplu des întâlnit prin care se poate 
înțelege mai bine rolul lecitinei, este în prepararea 
unei rețete clasice de maioneză. Uleiul și zeama de 
lămâie nu se pot „contopi”, decât prin adăugarea 
substanței cu calitate de emulsifiere, aceasta fiind 
lecitina din gălbenușul de ou. 

Rolul de emulsifiere al lecitinei este important 
în procesul de transport al grăsimilor la nivelul 
membranei celulelor din organismul uman. 
Deși prin acest proces, lecitina din organism 
influențează scăderea colesterolului din sânge, 
aportul exogen (din exterior) de lecitină prin supli-
mente nutritive nu va reduce colesterolul.1,5 

Lipoproteinele și dislipidemiile
Lipoproteinele sunt complexe formate din 

lipide (trigliceride, colesterol), proteine și alte 
componente, precum vitaminele liposolubile. 
Acestea sunt de fapt „mijloacele de transport” 
ale lipidelor prin fluidele corpului către/de la 
celule.2 Astfel ele transportă lipidele și vitaminele 
liposolubile de la nivelul ficatului la alte țesuturi 
care „solicită” acești nutrienți pentru asigurarea 
funcționalității celulelor lor și, de asemenea, 
transportă colesterolul de la diverse celule la 
nivelul ficatului pentru a fi eliminat.

În funcție de gradul de densitate, lipoprote-
inele se împart în cinci clase majore2, dintre care 
cele mai cunoscute sunt lipoproteinele HDL (cu 
densitate crescută) și LDL (cu densitate scăzută). 
Înțelegând rolul acestor transportori, se deduce 
logic faptul că o creștere a transportorilor de tip 
HDL va tinde să scadă colesterolul din torentul 
sangvin, prin faptul că îl elimină prin interme-
diul ficatului, în timp ce o creștere importantă a 
transportorilor de tip LDL va tinde să mărească 
nivelul colesterolului din sânge. 

Dozările uzuale ale grăsimilor din sânge eva-
luează următoarele componente: trigliceridele, 
colesterolul total, HDL colesterolul (considerat 
colesterolul „bun”) și LDL colesterolul (consi-
derat colesterolul „rău”). Valorile normale ale 
acestora sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabel 1. Valori normale ale lipidelor pentru adulți 3

Acumularea în exces a uneia sau a mai multor 
clase de „transportori” ai lipidelor în organism de-
termină dislipidemiile (creșterea nivelului de lipide 
sau de anumite fracțiuni ale lipidelor în sânge). 
Acestea pot fi primare (cele genetice, moștenite) 
care rezultă din defecte ale genelor răspunzătoare 
de formarea și controlul acestor transportori și 
secundare (cele determinate de o altă patologie). 
Spre deosebire de cele primare, în care nu poate fi 
controlată cauza, ci se controlează doar efectul, în 
dislipidemiile secundare se poate interveni terape-
utic asupra factorului determinant al patologiei, 
iar odată cu control acestuia va scădea și nivelul 
lipidelor. 

Cele mai frecvente patologii care determină 
dislipidemii secundare sunt următoarele:

a. Obezitatea. Țesutul adipos eliberează acizi 
grași care ajung la ficat, unde sunt procesați și 
transformați  în trigliceride, acestea, la rândul lor, 
fiind transmise în circulația sangvină prin interme-
diul transportorilor. Profilul lipidic al pacienților 
obezi este, în general, cu nivel crescut de trigliceri-
de, colesterol total, LDL colesterol și nivel scăzut 
de HDL colesterol. Scăderea în greutate a acestora 
va ameliora profilul lipidic.1,2 În plus, pentru toți 
pacienții cu dislipidemii, dar pentru această cate-
gorie a celor obezi în particular, activitatea fizică 
regulată va contribui la scăderea trigliceridelor și 
a LDL colesterolului și chiar la creșterea HDL 
colesterolului, acest ultim efect fiind cel mai bine 
exprimat la pacienții care adoptă această măsură de 
tratament nonfarmacologic prin exercițiu fizic.2,5

b. Diabetul zaharat tip 2 (diabetul zaharat al 
adultului). Profilul lipidic al acestor pacienți poate 
fi modificat chiar și la cei cu un control eficient al 
valorilor glicemice, datorită tulburărilor de funcție 
ale pancreasului și datorită unei secreții necores-

Lipide        Sex     mg/dl
Trigliceride        bărbați  40-160
          femei  35-135
Colesterol total   bărbați/femei   < 200
LDL colesterol   bărbați/femei   < 130
HDL colesterol        bărbați   > 45
          femei   > 55
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punzătoare a hormo-
nului numit insulină. 
Acești pacienți au cel 
mai frecvent un nivel 
crescut de LDL coles-
terol și un nivel scăzut 
de HDL colesterol; 
creșterea nivelului de 
trigliceride este mai rar 
determinată direct de 
diabetul zaharat tip 2.1,2

c. Bolile renale. 
Anumite boli renale pot 
fi asociate cu un nivel 
crescut al colesterolului 
total și LDL coleste-
rolului sau al triglice-
ridelor, ca rezultat al 
unei sinteze crescute de 
transportori tip LDL 
la nivelul ficatului, 
sinteză determinată de 
patologia renală.2

d. Bolile ficatului. Ficatul reprezintă „cen-
trul” de producere, prelucrare și chiar eliminare al 
lipidelor din organism, motiv pentru care majori-
tatea bolilor acestora sunt asociate cu dislipidemii. 
Din acest motiv hepatitele cauzate de factori 
infecțioși (cum ar fi hepatita B, C), drogurile, 
alcoolul sunt asociate adesea cu o creștere a coles-
terolului și trigliceridelor.1,4 În hepatitele severe 
sau în bolile în care funcția ficatului este aproape 
nulă, colesterolul și trigliceridele au nivele saguine 
extrem de reduse, indicând incapacitatea ficatului 
de a le sintetiza.2,5

