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Editorial

1. RELIGIE – Cuvânt menţionat în Iacov 
1:27 („religiune”) – căruia i se atribuie sensul de 
re-legare a omului cu divinitatea, de refacere a le-
găturii muritorilor cu Dumnezeu. Despre aceas-
ta aflăm prin:

2. REVELAŢIE (adică „descoperire”) – 
Modalitatea prevăzută de Dumnezeu prin care 
omul Îl poate cunoaşte şi poate înţelege intenţiile 
Sale cu privire la sine: „Vreau să zic: taina ţinută 
ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar des-
coperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu 
a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între Neamuri, şi anume: ‚Hristos 
în voi, nădejdea slavei.” (Coloseni 1:26,27). Tema 
centrală a revelaţiei este:

3. RĂSCUMPĂRAREA – „El ne-a izbăvit 
de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răs-
cumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” 
(Coloseni 1:13,14). „Pentru că nici Fiul omului 
n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi 
dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” (Matei 
20:28). „În El avem răscumpărarea, prin sângele 
Lui, iertarea păcatelor.” (Efeseni 1:7). „Căci toţi 
au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 
Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin ha-
rul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos 
Isus.” (Romani 3:23,24). Această răscumpărare 
săvârşită din iubire pentru om, trezeşte în orice 
suflet sincer un profund sentiment de bucurie şi

4. RECUNOŞTINŢĂ – „Căci pe când 
eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuve-
nită a murit pentru cei nelegiuiţi... Dar Dumnezeu 
Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când 
eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 
Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi 
neprihăniţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin 
El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când 
eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, 
prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, 
când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin 
viaţa Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin 
care am căpătat împăcarea.” (Romani 5:6-11).

„Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.” 
(1 Ioan 4:19).

Această recunoştinţă, combinată cu admi-
raţia pentru frumuseţea caracterului lui Dum-
nezeu descoperită nouă, trezeşte în noi dorinţa 
apropierii de Dumnezeu şi de a cultiva o

5. RELAŢIE – „Vedeţi ce dragoste ne-a ară-
tat Tatăl... să ne numim copii ai lui Dumnezeu!” 
(1 Ioan 3:1).

„Dar tuturor celor ce L-au primit le-a dat drep-
tul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12).

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de înte-
meierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană îna-
intea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit 
mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după 
buna plăcere a voiei Sale.” (Efeseni 1:4,5).

„Eu vă voi fi Tată, şi voi îmi veţi fi fii şi fiice, zice 
Domnul Cel Atotputernic.” (2 Corinteni 6:18).

„...le voi da în Casa Mea şi înlăuntrul zidu-
rilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi 
fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stin-
ge.” (Isaia 56:5).

Calitatea de copii ai lui Dumnezeu ne face 
fraţi cu toţi oamenii, pe care suntem datori să-i 
tratăm cu dragoste şi cu un deosebit

6. RESPECT
„Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţeas-

că. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” (Ro-
mani 12:10).

„Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. 
Dacă zice cineva: ‚Eu iubesc pe Dumnezeu’, şi 
urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine 
nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate 
să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? Şi 
aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine 
iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe fratele său.” 
(1 Ioan 4:19-21).

„Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le 
şi voi la fel: căci în aceasta este cuprinsă Legea şi 
proorocii.” (Matei 7:12).

O asemenea vieţuire neprihănită, în dragos-
te de Dumnezeu şi de semeni, se va bucura în final 
şi de o minunată

7. RĂSPLATĂ
„Bucuraţi-vă în ziua aceea, şi săltaţi de vese-

lie; pentru că răsplata voastră este mare în cer;” 
(Luca 6:23).

„Însuşi Duhul adevereşte împreună cu du-
hul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, 
dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moşte-
nitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori 
cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu 
El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” (Ro-
mani 8:16,17).

„Dar, după cum este scris:  
‚Lucruri pe care ochiul nu 
le-a văzut, urechea nu le-a 
auzit, şi la inima omului nu 
s-au suit, aşa sunt lucrurile, 
pe care le-a pregătit Dumne-
zeu pentru cei ce-L iubesc.’”  
(1 Corinteni 2:9).
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Actualitate

Perioada pe care o traversăm se încadrează foarte bine în 
şablonul evenimentelor  profetice referitoare la timpul 
sfârşitului – un timp marcat de instabilitate economică 

şi politică, precum şi de nelinişti sociale, de tensiuni şi conflicte 
regionale – toate acestea pe fondul unei degradări continue a 
climatului moral.

Ce s-a mai întâmplat concret în ultima vreme?
 Iranul îşi continuă programul nuclear, atrăgându-şi ame-

ninţările tot mai directe ale Israelului şi Statelor Unite, în con-
diţiile în care Mahmoud Ahmadinejad a fost reales preşedinte 
al Iranului, iar mişcările de opoziţie au fost înăbuşite în mod 
violent.

Indonezia a fost lovită de un cutremur devastator, urmat 
de valuri de tip tsunami şi alunecări de teren, care au lăsat în 
urmă peste 1000 de morţi, iar estimările sunt şi mai pesimiste, 
că bilanţul total al victimelor ar putea depăşi 2000.

În România, crizei economice i s-a asociat şi cea politică, în 
urma demisiei mai multor miniştri, ceea ce a lăsat în urmă un 
guvern interimar cât se poate de instabil. În timp ce se vehicu-
lează legalizarea prostituţiei şi a folosirii drogurilor uşoare, ca 
subiecte electorale pentru viitoarele alegeri prezidenţiale, sin-
dicatele, nemulţumite de nivelul de trai organizează ceea ce se 
doreşte a fi cea mai mare grevă din istoria României moderne 
– acţiune de protest la care participă atât sindicatele din învăţă-
mânt cât şi cele din medicină şi administraţie publică.

Evoluții 

    Tendințe 

 Perspective

Omenirea 
      încotro ?
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Actualitate

Se preconizează de asemenea că în urma ale-
gerilor prezidenţiale, cursul monedei naţionale 
s-ar putea prăbuşi, întrucât a fost păstrat în mod 
artificial la un nivel suportabil pentru populaţie, 
prin împrumuturile primite de la FMI. Aceasta 
ar putea avea drept consecinţă o explozie a pre-
ţurilor, ceea ce ar face ca presiunea economică 
asupra unei populaţii deja considerabil sărăcită să 
devină tot mai acută şi să asistăm la mişcări de 
protest de mare amploare.

În lumea religioasă o evoluţie interesantă o 
constituie publicarea de către Papa Benedict al 
XVI-lea a enciclicii „Caritas in Veritate”, la doar 
câteva zile înainte de summitul G8. În enciclica 
sa, Suveranul Pontif subliniază nevoia restructu-
rării economiei mondiale şi face apel la înfiinţarea 
urgentă a unei „autorităţi politice mondiale”, en-
titate care, în opinia sa, ar trebui să se ocupe şi de 
asanarea economiilor lovite de criză şi să prevină 
dezechilibre încă şi mai mari: ”Pentru gestiona-
rea economiei mondiale, pentru asanarea econo-
miilor lovite de criză, pentru prevenirea agravării 
crizei şi a adâncirii dezechilibrelor, este urgentă 
înființarea unei reale Autorități politice mon-
diale.” Această entitate ar constitui, după părerea 
aceluiaşi autor „un grad superior de organizaţie la 
scară internaţională, pentru gestionarea globali-
zării”. Un alt deziderat exprimat în acelaşi docu-
ment este acela de a construi o ordine socială care 
să se conformeze ordinii morale, „interconectării 
dintre sferele morale şi sociale, legăturii dintre 
sferele civile, economice şi politice, aşa cum se 
prevede în Carta Naţiunilor Unite”.

Conform dorinţei Papei, exprimată în enci-
clică, această autoritate trebuie „să fie subordo-
nată realizării binelui comun” şi „să fie recunos-
cută de toată lumea, şi să se bucure de putere 
efectivă pentru a fi în măsură să ofere fiecăruia 
securitate, respect, justiţie şi drepturi”.

În aceste condiţii, nu este de mirare că acei 
care au oarece cunoştinţe de profeţie biblică, asis-
tând la evoluţiile evenimentelor contemporane, 
ar putea avea sentimentul de déjà vu. 

