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Ca unii care nu trăim singuri 
în această lume, auzim une-
ori remarci făcute la adresa 

lucrării pe care o aducem la îndepli-
nire. Acestea sunt primite diferit, 
chiar dacă uneori spun acelaşi lucru, 
în funcţie de persoana care le face. 
Dacă persoana ce ne vorbeşte ne 
este prieten, putem primi chiar şi lu-
cruri „tari”, dacă ne este cel puţin 
neprieten, nu doar că nu primim, 
dar ne simţim uneori chiar ofensaţi. 

Când cineva constată „cu voce 
tare” că nu suntem în stare să aducem 
la îndeplinire un anumit lucru, ne sim-
ţim umiliţi. Într-o situaţie ca aceasta, 
dacă reuşim să ne păstrăm totuşi cum-
pătul, cerem explicaţii. Dar oamenii, 
oricât de experţi ar fi, nu pot să ne dea 
soluţii, nici măcar teoretice. 

Există Cineva care ne cunoaşte 
îndeaproape gândurile şi motivaţiile 
faptelor noastre (Psalmii 139: 1,2), 
şi acest Cineva merită într-adevăr să 
fie consultat atunci când avem nelă-
muriri. El este binevoitor să ne vină 
în ajutor şi ne invită cu dragoste: 
"Dacă voieşte cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia 
crucea în fiecare zi, şi să Mă urme-
ze.” (Luca 9:23). El va aprecia apoi 
la justa ei valoare competenţa noas-

tră şi El Însuşi ne va lăuda, dacă lu-
crul acesta va fi necesar. „Pentru că 
nu cine se laudă singur, va fi primit, 
ci acela pe care Domnul îl laudă.” 
(2 Corinteni 10:18).

Fiind sinceri cu noi înşine, con-
statăm că în datoriile ce ne revin în 
familie sau biserică avem de a face 
cu lucruri pe care le facem cu plăce-
re, iar pe altele le facem doar pentru 
că aşa trebuie să le facem. Există însă 
şi lucruri pe care, deşi ne este greu să 
recunoaştem, nu le putem aduce la 
îndeplinire. Un exemplu în acest 
sens este purtarea crucii. Ca să fii 
ucenicul Domnului Hristos – în fie-
care zi – este într-adevăr un lucru 
dificil. Acest lucru te conduce pe un 
drum pe care nu poţi ocoli batjocu-
ra, persecuţia, abuzul. 

Biruirea neputinţei
“Doamne”, I-a zis Petru,  
“de ce nu pot veni după Tine acum? 
Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.” 
Ioan 13:27

Ed i t o r i a l
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Există însă tendinţa firească de a 
încerca să rezolvăm şi lucruri imposi-
bile. Oamenii au inventat diferite 
tehnici de lucru pentru a se descurca 
– spun ei – totuşi experienţa vieţii a 
dovedit că aceste încercări sunt un 
eşec. Tactica nu-şi are nici un loc în 
planul lui Dumnezeu. Cei care au în-
cercat să o folosească au fost înşelaţi. 

„Nu acţionaţi din motive tacti-
ce. Marea primejdie a oamenilor 
noştri de afaceri şi a acelora din po-
ziţii de răspundere este aceea că ei se 
vor întoarce de la Hristos pentru a-şi 
asigura ajutor în altă parte. Petru 
n-ar fi fost lăsat să dea pe faţă o aşa 
slăbiciune şi nebunie, dacă n-ar fi că-
utat să folosească tactica sau diplo-
maţia pentru a evita reproşul, batjo-
cura, persecuţia şi abuzul. Cele mai 
mari speranţe ale sale erau concen-
trate în Hristos; dar atunci când L-a 
văzut în umilinţă, necredinţa a pus 
stăpânire pe el şi a fost întreţinută. 
El a căzut sub puterea ispitei şi, în 
loc să dea pe faţă credincioşie în 
timp de criză, s-a lepădat cu răutate 
de Domnul său.” (5 T. pag. 428). 

Nouă ne este uşor să apreciem, 
în cazul lui Petru, motivul pentru 
care el a căzut. Lipsa de veghere din 
grădina Ghetsimani a pregătit calea 
pentru lepădarea şi negarea Celui pe 
care Îl iubea şi Căruia Îi făgăduise 
că-L va însoţi până la moarte. Dacă 
Petru ar fi rămas în compania Dom-
nului Său, alegând să vegheze îm-
preună cu El în timpul clipelor Sale 
de agonie, nu ar fi fost lăsat singur în 
curtea din afară. 

Suntem însă gata să apreciem că 
şi în dreptul nostru, aceeaşi atitudi-
ne atrage după sine aceleaşi conse-
cinţe?  Privind în urmă la exemplul 
apostolului, poate înţelegem moti-
vul pentru care Dumnezeu ne-a 
spus, în nenumărate rânduri, că este 
necesar să veghem. Suntem îndem-
naţi să medităm asupra scenelor din 
viaţa Domnului Hristos şi în special 
scenele ultime din viaţa Sa. Acestea 
ne vor arăta cheia succesului şi se-

cretul biruinţei, în 
atitudinea pe care a 
luat-o Domnul 
Hristos, alături de 
paşii spre cădere şi 
subtilităţile diavolu-
lui, care se desprind 
din cazurile lui Iuda, 
Petru şi alţii. 

„Oamenii tre-
buie să ştie că se pot 
bucura de toate bi-
necuvântările ascul-
tării numai dacă pri-
mesc harul lui 
Hristos. Harul îi 
oferă omului pute-
rea de a asculta legi-
le lui Dumnezeu. 
Prin har, omul este 
făcut în stare să sfă-
râme lanţul obiceiu-
rilor rele. Aceasta 
este singura putere 
care îl face să meargă pe calea cea 
dreaptă şi să rămână statornic.” 
(M.C.P. vol. 2, pag. 232). 

„Neputând suporta mai departe 
această scenă, [Petru] a fugit din pa-
lat cu inima zdrobită. El alerga în sin-
gurătate şi întuneric, fără să ştie sau să 
întrebe unde merge. În cele din urmă 
a ajuns în grădina Ghetsimani. Faţa 
suferindă a Mântuitorului Său, aco-
perită cu sudoarea de sânge şi mistui-
tă de durerea sufletească, se ridica în-
aintea ochilor săi. El şi-a amintit cu 
reproşuri amare că Isus plânsese şi 
suferise singur în rugăciune, pe când 
acei care ar fi trebuit să-L sprijine în 
acel ceas de încercare, dormeau.” 
(Viaţa lui Isus, pag. 428). 

Experienţa lui Petru şi finalul ei 
fericit reprezintă o încurajare pentru 
noi. Dacă ne pare rău de atitudinea 
noastră, dacă ne mărturisim păcatul 
făcut, Dumnezeu este gata să ne pri-
mească prin meritele Fiului Său. 

Petru a fost iertat şi Domnul 
Hristos Însuşi a ţinut să-i facă cu-
noscut acest lucru cât de repede 
posibil. La prima întrevedere cu 

„ai Săi”, El i-a comunicat lui Petru, 
într-un limbaj pe care-l putea înţe-
lege, că este iertat. 

“Spuneţi ucenicilor şi lui Petru”, 
spuseseră îngerii. De la moartea lui 
Hristos, Petru fusese copleşit de re-
muşcări. Felul ruşinos în care Îl tră-
dase pe Domnul său şi privirea plină 
de iubire şi de durere a Mântuitoru-
lui nu i se puteau şterge din minte. 
Dintre toţi ucenicii, el suferise cel 
mai grozav. Lui i s-a dat asigurarea 
că pocăinţa lui este primită şi păca-
tul lui este iertat. El a fost amintit pe 
nume.” (H.L.L. pag. 793).

Să venim la El cu toate nedume-
ririle noastre. Să-I cerem să intervi-
nă în orice amănunt al vieţii noastre 
pentru a ne ajuta să ne aducem bine 
şi drept la îndeplinire responsabili-
tăţile. Nimic nu este prea greu pen-
tru El, iar noi vom experimenta că 
totul este posibil prin puterea Sa. 

Vasile Buftea

„Pot totul în Hristos  
care mă întăreşte”.  

Filipeni 4:13.
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i m p u l 
era potri-

vit. Dumne-
zeu îl binecu-

vântase pe regele David cu 
prosperitate, dându-i „odihnă de jur 
împrejur faţă de toţi vrăjmaşii săi” (2 
Samuel 7:1). În timp ce se bucura de 
un timp de pace, el contempla palatul 
său bogat decorat şi se gândea la chi-
votul legământului. Aşa că a vorbit cu 
Natan, profetul, zicând: „Vezi acum, 
eu locuiesc într-o casă de cedru, dar 
chivotul lui Dumnezeu locuieşte în 
spatele unor perdele” (versetul 2).

Întrucât David, ca războinic, văr-
sase mult sânge (1 Cronici 22:8), Dom-
nul nu i-a permis să zidească templul 
magnific pe care plănuia să I-l clă-
dească. Dar i s-a dat privilegiul de a 
face proiectul arhitectural al clădirii 
sub conducerea Duhului lui Hristos 
şi planul urma să fie adus la îndeplini-
re de către Solomon, fiul său, care era 
moştenitorul tronului lui Israel. (1 Cro-
nici 22:6, 9-11; 28:6).

Muntele Moria, dealul unde 
credinţa lui Avraam fusese probată 
când a fost chemat să-l aducă jertfă 
pe fiul său Isaac (2 Cronici 3:1), a fost 
ales pentru ridicarea Templului. De 
îndată ce a existat o hotărâre cu pri-
vire la planul şi locul viitoarei clădiri, 
David a început să facă pregătirile 

necesare (1 Cronici 
22:5) care au fost în-
cheiate de către Solo-
mon (1 Regi 5:2-9).

Această mare lucra-
re care a început la 480 de 
ani după ce copiii lui Israel fuse-
seră eliberaţi din Egipt (1 Regi 6:1) şi 
a fost încheiată după şapte ani (1 
Regi 5:15,16), stătea ca una dintre 
cele mai impresionante minuni ale 
lumii vechi.

Un punct interesant care ar tre-
bui avut în vedere: Templul a fost 
construit cu pietre pregătite în carie-
ră, aşa încât nici un zgomot de cio-
can, topor, sau vreo unealtă de fier 
să nu fie auzit la locul şantierului (1 
Regi 6:7). Este o mare lecţie pentru 
noi în acest fapt.

Ce ar trebui să învăţăm din 
aceasta în zilele noastre?

„Umilinţa şi reverenţa ar trebui 
să caracterizeze comportamentul 
tuturor celor care vin în prezenţa lui 
Dumnezeu. … Sunt unii care se 
adresează Dumnezeului mare, sfânt 
şi atotputernic, care locuieşte într-o 
lumină de neapropiat, ca şi cum s-ar 
adresa unui semen, sau chiar unui 
inferior. Sunt unii care se poartă în 
casa Lui într-un mod cum nu s-ar în-
cumeta să se poarte în camera de 

audienţă a unui conducător ome-
nesc.

Aceştia ar trebui să-şi aminteas-
că faptul că sunt în faţa Aceluia pe 
care serafimii Îl adoră, înaintea căru-
ia îngerii îşi acoperă feţele.”   (Patri-
arhi şi profeţi, pg. 252).

Acei care înţeleg ce înseamnă a 
veni în prezenţa marelui EU SUNT 
vor avea, asemenea lui Iacov, un sen-
timent de pioşenie faţă de Dumne-
zeu, de Cuvântul Său, de casa Lui şi 
faţă de toate lucrurile sfinte. Când 
Iacov s-a trezit din visul său în care Îl 
văzuse pe Dumnezeu, el a spus:

„Cu adevărat Domnul este în lo-
cul acesta… Cât de înfricoşat este 
locul acesta! Aceasta nu este altceva 
decât casa lui Dumnezeu şi aceasta 
este poarta cerului” (Geneza 
28:16,17).

Experienţa lui Iacov ne învaţă 
că, indiferent cât de umil ar fi locul 
de întâlnire, unde doi sau trei sunt 
adunaţi laolaltă în numele lui Hris-
tos, aceştia sunt în prezenţa Creato-
rului universului (Matei 18:20).

T
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„Ferice de acei care  au un sanc-
tuar, fie acesta măreţ sau umil, în oraş 
sau între peşterile aspre ale munţilor, 
în căsuţa smerită sau în pustie. Dacă 
acesta este cel mai bun lucru pe care-l 
pot face pentru Stăpânul lor, El va 
sfinţi locul cu prezenţa Sa şi va fi sfânt 
pentru Domnul oştirilor.” (Testimonies, 
vol. 5, pg. 491, 492). 

Educaţi, educaţi, educaţi!

„Casa lui Dumnezeu este adesea 
profanată şi Sabatul călcat de către 
copiii credincioşilor sabatişti. În une-
le cazuri acestora li se permite chiar 
să fugă prin casă, să se joace, să vor-
bească şi să-şi manifeste tempera-
mentele lor rele chiar în adunările în 
care sfinţii ar trebui să I se închine lui 
Dumnezeu în frumuseţea sfinţeniei. 
Şi locul care ar trebui să fie sfânt, şi 
unde ar trebui să domnească o linişte 
sfântă şi unde să fie desăvârşită ordi-
ne, rânduială şi umilinţă, este făcut 
un Babilon desăvârşit, ‚confuzie’. 
Acest lucru este suficient pentru a 
aduce neplăcerea lui Dumnezeu şi a 
exclude prezenţa Lui din adunările 
noastre.” (Îndrumarea copilului, pg. 540).

„Vorbirea obişnuită, şoptirile şi râ-
sul nu ar trebui îngăduite în casa de 
închinare, nici înainte şi nici după ser-
viciu. Pioşenia aprinsă şi activă ar tre-
bui să-i caracterizeze pe închinători.

Dacă unii au de aşteptat câteva 
minute înainte de începerea adună-
rii, ei să păstreze un adevărat spirit 
de devoţiune prin meditare în liniş-
te, păstrând inima înălţată la Dum-
nezeu în rugăciune, pentru ca servi-
ciul să poată fi de un beneficiu 
special pentru propriile lor inimi şi 
să ducă la convingerea şi convertirea 
altor suflete. Ei ar trebui să-şi amin-
tească faptul că solii cereşti sunt în 
casă. Cu toţii pierdem multă comu-
niune dulce cu Dumnezeu prin neli-
niştea noastră şi prin neîncurajarea 
momentelor de reflecţie şi rugăciu-
ne. Starea spirituală trebuie să fie 
adesea revizuită şi mintea şi inima 
atrase spre Soarele neprihănirii. 