e. Bolile tiroidei. Hipotiroidismul 
(hipofuncția tiroidei) este asociată cu nivel crescut 
de LDL colesterol la nivel sangvin, întrucât acesta 
nu este captat într-un ritm normal de către ficat, 
pentru a fi eliminat; uneori acești pacienți au și un 
nivel crescut de trigliceride. Deoarece bolile tiroidei 
sunt mascate de cele mai multe ori, este recoman-
dat ca pacienții care au nivele crescute de LDL sau 
trigliceride să își verifice și funcția tiroidei.2

f. Alcoolismul. Consumul regulat de alcool 
poate crește atât trigliceridele, cât și toate tipurile 

de fracțiuni de colesterol.1,2,5 Deși în unele cazuri, 
alcoolul poate crește și HDL colesterolul2, efectul 
acestuia nu este doar asupra acestui tip de coles-
terol, ci și asupra LDL colesterolului, crescându-l, 
motiv pentru care nu este un argument de a fi 
recomandat nimănui. Pe de altă parte, efectele 
negative ale alcoolului sunt mult mai extinse și 
beneficiul asupra HDL colesterolului este nesem-
nificativ în acest context.

Concluzii
Înțelegerea funcției, rolului și mecanismului 

de acțiune al lipidelor în organismul uman oferă 
posibilitatea de a lua decizii logice și echilibrate 
în ce privește alimentația și, mai mult decât atât, 
înlătură riscul de a fi înșelați de reclamele unor 
suplimente nutritive sau alimente așa zis „vegetale”, 
al căror consum poate crește riscul de boli cardi-
ovasculare sau cancerigene chiar mai mult decât 
produsele echivalente de origine animală. Fie că 
este necesară sau nu inițierea unui tratament medi-
camentos – această decizie aparținând medicului 
în funcție de gravitatea cazului și riscurile aferente 
– beneficiul adus de schimbările stilului de viață 
rămâne la fel de important în ambele cazuri.
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În concluzie, sfatul atât pentru pacienți, cât 
și pentru cei care nu au ajuns încă în situația de 
„pacient” este de a consuma echilibrat lipidele, fără 
a le exclude în totalitate, dar alegând categoriile de 
lipide care nu au un efect negativ în special asupra 
sistemului cardiovascular. Din acest motiv este in-
dicată evitarea alimentelor cu conținut crescut de 
grăsimi animale (cum ar fi untura, carnea, untul).

 În plus, sfatul pentru vegetarieni este de a 
exclude din alimentație produsele cu risc canceri-
gen și aterosclerotic crescut – alimentele prăjite cu 
conținut crescut de acizi grași de tip trans – și de a 
nu exagera prin consumul alimentelor vegetale cu 
un aport ridicat de acizi grași saturați – din catego-
ria cărora sunt uleiul de palmier și cel de cocos. 

În orice alegere cu privire la lipide din 
alimentație trebuie să se țină cont de faptul că 
deciziile s-ar putea să nu aibă un efect imediat, în 
schimb, au cu siguranță un efect pe termen lung, 
atât pentru propriul organism, cât și pentru cel al 
urmașilor cărora li se transmite, pe lângă un fond 
genetic cu predispoziție de a dezvolta anumite 
boli, și un set de obiceiuri negative care sunt adesea 
atât de înrădăcinate încât există chiar tendința de a 
le confunda cu încărcătura genetică.

Iar în ce privește aportul grăsimilor „bune”, 
este de preferat selectarea alimentelor cu acest tip 
de grăsimi și evitarea suplimentelor nutritive de 
lipide (exemplu capsulele cu Omega-3, lecitina) și 
a altor produse comerciale, care nu au un beneficiu 
real asupra sănătății.
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Doamna U. este pacientă veche. Prima 
dată a venit la Eden acum 6 ani, în 
urma unei intervenții chirurgicale, 
după ce fusese diagnosticată cu cancer 

de colon. Venea de două ori pe an pentru că regi-
mul alimentar și tratamentul aplicat în instituția 
noastră răspundeau cu succes problemelor de 
sănătate pe care le avea. Deși lucrurile mergeau 
bine după operație, exista o problemă ce apăruse 
ca urmare a unui sindrom aderențial ce îi îngreuia 
tranzitul intestinal, făcând uneori mâncarea să se 
miște atât în sensul natural, cât și invers, ocazie 
cu care se puteau auzi zgomote însemnate, ușor 
de perceput chiar și de cei din jur, dată fiind in-
tensitatea lor neobișnuită. Acest fapt o împiedica 
să iasă în societate, pentru că mereu era percepută 
ca fiind cu stomacul gol, și intestinele chiorăinde, 
lucru deranjant. 

Ca să rezolve această problemă neplăcută a 
încercat în 2014 să facă mai multe investigații în 
speranța că va exista o soluție. I s-au recomandat 
investigaţii imagistice și pentru ca rezultatul să 
fie mai exact a fost întrebată dacă este alergică la 

Vești bune din EDEN

anumite substanțe în vederea folosirii substanței 
de contrast. Pentru că nu avusese nici o reacţie 
alergică înainte, pacienta a primit substanța pe 
care a trebuit să o înghită, pentru ca apoi să fie 
supusă investigaţiei.

Totuși, fără să fi anticipat consecinţele, 
doamna a început să se simtă rău, întregul corp 
s-a inflamat, a început să aibă probleme rena-
le (insuficienţă renală), ca reacţie alergică la 
substanţa pe care o ingerase. În încercarea de a re-
zolva o problemă, a dat de o alta, și încă mult mai 
mare. A petrecut mai multe săptămâni consecutiv 
în spital, situaţia ei fiind tot rea. Timpul petrecut 
acasă era scurt și urmat de săptămâni petrecute în 
spital, ca o veterană a spitalului, fără practic mari 
schimbări înspre bine. 