Marius Stroia
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Actualitate

Să ne oprim puţin din alergă-
rile zilnice ale vieţii şi să medităm la 

istoria ieşirii poporului Israel din robia 
egipteană. Mă surprinde faptul că despre 

generaţia aceasta de oameni, care au avut atâ-
tea experienţe frumoase cu Dumnezeu, în pre-

zenţa cărora s-au întâmplat atâtea minuni, Biblia 
spune la un moment dat ”cei mai mulţi nu au fost 

plăcuţi lui Dumnezeu şi au murit în deşert…’’ 
Atunci când Israel era robit de cea mai mare putere 

a vremii,  Dumnezeu ridica un bărbat care să-l  scoată din 
robie. El îl pregătise pe Moise timp de 40 de ani pentru această 

misiune foarte importantă, iar acum Domnul i se arată în pustie 
pentru a-şi arăta afecţiunea şi grija pentru poporul Său.

Domnul a zis: „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în 
Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; 

căci îi cunosc durerile. Acum, vino, Eu te voi trimite la Faraon, şi vei scoate 
din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.” (Exodul 3:7,10). 

Aşa după cum Dumnezeu a pregătit un plan de salvare a poporului Său, El 
doreşte ca şi tu să poţi fi eliberat de sub jugul păcatului şi a poftelor plăcerilor lumii 

acesteia.
Trăim un timp la care poporul nostru poate nu a îndrăznit să viseze vreodată. Un 

timp când ne putem ruga, aduna si lăuda pe Dumnezeu oriunde şi oricând. Mă gândesc la 
vremurile nu foarte îndepărtate când poporul nostru se ruga cu uşile încuiate, ca şi ucenicii 
Domnului de frica iudeilor. Dar mulţumim lui Dumnezeu că El a ascultat rugăciunile noas-
tre aşa cum le-a auzit şi pe ale israeliţilor din Egipt şi ne-a dat acest  timp de har minunat.

Am constatat însă că după cum poporul Domnului din vechime nu a fost lăsat de Fara-
on să plece, faraonul timpului modern nu lasă poporul Domnului să părăsească în totalitate 
lumea aceasta plină de plăceri trecătoare ca să se întoarcă cu adevărat către Dumnezeu pen-

Mai aproape de cine?
,,Şi  totuşi, cei mai mulţi dintre ei nu au fost agreaţi de Dumnezeu.  

Din acest motiv, au murit în deşert. Aceste lucruri care s-au întâmplat, sunt exemple  
pentru noi, ca (să învăţăm) să nu dorim şi noi lucrurile rele pe care le-au dorit ei.“

(1 Corinteni 10:5,6 - Biblia în versiunea actualizată).
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Actualitate

tru a găsi un adăpost ce va fi atât de necesar 
în vremurile ce urmează. Dragul meu, să ştii 
că Faraon depune şi astăzi un efort susținut 
,,pentru că are puţină vreme’’, să te ţină încă 
în Egipt. El te vrea acolo ca tu să rămâi rob 
al păcatului pentru totdeauna. Dacă tu vei 
pleca nu mai are cine să muncească pentru el 
şi nu doreşte ca tu să-l cunoşti pe Dumnezeu. 
,,Faraon a răspuns: ,Cine este Domnul ca să 
ascult de glasul Lui şi să las pe Israel să plece? 
Eu nu cunosc pe Domnul şi nu voi lăsa pe 
Israel să plece’.” (Exodul 5:2). Dar tu nu tre-
buie să te laşi ademenit de domnul veacului 
acestuia, trebuie să înţelegi că tu eşti un fiu de 
Împărat şi Tatăl tău te vrea acasă.

Prima încercare a lui Faraon de a zădăr-
nici planul Domnului a fost aceea de a le da 
mult de lucru.

„Să nu mai daţi poporului paie, ca mai 
înainte, pentru facerea cărămizilor; ci să se 
ducă singuri să strângă paie. Totuşi să le cereţi 
acelaşi număr de cărămizi, pe care le făceau 
mai înainte; să nu le scădeţi nimic din ele, căci 
sunt nişte leneşi; de aceea strigă mereu: ,Hai-
dem să aducem jertfe Dumnezeului nostru’.” 
Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca 
să aibă de lucru şi să nu mai umble după nă-
luci.” (Exodul 5:7-9). Poporul Domnului este 
prins astăzi în afaceri mai mult ca oricând. Nu 
mai avem timp să ne vizităm unii pe alţii, nu 
ne mai permitem să pierdem timpul pentru a 
participa la o adunare spirituală care altădată 
era aşa de mult dorită. Astăzi există atâta teh-
nică despre care credem că ne va uşura munca 
şi ne va economisi timpul, dar se pare că ne-am 
înşelat. Am devenit robul facturilor intermi-
nabile şi acesta e tocmai planul lui Satan. ,,Să 
se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să 
aibă de lucru şi să nu mai umble după năluci.’’ 
Şi se pare că a reuşit cu unii din noi, nu mai 
avem timp să mai citim Biblia, nu mai avem 
timp să ne rugăm, să vizităm un vecin sau să 
mergem la un bolnav. Poate câteodată, seara 
târziu vii acasă şi nici nu mai poţi să îţi îmbră-
ţişezi copiii, pentru că ei au adormit demult.

 Cea de a doua încercare de a opri pe co-
piii lui Israel de a pleca din Egipt, a fost aceea 
de a-i convinge că pentru a aduce jertfe nu 

trebuia neapărat să plece din ţară. Faraon a 
chemat pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „Du-
ceţi-vă de aduceţi jertfe Dumnezeului vostru 
aici în ţară.” (Exodul 8:25). Poate a încercat 
să le explice că nu trebuie să se expună riscu-
lui de a călători prin pustie pentru a aduce 
jertfe Domnului, putând, după propria sa 
judecată, să o facă şi acolo. Dar Moise nu a 
făcut niciodată compromis atunci când era 
vorba de cuvântul Domnului. El a răspuns: 
„Nu este deloc potrivit să facem aşa; căci am 
aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe 
care sunt o urâciune pentru egipteni. Şi dacă 
am aduce, sub ochii lor, jertfe care sunt o urâ-
ciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare 
cu pietre?” (Exodul 8:26).

Dragul meu, Dumnezeu te cheamă azi să 
părăseşti lumea păcatului şi să te pregăteşti pen-
tru călătoria către patria cerească. Prietenii tăi 
poate îţi vor zice că nu e nevoie să faci o schim-
bare atât de mare, cei din familia ta  vor încerca 
să te convingă că nu e de nici un folos să pără-
seşti stilul de viaţă de până acum. Dar trebuie să 
înţelegi că Dumnezeu te cheamă să fii liber de 
păcat,  iar pentru aceasta trebuie să te desprinzi 
de toate plăcerile păcătoase din lumea aceasta.

Văzând că nu a reuşit nici de data aceasta 
să convigă pe Moise de a nu pleca, Faraon a 
zis: „Vă voi lăsa să plecaţi, ca să aduceţi jertfe 
Domnului Dumnezeului vostru în pustiu; 
numai să nu vă depărtaţi prea mult, dacă ple-
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Actualitate

caţi. Rugaţi-vă pentru mine.” (Exodul 8:28).
În felul acesta suntem şi noi ispitiți astăzi. 
Ce rost are să o iei aşa de serios să te expui 
riscului şi arşiţei din pustie. Rămâi ,,lângă 
ziduri” să te mai pot controla, să te pot ve-
dea eu. Atunci când voi organiza sărbători în 
cetate să te pot invita şi pe tine. De câte ori 
nu încearcă poporul nostru să împace doi stă-
pâni! Dar oare este posibil? Şi pentru că am 
stat atât de mult lângă ziduri, deseori se aude 
chiar printre oamenii de la care nu te aştepţi, 
că nu mai sunt atât de osândite lucrurile şi 
obiceiurile ce se practică în Egipt.