Dacă atunci când oamenii vin în 
casa de închinare ei au o reverenţă 
veritabilă pentru Domnul şi au în 
vedere faptul că se află în prezenţa 
Lui, tăcerea va fi de o dulce elocven-
ţă. Şoptirile, râsul şi vorbirea care ar 
putea fi fără de păcat într-un loc obiş-
nuit nu ar trebui să-şi afle aprobarea 
în casa unde se aduce închinare lui 
Dumnezeu. Mintea ar trebui să fie 
pregătită să audă cuvântul lui Dum-
nezeu, pentru ca să poată avea o gre-
utate cuvenită şi să poată impresiona 
inima într-un mod potrivit.

Când predicatorul intră, ar tre-
bui să aibă o înfăţişare demnă şi so-
lemnă. El ar trebui să se aplece în 
rugăciune în taină de îndată ce urcă 
la amvon şi să ceară cu seriozitate 
ajutor de la Dumnezeu. Ce impresie 
va face aceasta! Va fi solemnitate şi 
reverenţă în popor. Predicatorul co-
munică cu Dumnezeu; el se încre-
dinţează lui Dumnezeu înainte de a 
îndrăzni să stea înaintea poporului. 
Solemnitatea este asupra tuturor şi 
îngerii lui Dumnezeu sunt aduşi 
foarte aproape. Fiecare din adunare, 
de asemenea, care se teme de Dum-
nezeu ar trebui să se unească cu cape-
tele plecate în rugăciune în tăcere cu 
el, pentru ca Dumnezeu să poată bi-
necuvânta adunarea cu prezenţa Sa şi 
să dea putere adevărului Său procla-
mat de pe buze umane. Când aduna-
rea este deschisă prin rugăciune, fie-
care genunchi ar trebui să se aplece în 
prezenţa Celui Sfânt şi fiecare inimă 
ar trebui să se înalţe la Dumnezeu în 
devoţiune în tăcere. Rugăciunile în-
chinătorilor credincioşi vor fi auzite, 
şi slujirea cuvântului se va dovedi efi-
cientă. Atitudinea fără viaţă a închi-
nătorilor în casa lui Dumnezeu este 
un motiv principal pentru care lucra-
rea de predicare nu produce mai mult 
bine. Melodia cântării, revărsată din 
multe inimi în rostire clară şi distinc-
tă, este unul dintre instrumentele lui 
Dumnezeu în lucrarea de salvare de 
suflete. Tot serviciul ar trebui con-
dus cu solemnitate şi reverenţă, ca şi 

când s-ar afla în prezenţa vizibilă a 
Stăpânului adunărilor.

Când este rostit cuvântul, ar tre-
bui să vă amintiţi, fraţilor, că voi as-
cultaţi glasul lui Dumnezeu prin ser-
vul Său delegat. Ascultaţi cu atenţie. 
Să nu dormiţi nici o clipă, deoarece 
prin acest somn puteţi pierde toc-
mai cuvintele de care aveţi cea mai 
mare nevoie – tocmai cuvintele care, 
dacă ar fi urmate, ar salva picioarele 
voastre de a rătăci pe căi greşite. Sa-
tan şi îngerii săi sunt ocupaţi să cree-
ze o stare paralizată a simţurilor, aşa 
încât avertismentele şi mustrările să 
nu fie auzite; sau, dacă sunt auzite, 
acestea să nu aibă efect asupra inimii 
şi să nu reformeze viaţa. Uneori un 
copilaş poate să atragă în aşa fel 
atenţia ascultătorilor, încât sămânţa 
preţioasă să nu cadă în pământ bun 
şi să aducă rod. Uneori tinerii şi ti-
nerele au atât de puţină reverenţă 
pentru casa lui Dumnezeu şi închi-
nare, încât comunică neîntrerupt 
unii cu alţii în timpul predicii. Dacă 
aceştia ar putea vedea îngerii lui 
Dumnezeu privind asupra lor şi no-
tând faptele lor, ei ar fi umpluţi de 
ruşine şi le-ar fi urât de ei înşişi. 
Dumnezeu doreşte ascultători 
atenţi. Satana a semănat neghina în 
timp ce oamenii dormeau.

Când este pronunţată binecu-
vântarea, toţi ar trebui să fie tăcuţi, 
întrucât este un lucru îngrozitor acela 
de a pierde pacea lui Hristos. Toţi să 
iasă fără a se înghesui sau a vorbi cu 
voce tare, simţind că se află în prezen-
ţa lui Dumnezeu, că ochiul Său se 
odihneşte asupra lor şi că ei trebuie 
să se poarte ca şi în prezenţa Lui vizi-
bilă. Să nu se oprească pe culoare 
pentru a-i saluta pe alţii sau a povesti, 
blocându-le într-un aşa mod, încât 
ceilalţi să nu poată trece. Incinta bise-
ricii ar trebui să se bucure de o reve-
renţă sfântă. Ea nu ar trebui să fie fă-
cută un loc în care să întâlnim vechi 
prieteni, să ne salutăm şi să introdu-
cem gânduri obişnuite şi tranzacţii 
lumeşti. Acestea ar trebui lăsate în 



  Moise
Descalţă-te, la pragul închinării, 

De spiritul lumesc şi de paradă,

Şi leapădă în liniştea uitării

Încălţămintea paşilor de stradă...

E locul sfânt, smereşte-te, ascultă,

Respectă mai adânc pe Dumnezeu,

Căci orice praf străin e o insultă

Pentru Cel Veşnic, Ziditorul tău...

Să nu dispreţuieşti pe cel chemat

Să-ţi dea solia în pustia vană;

Pe Moise, Dumnezeu l-a luminat

Dintr-o înălţătoare buruiană...

Iar când Isus vorbeşte, tu să taci,

Şi când răspunzi să nu te-mpotriveşti!

Îngenunchează sorţii tăi săraci

În faţa hotărârilor cereşti!

  S. Adventa
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afara bisericii. Dumnezeu şi îngerii 
au fost dezonoraţi de râsul zgomotos 
şi nepăsător şi de zgomotul de paşi 
care se aude în unele locuri.

Părinţi, ridicaţi standardul creş-
tinismului în minţile copiilor voştri; 
ajutaţi-i să-L ţeasă pe Isus în experi-
enţa lor; învăţaţi-i să aibă cea mai 
înaltă reverenţă pentru casa lui 
Dumnezeu şi să înţeleagă că atunci 
când păşesc în casa Domnului, 
aceasta ar trebui să se facă cu inimi 
care sunt înmuiate şi îmblânzite de 
gânduri ca acestea: ‚Dumnezeu este 
aici; aceasta este casa Lui. Trebuie să 
am gânduri curate şi cele mai sfinte 
motive. Nu trebuie să am nici o 
mândrie, invidie, gelozie, bănuială 
rea, ură sau înşelăciune în inima 
mea, când vin în prezenţa Dumne-
zeului sfânt. Acesta este locul unde 
Dumnezeu Se întâlneşte cu poporul 
Său şi îl binecuvântează. Cel înalt şi 
sfânt, care locuieşte în veşnicie, pri-
veşte asupra mea, îmi cercetează ini-
ma şi citeşte cele mai secrete gânduri 
şi fapte ale vieţii mele.’

Fraţilor, nu veţi devota câteva 
gânduri acestui subiect şi să vedeţi 
cum vă purtaţi în casa lui Dumnezeu 
şi ce eforturi faceţi prin învăţătură şi 
exemplu de a cultiva reverenţa în co-
piii voştri? Voi puneţi mari respon-
sabilităţi asupra predicatorului şi îl 
socotiţi responsabil pentru sufletele 
copiilor voştri; dar voi nu vă simţiţi 
propria responsabilitate ca părinţi şi 
instructori, şi, asemenea lui Avraam, 
să porunciţi casei voastre după voi, 
ca să ţină poruncile Domnului.” (Tes-
timonies, vol. 5, pg. 492-494).

Învăţând de la model

Templul original a fost construit 
cu ferestre largi spre interior şi în-
guste spre exterior (1 Regi 6:4). Tem-
plul avea două uşi, fiecare dintre ele 
fiind compuse din două frunze or-
namentate cu sculpturi – heruvimi, 
palmieri şi flori (versetele 33-35).

În spatele locului sfânt era locul 
preasfânt, numit de asemenea „sfân-

ta sfintelor” sau „casa dinăuntru” sau 
„oracolul” (versetele 20, 23, 27). Pereţii 
de cedru ai locului preasfânt erau 
decoraţi cu tigve şi cu flori deschise 
(versetul 18) şi podeaua era poleită cu 
aur (versetul 30).

Templul avea două curţi – cur-
tea interioară (sau curtea superioară 
a preoţilor) şi marea curte (2 Regi 
23:12; 2 Cronici 4:9; Ieremia 36:10). În 
curtea preoţilor era un altar de ara-
mă pentru jertfe (1 Regi 8:64; 2 Regi 
16:14), şi o mare de aramă şi zece li-
ghene de aramă (1 Regi 7:23-29). Ma-
rea de aramă era pentru ca preoţii să 
se spele în ea şi lighenele conţineau 
apă pentru spălarea lucrurilor care 
ţineau de arderile de tot (2 Cronici 
4:6). Această curte mare (sau curtea 
exterioară) era pentru poporul Isra-
el ca să se strângă acolo pentru în-
chinare (Ieremia 26:2).

Când templul a fost gata, rugă-
ciunea lui Solomon a fost inspirată 
dintr-un sentiment al măreţiei lui 
Dumnezeu şi al înţelegerii prezenţei 
Sale sfinte – un sentiment cu care 
toţi ar trebui să fim impresionaţi.

„Îngerii, când îl rostesc [numele 
sfânt şi plin de reverenţă al lui Dum-
nezeu], îşi acopăr feţele. Atunci cu 
ce reverenţă ar trebui ca noi, care 
suntem căzuţi şi păcătoşi, să luăm 
[acel nume] pe buzele noastre!” 
(Profeţi şi Regi, pg. 49).

(Traducere din The Reformation Herald, 
vol. 49, nr. 1).
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a sfârşitul misi-
unii Sale pe pă-

mânt, Hristos a 
dat însărcinarea Sa 

celor peste 500 de 
credincioşi prezenţi la plecarea Sa. El 
le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în 
cer şi pe pământ. Mergeţi şi învăţaţi toa-
te neamurile, botezându-i în numele Ta-
tălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt; şi în-
văţaţi-i să păzească toate lucrurile pe 
care vi le-am poruncit: şi, iată, Eu sunt 
cu voi întotdeauna, până la sfârşitul vea-
cului. Amin” (Matei 28:18-20).

În însărcinarea dată ucenicilor Săi 
sunt câteva instrucţiuni esenţiale: „Mer-
geţi” „învăţaţi toate neamurile” şi 
„botezaţi-i”. Toate acestea sunt foarte 
importante, dar aici ne vom concentra 
doar asupra unuia din aceste puncte 
foarte importante care au fost menţio-
nate: „botezaţi-i”.

În Marcu 16:16, Hristos a zis: „Cine 
crede şi este botezat, va fi mântuit”. În 
aceste cuvinte, Hristos este foarte speci-
fic cu privire la condiţiile de bază ale 
mântuirii noastre:

1. „Cine crede”; 2 „şi este botezat”. Pri-
ma condiţie pentru a fi mântuit este aceea 
de a crede. A doua condiţie este aceea de a 
fi botezat. Din moment ce aceste două 
condiţii sunt indispensabile pentru mân-
tuirea noastră, ar trebui să avem o înţelege-
re foarte clară a semnificaţiei lor.

Ar trebui să înţelegem de asemenea 
că a crede precede botezul. Dacă sun-
tem botezaţi fără a crede în Hristos ca 
Mântuitor şi Domn al nostru personal, 
nu există mântuire. Atunci botezul tre-
buie să fie oferit doar acelora care cred 
cu adevărat în Hristos. Alt-fel nu există 
convertire sau mântuire.

Înainte de a-i boteza pe oameni, 
Ioan le predica: „Pocăiţi-vă, căci împă-
răţia cerurilor este aproape.” (Matei 
3:2). Astfel, pocăinţa este prima roadă a 
credinţei şi o condiţie de bază pentru 
botez.

Când unii dintre Farisei şi Saduchei 
au venit la el pentru a fi botezaţi doar 
pentru a trage un folos politic de pe 
urma influenţei lui Ioan, el i-a mustrat 
pe faţă, zicând: „O, neam de năpârci, 
cine v-a avertizat să fugiţi de mânia vii-
toare? Aduceţi roade vrednice de po-
căinţă: şi să nu vă gândiţi să ziceţi în 
sinea voastră: Avem ca tată pe Avra-
am” (versetele 7-9).

Aici Ioan a afirmat unele adevăruri 
foarte importante: Mai întâi a predicat so-
lia pocăinţei. Fariseilor şi Saducheilor le-a 
explicat că, înainte de botez, ei ar trebui să 
se pocăiască de păcatele lor. Cum putem 
şti că cineva s-a pocăit? „Aduceţi roade 
vrednice de pocăinţă.” Şi Ioan a adăugat 
încă ceva: Nu este suficient a fi copiii 
naturali ai lui Avraam. Neamul nostru, 
naţionalitatea sau mărturisirea noastră de 
a fi poporul lui Dumnezeu nu ne pot acor-
da mântuirea. Dacă nu credem în Hristos 
ca Mântuitor al nostru şi dacă viaţa noas-

Ce înseamnă Botezul?

L

Extrase din scrierile 
Ellenei G. White cu 
adnotări ale fratelui 
Davi Paes Silva.
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tră nu manifestă roadele pocăinţei ve-
ritabile, nu suntem pregătiţi pentru 
botez. Dacă suntem botezaţi fără o 
adevărată pocăinţă, botezul nostru 
este zadarnic şi mântuirea noastră este 
sub semnul întrebării.

„Mulţi dintre cărturari şi farisei 
au venit mărturisindu-şi păcatele şi 
cerând botezul. Ei se înălţaseră ca fi-
ind mai buni decât alţi oameni şi con-
duseseră poporul să aibă o părere în-
altă despre evlavia lor; acum secretele 
vinovate ale vieţilor lor erau dezvălu-
ite. Dar Ioan a fost impresionat de 
către Duhul Sfânt că mulţi dintre 
aceşti oameni nu aveau nici o convin-
gere reală pentru păcat. Ei erau doar 
lucrători cu ziua. Ca prieteni ai profe-
tului, ei sperau să afle favoare pe lân-
gă Prinţul care venea. Şi, primind bo-
tezul din mâinile acestui tânăr 
învăţător popular, ei se gândeau să-şi 
întărească influenţa pe lângă popor.” 
(Hristos lumina lumii, pg. 105).