În aceste clipe grele, când nu se întrevedea 
nici o speranță de vindecare, descurajarea părea 
să fie ceea ce se adăugase stării de rău. Și totuși, 
doamna U. încerca să fie puternică. Știa că la 
Eden are prieteni de nădejde care o pot susține 
cu rugăciunile lor. De pe patul spitalului vorbea 
din când în când cu cei pe care îi cunoscuse aici. 

„Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea,  
picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului:  

‘Dumnezeul tău împărăţeşte!’ ” Isaia 52:7
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Când o sunam îi simțeam suferința din voce. 
Avea glasul stins, nu mai spera în reabilitare. 
De aceea a chemat preotul confesiunii de care 
aparţinea, să se spovedească, să se împărtășească, 
și aștepta să moară. O cunoștință îi stătea alături 
pentru îngrijirea necesară. Și atunci, într-una din 
acele clipe grele, când nici o rază de speranță nu 
se întrevedea, a fost din nou sunată de una dintre 
persoanele care o îngrijise la Eden. 

Poate că suntem departe, prinși cu o mulțime 
de activități, poate ne temem că deranjăm, că nu 
e momentul potrivit, sau poate tocmai avem o 
clipă de răgaz și vrem să profităm de un moment 
de tihnă, dar dacă Duhul lui Dumnezeu ne 
îndeamnă să ne interesăm de cei pe care îi știm în 
suferință e bine să nu ezităm. Așa s-a întâmplat 
în experiența acestei doamne. Un nou telefon, o 
vorbă de încurajare, o asigurare că cineva se roagă 
încă pentru ea au fost un nou imbold de a prinde 
curaj, o nouă decizie să continue lupta. 

Apoi a avut un vis. Cineva o îndemna să se 
ridice pe marginea patului și să meargă. Și  s-a 
ridicat din pat după 7 luni de stat nemișcată, și a 
mers în bucătăria din apartamentul în care locuia. 
Doamna care o îngrijea s-a speriat foarte tare când 

a văzut-o. A crezut chiar că vede o stafie, și a fugit 
din apartament, după care a revenit și a constatat 
că într-adevăr era ea, pacienta pe care o îngrijea și 
care reușise în mod miraculos să se ridice din pat 
după mai bine de jumătate de an.  Și, prin mila lui 
Dumnezeu, s-a restabilit încet, încet; a recâștigat 
în greutate (de la 42 de kg a revenit la 72 kg). 

Acum e bine. Se îngrijește în continuare să-și 
verifice și să-și mențină sănătatea, iar când merge 
la vreun medic duce cu dumneaei un dosar gros 
pentru a prezenta tot istoricul bolilor, care îi sur-
prinde atât de mult pe medicii care o examinează, 
încât unul dintre ei i-a spus: „Doamnă, ce căutați 
aici? Locul dumneavoastră era la Belu (cunoscu-
tul cimitir din București). Nu mai erau locuri?” 

Da. Medical vorbind așa trebuia să fie, dar 
există și astăzi minuni ale lui Dumnezeu printre 
noi. Doamna U. știe că s-a făcut cu ea o minune, 
că viața ei de acum e doar un dar. Și prima ei 
dorinţă după însănătoșire a fost să vină din nou 
la Breaza, să împărtășească cu noi minunata ei 
experiență și să Îi mulţumească lui Dumnezeu. 
Gândul ei este că rugăciunile i-au fost ascultate, și 
că, ţinând cont de vârsta ei (78 ani), așa cum spu-
nea Domnul Isus pacientului pe care l-a vindecat, 
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trebuie să ia seama la îndemnul „du-te și să nu mai 
păcătuiești, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”

***
Domnul V. din Chișinău a mai fost pacient 

la Eden și anul trecut, în august. Sejurul petre-
cut aici, cu tot ce include terapia și programele 
desfășurate la noi, lăsaseră o impresie bună. Din 
punct de vedere al sănătății problemele se ame-
lioraseră considerabil, iar influența credinței ad-
vente îl impresionase. Mai cunoscuse adventiști, 
dar nu îl impresionaseră cu ceva mai înainte, dar 
după cele două săptămâni petrecute la noi a luat 
cuvântul și a prezentat înţelegerea pe care o are 
despre cei ce mărturisesc adventismul, așa cum 
i se conturase ea după șederea la Eden. Fusese 
adânc impresionat, își schimbase cu totul părerea 
despre adventiști și își exprima dorința să revină.

Și a revenit, dar nu singur, ci împreună cu 
soția. La sosire, domnul … se arăta foarte fericit, 
probabil bucuros că revede locurile și persoanele 
de care își amintea cu plăcere. Soția era însă mai 
reținută. Se arăta retrasă și era foarte puțin comu-
nicativă, dar cele două săptămâni petrecute la noi 
au fost suficiente ca ea să-și formeze o părere, iar 
la plecare, ne-a surprins când, împreună cu soţul 

ei, a ieșit în faţa pacienţilor și ne-au împărtășit 
impresiile lor. 

Temele prezentate la programele de diminea-
ţă și de seară treziseră un interes special în inima 
lor, pe care l-au susţinut cu întrebări adresate 
personalului nostru pentru lămuriri (cu privire la 
semnificaţia visului lui Nebucadneţar, răsplătirea 
oamenilor după moarte, etc.). Doamna spunea 
că se considerase o persoană evlavioasă până să 
ajungă la Eden, însă aici înţelesese că evlavia e 
mai mult decât prezenţa la biserică și îndeplinirea 
unor ritualuri. Din nou și-au exprimat dorinţa 
de a reveni pentru un concediu sau tratament, 
dacă va fi posibil, anul viitor, și, până atunci, în 
vară, pentru a învăţa, contra cost, cum să gătească 
sănătos, ajutând la pregătirea hranei, alături de 
personalul nostru. Mesajul pe care l-au repetat 
de mai multe ori în faţa pacienţilor, a fost: „Cu 
certitudine, Dumnezeu ne-a îndreptat pașii aici.”