Dacă prin rugăciune ai înţeles că nu poţi 
face compromis cu Dumnezeu, atunci Fara-
on încearcă în alt mod. „Aşa să fie Domnul 
cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi 
şi pe copiii voştri! Luaţi seama, căci este rău 
ce aveţi de gând să faceţi! Nu, nu; ci duceţi-
vă voi, bărbaţii, şi slujiţi Domnului, căci aşa 
aţi cerut” (Exodul 10:10,11). Dacă tu vrei să 
aduci Domnului jertfe du-te, dar lasă copiii 
aici. Vreau să am grijă eu de ei, vreau să-i educ 
în spiritul meu.  Aici ei sunt în sigu-
ranţă, eu voi avea grijă ca ei să 
primească o educaţie 
p o t r i v i t ă .  

Tu dacă vrei să te duci la biserică poţi să te duci, 
dar copiii te vor deranja. Lasă-i să am eu grijă 
de ei. El ştie că ei vor forma poporul de mâine, 
şi dacă sunt educaţi de el îi va fi foarte uşor să 
îi conducă. Aş vrea să te gândeşti, dragul meu 
frate, acum când citeşti aceste rânduri, unde 
îţi sunt copiii tăi? Care sunt preocupările lor?  
Există astăzi o nouă modă, aceea de a angaja 
o anumită persoană să îngrijească de copilul 
tău sau de a duce copilul la o grădiniţă cu pro-
gram prelungit? Dragă mamă, dar ce învăţă-
tură primeşte copilul tău acolo? Eşti surprinsă 
de multe ori de anumite gesturi, cuvinte sau 
chiar fapte pe care le vezi la copilul tău? De 
unde crezi că le-a învăţat? Dumnezeu ne-a 
dat copiii să-i creştem pentru El. Cum facem 
noi aceasta? Care va fi răspunsul tău atunci 
când El te va întreba: ,,Unde sunt copiii pe 
care ţi i-am dat”? Ei sunt astăzi educaţi de o 
societate murdară, de legi nedrepte, despăr-
ţiţi de dragostea lui Dumnezeu. Într-o zi vom 
plânge pentru că nu am avut timp pentru ei, 
că nu i-am luat cu noi să-i educăm în spiritul 
evangheliei lui Hristos. Moise a fost hotărât în 
fața lui Faraon. Prin refuzul său de a accepta 
această condiție, a spus: ,,Noi nu am făcut co-
piii pentru tine, ei sunt pentru Dumnezeu, nu 
o să lăsăm niciodată copiii în Egipt ca tu să te 
bucuri de ei şi să-i transformi în practicanţi ai 
păcatului şi obiceiurilor tale păcătoase. Noi ne 
luăm copiii cu noi.”

Văzând că nu a reuşit nici de data aceasta 
să împiedice plecarea poporului, faraon mai 
face o încercare: ,,Faraon a chemat pe Moise 
şi a zis: ,Duceţi-vă şi slujiţi Domnului! Să nu 
rămână în ţară decât oile şi boii voştri; copiii 
voştri vor putea merge şi ei împreună cu voi’.” 
(Exodul 10:24).

Mă opresc asupra unui punct poate foarte  
sensibil, dar îndrăznesc să întreb; unde sunt 
boii noştri? Vedeţi, Faraon a zis: Dacă voi 
vreţi să vă duceţi, duceţi-vă, dar fără boi, ba-
nii lăsaţi-i ca să-i păstrez eu. Şi atunci când  

Domnul vă zice să aduceţi o jertfă, voi 
să ziceţi: ,,Nu am”. Dar Domnul 

te întreabă: De ce nu ai, unde 
este ceea ce Eu ţi-am dat? În 

Egipt, Doamne! Atunci 
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când e vorba să ne facem gusturile noastre 
facem tot posibilul şi rezolvăm, dar atunci 
când se fac apeluri serioase pentru cauza lui 
Dumnezeu, când nevoi urgente solicită spri-
jinul nostru financiar, fie că este vorba de o 
lucrare de evanghelizare, renovarea unei case 
de rugăciune, sau alte nevoi, parcă am fi vor-
biţi: toţi spunem într-un glas că nu avem. 

 Dragul meu cititor, astăzi când încă ha-
rul Domnului poate să schimbe viaţa noas-

tră, te rog fierbinte, înaintea Domnului să îţi 
pui în mod serios întrebarea: ,,Cât de aproape 
eşti de Egipt?” Iar dacă constaţi că încă zidu-
rile egiptene se mai zăresc, vino şi împreună 
să alergăm pentru a-L putea găsi pe Isus! De 
la capătul pământului strig către Tine cu ini-
ma mâhnită şi zic: „Du-mă pe stânca pe care 
n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru 
mine!” (Psalmii 61:2).

Cătălin Barnea

Tot mai aproape, scump Isus,
Aş vrea să fiu mai lângă Tine,
S-ascult de toate câte-ai spus
Şi noi puteri să-mi dai depline!

Să-mi vindeci orice suferinţă
Cu-a Ta mireasmă alinătoare,
Şi să mă înveţi, ca-n umilinţă
Să-mi duc viața, în ascultare.

Tot mai aproape, încrezător,
Aş vrea să calc pe a Ta urmă,
Ca mielul după al său păstor
Pân-voi ajunge, lângă turmă.

Din apa vieţii, şi din păşune,
Să-mi satur sufletul plăpând,
Să mulţumesc prin rugăciune
C-am fost şi setos şi flămând.

Tot mai aproape, încercând
Să stau mereu în preajma Ta,
Mă voi pleca, nemurmurând
Şi imnuri sfinte-Ţi voi cânta.

Căci, o Doamne, eşti cu mine
Şi-n vremuri bune şi-n nevoi,
Şi-n cale vânturi de m-ar ţine
Ele, nu m-or întoarce înapoi.

Privirile-având sus, şi-n minte,
Gândul, din genunea pierzării
De Dragostea, în veci fierbinte,
Prindea-mă-voi, în largul zării.

Flavius Laurian Duverna

Tot mai aproape...

Volumul de versuri „Dor de veșnicii” scrise de po-
etul Flavius Laurian Duverna, a apărut  în luna septem-
brie la Editura Păzitorul Adevărului.

Lecturarea acestui volum vă va da o experiență plă-
cută, însuflețitoare și dătătoare de speranță, recoman-
dabilă tuturor căutătorilor de valori spirituale veritabile. 

Poezii împărțite în 16 capitole - 436 pagini
Preț de vânzare - 11 Ron
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Marea lucrare a Evangheliei nu se va 
încheia cu o manifestare mai mică 
a puterii lui Dumnezeu decât cea 

care a marcat începutul ei”. Această lucrare 
,,... se va asemăna cu aceea din Ziua Cincize-
cimii.” (ML.467.2,3 cap. Ultima avertizare).  

Ea  este prezentată de Isus ca un semn 
care ne înştiinţează de imediata Sa venire pe 
norii cerurilor.  Când ucenicii L-au întrebat 
pe Isus: ,,... care va fi  semnul venirii Tale şi 
al sfârşitului veacului acestuia?”(Mat.24:3), 
Isus le-a răspuns:  ,,Evanghelia aceasta a Îm-
părăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca 
să slujească de mărturie tuturor neamurilor. 
Atunci va veni sfârşitul.”(Mat. 24:14).   Ţi-
nând cont de acest semn putem şti astăzi  la 
ce piatră kilometrică ne aflăm? Vedem noi 
astăzi o manifestare a Duhului lui Dum-
nezeu într-o măsură mai mare decât cea 
din Ziua Cincizecimii sau măcar asemănă-
toare?  Nu! Deci ne situăm ceva mai înapoi 
de această piatră kilometrică. Dar se pare 
că de foarte mult timp se bate pasul pe loc. 