Evanghelistul Marcu spune că 
„Ioan a botezat în pustie şi a predicat 
botezul pocăinţei spre iertarea păca-
telor” (Marcu 1:4). El numeşte cere-
monia de botez „Botezul pocăinţei 
spre iertarea păcatelor.” Cu alte cu-
vinte, nu există iertare a păcatelor 
pentru simplul fapt că suntem bote-
zaţi. Trebuie să înţelegem că „fără 
vărsare de sânge nu există iertare” 
(Evrei 9:22). Iertarea şi acceptarea 
noastră este bazată pe sacrificiul pe 
care Hristos l-a făcut pe Calvar. Când 
acceptăm neprihănirea Lui desăvâr-
şită şi sacrificiul Său perfect în favoa-
rea noastră, suntem acceptaţi şi ier-
taţi. Devenim făpturi noi în Hristos. 
Viaţa noastră este schimbată.

Luca, doctorul cel iubit, face o 
remarcă foarte importantă: „Toţi oa-
menii care auzeau [pe Ioan Boteză-
torul] şi vameşii, dădeau dreptate 
lui Dumnezeu, fiind botezaţi cu 
botezul lui Ioan. Dar fariseii şi învă-
ţătorii legii au respins sfatul lui 
Dumnezeu împotriva lor, nefiind 
botezaţi de el” (Luca 7:29, 30). El zice 
că oamenii care l-au auzit pe Ioan 

Botezătorul, Îi dădeau dreptate lui 
Dumnezeu, fiind botezaţi. Cu alte 
cuvinte, acei care recunoşteau în-
dreptăţirea lui Dumnezeu, accep-
tând evanghelia Sa, primeau botezul 
de la Ioan. Pe de altă parte, „Fariseii 
şi cărturarii” au respins sfaturile lui 
Dumnezeu şi nu au primit botezul. 
Ei nu au fost botezaţi nu pentru că 
erau „farisei şi cărturari”, ci pentru 
că au respins sfaturile lui Dumnezeu 
„împotriva lor”. Ei au respins evan-
ghelia lui Dumnezeu. Deşi aveau o 
înaltă mărturisire de evlavie şi erau 
descendenţi naturali ai lui Avraam, 
nimic nu-i putea mântui fără accep-
tarea prevederii lui Dumnezeu pen-
tru mântuirea lor în Hristos.

Adresându-se mulţimii în ziua 
cinzecimii, apostolul Petru a spus:

„Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi fiecare 
dintre voi în numele lui Isus Hristos 
pentru iertarea păcatelor, şi veţi primi 
darul Duhului Sfânt” (Fapte 2:38).

Petru a menţionat aceeaşi condi-
ţie ca şi Ioan: „Pocăiţi-vă” şi „fiecare 
din voi să fie botezat în numele lui Isus 
Hristos spre iertarea păcatelor.” Apoi a 
adăugat ceva foarte important: „Veţi 
primi darul Duhului Sfânt.” Este im-
portant să se ţină cont de ordinea eve-
nimentelor: 1. Pocăinţa; 2. Botezul 
din apă şi 3. Botezul Duhului Sfânt.

Întrucât pocăinţa este esenţială 
pentru îndreptăţire şi botez, trebuie 
să avem o înţelegere clară a ceea ce 
reprezintă pocăinţa.

James Hastings, în Dicţionarul 
Bibliei publicat de el, la articolul Po-
căinţa, scrie:

„Pocăinţa pentru păcat este expri-
mată în mod obişnuit prin întoarcere 
(ex. Deuteronomul 4:30; Isaia 55:7; Ezechiel 
3:2, Osea 14:2). Pocăinţa joacă un rol 
proeminent în Noul Testament (Matei 
4:17, Luca 15:7, Faptele Apostolilor 2:38 etc.) 
sau în legătură cu credinţa (Marcu 1:15, 
Fapte 20:21 etc.), ca o condiţie indispen-
sabilă a mântuirii. Cuvântul folosit în 
mod obişnuit (metanoia) înseamnă li-
teral ‚schimbare a minţii’. Totuşi, 
schimbarea este una în care nu doar 

intelectul, ci întreaga natură (înţele-
gerea, afecţiunile, voinţa) sunt impli-
cate. Este o asemenea vedere schim-
bată a lui Dumnezeu şi a păcatului  
care poartă cu ea o părere de rău din 
inimă pentru păcat, mărturisirea lui 
şi întoarcerea hotărâtă de la el la 
Dumnezeu şi neprihănire (Luca 5:17, 
18; Romani 6:17,18; 2 Corinteni 7:10,11 
etc.). Realitatea sa este testată după 
roadele ei (Matei 3:8, Luca 6:43-46). De 
această ‚întristare după voia Domnu-
lui’, care produce ‚pocăinţa spre mân-
tuire’ (2 Corinteni 7:10,11) se deose-
beşte o ‚întristare a lumii’ ‚care duce 
la moarte’ (v. 10), adică o durere care 
nu are nici o relaţie cu Dumnezeu sau 
cu răul intrinsec al păcatului, dar nu-
mai pentru consecinţele vătămătoare 
ale păcatului. S-ar putea să existe un 
regret puternic şi o autoînvinuire 
pentru nebunia proprie, dar fără o 
pocăinţă reală.

…Pocăinţa este întoarcerea de la 
păcat; credinţa în evanghelie este în-
toarcerea la Hristos pentru mântuire.”

Ellen G. White prezintă unele 
adevărate mărgăritare despre pocă-
inţă în următoarele citate:

„Adevărata pocăinţă este mai 
mult decât o părere de rău pentru 
păcat. Ea este o hotărâtă întoarcere 
de la rău.” (Patriarhi şi profeţi, pg. 557).

„Pocăinţa este întoarcerea de la 
eu la Hristos.” (Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, pg. 87).

„Pocăinţa este o ură intensă a 
păcatului în toate formele sale.” (The 
Bible Echo, 5 noiembri1894).

„Pentru a dobândi neprihănirea 
lui Hristos, este nevoie ca păcătosul să 
ştie ce este pocăinţa care produce o 
schimbare radicală a minţii, spiritului 
şi acţiunii. Lucrarea de transformare 
trebuie să înceapă în inimă şi să-şi ma-
nifeste putere prin orice facultate a fi-
inţei.” (Notebook Leaflets, pg. 23).

Botezul

Acum trebuie să înţelegem ce este 
botezul. După Enciclopedia Zondervan 
a Bibliei în imagini, editată de Merrill 
C. Tenney, botezul este „imersiunea 
sau scufundarea ca şi sacrament creş-
tin al încorporării în biserică.”

“Botezul este cea mai solemnă renunţare la lume.” „Botezul 
reprezintă adevărata convertire prin reînnoirea Duhului Sfânt.”
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New Webster Encyclopedia: 
„Botezul, n. [GR. baptisma, din bap-
tizo, a boteza, din bapto, a cufunda 
în apă.”

Însemnătatea spirituală a 
botezului

„Botezul nu-i face pe copii creş-
tini; nici nu-i converteşte; este doar un 
semn exterior, care arată că ei aprecia-
ză faptul că trebuie să fie copii ai lui 
Dumnezeu, recunoscând că cred în 
Isus Hristos, ca Mântuitor al lor şi vor 
trăi de acum înainte pentru Hristos…

Botezul este o rânduială dintre 
cele mai sacre şi mai importante şi ar 
trebui să existe o înţelegere temeinică 
a semnificaţiei sale. Acesta înseamnă 
pocăinţa pentru păcat şi intrarea într-
o viaţă nouă în Isus Hristos. Nu ar 
trebui să existe nici o grabă nepotrivi-
tă pentru a primi această rânduială.” 
(Child Guidance, pg. 499).

„Botezul poate fi repetat mereu, 
dar în sine nu are nici o putere de 
a schimba inima omenească.” (In 
Heavenly Places, pg. 56).

„Fără Hristos, botezul, ca orice 
alt serviciu, este o formă fără valoa-
re. ‚Cine nu crede în Fiul nu va vedea 
viaţa’ (Ioan 3:36).” (H.L.L. pg. 181.)

 Botezul este cea mai solemnă 
renunţare la lume. Acei care sunt 
botezaţi în întreitul nume al Tatălui, 
Fiului şi Duhului Sfânt, chiar la înce-
putul vieţii lor creştine declară în 
mod public că au părăsit serviciul lui 
Satan şi au devenit membri ai famili-
ei regale, copii ai Regelui ceresc. Ei 
au ascultat porunca: ‚Ieşiţi din mij-
locul lor şi fiţi separaţi … şi nu atin-
geţi ceea ce este necurat.’ Şi pentru 
ei este îndeplinită făgăduinţa: ‚Eu vă 
voi primi şi vă voi fi Tată, şi voi Îmi 
veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel 
atotputernic’ (2 Corinteni 6:17,18).” 
(Testimonies, vol. 6, pg. 91).

„Mântuirea nu înseamnă a fi bote-
zat, nici a avea numele înscrise în re-
gistrele bisericii şi nici a predica adevă-
rul, ci este o unire vie cu Isus Hristos 
pentru a fi reînnoiţi în inimă, făcând 
faptele lui Hristos în credinţă şi a lucra 
din iubire, cu răbdare, blândeţe şi spe-
ranţă.” (Evanghelizare, pg. 319).

„Botezul reprezintă adevărata 
convertire prin reînnoirea Duhu-
lui Sfânt.” (Credinţa prin care trăiesc, 
pg. 143).

„Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pu-
teri infinite şi atotştiutoare, îi pri-
mesc pe acei care intră cu adevărat 
în relaţie de legământ cu Dumne-
zeu. Ei sunt prezenţi la fiecare botez, 
pentru a-i primi pe candidaţii care 
au renunţat la lume şi L-au primit pe 
Hristos în templul sufletului. Candi-
daţii au intrat în familia lui Dumne-
zeu şi numele lor sunt înscrise în 
cartea vieţii Mielului.” (Harul uimitor 
al lui Dumnezeu, pg. 143).

„Pocăinţa, credinţa şi botezul 
sunt paşii necesari în convertire.” 
(Evanghelizarea, pg. 306).

Reţineţi ordinea: 1. Pocăinţa; 2 
Credinţa şi 3. Botezul.

„Sufletele care au convingerea 
adevărului trebuie să fie vizitate şi să 
se lucreze pentru ele. Trebuie să se 
facă o lucrare specială pentru ei, 
înainte ca păcătoşii să fie conver-
tiţi şi botezaţi…

„Hristos a făcut din botez sem-
nul de intrare în împărăţia Lui spi-
rituală. El a făcut din aceasta o con-
diţie pozitivă care trebuie satisfăcută 
de toţi acei care doresc a fi recunos-
cuţi ca fiind sub autoritatea Tatălui, a 
Fiului şi a Duhului Sfânt. Înainte ca 
omul să poată afla un cămin în biseri-
că, înainte de a trece de graniţa Împă-
răţiei Spirituale a lui Dumnezeu, el 
trebuie să primească imprimarea nu-
melui divin, ‚Domnul, dreptatea 
noastră’ (Ieremia 23:6)…

Când creştinii se supun ritua-
lului solemn al botezului, El con-
semnează legământul pe care ei îl 
fac de a-I fi credincioşi. Acest legă-
mânt este jurământul lor de cre-
dinţă. Ei sunt botezaţi în numele 
Tatălui, al Fiului şi al Duhului 
Sfânt. Astfel, ei sunt uniţi cu cele 
trei mari puteri ale cerului. Ei s-au 
angajat să renunţe la lume şi să res-

pecte legile împărăţiei lui Dumne-
zeu. De atunci înainte ei trebuie să 
umble în înnoirea vieţii. Ei nu tre-
buie să mai urmeze în continuare 
tradiţiile oamenilor. Nici nu tre-
buie să urmeze metode necinstite. 
Ei trebuie să asculte de statutele 
împărăţiei cerurilor. Ei trebuie să 
caute onoarea lui Dumnezeu. Dacă 
vor fi credincioşi legământului lor, 
ei vor primi har şi putere care-i vor 
face în stare să împlinească toată 
dreptatea. ‚Şi tuturor celor ce-L 
primesc, El le-a dat putere de a de-
veni fii ai lui Dumnezeu; acelora 
care cred în numele  Său’ (Ioan 
1:12). (Ibid., pg. 306-308).

Când ar trebui botezaţi oame-
nii în trupul lui Hristos?

„Numai când Biserica este com-
pusă din membri curaţi şi neegoişti 
va putea aceasta să împlinească sco-
pul lui Dumnezeu. S-a făcut prea 
multă lucrare pripită de a adăuga 
nume la registrul bisericii. Defecte 
serioase sunt văzute în caracterele 
unora care devin membri ai biseri-
cii. Acei care îi admit, spun: Întâi îi 
aducem în biserică şi apoi îi refor-
măm. Dar aceasta este o greşeală. 
Prima lucrare care trebuie făcută 
este lucrarea de reformă. Rugaţi-vă 
cu ei, vorbiţi cu ei, dar nu le permi-
teţi să se unească cu poporul lui 
Dumnezeu în relaţie de biserică 
până nu dau o dovadă hotărâtă că 
Spiritul lui Dumnezeu lucrează asu-
pra inimilor lor.” (The Review and He-
rald, 21 mai 1901).

„În acest veac al lumii, noi pretin-
dem a fi, într-un sens special, poporul 
ales al Domnului, la fel cum era Israelul 
din vechime. Şi suntem, într-adevăr po-
porul Domnului păzitor al poruncilor, 
care ne-am angajat prin legământul 
nostru de botez să umblăm într-o viaţă 
nouă şi în ascultare de toate poruncile 
Sfintelor Scripturi.” (Loma Linda Messages, 
pg. 487).

“Botezul înseamnă pocăinţa pentru păcat
şi intrarea într-o viaţă nouă în Isus Hristos. ”
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Am părăsit oraşul Eilat, 
punctul cel mai sudic al 
Israelului, având în par-
tea dreaptă munţii, ce 

coborau până în mare iar înspre 
stânga, dincolo de golful îngust al 
Mării Roşii,  priveam spre frontiere-
le apropiate ale Iordaniei şi ale Ara-
biei Saudite. Străbăteam de-acum 
Egiptul, urmând să parcurgem Pe-
ninsula Sinai. Masivii muntoşi ce ne 
înconjurau din toate părţile ne ofe-
reau o paletă diversificată de culori, 
de la galben deschis, până la negru 
strălucitor, adesea îmbinând întrea-
ga gamă de culori pe un singur pere-
te de stâncă. În timp ce şoseaua se 
îndepărta tot mai mult de apele lim-
pezi ale mării ce unduiau liniştit, 
conştientizam că admirăm frumuse-
ţea unuia dintre cele mai „fierbinţi” 
locuri ale planetei.