***
Și pentru că tot ne-am îndreptat gândul 

înspre Moldova de dincolo de Prut, dorim să mai 
amintim despre un alt pacient din partea locului 
care menține legătura cu câteva persoane dintre 
personalul nostru relatând experiențele cu care se 
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confruntă în urma deciziei de a face legământ cu 
Dumnezeu prin botez. Domnul B. a fost paci-
ent în toamna anului trecut, iar după plecarea 
de la Eden a început să frecventeze împreună cu 
soția biserica în care se strâng fraţii noștri dintr-o 
localitate apropiată de locuința sa.  Un frate de-al 
nostru din Republica Moldova, prin intermediul 
căruia a ajuns el la Eden, ne-a anunţat că prietenul 
nostru vrea să anunţe în biserică dorinţa sa de a fi 
botezat, dar întâmpină împotrivire însemnată din 
partea unuia din fiii săi, și ne-a solicitat să ne rugăm 
pentru el. Deși soţia și ceilalţi membri ai familiei 
sale sunt de acord și studiază Biblia împreună cu el, 
unul dintre fiii săi este foarte împotrivitor. Într-o 
conversaţie recentă pe care a avut-o însă cu unul 
dintre fraţii de la Eden, fostul nostru pacient nu 
înceta să se mire de schimbarea care a avut loc în el, 
și în familia lui. Spunea el: „Înainte la noi în familie 
erau mereu neînţelegeri, discuțiile erau tensionate. 
Acum totul merge atât de pașnic, vorbe liniștite, 
fără să ridicăm vocea. Parcă și animalele în grajd 
sunt mai ascultătoare.” La aceasta, fratele nostru a 
replicat: „Păi, asta pentru că au un alt stăpân.”  

Și pentru că înainte, cu mulți ani în urmă, 
această persoană fusese un călugăr dedicat, acum 
nu se oprește la a cunoaște personal lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu, ci merge în piaţa loca-
lităţii și predică adevărul nou aflat, ca și concetă-
ţenii săi să se poată bucura de el. 

Se poate ridica întrebarea: De ce e nevoie să 
citim toate aceste lucruri? Sunt - poate - intere-
sante, dar de ce trebuie să fie relatate lucruri atât 
de neînsemnate? 

Biblia spune: „Ca apa proaspătă pentru un 
om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o 
ţară depărtată.” (Proverbe 25:25). Pentru unii 
poate că aceste rânduri sunt doar niște cuvinte 
înșirate, însă, nu pentru ei sunt scrise acestea. Le 
consemnăm pentru cei care, în singurătatea lor 
de acasă nu se pot bucura să întâlnească oameni 
receptivi la cuvântul lui Dumnezeu, care gândesc, 
ca Ilie odinioară: „Am rămas numai eu singur...”. 
Pentru cei care au nevoie să știe că Dumnezeu 
lucrează încă, în diferite moduri, pentru a atrage 
spre sine omenirea, și, în cazul nostru, o face prin 
intermediul problemelor de sănătate ale oame-
nilor - pentru aceștia sunt scrise experienţele 
noastre. Și, acestora, care se roagă și jertfesc pen-
tru continuarea lucrării lui Dumnezeu în această 
lume, vrem să le oferim puţină apă proaspătă de la 
izvorul deschis la EDEN, ca prinzând curaj, și ei 
să poată împărţi altora din apa vieţii. 

„Singura noastră speranţă pentru succes în 
îndeplinirea binelui pentru oamenii din lume care 
vin la sanatoriul nostru ca musafiri, este ca lucră-
torii, fiecare individual, să menţină o legătură vie 
cu Dumnezeu.  … Dacă lucrătorii din sanatoriile 
noastre se vor preda lui Dumnezeu, și vor ocupa o 
poziţie înaltă drept credincioși în adevăr, Domnul 
va recunoaște aceasta, și vom vedea o mare lucrare 
făcută în aceste instituţii... Domnul va lucra într-
un asemenea mod încât... suflete vor fi convertite 
la adevăr, pentru că ei văd că lucrătorii urmează pe 
calea Domnului și ţin poruncile Lui. Aceasta este 
singura speranţă pentru prosperitatea sanatoriilor 
noastre...“ Sfaturi pentru sănătate, pg. 293 engl.
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Răspândirea Evangheliei în diferitele părți 
ale lumii este obiectivul, cel puțin teo-
retic, al fiecărui creștin. Toți cei care au 
înțeles solia adevărului sunt preocupați 

de transmiterea acesteia și semenilor și ei încearcă 
să facă lucrul acesta prin cuvânt sau exemplu. 

Un mod practic de a face cunoscută Evan-
ghelia, care nu este altceva decât vestea bună a 
mântuirii, este locuirea în mijlocul oamenilor și 
implicarea în activități comune cu ale acestora. 

„Este nevoie de familii misionare care să se 
stabilească în locuri pustii. Fermieri, cei pricepuţi 
în afaceri, constructori și toţi cei care sunt calificaţi 
în diferite meserii și îndeletniciri să desţelenească 
pământul, să creeze locuri de muncă, să-și constru-
iască și pentru ei case modeste și să-și ajute vecinii.

Locurile nepromiţătoare din natură, locu-
rile sălbatice au fost făcute atrăgătoare de către 
Dumnezeu, căci a pus lucruri frumoase printre 
cele deloc ispititoare. Aceasta este lucrarea la 
care suntem chemaţi. Chiar și locurile pustii ale 
pământului, unde priveliștea pare neatrăgătoare, 
pot deveni o adevărată grădină a lui Dumnezeu.” 
(Divina vindecare, cap. Familii misionare). 