De ce ce nu înaintează împlinirea profeţiei?  
De ce nu are loc astăzi o astfel de revărsare a 
Duhului Sfânt ca în timpul apostolilor? Ce 
împiedică înaintarea noastră? Iată ce spune 
Cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să aibă 
loc înainte de venirea lui Isus şi înainte de 
revărsarea Duhului Sfânt: ,,Pocăiţi-vă dar, 
şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi 
se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul 
vremile de înviorare, şi să trimeată pe Cel ce a 
fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus 
Hristos...” (Fapte 3:19,20). Deci când aveau 
să vină vremurile de înviorare aduse de re-
vărsarea Duhului Sfânt? În urma pocăinţei 
şi întoarcerii la Dumnezeu! Se vede astăzi 
această pocăinţă şi întoarcere la Dumnezeu? 
Se vede acea umilinţă, smerenie şi zdrobire a 
sufletului pentru păcatele care ne despart de 
Dumnezeu? ,,M-am uitat ca să văd umilinţa 
sufletului, care ar trebui să fie ca o haină po-
trivită pe pastorii noştri, dar ea nu era asupra 
lor. M-am uitat ca să văd dragostea profundă 
pentru suflete, pe care Domnul a spus că tre-

Secretul adevăratei 
redeșteptări
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buie s-o aibă, dar nu o aveau. Am ascultat să 
aud rugăciuni stăruitoare, înălţate cu lacrimi 
şi zdrobire de suflet pentru cei nepocăiţi şi 
necredincioşi din propriile lor cămine şi din 
biserică, dar nu le-am auzit. Am ascultat să 
aud făcându-se apeluri pentru manifestarea 
Duhului Sfânt, dar acestea lipseau. M-am 
uitat să văd purtători de poveri, care în tim-
puri ca acestea să plângă între tindă şi altar, 
strigând: „Ai milă de poporul Tău, Doamne, 
şi nu lăsa de ocară moştenirea Ta”, dar n-am 
auzit astfel de rugăciuni. Puţini oameni ze-
loşi şi umili Îl caută pe Domnul...” (5 T. pag. 
166, cap. Adunările noastre de tabără) 

,,După lumina pe care mi-a dat-o Dum-
nezeu în viziune, fărădelegile şi amăgirea spo-
resc în poporul lui Dumnezeu, care mărturi-
seşte a păzi poruncile Sale. Discernământul 
spiritual, de a vedea păcatul aşa cum el există, 
şi apoi a-l îndepărta din tabără, a început să 
scadă în poporul lui Dumnezeu şi orbia spiri-
tuală vine repede peste ei...”-  3 T. pag. 317 

Noi ştim că adevărata pocăinţă implică 
o schimbare (H.LL. pag. 556, cap. Zacheu) 
Se vede o schimbare în experienţa noastră ca 
popor, o întoarcere la Domnul, o conforma-
re din toată inima faţă de Cuvântul Său? Ce 
vede Martorul Credincios? „Domnul Hris-
tos vede ceea ce omul nu poate vedea. El vede 
păcatele care dacă nu sunt căite şi părăsite, 
îndelung-răbdarea lui Dumnezeu va fi depă-
şită.” (CBNT 293).

,,Biserica a primit avertizare după aver-
tizare. Datoriile şi primejdiile poporului lui 
Dumnezeu au fost în mod clar făcute cunos-
cut. Dar elementul omenesc s-a dovedit a fi 
prea puternic pentru ei. Obiceiurile, practi-
cile şi moda care au dus sufletul departe de 
Dumnezeu au câştigat teren în cursul anilor, 
în ciuda avertizărilor şi apelurilor Duhului 
Sfânt, până când, în final, căile au devenit 
drepte în ochii lor, iar vocea Duhului Sfânt 
de-abia se mai aude...” - 5 T.  pag. 99 (cap.
Ziua Domnului este aproape). 

,,Mi s-a arătat că principala cauză de ce 
poporul lui Dumnezeu se află în această stare 

de orbire spirituală este faptul că ei nu vor să 
primească mustrarea spre îndreptare.” (3 T. 
pag. 247).

Dacă privim în mod sincer asupra ex-
perienţei noastre religioase din ultimii ani, 
putem vorbi de un progres?  Putem vorbi de 
o conformare tot mai mare faţă de Cuvântul 
lui Dumnezeu?  Am fost noi gata să primim 
sfaturile şi mustrările pentru îndreptare? Pu-
tem arăta concret ce schimbări spre bine au 
avut loc în ultimii ani în experienţa noastră 
religioasă? Să urmărim cu atenţie următo-
rul citat: ,,Dumnezeu conduce pe poporul 
Său pas cu pas. El îi aduce în diferite situaţii 
rânduite de El, pentru a se da pe faţă ceea ce 
este în inima lor. Unii biruiesc într-un punct, 
dar cad în altul. Cu fiecare pas de înaintare, 
inima este încercată şi pusă la probă tot mai 
mult. Dacă cei ce pretind că fac parte din po-
porul lui Dumnezeu descoperă că inimile lor 
se opun acestei lucrări drepte, acest lucru ar 
trebui să-i convingă că au o lucrare de făcut 
pentru a birui, pentru ca să nu fie vărsaţi din 
gura Domnului. Îngerul a spus: "Dumnezeu 
Îşi face continuu lucrarea, pentru a pune la 
încercare şi a proba pe fiecare din poporul 
Său". Unii sunt gata să primească într-un 
anumit punct; însă, atunci când Dumne-
zeu îi aduce în alt punct în care sunt puşi la 
probă, ei se dau înapoi şi se retrag, pentru că 
aceasta îi aduce în luptă directă cu un idol în-
drăgit. Aici, ei au ocazia să vadă ceea ce este 
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în inimile lor şi care Îl îndepărtează pe Isus. 
Ei preţuiesc altceva mai mult decât adevărul, 
iar inimile lor nu sunt gata să-L primească pe 
Isus. Fiecare în mod personal va fi pus la pro-
bă şi încercat o perioadă de timp, pentru a se 
vedea dacă îşi va sacrifica idolii şi va da aten-
ţie sfatului Martorului Credincios. Dacă este 
cineva care nu va fi curăţit prin ascultarea de 
adevăr şi nu-şi va birui egoismul, mândria şi 
patimile rele, îngerii lui Dumnezeu au ur-
mătoarea sarcină: "Sunt ataşaţi de idolii lor, 
lăsaţi-i în pace"; şi ei trec mai departe să-şi 
facă lucrarea, lăsându-i pe aceştia, cu trăsătu-
rile lor păcătoase neîndreptate, în stăpânirea 
îngerilor răi. Aceia care cresc continuu şi fac 
faţă cu succes fiecărui test, oricare ar fi pre-
ţul, au dat atenţie sfatului Martorului Cre-
dincios şi vor primi ploaia târzie şi astfel vor 
fi corespunzători pentru a fi luaţi la cer.”(1 T. 
pag. 179).

Să nu uităm: Martorul Credincios, Isus 
Hristos, vede adevărata stare în care ne gă-
sim! Şi dacă Duhul Sfânt nu este revărsat încă 
în toată plinătatea Sa, aceasta este o dovadă 
sigură a nepregătirii noastre pentru primirea 
acestui dar minunat. Şi totuşi ,,Domnul nu 
întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum 
cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru 
voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi 
să vină la pocăinţă.” (2 Petru 3:9). În mila şi 
în iubirea Sa ,,... Dumnezeu strigă după o re-
deşteptare şi o reformă...”(P.R. pag. 440). 

Ce ar putea oare să reînvioreze cu adevă-

rat inimile noastre? Ce ar putea să trezească 
în mijlocul nostru o adevărată pocăinţă? Am 
putea să ne inspirăm din experienţa înainta-
şilor noştri? Care a fost secretul adevăratelor 
redeşteptări şi reforme din timpul vechiului 
Israel?

 Marea redeşteptare din timpul lui Iosa-
fat şi al lui Ezra, s-a declanşat în urma cerce-
tării sârguincioase a scrierilor sfinte:

,,Cărţile profeţilor erau cercetate, iar 
pasajele care preziceau venirea lui Mesia adu-
ceau nădejde şi mângâiere multor inimi în-
tristate şi împovărate...” - P.R. pag. 437. 

,,... Au fost rânduiţi învăţători care să 
îndrume poporul; Legea Domnului a fost 
înălţată şi onorată...” P.R. pag. 437.

,,... Ezra... căuta să convingă poporul cu 
privire la sfinţirea aceste legi şi la binecuvân-
tările care aveau să fie primite prin ascultare.” 
P.R. pag. 437. 

,,Oriunde lucra Ezra, se trezea o reînvio-
rare în studierea Sfintelor Scripturi...” - P.R. 
pag. 437.