- Bine aţi venit în ţara faraonilor! 
– ne-a urat ghidul egiptean, în timp 
ce ne oferea fiecăruia, ca dar, o sticlă 
cu apă rece.

Doar călătorul care a parcurs, ca 
şi noi, săptămâni la rând, arşiţa pusti-
ei, înfruntând soarele orbitor, căldura 
reflectată de nisipul încins şi stâncile 
arzătoare, poate să înţeleagă valoarea 
acestui dar, primit cu recunoştinţă.

Am continuat călătoria pe spi-
narea lanţului muntos, zărind ca ma-
nifestări de viaţă, doar unde şi unde, 
câte o mică tabără de beduini, adă-
posturi deloc ispititoare, însingurate 
prin vitregia aşezării lor.

După multe ore de călătorie par-
cursă cu autocarul, am observat cum 
soarele cobora spre apus, învăluind 

munţii înalţi cu o lumină catifelată de 
culori arămii, aidoma stâncilor din 
preajmă. Sosisem la poalele Muntelui 
Sinai, urmând ca în scurtă vreme să 
începem urcuşul spre vârful său.

- Am o surpriză pentru voi, - 
ne-a spus pastorul, care era şi con-
ducătorul grupului. În această noap-
te nu vom mai dormi, ci vom urca 
Sinaiul la lumina lunii pline. La ora 
miezului de noapte, a continuat el, 
ne vom întâlni toţi aici, pregătiţi spi-
ritual şi echipaţi corespunzător, pen-
tru asccensiune.

Câteva ore mai târziu, ne-am 
grupat la poteca ieşirii spre munte. 
Tremuram din cauza frigului, deşi 
luaserăm pe noi cele mai călduroase 
haine pe care le aveam.

Ghidul nostru egiptean, însoţit 
de ofiţerul ce asigura securitatea 
grupului, “îngerul păzitor”, cum s-a 
prezentat el însuşi, s-au îndreptat 
spre un grup de tineri beduini ce 
discutau cu glas puternic în liniştea 
nopţii. Muntele Sinai are o acustică 
de excepţie. Ghidul ne-a spus că pa-
şii unui om ce merge pe potecă se 
pot auzi de la o distanţă de şapte ki-
lometri. Orice sunet, în valea Sinai, 
se percepe mult amplificat.

- Din acest moment, până mâi-
ne după-amiază, noi ne despărţim, - 
ne-a spus ghidul. Tânărul acesta, - şi 
ne-a prezentat un beduin slăbuţ, îm-
brăcat sumar, cu o privire cercetă-
toare, - vă va fi călăuză şi pază.

Joseph, aşa se numea beduinul 
ce urma să ne urce pe munte, ne-a 
asigurat că face escaladări zilnice pe 
Sinai, de peste opt ani.

- Niciunul dintre voi nu va mer-
ge înaintea mea,- a vorbit Joseph clar 
şi răspicat. Nu veţi merge pe poteci 
laterale. Nu veţi urca pe scurtături. 
Nu vă veţi depărta de mine mai mult 
de trei metri. Nu veţi accepta ajuto-
rul beduinilor întâlniţi pe traseu. Pe 
potecă, păstraţi întotdeauna, partea 
dinspre stâncă. Cea dinspre prăpas-
tie, este drumul cămilelor. Ele nu se 
vor prăbuşi în vale, cât despre voi, 
nu sunt sigur… Nu vă opriţi singuri 
pe drum. Nu mângâiaţi pe cap cămi-
lele întâlnite pe traseu, căci se ener-
vează. Rămâneţi mereu apropiaţi, 
purtaţi grija celui de lângă voi. Şi 
acum, cântaţi. Cântaaaţi!

Am început urcuşul cântând un 
cântec de laudă pentru Dumnezeul lui 
Avraam, Isaac şi Iacov, prin a cărui bu-
nătate şi har, noi eram prezenţi acolo, 
răsfoind împreună, pe viu, file din is-
toria milenară a mântuirii noastre.

- Joseph, ce reprezintă pentru 
tine muntele Sinai? – l-a întrebat 
pastorul nostru pe tânărul beduin.

- Înainte de a fi fost Moise, a tră-
it Avraam, a răspuns Joseph. Tu, pas-
tore, pretinzi că eşti fiul lui Isaac, 
descendent al lui Avraam. Eu, spun 
că sunt fiul lui Ismael, tot descen-
dent al lui Avraam. Deci, pentru 
mine muntele acesta este sfânt, după 
cum sfântă este şi Legea pe care a 
primit-o Moise pe acest munte, din 
mâna lui Dumnezeu.

Din respect pentru manifestarea 
de altă dată a puterii divine în acest 
loc, am fost rugaţi să nu luăm cu noi 
nimic de mâncat, nimic de băut, deşi 
urma să urcăm până la răsărit de soare 
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(continuare în pag. 15)

şi să coborâm apoi, pe arşiţa zilei, până 
la ore înaintate de după-amiază.

Noaptea ne învăluia, umbrele 
munţilor înalţi nu erau încă biruite 
de lumina lunii, care zăbovea pe un-
deva, după creste. Noi încercam să 
ne potrivim pasul cu cel al călăuzei 
şi să păstrăm ritmul. Aveam cu noi 
în grup pe Damas, fratele de culoare, 
venit din Africa, ce suferise o entor-
să a gleznei, cu câteva zile mai înain-
te. Rita, o soră din Elveţia, cu har 
creştinesc, a intuit că Damas nu avea 
banii necesari să-şi plătească urcatul 
muntelui pe o cămilă, aşa că, împre-
ună cu Joseph, au negociat cu unul 
dintre beduinii din tabără, preţul  
unei cămile ce urma să-l urce pe fra-
tele cu piciorul bolnav.

După mari eforturi, am reuşit să 
păstrăm omogenitatea grupului, rit-
mul mersului şi pe cel al respiraţiei. 
Urmând îndeaproape instrucţiunile 
lui Joseph, am început sa ne obişnu-
im cu poteca, cu aerul tot mai rarefi-
at, chiar şi cu aglomeraţia din preaj-
mă. Eram înconjuraţi de o forfotă 
continuă de oameni. Grupuri, gru-
puri de turişti, ce vorbeau toate lim-
bile pământului, se intersectau mereu 
pe potecile şerpuinde, toţi mergând 
spre acelaşi capăt de drum: vârful Si-
nai, ce trebuia atins înainte de răsări-
tul soarelui. Prin lumina palidă a ra-
zelor lunii, ce începură a se ivi, 
distingeam feţele turiştilor ce treceau 
pe lângă noi. Erau oameni de toate 
vârstele, mulţi dintre ei erau trecuţi 
de a doua jumătate a vieţii. Treceau 
pe lângă noi asiatici micuţi şi supli, 
care ne priveau cu atenţie, ne salutau 
şi feţele lor înfloreau imediat în zâm-
bet, când întâlneau pe cei de culoare 
din grupul nostru. Europeni, ameri-
cani, africani, asiatici, australieni, ur-
cau toţi cu bucurie Sinaiul, locul în 
care Dumnezeu a coborât pe pământ, 
oferind prin manifestări de solemnă 
măreţie, Legea Sa.

Pe Sinai, nu există delimitări de 
frontiere, rasă sau limbă. Adesea, gru-
purile ce treceau pe lângă noi, urcând 

în ritm alert, cântau cântece care prea-
măreau pe Dumnezeu. Am observat 
cum s-au unit chiar şi două sau trei 
grupuri la acelaşi cântec, cunoscut pe 
diferite meridiane ale pământului. 

Din loc în loc, pe câţiva stâlpi, 
erau improvizate din pături, mici 
adăposturi, cu bănci de piatră tăiată 
în stâncă, acoperite cu preşuri ţesute 
de mâinile îndemânatice ale femeilor 
beduine. Aceleaşi preşuri erau aşter-
nute şi pe jos, dând călătorilor impre-
sia adăpostirii într-o cameră primi-
toare. În aceste corturi improvizate, 
ne opream, noi sau ceilalţi, pentru a 
citi din Biblie fragmente din istoria 
Sinaiului, a ne ruga, a lăuda pe Dum-
nezeu prin cântecele noastre.

Aerul începuse să fie tot mai greu 
de respirat. Praful ridicat de mulţi-
mea picioarelor, ale oamenilor şi ale 
cămilelor deopotrivă, începuse a ne 
îneca. Accese de tuse sufocantă cu-
prindeau pe cei mai sensibili din 
grup, în timp ce urcuşul devenea tot 
mai dificil. Privirile noastre scrutau 
tot mai insistent piscurile înconjură-
toare, căutând printre ele pe cel care 
urma să fie ţinta călătoriei.

În ritmul urcatului istovitor, pe 
care noi îl consideram destul de an-
trenant, am fost depăşiţi, la un mo-
ment dat, cu multă uşurinţă, de un 
grup de tineri, ce au avut un scurt 
dialog în limba egipteană cu Joseph, 
călăuza noastră. Paşii tinerilor erau 
atât de elastici, degajarea cu care ei 
urcau era atât de evidentă, încât am 
cerut lui Joseph explicaţii despre 
grupul lor.

- Este echipa naţională de footbal 
a Egiptului, - ne-a spus călăuza. Va 
avea peste trei zile un meci decisiv şi 
urcă acum pe Sinai, să se roage, să cea-
ră binecuvântare de la Dumnezeu.

Pe măsură ce orele treceau, urcu-
şul devenea tot mai dur. Mulţimea de 
oameni devenea tot mai compactă. 
Mai puteau fi auzite doar icnetele 
efortului, paşii greoi ai cămilelor şi 
strigătele beduinilor. Unii dintre noi 
ne întrebam dacă vom avea putere să 

ajungem pe vârf. Dificultatea asccen-
siunii depăşise cu mult previziunea 
noastră. Cu fiecare metru străbătut, 
traseul devenea tot mai greu de par-
curs. Praful ridicat de copitele cămi-
lelor devenea tot mai înecăcios. Îi 
simţeam chiar şi gustul leşietic, strân-
gându-mi gâtlejul uscat. Am început 
să nu mai privim la nimic în preajmă, 
să fim atenţi doar la locul în care urma 
să punem piciorul. Încă un pas, ne re-
glam cu efort respiraţia, încă unul, 
apoi altul… Simţeam sângele pul-
sând în cap cu putere. Încă un pas, 
încă unul, mereu cu unul mai sus…

Apoi, deodată, am ajuns pe vârf. 
Doar la câţiva metri în faţa noastră 
era piscul atât de dorit. Întunericul 
nopţii începuse a se risipi iar de un-
deva, de dincolo de şirurile de 
munţi, se ivea genunea răsăritului. 
Se făcuse linişte pe munte. Toţi acei 
pe care i-am întâlnit pe traseu, în 
noapte, erau aşezaţi acum pe stânci, 
privind toţi în aceeaşi direcţie: spre 
răsăritul soarelui, ce urma să se 
ivească în curând. Discret, în şoaptă, 
beduinii se perindau pe la cei ce tre-
murau, împrumutându-le pături 
pentru a le pune pe umeri. Preţul ce-
rut era cam piperat, aşa că, nu au gă-
sit decât puţini amatori.

Alături de noi, pe stânca inco-
modă şi rece, o tânără frumoasă, îm-
brăcată cu o simplitate uşor de re-
marcat, stătea cu faţa îndreptată spre 
răsărit, ascultând cu mare atenţie 
cuvintele abia şoptite, murmurate la 
urechile ei de către fata şi băiatul ce 
o însoţeau. O pace deosebită învălu-
ia grupul acesta mic, ceea ce m-a de-
terminat să-i privesc mai atent. Ini-
ma mi-a fost cuprinsă de o caldă 
simpatie pentru ei, când mi-am dat 
seama că tânăra frumoasă era nevă-
zătoare iar cei doi tineri care o înso-
ţeau, îi descriau, în şoaptă, ceea ce  
se vedea de pe acoperişul Muntelui 
Legii. Câteva ore mai târziu, mai jos, 
pe cealaltă parte a muntelui, un co-
pil beduin a fost şi el impresionat de 
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Unul dintre paradoxurile 
lumii în general este 
acela că, deşi marea ma-
joritate a oamenilor 

sunt extrem de ocupaţi şi se pare că 
timpul le este insuficient pentru a 
face faţă tuturor datoriilor şi provocă-
rilor vieţii, ei au totuşi dorinţa şi plă-
cerea de a prelua şi o parte din înda-
toririle semenilor lor, convinşi fiind 
că oricum au priceperea şi compe-
tenţa de a le rezolva şi pe acelea mai 
bine decât oricine altcineva, şi mai cu 
seamă, mult mai bine decât cei abili-
taţi în chestiunile respective.

Exemplele biblice în acest sens 
ne aduc la înţelegerea faptului că 
acesta nu este un fenomen prezent 
doar în timpurile moderne, ci o ca-
racteristică perenă a firii păcătoase 
în general.

Primul exponent al acestei cate-
gorii a fost însuşi Lucifer, despre care 
Cuvântul inspirat ne raportează că a 
suferit o mare frustrare atunci când a 
constatat că nu fusese cooptat în sfa-
tul tainic al Tatălui cu Fiul Său, aceas-
tă nemulţumire alimentându-i invi-
dia şi ducându-l ulterior la răzvrătire 
pe faţă: „Înainte de căderea lui Satan, 
Tatăl L-a consultat pe Fiul Său cu pri-
vire la crearea omului. Ei au plănuit 

să facă această lume şi să creeze ani-
male şi vieţuitoare pe el şi să-l facă pe 
om după chipul lui Dumnezeu, ca să 
domnească drept monarh asupra ori-
cărei fiinţe vii pe care Dumnezeu 
avea s-o creeze. Când Satan a aflat 
scopul lui Dumnezeu, el a fost invi-
dios pe Hristos şi gelos pentru că 
Tatăl nu îl consultase pe el cu privire 
la crearea omului. Satan era în cel 
mai înalt ordin de îngeri; dar Hris-
tos era deasupra tuturor. El era co-
mandantul întregului cer. El trans-
mitea familiei îngereşti poruncile 
înalte ale Tatălui Său. Invidia şi gelo-
zia lui Satan au crescut. Până la răz-
vrătirea lui, tot cerul era în armonie 
şi supunere desăvârşită faţă de gu-
vernarea lui Dumnezeu. Satan a în-
ceput să insinueze sentimentele sale 
de insatisfacţie altor îngeri, şi o parte 
din ei au fost de acord să-l ajute în 
răzvrătirea sa. Satan era nemulţumit 
cu poziţia lui. Deşi era foarte înălţat, 
el aspira să fie egal cu Dumnezeu; şi 
dacă Domnul nu avea să-i satisfacă 
ambiţia, el s-a hotărât să se răzvră-
tească şi să refuze supunerea. El do-
rea dar nu a îndrăznit totuşi să-şi 
facă de cunoscut imediat sentimen-
tele sale de ură şi invidie. Însă s-a 
mulţumit cu a câştiga pe toţi câţi pu-

tea să îl compătimească drept unul 
căruia i s-a făcut o mare nedreptate. 
El le transmitea gândurile sale de 
luptă împotriva lui Iehova.” (Spiritual 
Gifts, vol. 3, pg. 36 eng.)