Ajutându-i pe cei în nevoie
Astăzi există mulți misionari care merg în țările 

lumii a treia și rămân acolo pentru mai mulți ani, 
lucrând în școli, spitale sau cultivând grădini de le-
gume. Sunt puțini însă oameni de afaceri care aleg să 
se mute într-o zonă din țara lor natală și să dezvolte 
acolo o afacere în care să-i implice pe localnici. Cu-
vântul lui Dumnezeu ne încurajează în acest sens. 

 „Noi le putem da celor săraci și în același 
timp să le facem rău, deprinzându-i să fie depen-
denţi. O asemenea dăruire încurajează egoismul 
și starea de neajutorare. Adesea ea duce la lenevie, 
comportament ciudat și necumpătare… Adevărata 
milostenie îi ajută pe oameni să se ajute singuri. 
Dacă ar veni cineva la ușa noastră să ne ceară de 
mâncare, n-ar trebui să-l lăsăm să plece flămând; 
sărăcia lui poate fi rezultatul unei nenorociri. Dar 
adevărata binefacere înseamnă mai mult decât 
niște simple daruri. Înseamnă interesul real în ce 
privește bunăstarea altora. Ar trebui să căutăm să 
înţelegem nevoile celor săraci și deznădăjduiţi și 
să le dăm ajutorul care le va folosi cel mai mult. A 
investi cugetul, timpul și efortul personal este mult 
mai mult decât a da doar bani. Dar aceasta este 
milostenia adevărată.” (Idem). 
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„Instruindu-i în meserii practice, adesea îi 
putem ajuta mult mai eficient pe cei săraci.” (Idem). 

Primind de lucru, oamenii poate că ar fi 
impresionați de comportamentul cinstit, prietenos 
și neegoist al patronilor lor, iar posibilitatea predică-
rii cuvântului ar fi deschisă, angajații fiind invitați să 
participe la întrunirile săptămânale organizate. 

Desigur, la prima vedere, tabloul acesta pare 
interesant. Un om care dă de lucru celor nevoiași, 
apreciat, ascultat, respectat … ce poate fi mai 
frumos decât aceasta. Un asemenea misionarism 
este de dorit și poate fi practicat cu succes de 
orice întreprinzător. 

Cum stau însă lucrurile în realitate? Din 
rapoartele celor care au plecat „pe teren” aflăm 
că oamenii care nu se descurcă în viață au, de 
regulă, probleme serioase de adaptare în condiții 
de activitate. Însuși Spiritul Profetic consemnează 
acest amănunt:

„Ca regulă, cei care nu au fost învăţaţi să 
muncească nu au obiceiurile hărniciei, perseveren-
ţei, economiei și tăgăduirii de sine. Ei nu știu cum 
să se descurce. Adesea, prin lipsa de chibzuinţă și 
judecată, se irosește ceea ce ar menţine familiile lor 
într-o stare de decenţă și confort, dacă ar fi folosit 
cu grijă și cu economie.” (Idem). 

Am subliniat lucrul acesta nu pentru a des-
curaja pe cineva, ci pentru a conștientiza asupra 

realității. A fi misionar nu este un lucru ușor, 
indiferent pe ce cale alegem să ducem solia. Cu 
toate acestea Dumnezeu promite să fie alături de 
cei care își propun să-L mărturisească în această 
lume. „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârșitul veacului.” (Matei 28:20 u.p.). 

 „Este privilegiul tuturor, acela de a da o 
pildă, în viaţa de familie, în obiceiurile, prac-
ticile și rânduielile lor, despre ceea ce poate 
face Evanghelia pentru cei care ascultă de ea. 
Hristos a venit în lumea noastră pentru a ne 
da un exemplu despre ceea ce putem deveni. 
El pretinde de la urmașii Săi să fie modele de 
corectitudine în toate împrejurările vieţii. El 
dorește ca asupra lucrurilor practice să se vadă 
amprenta divină.

Propriile noastre cămine și împrejurimile lor 
ar trebui să fie pilde spre învăţătură, care să ne 
instruiască în căile de schimbare în bine, astfel 
ca hărnicia, curăţenia, gustul și rafinamentul să 
poată lua locul leneviei, murdăriei, grosolăniei și 
neorânduielii. Prin vieţile și exemplul nostru, îi 
putem ajuta pe alţii să-și dea seama ce este respin-
gător în caracterul sau în anturajul lor și îi putem 
încuraja - cu delicateţe creștină - să facă schim-
bări. Pe măsură ce manifestăm interes în ceea ce 
îi privește, vom găsi ocazii să-i învăţăm cum să-și 
canalizeze cel mai bine puterile.” (Idem).



Conferința 
Muntenia

Duminică 17 aprilie 2016 la sediul 
conferinței Muntenia din localitatea 
Bucov a avut loc adunarea spiritu-
ală, ocazionată de reorganizarea 

administrativă a conferinței, care a avut loc 
începând cu seara aceleiași zile până a doua zi, 
luni 18 aprilie 2016. 

Desfășurată sub genericul „Iată, Eu vin 
curând”, conferința spirituală a readus în atenția 
fraților și vizitatorilor din întregul câmp al Munte-
niei speranța comună care ne animă, de a ne întâl-
ni în curând cu Domnul și Mântuitorul nostru. 

34 Păzitorul Adevărului, aprilie - iunie 2016



Apropierea revenirii 
Domnului Hristos pe norii 
cerului, precum și nevoia 
unei pregătiri în vederea 
întâmpinării acestui eveni-
ment, au fost principalele su-
biecte prezentate cu această 
ocazie de frații Ioan Bogdan 
și Marin Barbu. 