,,Într-o oarecare măsură, au început să 
înţeleagă cât de odios este păcatul şi cu câtă 
oroare îl priveşte Dumnezeu. Ei vedeau 
acum sfinţenia Legii rostite pe Sinai şi mulţi 
tremurau la gândul despre fărădelegile lor.”-
P.R. pag. 437.

,...  Mulţi dintre aceia care păcătuiseră au 
fost profund impresionaţi...” - P.R. pag. 437. 

 ,,... şi poporul vărsa multe lăcrămi. 
Atunci Şecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui 
Elam, a luat cuvîntul şi a zis lui Ezra: ,Am 
păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, 
ducîndu-ne la femei străine cari fac parte 
din popoarele ţării. Dar Israel n'a rămas fără 
nădejde în această privinţă. Să facem acum 
un legămînt cu Dumnezeul nostru pentru 
izgonirea tuturor acestor femei şi a copiilor 
lor, după părerea domnului meu şi a celor ce 
se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Şi 
facă-se după Lege’.” (Ezra 10:1-3).

Cum au ajuns ei să ia această hotărâre? 
Cuvântul lui Dumnezeu studiat cu sârguin-
ţă a reînviorat simţurile amorţite şi i-a ajutat 
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să redescopere voinţa lui Dumnezeu, şi să  în-
ţeleagă sfinţenia Legii Sale. Duhul lui Dum-
nezeu a  produs o căinţă sinceră pentru  păca-
tele săvârşite, căinţă care nu s-a oprit doar la 
o simplă mărturisire, ci a declanşat o reformă 
hotărâtă în viaţa lor!

Acest raport biblic de consacrare a inspi-
rat în decursul timpului pe mulţi pentru a se 
întoarce la Dumnezeu cu toată inima! (P.R.  
pag. 437).

Astăzi ,,... Dumnezeu strigă după o re-
deşteptare şi o reformă...”  - P.R. pag. 440. 

Ne vom inspira şi noi din experienţa pli-
nă de succes a înaintaşilor noştri?

   Deci care ar fi secretul unei adevărate 
redeşteptări? Cuvântul lui Dumnezeu cerce-
tat cu sârguinţă şi primit în inimă este acela 
care poate reînviora simţurile amorţite, poa-
te produce o căinţă sinceră şi poate conduce 
la o reformă adevărată în vieţile noastre!

 Este nevoie de ,,... o reînviorare în studi-
erea Sfintelor Scripturi...” (P.R. pag. 437). De 
ce trebuie început tocmai de aici? Pentru că 
,,Viaţa lui Hristos, care dă viaţă lumii, este în 
Cuvântul Său...” - HLL. cap. 41 (CPT.20) 

,,... Şi orice om trebuie să primească viaţă 
din Cuvântul lui Dumnezeu...” - HLL. cap. 
41 (C.P.T. 20).

,,... Acest Cuvânt oferă putere; el dă via-
ţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă; accep-
tată de către voinţă, primită în suflet, aduce 
cu ea viaţa Celui Infinit. Transformă firea şi 
reface sufletul după chipul lui Dumnezeu...”-
Educaţia pag. 126 (cap. Educaţia spirituală şi 
cultivarea minţii)

,,... Cel ce primeşte prin credinţă Cuvân-
tul, primeşte în mod direct viaţa şi caracterul 
lui Dumnezeu.” - C.P.T. pag. 21

,,Cerinţele lui Dumnezeu sunt aşeza-
te lămurit în faţa noastră şi întrebarea care 
se pune este: Ne vom conforma faţă de ele? 
Vrem noi să acceptăm condiţiile date în Cu-
vântul lui Dumnezeu – despărţirea de lume? 
... Aceasta nu este îndeplinită prin proşterne-
re la altarul familiei, aducerea slujbei cu buze-
le, nici prin implorări şi rugăciuni publice... 

Consacrarea noastră faţă de Dumnezeu tre-
buie să fie un principiu viu, întreţesut cu via-
ţa, care duce la lepădare de sine şi sacrificiu de 
sine. Ea trebuie să stea la baza tuturor gându-
rilor noastre şi să fie izvorul fiecărei acţiuni. 
Aceasta ne va ridica mai presus de lume şi ne 
va despărţi de influenţa ei poluantă.” - Astăzi 
cu Dumnezeu, pag.  89. 

,,Hristos doreşte ca urmaşii Săi să fie ase-
menea Lui, pentru că El vrea să fie reprezentat 
în mod corect în cercul familial, în biserică şi 
în lume... Trebuie să-L acceptăm pe Hristos 
ca fiind eficienţa şi tăria noastră, pentru a pu-
tea descoperi caracterul Său înaintea lumii. 
Aceasta este lucrarea care ne este dată nouă 
creştinilor. Trebuie să dăm mărturie despre 
puterea harului divin...” - Harul uimitor, pag. 
273.

Acesta este rezultatul adevăratei pocăin-
ţe şi întoarceri la Dumnezeu! Când  adevăra-
ta pocăinţă şi întoarcere la Dumnezeu va avea 
loc în mijlocul nostru, atunci Dumnezeu va 
recunoaşte aceasta prin revărsarea Spiritului 
Său în măsură bogată peste copiii Săi.

Dragi cititori, cât de aproape este venirea 
Mântuitorului nostru! Am putea să grăbim 
venirea Sa dacă grăbim lucrarea de pocăinţă 
şi de întoarcere la Dumnezeu. Să nu ne mi-
răm că ni se cere ,,Pocăiţi-vă dar, şi întoar-
ceţi-vă la Dumnezeu...”, pentru că în toate 
timpurile a răsunat această solie!  Puţini au 
fost în trecut acei care au primit această solie 
şi puţini sunt şi astăzi! Dar să nu uităm făgă-
duinţele care au fost promise:  ,,... pentru ca să 
vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul 
vremile de înviorare, şi să trimeată pe Cel ce a 
fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus 
Hristos...” (Fapte 3:19,20). 

Să rugăm pe Dumnezeu să lucreze în mij-
locul nostru pentru o reînviorare în studierea 
Cuvântului Său, pentru trezirea simţurilor 
noastre amorţite, pentru o căinţă sinceră şi o 
întoarcere la ascultare desăvârşită şi continuă 
faţă de voinţa lui Dumnezeu. Amin! 

Nelu Iancu
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T oţi cei care aleg să deschidă Biblia, vor 
găsi chiar pe primele ei pagini, urmă-
toarele cuvinte: „La început Dumne-

zeu a făcut …” - tot ceea ce se vede şi ceea ce 
nu se vede şi aşa cum au fost făcute de El, toa-
te erau foarte bune. 

Înţeleptul Solomon recunoaşte lucrul 
acesta în concluzia sa din cartea Eclesiastul: 
„Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dum-
nezeu dăinuieşte în veci, şi la ceea ce face El 
nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scă-
zut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea 
să se teamă de El.” (Eclesiastul 3:14)

Cu toate acestea, chiar din cele mai 
vechi timpuri oamenii, şi-au permis să adu-
că modificări considerabile lucrurilor rân-
duite de Dumnezeu, scăzând sau adăugând 
la legile clare pe care Dumnezeu le-a pre-
scris ca normă de conduită. Spre exemplu, 
nu era în planul lui Dumnezeu ca omul să ia 
viaţa semenului său, şi dacă voința lui Dum-
nezeu ar fi fost respectată, planeta noastră 
nu ar fi devenit un teatru de luptă şi vărsare 
de sânge, la care s-ar putea să avem şi noi o 

anumită complicitate, prin aprobarea tacită 
sau nu a unor lucruri care la început n-au 
fost aşa, dar care în timp au fost „legalizate”, 
ajungând în cele din urmă a fi considerate 
normale. 

Printre multele abateri pe care omul şi-a 
permis să le facă de la calea cea dreaptă, se nu-
mără şi încălcarea prescripţiilor referitoare la 
căsătorie. Contrar planului lui Dumnezeu 
care a hotărât ca un bărbat să aibă o singu-
ră femeie, mulţi s-au încumetat să procedeze 
altfel. În Geneza 4:23 citim: „Lameh a zis 
nevestelor sale: ,Ada şi Ţila, ascultaţi glasul 
meu! Nevestele lui Lameh, ascultaţi cuvântul 
meu! Am omorât un om pentru rana mea, şi 
un tânăr pentru vânătăile mele’.” Versetul 
acesta cuprinde cel puţin două abateri pe care 
acest bărbat şi-a permis să le facă. În primul 
rând el a ales să se alipească de două femei, 
încălcând porunca: „De aceea va lăsa omul 
pe tatăl său şi pe mama sa, se va lipi de nevas-
tă-sa, şi se vor face un singur trup.” (Geneza 
2:24). Apoi el a comis o crimă pentru a-şi re-
zolva singur o nemulţumire. 