După ce a căzut mai întâi el în-
suşi pradă acestei ispite, cunoscân-
du-i puterea, Lucifer a făcut din ea 
una dintre cele mai eficiente unelte 
de nimicire a oamenilor. Mecanis-
mul ei de funcţionare ar putea fi de-
scris pe scurt în modul următor:

Pasul 1: O părere bună despre 
propria persoană şi competenţă.

Pasul 2: O părere mai bună des-
pre propria persoană decât despre 
celelalte persoane.

Pasul 3: Dorinţa de a dobândi 
recunoaştere, de a fi băgat în seamă.

Pasul 4: Încercarea de a-ţi sem-
nala presupusa competenţă superi-
oară şi aşteptarea recunoaşterii ei.

Pasul 5: Frustrare şi sentimentul 
că eşti nedreptăţit atunci când aceas-
ta nu îţi este recunoscută şi apreciată 
ca atare.

Pasul 6: Ostilitate mai mult sau 
mai puţin declarată faţă de cei des-
pre care crezi că ar fi trebuit să-ţi 
acorde atenţia care presupui că ţi 
s-ar fi cuvenit şi vorbirea lor de rău 
în faţa altora.

sau imixtiune

Ajutor
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Pasul 7: Moarte spirituală.
Rămâne ca o curiozitate faptul că 

Dumnezeu, cunoscând dinainte mo-
dul de funcţionare a acestui meca-
nism, în omniscienţa Sa, nu a încercat 
să evite conflictul, acţionând conform 
aşteptărilor lui Satan şi acceptându-i 
acestuia rolul pe care şi-l dorea. Şi 
aceasta probabil datorită faptului că 
soluţionarea pozitivă a crizei nu putea 
consta în satisfacerea dorinţei de a fi 
băgat în seamă a lui Satan, ci numai în 
schimbarea atitudinii acestuia…

Istoria călătoriei poporului Isra-
el prin pustie conţine mai multe 
exemple asemănătoare, când, mai 
întâi Aaron şi Maria şi ulterior Core, 
Datan şi Abiram au râvnit la o pozi-
ţie care nu le fusese încredinţată şi 
încercau să se pună deopotrivă cu 
cel pe care Dumnezeu îl chemase să 
scoată poporul din Egipt.

Mai târziu, Uza a intervenit şi el 
în mod spontan într-o împrejurare 
de criză, încercând în mod neavizat 
să salveze o situaţie care nu era de 
competenţa lui. Nici în acest caz 
Dumnezeu nu i-a acordat circum-
stanţe atenuante.

Cât despre împăratul Ozia, nici 
acesta n-a putut rezista ispitei de a se 
amesteca în slujbe care nu-i reve-
neau, el încumetându-se să aducă 
tămâie Domnului, această responsa-
bilitate revenindu-le, conform che-
mării Domnului, fiilor lui Aaron. Şi 
în acest caz, ca şi în acela al Mariei, 
asumarea din proprie iniţiativă a 
unor responsabilităţi care nu-i apar-
ţineau de drept a fost sancţionată de 
Dumnezeu cu lepră.

Şi în zilele lui Zorobabel, atunci 
când acesta a fost chemat de Dumne-
zeu să rezidească templul, s-au găsit 
binevoitori care să se îmbie să zideas-
că şi ei la templu, iar când oferta lor 
n-a fost acceptată conform aşteptări-
lor lor, aceştia şi-au dat pe faţă adevă-
ratul caracter, încercând şi reuşind 
într-o anumită măsură să saboteze lu-
crările de rezidire a templului.

La nunta din Cana, Maria, mama 
lui Isus, a încercat să intervină în lucra-
rea Acestuia doar pentru a fi întâmpi-
natî cu neaşteptatele cuvinte: „Femeie, 
ce am a face Eu cu tine? Nu mi-a venit 

încă ceasul.” (Ioan 2:4). Înţelegând do-
jana blândă din spatele acestora, ea 
şi-a însuşit-o ca fiind îndreptăţită şi, în 
loc să protesteze sau să se considere 
ofensată, a zis slugilor de la nuntă: „Să 
faceţi orice vă va zice.” (Ioan 2:5). 
Această atitudine a reconfirmat măre-
ţia caracterului aceleia care a fost alea-
să de Dumnezeu drept vas prin inter-
mediul căruia Isus să Se întrupeze, 
devenind „Fiul Omului”.

Şi Iuda, convins de calităţile sale 
de bun economist, asistând la ungerea 
picioarelor lui Isus cu mir de nard cu-
rat, s-a trezit dându-şi cu părerea că ar 
fi avut o soluţie mult mai profitabilă 
pentru investirea banilor care fuseseră 
– în opinia sa – irosiţi pentru Isus. În 
loc de a-i fi recunoscător pentru consi-
lierea de specialitate pe care i-a oferit-
o nesolicitat, Isus i-a spus doar: „Lasă-
o în pace; căci ea l-a păstrat pentru 
ziua îngropării Mele. Pe săraci îi aveţi 
totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă 
aveţi totdeauna.” (Ioan 12:7,8). De 
atunci, nu avea să mai treacă mult până 
când Iuda avea să-L vândă pe Maestrul 
său în schimbul a treizeci de arginţi.

Dorind să lămurească faptul că 
este nevoie ca fiecare să-şi recunoas-
că locul şi rostul său în marele orga-
nism al bisericii, Dumnezeu arată că 
este absurd ca fiecare să dorească să 
îndeplinească un rol care nu-i aparţi-
ne: „Dacă tot trupul ar fi ochi, unde 
ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde 
ar fi mirosul? Acum dar Dumnezeu a 
pus mădularele în trup, pe fiecare aşa 
cum a voit El.” (1 Corinteni 12:17,18).

Prin urmare este nevoie ca „fieca-
re din voi să slujească altora după da-
rul pe care l-a primit” (1 Petru 4:10) 
pentru că în ziua socotelii finale, fieca-
re va da socoteală pentru responsabili-
tatea încredinţată lui. De aceea este 
nevoie ca „fiecare să fie găsit credin-
cios în lucrul încredinţat lui” (1 Co-
rinteni 4:2) iar preocuparea cu lucrurile 
încredinţate altora, nu va face decât să 
ducă la neglijarea responsabilităţilor 
încredinţate propriei persoane: „Mult 
timp este pierdut în dorinţa de a face 
vreun lucru mare, vreo lucrare minu-
nată, în timp ce îndatoririle care sunt 
aproape la îndemână şi a căror îndepli-
nire ar înmiresma viaţa, sunt pierdute 

din vedere… Neglijarea îndatoririlor 
mai mici într-un efort de a realiza o 
lucrare mai mare este aceea care stri-
că viaţa multora.” (Fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu, pg. 253 eng.)

Găsim în Noul Testament o inte-
resantă relatare a unui incident în 
care nişte oameni s-au angajat din 
proprie iniţiativă în lucrarea de a 
scoate dracii dintr-un demonizat, lu-
crare sortită unui eşec ruşinos tocmai 
datorită faptului că aceştia îşi asuma-
seră o lucrare care nu le aparţinea: 
„Nişte exorcişti iudei, care umblau 
din loc în loc, au încercat să cheme 
Numele Domnului Isus peste cei ce 
aveau duhuri rele, zicând: ‚Vă jur pe 
Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, 
să ieşiţi afară!’ Cei ce făceau lucrul 
acesta erau şapte feciori ai lui Sceva, 
un preot iudeu din cei mai de seamă. 
Duhul cel rău le-a răspuns: ‚Pe Isus Îl 
cunosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi, 
cine sunteţi?’ Şi omul, în care era du-
hul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit 
pe amândoi şi i-a schingiuit în aşa fel, 
că au fugit goi şi răniţi din casa aceea.” 
(Fapte 19:13-16).

Astfel, având în vedere toate aces-
te exemple şi multe altele, care nu au 
mai fost consemnate pe paginile Scrip-
turii, nu este deloc de mirare că în-
demnul clar al lui Dumnezeu este ca 
fiecare să se ţină de lucrarea la care a 
fost chemat: „Cine este chemat la o 
slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine 
învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. 
Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină 
de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu ini-
mă largă. Cine cârmuieşte, să cârmu-
iască cu râvnă. Cine face milostenie, 
s-o facă cu bucurie.” (Romani 12:7,8).

O acţionare contrară acestui 
principiu, oricât de nevinovată sau 
de bine intenţionată ar putea părea 
la un moment dat, este pusă pe ace-
laşi plan cu păcate considerate „gra-
ve” cum ar fi uciderea, hoţia sau fa-
cerea de rele şi implică suferinţă: 
„Nimeni din voi să nu sufere ca 
ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător de 
rele, sau ca unul care se amestecă 
în treburile altuia.” (1 Petru 4:15).

În contrast cu aceasta, liniştit 
este acela care-şi vede de treburile 
proprii: „Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, 
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să vă vedeţi de treburi, şi să lucraţi 
cu mâinile voastre, cum v-am sfătu-
it. Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu 
cei de afară, şi să n-aveţi trebuinţă de 
nimeni.” (1 Tesaloniceni 4:11,12).

Însă pentru a-ţi vedea de trebu-
rile tale este nevoie de o doză sub-
stanţială de modestie şi bun simţ, 
care s-au numarat şi ele printre ele-
mentele ce au făcut din regele David 
un om după inima lui Dumnezeu 
(Fapte 13:22): „Doamne, eu n-am o 
inimă îngâmfată, nici priviri trufaşe, 
nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea 
mari şi prea înalte pentru mine. 
Dimpotrivă, sufletul îmi este liniştit 
şi potolit, ca un copil înţărcat, care 
stă lângă mamă-sa; da, sufletul meu 
este ca un copil înţărcat. Pune-ţi nă-
dejdea în Domnul, Israele, de acum 
şi până în veac!” (Psalmii 131:1-3).

 „Este drept ca lucrătorii să se sfă-
tuiască împreună ca fraţii; dar omul 
acela care încearcă să-i conducă pe 
colegii săi să-i caute sfatul personal 
cu privire la detaliile lucrării lor şi să-
şi afle datoria de la el, se află într-o 
poziţie periculoasă şi are nevoie să 
înveţe ce responsabilităţi sunt cu-
prinse în realitate în postul său. Dum-
nezeu nu a rânduit pe nimeni să fie 
conştiinţă pentru semenul său.” (Măr-
turii pentru predicatori, pg. 477 eng.)

„Talentul este prea mult idolatri-
zat şi poziţia prea mult râvnită. Sunt 
prea mulţi cei care nu vor face nimic 
dacă nu sunt recunoscuţi drept con-
ducători; prea mulţi care trebuie să 
primească laudă, sau în caz contrar 
nu au interes să lucreze. Ceea ce tre-
buie să învăţăm este credincioşia în 
a folosi cel mai bine puterile şi oca-
ziile pe care le avem şi mulţumire cu 
partea pe care Cerul ne-o atribuie.” 
(Educaţia, pg. 117. eng.)

Marius Stroia

frumuseţea, de handicapul, dar şi de curajul fetei nevăzătoare. Cu un zâm-
bet luminos pe chipu-i tuciuriu, băiatul i-a întins fetei un pahar cu iaurt din 
lapte de cămilă. Palma fetei  a coborât atunci în mângâiere blândă peste căp-
şorul beduin, în timp ce faţa ei senină, neatinsă de efortul urcatului şi de 
asprimea naturii înconjurătoare, a răspuns copilului cu acelaşi zâmbet, în-
cărcat cu lumină şi dragoste. 

Era linişte pe Sinai, trăiam toţi, în reverenţă, pacea atingerii Înaltului.
Din punctul de cer înspre care priveam, începuse a se ridica o minge mică  

de foc mocnit, ce devenea, de la o clipă la alta, tot mai mare, de  culoare tot mai 
aprinsă. Când a fost evident, pentru toţi cei prezenţi, că acesta este răsăritul de 
soare, un murmur puternic de admiraţie a izbucnit din toate piepturile. Însăşi 
veşnicia era cuprinsă în frumuseţea acelui moment. Globul de foc se ridica 
repede în înaltul cerului, lumina lui devenea tot mai puternică, risipind grab-
nic violetul ce mai rămăsese din noapte.

Pe stânca ce alcătuia vârful, un bărbat ce avea o vârstă cam la şaizeci de 
ani, a desfăşurat drapelul Indoneziei şi cu o voce puternică, articulând cu-
vintele rar, într-o engleză impecabilă, a început să rostească, rând pe rând, 
cele zece porunci. Când a terminat de spus întâia poruncă, mulţimea ce 
acoperea întinderea suprafeţei de stânci, a rostit într-un glas: “Amin”. Apoi, 
bărbatul a rostit a doua poruncă iar mulţimea a răspuns din nou: “Amin”. Au 
urmat astfel şi celelalte porunci.

Când cea din urmă poruncă îşi risipea ecoul peste munte, din câteva piep-
turi, în contemplarea bogăţiei de frumuseţe a răsăritului, a izbucnit cântecul:

„O, Doamne Mare, când privesc eu lumea,
Ce ai creat-o prin al Tău cuvânt...” 
S-au făcut ultimele fotografii ale panoramei de pe Sinai. Ne-am retras, 

după aceea, în adăpostul beduin din preajmă şi am înălţat inimile în rugăciune 
către Dumnezeu. Am citit capitolele din Exod care cuprind darea Legii pe 
Sinai. Am citit binecuvântările ce vor însoţi pe acei ce vor asculta continuu de 
Legea lui Dumnezeu. Atunci, acolo, fiecare dintre noi am făgăduit că nu ne 
vom abate de la nici una dintre cele zece porunci, convinşi fiind că ele au fost, 
sunt şi vor fi garantul fericirii adevărate pentru copiii lui Dumnezeu.

Recunoştinţă Dumnezeului nostru Creator, care a îngăduit ca lumina 
Cuvântului Său şi cunoaşterea Legii Sale sfinte să pătrundă până la noi, prin 
secole şi milenii de agitată istorie pământeană. 

“Ascultă, Israele!
Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Domn.
Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta.
Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, 

când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula”. (Deut. 6:4-7).
„Să le păziţi şi să le împliniţi, căci aceasta va fi înţelepciunea şi pricepe-

rea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste 
legi şi vor zice:

„Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput”.
„Care  este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dum-

nezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori 
de câte ori Îl chemăm?” (Deut. 4:6-7). 

“Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă…”. (Apoc. 1:3). 
        
                                            Viorica Truţa

(urmare din pag. 12)

„Iubirea de sine ne distruge pacea. 
Câtă vreme mai trăieşte eul, suntem 
gata să-l ferim de umilire sau insultă; 
dar, dacă a murit, iar viaţa noastră este 
ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, atunci 
nu ne va mai durea, dacă nu vom fi bă-
gaţi în seamă sau vom fi dispreţuiţi.” 

Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 16.
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Aţi văzut probabil aseme-
nea  cuvinte pe afişe cu 
reclama contra tubercu-
lozei. Astfel de afise se 

găsesc peste tot, în cabinete medica-
le, holuri de spital, dar şi în mijloace-
le de transport în comun etc. Tuber-
culoza este o problemă de sănatate 
publică şi se luptă contra ei.

În fiecare an ziua de 24 martie 
este considerată Ziua Mondială de 
luptă împotriva tuberculozei.

Istoric

Tuberculoza este una dintre cele 
mai vechi boli ce au afectat omeni-
rea (a fost demonstrat prin identifi-
carea tuberculozei vertebrale la mu-
miile egiptene şi s-au găsit caverne 
în plămânii acestora). Grecii denu-
meau această boală phthisis („consu-
mare”), subliniind aspectul drama-
tic de emaciere generală, asociat 
cazurilor cronice netratate.

Încă din secolul XVI există o teo-
rie conform căreia tuberculoza se 
transmite prin „seminţe de boală”. 
Deşi nu exista microscopul şi nu se 
ştia nimic despre bacteriologie la acea 

vreme, se  intuia existenţa unor orga-
nisme invizibile ce se multiplică în 
corp şi se transmit de la om la om. 
Etiologia infecţioasă a tuberculozei a 
fost controversată până la descoperi-
rea bacilului tuberculozei, de către 
Robert Koch, în 1882. A urmat o 
creştere alarmantă a cazurilor de tu-
berculoză la sfârşitul secolului al XIX-
lea si începutul secolului al XX-lea. 
De vină ar fi fost, spun specialiştii, ur-
banizarea, industrializarea, condiţiile 
precare de muncă, lipsa de hrană şi 
de igienă, în special la periferia oraşe-
lor, unde se înregistrau cele mai mul-
te cazuri. Descoperirea razelor Rönt-
gen au facilitat diagnosticul TBC, 
prin vizualizarea regiunilor tubercu-
loase. În 1921 a apărut vaccinul BCG. 
Ţările din lumea întreagă au preluat 
rapid vaccinarea, iar România a fost 
printre primele. Au apărut dispensa-
rele, sanatoriile şi asociaţiile de luptă 
împotriva TBC. Bacilul Koch a ucis 
mulţi oameni (victime celebre: Fran-
cisc al II-lea al Franţei a murit din ca-
uza unei meningite tuberculoase, Ca-
rol al IV-lea al Franţei a decedat în 
urma tuberculozei pulmonare, iar 

Ludovic al XIII-lea şi-a pierdut viaţa 
ca urmare a unei tuberculoze intesti-
nale. Nicolae Balcescu a căzut şi el 
victimă acestei maladii), până când 
în 1943, un om de ştiinţă pe nume 
Selman A. Waksman a descoperit 
streptomicina.

Boala părea înfrântă la jumăta-
tea secolului al XX-lea. Era însa o 
iluzie. Bacilul tuberculos, ca şi cele-
lalte bacterii, dezvolta rezistenţă la 
antibiotice. Medicii au creat formu-
le complexe de tratament, însă lupta 
cu boala continua la fel de aprig. 
Peste o sută de ani, în anul 1998, a 
fost identificat genomul bacteriei lui 
Koch deschizând căi noi pentru gă-
sirea unor medicamente care să vin-
dece omul de TBC.

Multă vreme, singurul tratament 
al tuberculozei a constat în aer curat, 
soare şi lipsa de umezeală. Majorita-
tea bolnavilor din Europa migrau 
spre sud. Laptele era un alt remediu 
cunoscut. 

Epidemiologie

Tuberculoza este o boală infec-
to-contagioasă produsă de bacilul 

Sfatul medicului  

Tuberculoza - 
bomba cu efect 
întârziat

Tuşeşti… Transpiri… Oboseşti… Slăbeşti… 
Nu ai poftă de mâncare… Du-te la medic!

+
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Koch care poate afecta toate organe-
le corpului (ganglioni, oase, menin-
ge, rinichi, intestin, etc), dar în pri-
mul rând plămân.

Conform rapoartelor Organizaţi-
ei Mondiale a Sănătăţii (OMS): apro-
ximativ două miliarde de oameni, adi-
că o treime din populaţia globului, 
este infectată cu bacilul Koch. Peste 2 
milioane de oameni mor, anual, din 
cauza tuberculozei. În lume, în fiecare 
secundă se îmbolnăveşte o persoană 
de tuberculoză, ajungându-se la o 
cifră anuală de 8-10 milioane de noi 
cazuri.  În Regiunea Europeană a 
OMS, în fiecare oră, 49 de oameni 
sunt diagnosticaţi cu tuberculoză, 
iar alţi şapte mor din cauza bolii.      

Incidenţa cazurilor în România a 
scăzut cu  aproximativ 30%, în inter-
valul 2002-2007, dar a ramas cea mai 
crescuta în Europa. Specialiştii luptă 
ca până în 2050 TBC să nu mai fie o 
problemă de sănatate publică.

Factori de risc: interni: vârsta 
(copii, tineri, adulţi peste 65 ani), 
sexul (la bărbaţi mai frecvent de 2-4 
ori decât la femei, explicaţi prin fac-
tori nelegaţi de sex: tabagism, alcoo-
lism, mediu cu noxe, viaţă dezorga-
nizată, navetism), imunitate (infecţia 
HIV/SIDA, infecţii trenante, neo-
plazii, tratamente îndelungate cu  
cortizon, radioterapia), boli preexis-
tente (diabet zaharat, psihopatii, 
etc.), infecţia TBC preexistentă, etc. 
Factori externi: poluarea atmosferi-
că, clima, complexul economo-so-
cio-cultural, calamităţi naturale, răz-
boaie, migraţii.

Sursa de infecţie: principala sur-
să: bolnavii cu TBC pulmonară cu 
leziuni cavitare deschise nesupuşi 
tratamentului,  bolnavii necunoscuţi 
şi ne-supuşi tratamentului, bolnavii 
cronici - sunt ambulatori, frecvent 
chimiorezistenţi şi necooperanţi, 
bolnavi cu TBC extrarespiratorie 
deschisă sau fistulizată, apele rezi-
duale de la spitale, cadavrele per-
soanlor decedate prin TBC (risc 
pentru personalul din prosectură, 
morfopatologie), bovinele cu masti-
te TBC (risc pentru personalul zoo-
tehnic sau prin laptele infectat şi ne-
fiert (2% din TBC). 

Căile de transmisie:

Calea aerogenă - cea mai frecven-
tă datorită faptului că majoritatea 
bolnavilor au TBC pulmonară, sunt 
tuşitori şi expiră în atmosferă parti-
cule foarte mici de spută baciliferă - 
“picăturile Flugge”. Aceste picături se 
pot exterioriza şi prin vorbit, strănut, 
cântat. Picăturile mari ajung pe 
obiecte, pe sol, se ”usucă” – bacilii us-
caţi îşi menţin virulenţa 8-20 zile şi 
pot infecta şi  după plecarea sursei. 
Picăturile mai mici sunt oprite de fil-
trul nazal şi de mecanismele de clea-
rance (curăţare) a căilor respiratorii, 
iar picăturile cele mai mici ajung până 
în plămân. Se consideră că o persoa-
nă cu tuberculoză care tuşeşte poate 
transmite boala altor 15-20 persoane 
cu care vine în contact. Dacă este tra-
tată corect, în 3-4 săptămâni de la în-
ceperea tratamentului se consideră 
că boala nu mai este contagioasă.

Calea digestivă - este mai rar în-
tâlnită, deoarece barierele gastro-in-
testinale sunt relativ rezistente la 
aceste bacterii în plus laptele, con-
form legislaţiei, este pasteurizat.

Calea genitală - mult mai rară 
(produce TBC orhiepididimară, 
prostatică, uterină sau cutaneomu-
coasă a organelor genitale externe).

Calea intrauterină (de la mamă 
la făt) - foarte rară.

Calea mucoasă şi 
cutanată - destul de 
rară - prin leziuni de 
grataj (scărpinat) cu 
mâini murdare. 

Calea iatrogenă - 
prin utilizare de in-
strumentar contami-
nat cu BK.

Ciclul îmbolnăvirii 
TBC: există două sta-
dii: primar şi secundar. 

TBC primară: Pătrunderea BK 
într-un organism care nu a mai fost 
infectat  cu producerea unor leziuni 
caracteristice. La om majoritatea in-
fecţiilor  primare rămân oculte 95% 
(fără manifestări clinice, radiologice 
sau biologice decelabile). Eventual 
se manifestă ca şi o stare gripală. 
Evoluţia este spontan regresivă cu 
fibrozarea micilor leziuni, dar cu po-
sibilă persistenţă a BK dormanţi şi 
potenţial de reactivare tardivă. 
Aproximativ 5% din cazuri sunt cli-
nic şi/sau radiologic  manifeste care 
fie se vindecă spontan cu fibroze cal-
care, fie se pot complica. Apare de 
obicei la copii/tineri. 

TBC secundară apare aproxi-
mativ la 5% din cei primoinfectaţi în 
condiţiile scăderii imunităţii sub ac-
ţiunea unor factori de mediu nefa-
vorabili, prin reactivare endogenă 
sau prin suprainfecţii exogene. Apa-
re la intervale diferite după primoin-
fectie; fie în continuitate nemijlocită 
cu primoinfecţia, fie la interval de 
ani sau chiar decenii. Afectează cu 
predilecţie adulţii. Sediul de elecţie 
este plămânul. Evoluţia este progre-
sivă, cronică, cu pusee şi remisiuni 
dar cu agravare continuă cu fiecare  
puseu, fără vindecare spontană, cu 
complicaţii multiple şi fatalitate ri-
dicată.

Simptome

Tuberculoza apare treptat, pe 
nesimţite, putând trece săptămâni 
sau chiar luni până când pacientul 
să-şi dea seama că are anumite simp-
tome care persistă. Pot să apară scă-
derea poftei de mâncare, pierderea 
în greutate, subfebrilitate (37-38oC), 
tuse (la început seacă, apoi cu ex-
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pectoraţie purulentă). Uneori, bol-
navul expectorează cu sânge. Alte-
ori, boala se manifestă acut, cu tuse, 
febră mare şi junghiuri toracice, care 
nu cedează la tratamentele obişnui-
te pentru răceală. Bolnavul se simte 
rău, nu are putere, uneori apar şi di-
ficultăţi în respiraţie.

Tuberculoza se tratează!

Tuberculoza poate fi prevenită 
prin vaccinarea BCG în materni-
tăţi. Totodată, fiecare om poate şi 
trebuie să contribuie la creşterea 
imunităţii organismului său. Ali-
mentaţia şi igiena sunt condiţii de 
bază pentru ca un organism să fie 
sănătos. Renunţarea la anumite de-
prinderi vicioase (evitarea fumatu-
lui, consumului de alcool), călirea 
organismului, exerciţiile fizice, ae-
risirea încăperilor, evitarea aglome-
raţiilor, odihnă, respectarea nor-
melor de igienă personală şi 
colectivă. Cel mai bun mod de pro-
filaxie a tuberculozei este depista-
rea la timp şi tratamentul adecvat.

Tuberculoza se vindecă!

Tratamentul tuberculozei se 
face strict sub supraveghere medica-
lă (medic sau asistent medical), du-
rează în medie 6-8 luni şi constă în 
asocierea a 3-4-5 medicamente ca-
pabile să distrugă sau să prevină 
multiplicarea bacilului Koch, admi-
nistrate 2-3 luni şi 2-3 medicamente 
în faza de continuare (4-5 luni).

Tratamentul este gratuit pe toa-
tă durata lui, pentru toţi bolnavii asi-
guraţi sau neasiguraţi. Trebuie luat 
în considerare faptul că tuberculoza 
netratată poate fi mortală. Cu un tra-
tament corect se pot vindeca pâna la 
95% din bolnavi.

Un fost bolnav de tuberculoză 
tratat şi vindecat este un om nor-
mal.

Oricine se poate îmbolnăvi de 
tuberculoză!

Deşi nimeni nu poate fi conside-
rat vinovat pentru că s-a îmbolnăvit 
de TBC, uneori se întâmplă ca bol-
navii să nu fie trataţi corect de către 
societate. Omul sănătos se teme să 

nu se îmbolnăvească şi, neştiind 
cum să se protejeze, se poate com-
porta cu ostilitate faţă de o persoană 
bolnavă. Există mentalitatea că tu-
berculoza este o boală ruşinoasă şi, 
de aceea, de multe ori, bolnavul şi 
familia lui încearcă să păstreze secre-
tul asupra bolii. Mai mult, unii oa-
meni refuză să creadă că pot avea o 
asemenea boală sau cred că tubercu-
loza a dispărut de mult. Acest mod 
de gândire nu face decât să întârzie 
începerea tratamentului, permiţând 
bolii să avanseze.

De multe ori, apar probleme şi 
la reintegrarea fostului bolnav la lo-
cul de muncă sau la şcoală. El este 
primit cu rezervă de colegi, profe-
sori sau şefi.

Dacă  recunoaşteţi aceste simp-
tome, care persistă, în nici un caz nu 
iniţiaţi un autotratament, nu pier-
deţi timpul. ÎN CEL MAI SCURT 
TIMP SOLICITAŢI ASISTENŢA 
MEDICULUl DE FAMILIE. Medi-
cul va dispune trimiterea dumnea-
voastră pentru examinări la ftizio-
pneumolog. Numai specialistul 
poate prescrie un tratament adecvat. 
Nu trebuie să vă înspăimânte dia-
gnosticul „tuberculoză". Un trata-
ment precoce este şansa dumnea-
voastră de a vă vindeca.

De ce este necesar controlul 
administrării preparatelor?