Fanfara din Brăila, fanfara din Roseti, 
precum și alte grupuri de tineri din diferite 
zone au lăudat pe Dumnezeu în cadrul 
acestui eveniment, transpunându-ne pentru 
câteva momente în atmosfera îngerilor, a 
căror permanentă preocupare este de a-L 
lăuda pe Dumnezeu.
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Conferința Moldova a organi-
zat în data de 24 aprilie 2016 
la Budăi, în județul Iași, o 
adunare spirituală, urmată de 

adunarea administrativă a delegaților, 
întrunită luni 25 aprilie 2016, în vede-
rea reorganizării Conferinței. 

Tema conferinței spirituale a fost 
„Vremea Mântuirii”, iar subiectele pre-
zentate cu această ocazie s-au concen-
trat asupra salvării noastre, ca individ și 
ca popor din această lume.  

În cadrul prezentărilor pre-
cum „Vremea mântuirii” (fr. Simon 
Mureșan), „Regrete prea târzii” (Ioan 
Bogdan”, „Încă un minut” (Costel 
Bardaș) și „Mântuirea” (Fivi Picu), a 
fost definită „mântuirea” ca reprezen-

Conferința 
Moldova
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tând salvarea omului din pedeapsa 
păcatului, punctându-se faptul că, 
deși mântuirea definitivă va avea loc la 
finalul istoriei lumi, astăzi este vremea 
ca fiecare dintre noi să-și asigure, prin 
meritele Domnului Hristos, eliberarea 
de sub povara păcatelor. 

Deși dorința Tatălui nostru 
Ceresc este aceea de a salva întreaga 
lume, motiv pentru care a investit 
totul în vederea realizării acestui scop 
măreț,  oamenii sunt cei care decid, 
fiecare personal, dacă acceptă sau nu 
oferta divină. 

S-au făcut apeluri de trezire la 
realitate, prezentându-se, alături de 
făgăduința salvării, pericolul amânării 
precum și realitatea tristă a unor regre-
te exprimate prea târziu. 

Programul a conținut și momente 
de laudă, exprimate prin intermediul 
vocilor coriștilor din Moldova, a 
grupului bărbătesc Ammiel, poezii, 
experiențe etc.
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În perioada 26-28 februarie 2016 au avut loc 
trei seminarii de sănătate în localitatea Po-
dari din județul Dolj, unde este și una dintre 
cele mai numeroase comunități din biserica 

noastră. Cu trei zile înainte de acest eveniment 
membrii din această localitate, în colaborare 
cu slujbașii conferinței, au ajutat la distribuirea 
invitațiilor pentru acest eveniment.

Temele care au fost prezentate au avut un 
mare impact atât asupra vizitatorilor, cât și asupra 
membrilor bisericii. Într-o lume în mișcare și care 
nu mai are timp pentru trup și suflet, ne-am bu-
curat că au fost prezente 15-20 persoane din afara 
bisericii care au venit, au ascultat, au pus întrebări 
și cred că urmează să ia decizii în viața lor.

Seminariile au fost prezentate de dr. Emil 
Barbu, într-un mod simplu și atractiv, astfel 

Evanghelizare la Podari
încât chiar și copilașii erau atenți. În prima 
seară a fost prezentat faptul că Dumnezeu ne-a 
creat ca să respectăm un anumit program, care 
se numește bioritm. Dumnezeu ne-a dat 24 de 
ore, iar acest timp să fie împărțit în trei părți: 8 
ore – activitate fizică, 8 ore – activitate inte-
lectuală și 8 ore – somn. Interesant este că și în 
Sabat trebuie procedat la fel. Dar ce activitate 
fizică să facem în Sabat? Vizitele la bolnavi, la 
cei descurajați, cei care au nevoie de ajutorul 
nostru, părtășia cu familia și eventuale ieșiri 
în natură, vor transforma Sabatul într-o zi 
binecuvântată. Regularitate în orice aspect al 
vieții, planificarea ordonată a orelor de masă, de 
muncă, de odihnă, vor aduce o bună funcționare 
organismului nostru, creând astfel un cadru 
benefic pentru creșterea noastră spirituală. 
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Câteva dintre remediile prezentate în cadrul 
primului seminar, au fost următoarele: 

1. Îndepărtarea factorilor nocivi din mediu 
și din alimentație;

2. Folosirea a cel puțin doi litri de apă pe 
zi;

3. Asigurarea unui aer curat plămânilor 
noștri;

4. Exercițiu fizic regulat. 
Nerespectarea acestor principii de bază 

duc la dereglarea bioritmului şi a sistemului 
imunitar.

În al doilea și al treilea seminar s-au prezen-
tat beneficiile unui regim alimentar vegetarian și 
bolile care apar datorită folosirii alimentelor de 
origine animală. Pitagora spunea: „Frații mei, nu 
vă spurcați corpul cu mâncare păcătoasă. Avem 
grâu, avem mere sub greutatea cărora se îndoaie 
crengile pomilor și struguri, care se întind în vie. 
Sunt verzături aromate, fructe pe care le putem 
pregăti la foc.  Pământul ne face daruri din 

bogățiile sale, propunându-ne mâncarea lui cura-
tă, și ne invită la un ospăț, care nu este înnegrit de 
scurgere de sânge; numai animalele își potolesc 
foamea cu carne, și chiar nici asta nu o fac toate, 
căci doar caii, vacile și oile cu iarbă se hrănesc”.

Domnul să lucreze la inima tuturor celor 
care au fost  prezenți astfel încât să luăm deci-
zii corecte și să nu uităm declarația făcută de 
Hipocrate: „Alimentele voastre sunt medica-
mentele voastre și medicamentele voastre sunt 
alimentele voastre.”