În lume, 

dar nu 

ca lumea

„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. 
Dacă iubeşte cineva lumea,  
dragostea Tatălui nu este în El.”   
  1 Ioan 2:15. 
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Astăzi, în majoritatea ţărilor, în mod ofi-
cial, oamenii au dreptul să aibă doar o singură 
soţie. Interdicţia aceasta este respectată totuşi 
numai în parte, mulţi permiţându-şi să ia mai 
multe soţii, chiar dacă nu simultan, ci con-
secutiv. Obişnuiţi cu schimbări permanente 
şi dornici ca viaţa să fie mereu „altfel” ei nu 
mai au o apreciere asupra legăturii trainice pe 
care Dumnezeu doreşte să o stabilească între 
soţ şi soţie şi se cred îndreptăţiţi să-şi schimbe 
soţia ca şi autoturismul, mobila sau casa. Şi, 
contrar oricărui raţionament, dacă pentru un 
obiect de uz casnic, de exemplu, pretind un 
certificat de garanţie, mulţi ignoră faptul că 
legea căsătoriei este garantată pe toată durata 
vieţii partenerilor, garanţia fiind valabilă, ca 
de altfel oricare alta, cu condiţia respectării 
„instrucţiunilor” celui ce a instituit-o. 

„Relele care există în societatea celor 
din lume, nu trebuie să-şi găsească niciodată 
aprobarea printre creştini.” (Înalta noastră 
chemare, pag. 177). 

Îngăduirea unui rău, chiar şi din dorinţa 
de a „salva o situaţie” devine cu timpul o practi-
că şi apoi o lege omenească, dar nu va face nici-
odată parte din codul moral al Legii lui Dum-
nezeu care a fost aşezată în chivot pentru a fi 
păstrată veşnic. Dumnezeu nu se schimbă. El 
rămâne acelaşi, iar legea Sa este neschimbată. 

Trăim timpuri primejdioase. Pericolul 
de a fi amăgiţi se află pretutindeni şi nimeni 
nu este scutit de ispite. Numai o credinţă 
sinceră, bazată pe un clar „aşa stă scris” ne va 
putea păstra pe calea cea bună. 

„Nu există inimă care să nu poată fi în-
străinată de Dumnezeu prin planurile puse 
la cale de Satana, dacă nu veghează şi nu se 
roagă.” (Căminul Advent, pag. 341.) 

„Comunicarea particulară cu Dumne-
zeu este o parte importantă în viaţa noastră, 
iar sinceritatea rugăciunilor noastre poate fi 
dovedită numai prin tăria străduinţelor de 
a asculta de poruncile lui Dumnezeu.” (Sfa-
turi pentru sănătate, pag. 472). 

Apoi, pentru a menţine strânsă legă-
tura în cercul pe care ni l-am format în 
societate, este necesar să ne prezentăm în 

faţa lui Dumnezeu, ca familie. 
„Printre multele datorii care ne rămân 

neîmplinite, noi adăugăm şi neglijenţa de 
a strânge familia la altarul de dimineaţă şi 
seară. Fiecare familie creştină este o biserică 
în ea însăşi. Membrii familiei trebuie să fie 
asemenea lui Hristos în fiecare acţiune. Tatăl 
trebuie să întreţină o relaţie atât de strânsă cu 
Dumnezeu, încât să realizeze că este datoria 
sa aceea de a se îngriji ca membrii familiei sale 
să primească o educaţie şi o instruire care îi 
va pregăti pentru viaţa viitoare nemuritoare. 
Copiii săi trebuie învăţaţi principiile cerului. 
El este preotul familiei, responsabil înaintea 
lui Dumnezeu pentru influenţa pe care o 
exercită asupra fiecărui membru al familiei 
sale. El trebuie să-şi aşeze familia sub cele mai 
favorabile circumstanţe posibile, aşa încât ei 
să nu fie ispitiţi să se conformeze obiceiurilor 
şi tradiţiilor, practicilor rele şi principiilor in-
stabile pe care le-ar întâlni în lume”. (Daruri 
pentru poporul lui Dumnezeu, pag. 187). 

Invocarea de motive şi scuze pentru datorii 
neîmplinite de tovarăşul de viaţă nu va schimba 
nicicum pe Dumnezeu pentru a-şi modifica în 
vreun fel caracterul exprimat prin legea iubirii 
şi a îngăduinţei reciproce. „Îngăduiţi-vă unii pe 
alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de al-
tul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hris-
tos, aşa iertaţi-vă şi voi.” (Coloseni 3:13). 

Dacă acest principiu al îngăduinţei şi ier-
tării nu este aplicat în familie, nu va funcţio-
na nici în biserică, iar urmările se vor vedea în 
societatea în care trăim. 
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Contrar legii slujirii şi îngăduinţei faţă 
de aproapele nostru, generaţia de astăzi visea-
ză comoditate, nepăsare, îmbelşugare, pace, 
pe care este gata să şi le impună cu forţa, fie-
care aşteptând să cedeze celălalt. Aşa ar vrea 
să ajungă la cer, chiar dacă Biblia spune cu 
totul altfel. Domnul Hristos Însuşi spunea: 
„În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi,  
Eu am biruit lumea.”

În lupta cu întinarea lăuntrică şi cu ispiti-
rile exterioare, chiar şi înţeleptul şi puternicul 
Solomon a fost înfrânt. Nu este un lucru sigur 
a se îngădui chiar şi cea mai mică îndepărtare 
de la cea mai strictă integritate. „Păziţi-vă de 
orice se pare rău” (1 Tesaloniceni 5:22). „Când 
o femeie vorbeşte despre necazurile familiei ei 
sau se plânge de soţul ei unui alt bărbat, ea în-
calcă legământul căsătoriei; ea îşi dezonorează 
soţul şi îndepărtează zidul ridicat pentru a apă-
ra sfinţenia căsătoriei; ea deschide larg uşa şi îl 
invită pe Satana să intre cu ispitirile lui ascunse. 
Aceasta este tocmai ceea ce vrea Satana. Atunci 
când o femeie merge la un frate creştin cu toată 
povestea necazurilor, dezamăgirilor şi suferin-
ţelor ei, acesta trebuie să o sfătuiască întotdeau-
na ca, dacă simte că trebuie să vorbească despre 
necazurile ei cuiva, atunci să aleagă drept per-
soane confidente femei, şi atunci nu va fi nici o 
aparenţă de rău care să pună cauza lui Dumne-
zeu într-o lumină nepotrivită.” C.A.  pag. 338. 

Aşteptăm de la o zi la alta ca legiuitorii 
să facă legi mai bune pentru a putea convieţui 
împreună, bucurându-ne de mai multă pace în 
familie, în biserică sau chiar în societatea din 

care facem parte. Îndepărtarea de legile sta-
bilite de la început de Dumnezeu va aduce în 
curând planeta în situaţia în care oamenii nu 
vor mai fi în siguranţă nicăieri. „Viaţa îţi va sta 
nehotărâtă înainte, vei tremura zi şi noapte, nu 
vei fi sigur de viaţa ta.” (Deuteronom 28:66). 

Este adevărat că nu am fost făcuţi să trăim 
singuri. Dumnezeu ne-a creat fiinţe sociale, 
având în noi instinctul de grup, de parteneri-
at. Acesta îşi găseşte împlinirea în familie, în 
biserică, sau în orice altă asociere cu care apa-
rent ne potrivim din punct de vedere al pre-
gătirii intelectuale, al preocupării culturale, al 
educaţiei religioase, sau alte criterii; însă toate 
aceste legături sunt stabilite doar pe o perioa-
dă limitată, dacă ele nu sunt însufleţite de cel 
mai nobil principiu – dragostea. 