Tratamentul de lungă durată 
este obositor pentru unii bolnavi de 
tuberculoză şi, simţindu-se mai bine 
peste puţin timp după începerea ad-
ministrării preparatelor antituber-
culoase, aceştia întrerup tratamentul 
sau nu administrează toate prepara-
tele prescrise de medic. În aceste ca-
zuri creşte rezistenţa mycobacteriei 
tuberculozei la medicamentele ad-
ministrate, iar pacientul devine o 
sursă de răspândire a tuberculozei 
rezistente la medicamente. Tratarea 
unei astfel de forme de tuberculoză 
este mult mai complicată, de durată 
mai lungă şi nu întotdeauna duce la 
vindecare.

 Care sunt consecinţele bolii ne-
tratate?

În unele cazuri tuberculoza evo-
luează atât de repede, încât decesul 
bolnavului poate surveni peste câte-
va luni. În celelalte cazuri boala evo-
luează cronic. Acutizarea acesteia 
decurge foarte greu - cu febră, tuse 
persistentă şi dureroasă, hemoptizie. 
Bolnavul pierde în greutate, pierde 
nu doar capacitatea de muncă, ci şi 
capacitatea de a efectua lucrări sim-
ple în gospodărie, de a se mişca. Exte-
nuat şi neajutorat, el poate supravie-
ţui câţiva ani, continuând să infecteze 
pe cei din jurul său.

Dacă în casă sunt bolnavi de tu-
berculoză, pentru a evita contami-
narea celor din jurul lui, este necesa-
ră aerisirea frecventă a încăperii şi 
curăţarea umedă a acesteia de 2-3 
ori pe zi. Bolnavul, în timpul tusei şi 
strănutului, trebuie să-şi acopere na-
sul şi gura cu o batistă sau cu un şer-
veţel. Batistele şi serveţelele cu spută 
trebuie distruse.

 REŢINEŢI!

• Orice persoană poate fi infec-
tată cu tuberculoză, indiferent de 
statutul social şi situaţia materială.
• Tuberculoza se transmite de 

la persoană bolnavă  la cea sănătoasă 
cel mai adesea pe cale aerogenă.
• La apariţia a cel puţin unuia 

din simptoamele specifice tubercu-
lozei, de urgenţă solicitaţi asistenţa 
medicului de familie.
• Tuberculoza se trateaza nu-

mai cu preparate antituberculoase 
speciale sub supravegherea directă a 
lucrătorilor medicali. În nici un caz 
nu vă autotrataţi!
• Tratamentul trebuie continu-

at atât timp cât este indicat de medic 
pentru a evita apariţia tuberculozei 
rezistente la medicamente.

Tuberculoza 
POATE FI TRATATĂ!

Semida Muj - medic
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Începând cu 28 iulie 2008 şcoa-
la misionară şi-a deschis din nou 
porţile pentru o nouă sesiune, în 
care studiile au fost prezentate de 
către fratele Neville Brittain şi au vi-
zat istoria adventismului de la origi-
nile sale şi până în prezent. Departa-
mentul Medical, reprezentat de data 
aceasta de fratele Valerian Răileanu, 
a contribuit de asemenea la această 
sesiune, prezentările făcute în aceas-
tă direcţie evidenţiind încă o dată 
rolul deosebit de important al Re-
formei Sănătăţii în viaţa creştinului.

La iniţiativa fraţilor din Conferinţa 
Generală, Uniunea Română a găzduit 
în perioada 13-17 august 2008 întruni-
rea fraţilor Preşedinţi de Uniuni, la care 
au participat fraţi din patru continente, 
aceştia având ocazia unui fructuos 
schimb de idei şi experienţă. 

În restul timpului rămas disponi-
bil până la zborul lor de întoarcere, ei 
au avut ocazia de a cunoaşte câte puţin 
din frumoasa noastră ţară şi de a se bu-
cura împreună cu fraţii din diverse co-
munităţi.

Şcoala Misionară  
sesiunea iulie-august 2008 

Întrunirea Preşedinţilor de Uniuni

Ş  t  i  r  i      i  n  t  e  r  n  e



În lunile martie şi aprilie 2008, s-au desfăşurat în 
Conferinţa Oltenia o serie de Conferinţe spirituale: 23 
martie, în oraşul Roşiori, 30 martie în oraşul Craiova, 20 
aprilie, în comuna Cetăţeni. 

Mesajul acestor conferinţe este cel din Evrei 3:13: 
“Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se 
zice: ‘Astăzi’, pentru ca niciunul din voi să nu se împie-
trească prin înşelăciunea păcatului”; iar scopul acestor 
întruniri este cel al ridicării moralităţii poporului nos-
tru, al refacerii şi menţinerii legăturii frăţeşti. 

Fraţii din Conducerea Uniunii au răspuns invitaţiei 
noastre de a participa, iar fraţii din diferitele zone unde 
au avut loc aceste întruniri au participat şi şi-au exprimat 
mulţumirea sufletească ce au experimentat-o cu aceste 
ocazii şi dorinţa de a se mai organiza astfel de adunări. 

Adunări spirituale

“Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, 
câtă vreme se zice: “Astăzi”.
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În ziua de 22 iunie 2008 a avut 
loc, în oraşul Roşiori de Vede, adu-
narea spirituală a fraţilor din sudul 
ţării, prilejuită de sesiunea de reor-
ganizare a Conferinţei Oltenia.

În prima zi a întâlnirii fraţii şi su-
rorile sosiţi în număr frumos din toa-
te judeţele Conferinţei, s-au bucurat 
de o dulce părtăşie creştină. Tema în-
tâlnirii - “Hristos în voi, nădejdea sla-
vei” - prezentată în două părţi de că-
tre fraţii Marin Barbu şi Vasile Buftea, 
a avut menirea de a întări nădejdea şi 

credinţa celor prezenţi într-o relaţie 
mai strânsă cu Mântuitorul. Au fost 
înălţate imnuri de laudă, s-au rostit 
cuvinte de mulţumire la adresa lui 
Dumnezeu, pentru ocrotirea de care 
ne-am bucurat pe parcursul celor doi 
ani care au trecut de la ultima întâlni-
re de acest gen. 

În ziua următoare a avut loc se-
siunea de delegaţi care şi-a desfăşu-
rat lucrările în casa de rugăciune din 
comunitatea Drăcşani. Într-un ca-
dru plăcut şi liniştit cei 45 de dele-

Adunare de delegaţi

“Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Dom-
nul dă îndurare şi slavă şi nu lipseşte de nici un bine pe cei ce 
duc o viaţă fără prihană.” Psalmii 84:11.

gaţi au analizat activitatea slujbaşi-
lor, şi a lucrării în general, apoi au 
reorganizat conferinţa pentru urmă-
torii doi ani. 

Lucrările s-au desfăşurat în mod 
armonios şi operativ, dat fiind buna 
înţelegere de care ne-am bucurat.

Suntem recunoscători lui Dum-
nezeu pentru toate darurile bune de 
care ne bucurăm şi-L rugăm să fie 
alături de toţi cei care au fost înves-
tiţi cu diferite responsabilităţi pen-
tru următorii doi ani. 
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Acţiuni de colportaj şi evanghelizare

În perioada 10 aprilie - 14 mai 2008 fraţii din Confe-
rinţa Oltenia au organizat o serie de activităţi de colpor-
taj, împărţind totodată invitaţii pentru seminariile de 
evanghelizare ce urmau să aibă loc.

În 13 şi 14 aprilie în Casa de Cultură a Sindicatelor 
au avut loc o serie de conferinţe pe teme de sănătate, 

Botez în Teleorman

În ultima zi a lunii august fraţii şi surorile din Câm-
purile Teleormanului s-au bucurat împreună cu marto-
rii nevăzuţi la hotărârea de a face legământ cu Dumne-
zeu a celor trei surori (două din comuna Peretu şi una 
din comuna Săceni). 

Ceremonia de botez a avut loc pe malul râului Te-
leorman, lângă localitatea Deparaţi, într-un cadru natu-
ral deosebit de frumos. Cele trei surori au coborât în apa 
râului şi au “îngropat” acolo firea lor cea veche, alegând 
ca în continuare să trăiască pentru Dumnezeu. 

Ne rugăm ca El să le dea putere ca să trăiască o viaţă 
sfântă, consacrată în slujba Lui. 

susţinute de fratele Radu Ioniţă şi sora Lidia Boje.  
Oamenii s-au arătat interesaţi de subiectul “Un stil de 
viaţă mai bun” şi au participat în număr de aproximativ 
70 de persoane. 

Seminarul de sănătate continuă în fiecare zi de luni, 
la Casa Sindicatelor, participanţii fiind în jur de 15-20 
persoane. 

Şi în staţiunea Călimăneşti se continuă activităţile mi-
sionare, prin care se încearcă să se ia legătura cu oameni 
interesaţi de “O viaţă mai bună”, atât din punct  de vedere 
al sănătăţii fizice, cât şi referitor la sănătatea spirituală. 

A consemnat Săndulescu Mişu
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“Străjerule, 
                mai este mult 
                              din noapte?”

Botean, 29 iunie 2008

Fraţii din Conferinţa Ardealul de Nord 
s-au întrunit duminică 29 iunie 2008 pen-
tru o adunare spiritulă ce a precedat aduna-
rea administrativă de reorganizare a confe-
rinţeidin 30 iunie 2008. 

Comunitatea Botean, gazda conferin-
ţei, este cunoscută de noi, adventiştii-refor-
mişti, din vremurile cele mai îndepărtate 
ale istoriei reformaţiunii din România. Aici 
numărul membrilor s-a menţinut relativ 
mare, ea numărându-se astăzi printre cele 
mai mari comunităţi din ţară, în ce priveşte 
numărul de membri. 

Cu această ocazie fraţii din Botean, lo-
calitate aflată la aproximativ 25 km de mu-
nicipiul Oradea, au ales să-şi pună la dispo-
ziţie casele lor şi biserica locală, pentru ca 
fraţii, vizitatorii şi prietenii din Conferinţă 
sau din alte părţi ale ţării, să se poată simţi 
bine, bucurându-se de părtăşia cu fraţii şi 
nu în ultimul rând, de binecuvântarea pre-
zenţei lui Dumnezeu, invitată în mod deo-
sebit în acest loc. 

Iată întrebarea care îi preocupă pe credincioşii din 
această zonă. Ei au căutat să găsească un răspuns şi prin 
expunerile cuvântului lui Dumnezeu, prin cântări, poe-
zii, experienţe împărtăşite, au concluzionat că nu mai 
este mult până când Domnul va veni să ne ia din această 
lume. 

Dacă intenţionăm să scurtăm timpul acesta de aş-
teptare, o putem face, grăbind pregătirea noastră, nu 
prin eforturi supranaturale, prin forţe proprii, ci prin ac-
ceptarea din toată inima ca Domnul să ne călăuzească 
paşii. 
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XII

Este timpul să dăm la o parte tot ce ne împiedică 
să-L dorim şi să umblăm pe calea Lui. Este timpul să ne 
împrietenim cu Dumnezeu, să-L cunoaştem personal, 
ca să fim cunoscuţi de El. 

Grupuri mai mari sau mai mici ale fraţilor din co-
munităţile Botean, Pociovelişte, Oradea, au adus laudă 
lui Dumnezeu prin cântările lor. 

Copiii din zona Beiuş au cântat pentru lauda lui 
Dumnezeu, exprimându-şi dorinţa sinceră de a fi odată 
împreună cu Cel pe care L-au aşteptat atâta vreme. 
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Fraţii de la Restaurantul “Cris” din Oradea s-au îngrijit 
ca mesele comune, la care întreaga adunare a fost invitată 
să participe, să se bucure din belşug de bucate gustoase, 
pregătite într-un mod sănătos şi apetisant.

Dorim ca Dumnezeu să consemneze în cartea Sa de 
aducere aminte această întrunire şi să binecuvânteze pe 
toţi cei care au participat, cât şi pe cei care poate ar fi dorit 
să facă lucrul acesta, dar nu a fost posibil. Fie ca Dumnezeu 
să aducă cât mai repede momentele acelea fericite în care 
toate dorinţele noastre vor putea fi împlinite. 

Ne rugăm pentru fraţii din comunitatea Botean ca 
Dumnezeu să le ajute să fie un far strălucitor de lumină şi 
speranţă, în zona în care locuiesc. 

Fie ca sămânţa semănată cu această ocazie să fie 
udată cu grijă de comportamentul frumos şi creşti-
nesc, de dragostea pentru semeni şi de înţelepciunea 
pe care Dumnezeu îi va ajuta să o dea pe faţă. 
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Câţiva dintre fraţii în vârstă şi-au adus contribuţia 
recitând poezii, prezentând experienţe, transmiţând un 
mesaj deosebit tinerei generaţii. 
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Botez la Vişeul de Jos

În data de 24 august 2008 în comunitatea Vişeul de Jos a avut loc 
un botez. Fraţii din comunităţile Vişeu, Bogdan Vodă, Petrova şi Re-
pedea s-au adunat în număr frumos, pentru a fi martori, alături de 
martorii nevăzuţi care suntem siguri că au fost prezenţi, la botezul fra-
ţilor Gavrilă şi Marişca din Vişeul de Jos, fratele Petrică din Petrova şi 
fraţii Vasile şi Ioana din Bogdan Vodă. 

Deşi sâmbăta dinaintea zilei botezului a plouat, Domnul ne-a pre-
gătit o zi minunată pentru sărbătoarea noastră. A fost un moment de-
osebit pentru care suntem mulţumitori lui Dumnezeu. 

Suntem recunoscători pentru toate minunile pe care le face, în 
mod deosebit acelea de a schimba inimile oamenilor şi a-i atrage la 
Sine prin dragostea Sa. 

Ne rugăm ca fraţii care au încheiat legământ, să fie păstraţi în cre-
dinţă, iar numele lor să rămână scrise în Cartea Vieţii. Amin.

“Cât despre mine, 
eu vă botez 
cu apă, 
spre pocăinţă, 
dar Cel ce vine 
după mine, 
este mai puternic 
decît mine, 
şi ... 
El vă va boteza 
cu Duhul Sfânt 
şi cu foc.”
Matei 3:11.
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Conferința Ardealul de Sud

31 august 2008

Fraţii din comunitatea Bran, căro-
ra li s-au alăturat fraţi din comunitatea 
Bucureşti şi alte comunităţi din îm-
prejurimi, au sărbătorit în data de 31 
august 2008 primirea în rândul lor a 
unui nou membru. 

Ceremonia de botez s-a desfăşurat 
într-un cadru sărbătoresc, toţi fiind 
martori momentului unic din viaţa fra-
telui Ionuţ, care a ales să-I slujească lui 
Dumnezeu din toată inima. 

Suntem încredinţaţi că Dumne-
zeu a scris o carte de aducere aminte 
în legătură cu acest eveniment şi a 
scris numele servului Său în Cartea 
Vieţii. 