Este vremea ca Domnul să lucreze cu noi, 
ca popor, cât și ca individ, astfel încât să ne 
înțelegem misiunea noastră. Nu trebuie doar să 
așteptăm venirea Domnului, dar să o și grăbim. 
Să ajutăm prin rugăciune, prin disponibilitatea 
noastră de a lucra pentru El și de asemenea 
prin resursele noastre care ne-au fost date spre 
administrare.

Domnul să ne binecuvânteze în lucrarea ce 
ne stă înainte.
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Este evident faptul că mai mult decât a stră-
bate locurile prin care a umblat apostolul 
Pavel sau Domnul Hristos, mult mai im-
portant este să urmăm exemplul minunat 

de caracter, un caracter aprobat de cer. Totuși una 
dintre cele mai recente misiuni ale bisericii a reite-
rat câteva dintre secvențele călătoriilor misionare 
ale apostolului Pavel.

În intervalul 10-14 aprilie 2016, un grup 
de patru frați români (Florin Dărămuș, Daniel 
Bernad, Cosmin Paulescu, Septimiu Mureșan) 
au ajutat prin distribuire de literatură creștină 
misiunea din Grecia. În Grecia biserica noastră 
are reprezentanți pe familia fr. misionar Rumen 
Denev, în apropiere de orașul Tesalonic și o soră în 
Atena. După un interval de aproximativ 3-4 ani în 
care fratele Rumen a străbătut Tesalonicul dintr-o 
parte în alta, frații Uniunii Române împreună cu 
reprezentanții Conferinței Generale au decis să 
ofere un sprijin prin această acțiune.

Au fost colportate orașele Serres și Kavala (fost 
Neapolis – primul oraș unde a debarcat apostolul 
Pavel în Grecia). Desigur, dintre cei cinci misionari 
doar fratele R. Denev știa limba greacă. Aceasta a 
reprezentat un impediment; practic distribuirea a 
aproximativ zece mii de pliante s-a realizat relativ 
rapid. Dacă tinerii eleni care ar fi putut să vorbească 
limba engleză erau neintersați despre Cuvântul 
lui Dumnezeu, în schimb cei mai în vârstă ar fi și 
discutat dar intervenea bariera lingvistică. Unii mai 
receptivi, alții mai respingători - societatea elenă se 

remarcă printr-un procentaj ridicat al confesiunii 
ortodoxe (98% ortodocși) în timp ce Muntele 
Athos este considerat ”Vaticanul Ortodoxiei”.

În ultima zi după amiaza am avut oportunitatea 
să vizităm și ruinele de la Filipi. Apostolul Pavel a 
scris Epistola Filipeni (4 capitole) cu un mesaj fru-
mos, biserica filipenilor primind unul dintre cele mai 
frumoase mesaje inspirate. Influența Evangheliei și 
prezența inspiratoare a lui Pavel s-a impregnat adânc 
în mințile filipenilor, indiferent că au fost cuceriți de 
turci, romani, etc. Totuși în urma unor cutremure 
de înaltă magnitudine (nemăsurate la acea vreme pe 
scara Richter) vechea cetate Filipi a fost abandonată. 

În zilele noastre există multe indicii ale frumo-
sului de odinioară: ruinele deja menționate (unde 
am avut oportunitatea să vedem în stâncă săpată și 
închisoarea unde Pavel și Sila au fost puși cu picioa-
rele în butuci), cu un larg amfiteatru, o piață, basilici 
construite în memoria apostolului, un nou sat Filipi 
care este localitate de sine stătătoare și azi, un cătun 
cu hotel intitulat Lidia etc.

Ne gândim cu respect la marii oameni care au 
trecut pe acolo, la momentele sublime de manifes-
tare a credinței și sperăm că într-o zi, prin harul lui 
Hristos, ne vom întâlni cu Mântuitorul nostru și cu 
oamenii credinței. Tot prin harul lui Hristos sperăm 
ca să întâlnim și dintre oamenii care au primit plian-
te cu mesaje din Cuvântul lui Dumnezeu.

A consemnat Septimiu Mureşan
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Doar prin credință! Când toate cana-
lele de media, site-urile specializate, 
ș.a.m.d. îți spun că urmează un week-
end ploios în Munții Gilăului, nu prea 

te îmbie sufletul să petreci o tabără la Gura Râștii; 
doar dacă ai credință și speri că apare soarele. Și a 
apărut. Douăzeci și patru de temerari au primit un 
cadou minunat din partea Tatălui nostru ceresc – 
o vreme minunată și însorită în Sabat.

Tabăra de nutriție vegetariană a fost realizată cu 
sprijinul comunității Cluj – Napoca și Conferința 
Ardealul de Nord. De vineri după amiaza și până du-
minică la amiază am adăugat noi tablouri de amintiri 
frumoase în colecția sufletelor noastre. Momentele 
petrecute împreună mi-a adus aminte de vorba lui 
A. Saint-Exupery: ”timpul petrecut cu floarea ta, a 
făcut să fie așa de importantă pentru tine.”

Programul taberei s-a axat pe promovarea 
unui stil de viață sănătos, cu un mare accent pe la-
tura nutrițională. Următoarele teme au fost luate 
în considerarie: ”A mânca pentru a trăi sănătos” 
– dr. Lavinia Ene, ”Bolile cronice și alimentația 
– Studiul China” – dr. Manuela Laza, ”Istoria 
alimentației poporului Israel”, ”Studiu compara-
tiv al alimentației popoarelor antice” – dr. Emil 
Barbu. Dacă am amintit deja echipa medicală, 
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3-5 iunie 2016 – Cabana „La Puiu” – Gura Râștii, jud. Cluj

iată care au fost și celelalte echipe ce au participat 
la organizare și bună desfășurare: bucătărie – 
Monica Mureșan, Maria Mariș, Alex Moldovan; 
socializare – Lola Toderaș, Rozi Vincze; aprovi-
zionare și logistică – Vali Rusu, Daniel Bernad; 
coordonare – Septimiu Mureșan.