Cunoscând prin inspiraţie divină ten-
dinţele păcătoase ale oamenilor, profetul 
scrie: „Nu crede pe un prieten, nu te încre-
de în ruda cea mai de aproape; păzeşte-ţi uşa 
gurii de cea care îţi stă în braţe!” (Mica 7:5). 
Într-adevăr prietenul te poate vinde, rudele 
te pot părăsi, dar ca să ajungi să fii în pericol 
chiar şi din partea celei pe care o ţii în braţe, 
se pare că depăşeşte orice aşteptare. Aceas-
tă stare a lucrurilor nu este decât rezultatul 
sigur al despărţirii de Dumnezeu. Divorţul 
este privit ca şi o lege bună, care rezolvă pro-
blemele dintre soţ şi soţie, atunci când aceştia 
constată că nu mai pot vieţui împreună. Mul-
ţi îl salută ca o mare realizare, ca o rezolvare 
a multor probleme. Asistăm la nişte fapte de 
cruzime, când din răzbunare sau într-o pre-
supusă „legitimă apărare” mulţi îndrăznesc 
chiar să ia viaţa partenerului lor. 

Însă nici una dintre aceste proceduri nu 
pot rezolva în mod pozitiv problemele sociale 
şi familiale ale omului, întrucât unica solu-
ţionare fericită a situaţiilor ce pot apărea în 
cursul relaţiilor interumane este aceea stabi-
lită de Dumnezeu de la început, în armonie 
cu principiile Legii Sale veşnice:

„Căci vestirea, pe care aţi auzit-o de la în-
ceput, este aceasta: să ne iubim unii pe alţii”. 
(Ioan 3:11).

Vasile Buftea
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Frații din Conferința Moldova continuă să 
viziteze în mod regulat deținuții aflați în peniten-
ciare, pentru a le duce vestea bună a Evangheliei, 
aceea că Dumnezeu îi iubeşte atât de mult încât  
îi aşteaptă să se întoarcă de la căile lor şi să-L pri-
mească în viețile lor. 

Unul dintre deținuți a dorit să scrie pentru 
revista noastră o experiență. Iată ce ne scrie:

”Doresc să redau o experiență a persoanelor 
private de libertate din penitenciarul Iaşi, grupa 
de maximă siguranță, care a asistat la prezentarea 
unui program muzical pe data de 14.06.2009 din 
partea fraților din Matca şi Budăi. Deşi trupul nos-
tru este captiv, închis cu două rânduri de gratii şi pe 
uşă sunt trei zăvoare cu lacăte, pacea Lui şi-a făcut 
loc şi în spatele gratiilor, iar inima şi sufletul sunt 
libere. Drumul spre cer este deschis. 

Şi noi deținuții am luat parte la program, par-
ticipând cu cântări, poezii, experiențe.

Cu această ocazie am povestit experiența 
mea. Am trecut prin momente grele, datorită unei 
suferințe  corporale. Făcând peritonită am fost trans-
portat la spital în Bucureşti, intrând în comă de două 
ori. Numai harul lui Dumnezeu m-a ținut în viață. 

Când am ajuns pe masa de operație i-am cerut 
voie doctorului să mă lase să scot Biblia din sacoşă 
şi o să o pun pe masă. M-am rugat şi pentru mine 
şi pentru el. După operație, când m-am trezit din 
anestezie, doctorul mi-a spus: ”Tu erai pe moarte 
şi îți ardea de rugăciune.” Apoi a completat: ”Dar 
n-am auzit până acum pe nimeni care să se roage 
aşa frumos pentru mine.”

Un alt deținut, Dulceanu Gheorghiță, a po-
vestit cum, deşi condamnat pe viață, s-a decis să Îl 
urmeze pe Isus. Văzând schimbarea din compor-
tamentul lui, colegii de cameră au fost curioşi să 
participe şi ei la serviciile divine din penitenciar. 
Un altul mărturiseşte că de când participă la aces-
te întruniri, Dumnezeu l-a ajutat să se lase de fu-
mat. El şi-a găsit o altă preocupare, înscriindu-se la 
şcoală pentru a învăța să scrie şi să citească. El are de 
ispăşit o pedeapsă de 17 ani. 

Îmi doresc să fim cu toții la Marea de Cristal, 
unde să ne bucurăm de viața veşnică şi să păşim în 
Noul Ierusalim.”    

Livadaru Vasile

După gratii...
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fatul medicului

De la simptome  
la cauza bolii

Sănătate

Evaluarea simptomelor unui pacient 
este primul pas esențial care orientează 
medicul în identificarea bolii. De fapt 

pacientul se adresează personalului medical 
prin acest limbaj al simptomelor. Ne con-
fruntăm cu un număr limitat de simptome, 
pe care le regăsim în forme asemănătoare în 
diverse boli. Acesta este motivul pentru care 
apar probleme de diagnostic diferențial care 
necesită evaluarea detaliată a tuturor simp-
tomelor şi semnelor, a tuturor caracteristici-
lor acestora. Scopul acestor investigații este 
de a ajunge la cauza care a determinat boa-
la. A trata numai simptomul este incorect. 

Este o greşeală pe care o fac unii pacienți sau, 
mai grav, chiar şi unii medici. Tratând doar 
simptomul, nu rezolvi problema pacientu-
lui, ci numai dai impresia unei ameliorări, în 
schimb boala evoluează sigur atât timp cât ca-
uza nu este îndepărtată. Atitudinea corectă a 
medicului este de a trata cauza şi atunci simp-
tomele însoțitoare vor fi înlăturate pe măsură 
ce cauza bolii este înlăturată. Ideea că există 
un tratament universal valabil - „bun pentu 
toate bolile” – este extrem de înşelătoare. Un 
astfel de tratament nu există în realitate, în 
cel mai bun caz fiind un tratament care nu 
dăunează, dar frecvent el poate face rău cel 
puțin prin întârzierea tratamentului necesar 
pentru pacientul respectiv, dacă nu cumva 
dăunează chiar în mod direct.

Cunoaşterea unor corelații între simpto-
me şi boala care le-a determinat este importan-
tă nu numai pentru medic, ci şi pentru cultura 
medicală a societății. Recunoaşterea bolii şi 
adresarea în timp util personalului medical 
poate fi esențială în salvarea pacientului prin 
stabilirea unui tratament corect şi eficient. 
Aceste cunoştințe ne vor fi de folos nouă per-
sonal, dar şi altora în momentul când cineva 
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apelează la ajutorul nostru. O îndrumare 
corectă poate fi salvatoare, în timp ce un sfat 
greşit poate duce la pierderea unei vieți. De 
aceea vom analiza câteva din aceste corelaţii, 
pornind de la ceea ce simte pacientul şi cău-
tând să descoperim cauza acelor simptome. 

„MĂ DOARE ÎN PIEPT!”
Durerea toracică este foarte frecventă. 

Peste 50% din pacienții care se prezintă la 
medic acuză durere toracică. Caracteristicile 
acestor dureri sunt diferite, după cum şi cau-
zele care le produc sunt diferite, iar severitatea 
acestor suferințe variază în funcţie de cauză, 
uneori intensitatea simptomelor necorelân-
du-se în mod direct cu gravitatea bolii. Se în-
tâmplă uneori ca o boală să aibă simptome 
atenuate care nu îngrijorează pacientul, dar 
îngrijorează puternic medicul care cunoaşte 
potențialul risc de evoluție gravă a bolii.

•  Durere ascuțiță în torace
În acest caz se pune problema diagnos-

ticului diferențial între o boală de origine 
cardiacă, de origine pulmonară sau a căilor 
respiratorii, de origine esofagiană, costală 
sau tegumentară. 

Ținând cont de gravitatea cauzelor cardi-
ace şi de promptitudinea şi rapiditatea cu care 
trebuie să se intervină dacă durerea toracică 
este de această natură, trebuie investigat în 
primul rând cordul şi aparatul circulator la ni-
velul toracelui. Astfel trebuie avute în vedere 
angina pectorală, infarctul miocardic, ane-
vrismul aortic şi pericardita. În acest articol 
vom lua pe rând cele patru boli enumerate an-
terior şi vom discuta probleme de diagnostic 
diferențial şi de recunoaştere a acestora.