Ne rugăm ca El să-i călăuzească 
paşii pe calea cea dreaptă, să-l ferească 
de tentaţiile ce abundă în jur şi să-l ajute să primească în final cununa de biruitor pe care Domnul Hristos o va aşeza 
pe frunţile celor mântuiţi. 

Cea de a doua parte a lunii au-
gust 2008 o putem nota pe agenda 
noastră ca o perioadă fructuoasă, 
de succes misionar. Dumnezeu 
ne-a dat bucurii, răsplătind strădu-
inţele noastre de a-L face cunoscut 
oamenilor. 

Vizitele la prietenii pe care îi 
aveam, de la evanghelizările din iar-
nă, au fost momente de adevărată 
bucurie şi părtăşie binecuvântată. 

Am primit şi invitaţii noi de la o 
grupă de prieteni care şi-au expri-
mat dorinţa de a cunoaşte mai mul-
te din Cuvântul lui Dumnezeu. 

În localitatea Roseti am avut  o 
frumoasă reuniune frăţească, cu 
ocazia unei ceremonii de botez. 
Trei suflete au făcut legământ cu 
Domnul, mărturisind în mod pu-
blic dorinţa lor de a rămâne de 
partea adevărului pentru restul 
vieţii lor. 

Mulţumim lui Dumnezeu pen-
tru aceste experienţe 
şi-L rugăm ca El să lu-
mineze minţile oameni-
lor cu care lucrăm pen-
tru ca ei să înţeleagă şi să 
accepte adevărul. 

Iamandei Valerică

Conferința Muntenia

Botez la Roseti



Botez în comunitatea Cazasu

Ziua de 24 august 2008 a fost o zi specială pen-
tru Ionela, pentru fraţii din comunitatea Cazasu şi, 
nu în ultimul rând, pentru cerul întreg care a partici-
pat la această sărbătoare. 

Ştim că martorii nevăzuţi se bucură când fiii oa-
menilor îşi aduc aminte de Făcătorul lor “din zilele 

tinereţii lor”, de 
aceea credem 
că ceremonia 
botezului ce a 
avut loc la 
această dată, a 
fost un motiv 
de bucurie şi în 
ceruri. 

Cu toate că provine dintr-o familie ortodoxă, tânăra a înţeles că este necesar 
să urmeze o cale bună, dreaptă şi adevărată, motiv pentru care a mărturisit îna-
intea lui Dumnezeu şi a multor alţi martori că doreşte să meargă pe această cale, 
care este Isus. 

Credem că Dumnezeu a scris numele ei în Cartea Vieţii şi sperăm să rămâ-
nă acolo până la revenirea Domnului Hristos pe norii cerului. Amin.

Botez în Prahova

Pe malurile râului Prahova, un grup numeros de fraţi din Conferinţa Muntenia, s-au 
adunat în data de 7 septembrie 2008, pentru a sărbători hotărârea a 12 fraţi, din diferite 
comunităţi, care auales să marcheze alegerea lor de a sluji Domnului, printr-o ceremo-
nie de botez. 

Trei dintre fraţi vor face parte din Comunitatea Bucureşti. Toţi sunt tineri şi ne bu-
curăm că au decis să-şi dedice viaţa lor în slujba lui Dumnezeu, alegând să se despartă de 
această lume, să întoarcă spatele atracţiilor ei viclene şi să devină copii ai lui Dumnezeu, 
gata de a reprezenta în lume caracterul Creatorului lor. 
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Doi fraţi din comunitatea 
Câmpina, deşi aflaţi la o vârstă mai 
înaintată, au luat aceeaşi hotărâre, 
de a dedica lui Dumnezeu ultima 
parte a vieţii lor. 

Grupul fraţilor din Corneşti, 
Păstârnacu, cuprinde atât fraţi în 
vârstă, cât şi tineri. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să le dăruiască înţelep-
ciune ca fiecare să-şi găsească utili-
tatea în solemna misiune de a salva 
pe cei din jur. 

Trei tineri din comunitatea 
Pietroşani au ales de asemenea să 
urmeze calea Domnului, umplând 
cu bucurie inimile părinţilor lor. 

Pentru toţi cei care în această 
zi au îngropat nu doar în mod sim-
bolic, firea lor cea veche, în apă, şi 
s-au “ridicat” pentru a trăi o viaţă 
deosebită de cea trăită până acum, 
noi, toţi cei prezenţi, am hotărât 
să-i purtăm în rugăciunile noastre, 
ca Dumnezeu să le ţină paşii pe ca-
lea cea dreaptă. 

Şi suntem încredinţaţi că El 
este credincios şi drept şi va împli-
ni ceea ce a făgăduit. Amin.
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Tot fratele Neluţu Dărămuş ne-a trimis o istori-
oară adevărată pentru copii: 

Mă aflam la un program de Evanghelizare într-o 
localitate din nordul ţării. Cu această ocazie s-au 
prezentat teme interesante al căror subiect desco-
perea frumuseţea caracterului lui Dumnezeu.  În 
cea de a treia seară a întrunirilor noastre, tema pre-
zentată a subliniat importanţa celor 10 porunci. 
Aveam un musafir medic şi, după prezentarea părţii 
medicale, acesta a făcut o propunere: 

Copiii care participau regulat urmau să fie între-
baţi la sfârşitul seminarului, dacă ştiu cele zece po-
runci. S-a promis 50 RON celui care va spune în 
întregime decalogul. 

Copiii au fost foarte încântaţi de propunere şi în 
serile ce au urmat au încercat să-şi însuşească cu-

noştinţele necesare pentru a trece cu bine testul 
final. 

În ultima seară, după terminarea programu-
lui, copiii au fost invitaţi să prezinte ce au învăţat. 
Monica, o fetiţă care participa activ la întrunirile 
noastre, a păşit în faţă şi a spus fără ezitare şi co-
rect toate cele zece porunci. Ea a primit o banc-
notă de 50 RON. La ieşire fetiţa a mers la standul 
cu expoziţia de literatură şi a cumpărat cărţi pe 
care le-a oferit vizitatorilor. 

Au fost şi alţi copii care au ştiut parţial cele 
zece porunci. Aceştia au primit câte o Biblie mică 
şi au fost îndemnaţi să citească şi să înveţe minu-
natele cuvinte ale lui Dumnezeu. 

Dragi copii, învăţaţi poruncile pe care Crea-
torul nostru le-a dat omenirii. Ele vă vor ajuta să 
vă feriţi de ispite şi să spuneţi şi altora adevărul 
pe care voi l-aţi descoperit. 

Pentru copii

“El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul”.  
Psalmii 103:5.

“Bunătatea Lui ţine în veci... pentru cei ce îşi aduc aminte de poruncile Lui  
să le împlinească”. Psalmii 103:17,18.

            Plină de speranţă la 95 de ani
Sora Mihalca Docă s-a născut în data de 5 noiembrie 1913. A făcut 

legământ cu Dumnezeu prin botez în anul 1945, la vârsta de 24 de ani, 
devenind membră a bisericii adventist reformiste, într-un timp în care 
biserica nu se bucura de libertatea de care se bucură astăzi. 

După un an, în 1946 soţul ei s-a hotărât să-i urmeze exemplul, 
astfel şi-au continuat împreună nu doar viaţa de familie, ci şi cea spi-
rituală, devenind amândoi membri în comunitatea Petrova. 

Nu au avut copii şi poate lucrul acesta i-a determinat să lucreze 
mai mult pentru Dumnezeu, sprijinind cu puteri fizice şi materiale 
nevoile bisericii. 

În anul 1995 sora a rămas văduvă, dar credincioasă şi încrezătoa-
re în Dumnezeu. Este încă în putere, participă regulat la adunare, iar 
deplasarea până aici o face cu bicicleta. Aici este activă şi se alătură 
fraţilor în cântare şi rugăciune. Şi-a adus un aport deosebit în planul 
construirii unui lăcaş de închinare în localitatea lor, iar acum, când 
acest proiect a fost finalizat, a contribuit cu o sumă importantă pen-
tru achiziţionarea unei orgi. 

Îi dorim binecuvântarea Domnului şi dorim ca El să-i păstreze 
sănătatea şi buna dispoziţie, dar, ca cel mai frumos dar pe care i-l do-
rim, este ca Dumnezeu să-i facă parte de viaţă veşnică. 

        A consemnat Neluţu Dărămuş
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Dorim să amintim cititorilor, pe această pagină dedicată sfârşitului călători-
ei pe acest pământ, câteva file din istoria vieţii unui alt slujitor al lui Dumne-
zeu. 

Ne cerem scuze că la data când a fost chemat la odihnă nu a fost consemnat 
acest eveniment. 

Este vorba de fratele Marin Ciurea, care a activat ca slujitor în via Domnului 
în zona Olteniei. S-a născut la 6 mai 1914 în localitatea Livezi, judeţul Dolj. 

A cunoscut credinţa adventă încă de când era tânăr, printr-o împrejurare 
tristă, aflându-se internat într-un sanatoriu. Dar cum “toate lucrurile lucrează 
pentru binele celor ce se tem de El”, Dumnezeu a găsit cu cale să-i arate calea cea dreaptă. În 1940 a 
făcut legământ cu Dumnezeu prin botez. Lucrând pentru Dumnezeu a fost de multe ori ţinta celui rău. 
Astfel a fost arestat de mai multe ori, fiind condamnat pentru prima dată în timpul războiului. Atunci 
a executat 6 luni de detenţie. A doua oară a primit 15 ani de pedeapsă, executând 4 ani şi jumătate. 

Foamete, bătaie, lipsuri, dorul de casă, sunt doar câteva din problemele cu care s-a confruntat în 
aceste momente de încercare. Familia a fost supusă de asemeni la diferite pedepse, fiul său fiind con-
damnat şi el. 

“Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau 
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?” (Romani 8:35), se întreba Pavel la un 
moment dat. Şi totuşi, de-a lungul vremii, s-a dovedit că au existat oameni pe care nu i-au îngrozit 
toate acestea. 

Fratele Marin a avut parte şi de ani mai “lejeri”, dacă i-am putea numi aşa, a gustat ceva din zilele libertă-
ţii şi a adormit în Domnul, aşteptând să-şi audă numele în ziua învierii. 

Credem că Dumnezeu va împlini făgăduinţa Sa faţă de toţi cei care şi-au încheiat viaţa împăcaţi cu El.  
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Final de călătorie

Fratele Dobrescu Eronim s-a născut la data de 15 iunie 1938 în localitatea 
Bughea de Sus, judeţul Argeş. 

A activat în lucrarea de salvare a sufletelor aproximativ 20 de ani, străduindu-
se să ducă solia evangheliei tuturor. Pe parcursul activităţii sale a avut şi responsa-
bilităţi pe care a încercat să le îndeplinească cu credincioşie. 

Oricât de amănunţit am cunoaşte viaţa sa, ne-ar fi imposibil să o evaluăm fără 
să greşim. Suntem convinşi însă că există un raport exact al celor petrecute în 
timpul vieţii sale, şi mai ales în aceşti ultimi ani consacraţi în lucrarea Domnului. 
Credem că Dumnezeu a consemnat cu exactitate în cartea Sa toată osteneala depusă, dragostea cu care 
şi-a îndeplinit misiunea, roadele de care se va bucura în veşnicie. 

Fratele Dobrescu şi-a încheiat contul vieţii în 26 august 2008. Acum se odihneşte de toată osteneala 
sa, aşteptând răsplata şi făgăduinţa celor care vor fi găsiţi biruitori. 

Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El şi de dorit sfârşitul lor: 
“O, de aş muri de moartea celor neprihăniţi şi sfârşitul meu să fie ca al lor”, căci “cei neprihăniţi chiar 

şi la moarte trag nădejde”. 
“Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!” este vestea bună care a răsunat şi în urechile 

fratelui Nimu, dându-i speranţă chiar şi atunci când viaţa aceasta pământească se apropia de sfârşit. 
El şi-a încheiat călătoria şi nu mai are nimic de adăugat sau de rectificat la viaţa sa. Rămâne ca noi, cei 

cărora Dumnezeu a găsit cu cale să ne mai acorde har, să folosim în mod util clipele preţioase. 
“Lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă!” Apoi, după câteva clipe, după modul de 

apreciere al cerului, “vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, 
şi cei ce-l vor asculta, vor învia.” (Ioan 5:25). Amin.



  Un magician este o persoană înzestrată cu puteri deosebite, capabilă să rezolve  
    situaţii complicate, ieşite din comun. 

Houdini a fost considerat cel mai mare magician al timpului său. El a fost şi un fantastic spărgător 
de lacăte. Susţinea că poate evada din orice celulă din lume în mai puţin de o oră.

Într-un mic oraş din Marea Britanie a fost construită o închisoare nouă, iar Houdini a fost provo-
cat să încerce să evadeze. Cum acestuia îi plăceau şi provocările şi banii, a acceptat propunerea.

Când a sosit ziua cea mare, o mulţime de oameni şi reprezentanţi media se aflau la faţa locului. 
Houdini a păşit încrezător în celulă şi uşa a fost închisă. Şi-a dat imediat jos haina şi s-a apucat de 
treabă. Îşi ascunsese în curea o bucată de oţel flexibil şi dur, lungă de 25 de centimentri, pe care apoi 
a folosit-o pentru a încerca să deschidă încuietoarea.

După 30 de minute încrederea i-a dispărut. După o 
oră era scăldat în transpiraţie. După 2 ore Houdini pur 

şi simplu s-a prăbuşit peste uşă.
Ce s-a întâmplat? Simplu. Uşa s-a deschis ime-

diat. De fapt uşa nu fusese niciodată închisă de-
cât în imaginaţia marelui magician. Concen-
trat asupra lucrului complicat pe care urma 
să-l facă, bărbatul n-a verificat să vadă dacă 
acesta era într-adevăr complicat. Şi el (lucrul 
- care în cazul său era deschiderea unui lacăt) 
s-a dovedit a fi de neînvins. 

Este simplu să facem o aplicaţie practică 
în viaţa noastră. 

Există lucruri care, în imaginaţia noastră 
sunt foarte complicate. De teamă că nu vom 
rezolva, nici măcar nu încercăm. Acest lucru 
se întâmplă, fie când este vorba de activităţile 
de zi cu zi, fie când este vorba de biruinţe asu-
pra caracterul nostru. 

Dacă vrem să biruim, să rezolvăm, primul 
pas este acela de a încerca, prima dată prin 
metodele cele mai simple. 

Şi, deşi pare ciudat, chiar şi în activităţile 
noastre materiale, legate de lumea aceasta, 
Dumnezeu ne vine în ajutor şi rezolvă El totul. 
Important este să vrem, să ne propunem re-
zolvarea şi să conştientizăm că El poate totul. 

ISSN: 1584-269x