Ziua de Sabat a fost una deosebită – chiar 
dacă majoritatea mediilor informative preconi-
zau vreme ploioasă și de furtună, Dumnezeu ne-a 
făcut un cadou minunat – toată ziua a fost înso-
rită; astfel am putut să ne bucurăm împreună nu 
doar de studiile despre nutriție vegetariană, hrană 
vegetariană gătită frumos, dar și de plimbări 
minunate în natură pe malurile Lacului Tarnița 
(cursul Someșului Cald).

Duminică dimineața au fost prezentate și 
câteva lecții practice de gătit. 

Ultima parte a taberei a fost excursia pe 
versanții superbi ai extremităților nordice ale 
Munților Apuseni – Muntele Rece; aici am avut 
oportunitatea să culegem diferite plante medici-
nale de sezon.

Pentru toate momentele minunate îi suntem 
recunoscători lui Dumnezeu – ”Orice lucru El îl 
face frumos la vremea lui.” (Eclesiastul 3:11 p.p.)

A consemnat Septimiu Mureşan

Tabără de nutriție vegetariană



Duminică 5 iunie 2016 a avut loc o 
adunare spirituală în orașul Craiova, 
organizată de frații din Conferința 
Oltenia. 

Tema prezentată cu această ocazie, de către 
fr. Nelu Bogdan, a avut ca subiect versetul din 
Apocalipsa 22:12: „Iată, Eu vin curând; și răs-
plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după 
fapta lui.” (Apocalipsa 22:12). 

Evenimentul reîntoarcerii Domnului Hris-
tos va fi un prilej de bucurie pentru unii, dar un 

Conferința Oltenia
moment de îngrijorare pentru cei care nu au ales 
să se bucure de prezența Sa și au sperat că El nu 
Se va întoarce. Există totuși și o a treia categorie 
care, deși au așteptat revenirea Mântuitorului, 
vor fi surprinși ca El să nu-i considere copii 
ai Săi și să le spună solemnele și înfricoșatele 
cuvinte: „Nu vă cunosc!” 

Din această ultimă categorie fac parte toți 
cei care au slujit lui Dumnezeu în viața lor de pe 
pământ, dar nu și-au înțeles responsabilitatea, 
aceea de a se pune în slujba semenilor cu toată 
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ființa lor. Domnul 
Hristos Se identi-
fică cu toți cei care 
în această viață trec 
prin necazuri, lip-
suri și suferință și El 
așteaptă ca urmașii 
Săi să fie simțitori 
cu cei în nevoie. El 
va considera toate 
actele de caritate 
făcute în favoarea 
semenilor, ca și 
când acestea ar fi 
fost făcute special 
pentru El. 

Partea a doua a 
programului a fost 
un program de lau-
dă în cadrul căruia, 
în special tinerii, au 
cântat, au recitat 
și au împărtășit 
experiențe.

Luni 6 iunie 
2016 delegați din 
întreaga conferință 
s-au întrunit la Pa-
lilula pentru reorga-
nizarea Conferinței 
Oltenia.  
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T          homas Edison, supranumit şi Magi- 
     cianul din Menio Park, este cunoscut pentru 
invențiile sale în domeniul electricității, al 
telefoniei, al sistemului de transmisie multiplă a 

telegramelor, al înregistrării mecanice a sunetului şi 
al cinematografiei. 

S-a născut în Statele Unite, în statul Ohio, 
fiind al şaptelea copil al familiei. În copilărie a 
mers la şcoală doar câteva luni. Avea probleme cu 
auzul, iar profesorii de la şcoală au decis într-o zi 
să trimită părinților o înştiințare. Băiatul a mers 

acasă cu bilețelul şi l-a dat mamei sale. Ea a deschis 
foaia şi a citit ce era scris pe ea. Ochii i s-au umplut 

de lacrimi, iar tristețea i-a întunecat fața. Copilul 
mirat a întrebat-o ce scria acolo. Atunci mama a 
citit întreaga notiță cu voce tare: „Fiul dumnea-
voastră este un geniu. Această şcoală este prea 
mică pentru el şi nu avem suficiente resurse şi 

profesori buni ca să îl instruim. Vă rugăm să îl 
învățați dumneavoastră acasă.”

În anii care au urmat el a învățat citirea, scrierea, 
aritmetica de la mama sa. Era un copil ambițios şi cu-

rios. Aceste calități l-au ajutat să persevereze, învățând singur 
şi făcând diverse experimente. Anii au trecut, iar mama lui 
Edison a murit şi el a devenit unul din cei mai mari inventatori 
din lume. Într-o zi, în timp ce Thomas se uita printre amintiri-
le vechi de familie, a văzut într-un colț de sertar al biroului său 
o hârtie împăturită. A luat-o şi a deschis-o.

A citit cuvintele de pe foaie. Pe hârtie scria: „Fiul dumnea-
voastră este bolnav mintal şi nu îi vom mai permite să vină la şcoală.”

Era aceeaşi hârtie care i-a fost înmânată de profesorul său din 
şcoală, pentru a i-o da mamei sale.

După ce a citit notița, Edison a plâns ore bune şi a scris în jurnalul său: „Thomas Alva Edison a 
fost un copil bolnav mintal care, datorită unei mame erou, a devenit geniul secolului”.

Dacă te simți descurajat, fără multe talente şi înzestrări naturale, nu te descuraja! Încearcă să 
perseverezi în ceea ce te pricepi cel mai bine. Fii curios în sensul bun al cuvântului şi încearcă să afli 
cât mai multe lucruri din diferite domenii. Munceşte şi realizează tot ce poți mai bine, iar rezulta-
tele vor fi pe măsură. Succesul depinde de tine!

Vrei sa fii  
un geniu?
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