1. Anevrismul aortic  
    la nivel toracic

 Se referă la dilatarea aortei pe o anumită 
porțiune cu formarea unei pungi anevris-
male. Deşi mai rar întâlnit, are importanță 
deosebită prin complicațiile posibile date de 
ruperea anevrismului care de cele mai multe 
ori este fatală.

Simptome: 
- Durere de tip anginos (durere intensă, 

localizată în spatele sternului sau precordi-
al, cu caracter de „gheară”, de apăsare sau 
constricție, uneori sfâşietoare însoțită de an-
xietate şi senzație de moarte iminentă): per-
manentă, iradiază în umeri, spate, gât;

- Dispnee (senzație de lipsă de aer);
- Disfagie (dificultate la înghițirea
alimentelor);
- Tuse;
- Voce răguşită;
- Puls accelerat;
- Hipotensiune arterială.

Cauze:
- Hipertensiunea arterială;
- Sifilisul;
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- Ateroscleroză;
- Boli ale colagenului congenitale 
(sindrom Marfan, sindrom Ehlers-Danlos). 

Recomandări:
Este necesară confirmarea diagnosticu-

lui pe baza investigațiilor medicale (electro-
cardiogramă, radiografie toracică, ecocardio-
grafie, tomografie computerizată, rezonanță 
magnetică, arteriografie) şi supravegherea 
medicală. Singurul tratament este cel chirur-
gical şi, în plus, se tratează întotdeauna boala 
de bază (cea care a fost cauza anevrismului).

2.  Angina pectorală
Se referă la o durere cauzată de insu-

ficiența irigării adecvate a cordului datorită 
unor obstrucții la nivelul vaselor responsabile 
pentru aceasta (arterele coronare). Obstrucția 
se produce treptat, prin depunerea de coleste-
rol la nivelul peretelui arterial (formându-se 
aşa numitele plăci ateromatoase), determi-
nând astfel scăderea treptată a diametrului 
interior al peretelui. Simptome de angină 
pectorală apar când peste ¾ din interiorul 
arterei este obstruat. Angina pectorală apare 
în timpul efortului sau poate fi declanşată de 
emoție. Riscul este cel de infarct miocardic 
care apare în momentul când o astfel de pla-
că fisurează şi se produce un cheag la nivelul 
fisurii, determinând astuparea completă a 
arterei afectate. Țesutul neoxigenat se necro-

zează, celulele musculare ale cordului fiind 
înlocuite în zona respectivă cu țesut fibros.

Simptome: 
- Durere: puternică în spatele sternului 

sau în fața inimii, cu durată relativ scurtă (2 
– 30 minute), care se ameliorează după un 
timp de repaus sau la nitroglicerină sublin-
gual; poate iradia în umărul şi brațul stâng 
sau chiar în ambele brațe şi mandibulă;

- dispnee (senzație de lipsă de aer);
- amețeli;
- palpitații;
- anxietate;
- transpirații reci.

Recomandări:
Repaus absolut şi adresare către perso-

nalul medical calificat pentru precizarea di-
agnosticului (prin electrocardiogramă de re-
paus şi de efort, coronarografie etc.) şi pentru 
stabilirea tratamentului adecvat care constă 
în tratament medicamentos, regim alimentar 
special şi limitarea activității fizice. Este ne-
cesar controlul medical regulat. Lipsa de răs-
puns adecvat la tratamentul medicamentos, 
modificările severe ale electrocardiogramei, 
evoluția progresiv agravată într-un interval 
scurt necesită investigații de specialitate (co-
ronarografie) pentru a stabili utilitatea dila-
tării îngustate şi introducerea unuia sau mai 
multor stent-uri (tuburi mici care se intro-
duc intraarterial printr-o puncţie la nivelul 
arterei femurale şi care previn restenozarea 
arterei dilatate mecanic). Uneori o astfel de 
intervenție minim invazivă nu este posibilă, 
fiind necesară intervenția chirurgicală (by-
pass) care creează nişte punți arteriale artifi-
ciale ce depăşesc zonele stenozate.

3.  Infarctul miocardic
Se referă la necroza unor celule ale mi-

ocardului ca urmare a lipsei irigării acestora 
de către vasele inimii. Lipsa intervenției me-
dicale imediate este fatală în aproape 50% 
din cazuri, iar pentru cei care scapă cu viață 
complicațiile ulterioare (tulburări de ritm 
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cardiac, insuficiență cardiacă, tromboze şi 
embolii cerebrale şi periferice) sunt foarte 
frecvente.

Simptome:
- Durere: puternică de natură con-

strictivă („ca o gheară”), în regiunea inimii, 
care nu este legată de efectuarea unui efort, 
nu se ameliorează la repaus sau la nitrogliceri-
nă; are durată prelungită (ore) şi poate iradia 
în umărul şi în brațul stâng până la ultimele 
două degete.

- Dispnee (senzație de lipsă de aer);
- Amețeli;
- Palpitații;
- Greață şi vărsături alimentare;
- Hipotensiune arterială;
- Senzația de moarte iminentă;
- Transpirații reci.

Recomandări:
Repaus absolut şi adresarea imediată că-

tre personalul medical calificat care va inter-
veni de urgenţă în cazul în care diagnosticul 
va fi confirmat pe baza investigațiilor medi-
cale complementare (electrocardiogramă, 
analize de laborator); apoi se va recomanda 
un stil de viață de durată care constă în tra-
tament medicamentos, regim alimentar, 
abstinența de la droguri precum tutunul 
şi limitarea activității fizice. Tratamentul 
trebuie instituit cât mai repede posibil. Cei 
care ajung în spital în primele două ore de la 
debutul durerii beneficiază de un tratament 
special care dizolvă cheagul de sânge la nive-
lul arterei, reuşindu-se recuperarea integrală 
datorită restabilirii fluxului arterial înainte 
de a se produce necroza celulelor miocardu-
lui. De aceea solicitarea serviciilor medicale 
de urgență (tel. 112) trebuie făcută cât mai 
repede, în primele minute de la debutul du-
rerii. Ulterior, se poate face coronarografie 
prin care se stabileşte locul stenozei care va 
fi dilatată mecanic printr-o sondă cu balonaş 
şi apoi va fi stabilizată prin implantarea unui 
stent. Este necesar controlul medical periodic 
un timp îndelungat, uneori toată viața.

4.  Pericarditele
Sunt boli datorate inflamației foițelor 

pericardului (membrane ce învelesc cordul 
protejându-l şi facilitându-i mişcările).

Simptome:
- Durere: prelungită, retrosternală 

accentuată uneori în inspir, de intensitate 
ceva mai mică, mai uşor de suportat în gene-
ral decât durerea din infarctul miocardic;

- Dispnee;
- Febră (uneori);
- Hipotensiune arterială (uneori);
- Palpitații (posibile).

Cauze:
- Infecții virale sau bacteriene ale peri-

cardului;
- Stadiile avansate ale insuficienței renale;
- Tumori maligne care prind pericardul;
- Iradieri;
- Parazitoze;
- Boli autoimune.

Recomandări:
Investigațiile medicale efectuate de obi-

cei în cursul internării în spital sunt necesare 
atât pentru precizarea cauzei pericarditei, cât 
şi pentru aplicarea şi urmărirea tratamentu-
lui corespunzător. De aceea consultul medi-
cal de specialitate este neapărat necesar, chiar 
dacă în unele cazuri (unele pericardite virale) 
boala se vindecă fără un tratament specific.

Având în vedere aceste corelații simple 
între simptome şi bolile care pot fi cauza lor, 
oricine poate avea o minimă orientare asupra 
gravității unor simptome şi poate interveni 
corespunzător contribuind la salvarea vieții 
pacientului.

Mihaela Răileanu

Bibliografie: Ghidul simptomelor.Cauze şi tra-
tamente, Ed. Aquila `93, 2008
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În data de 16 august 2009 în localitatea 
Cosmeşti a avut loc un eveniment plin de 
bucurii pentru fraţi, surori, părinţi, bunici, 
soţi dar şi pentru cerul întreg. Fraţii din 
Misiunile nr. 5 şi nr. 6 s-au adunat pentru a 
fi martori la ceremonia de înmormântare a 
“omului vechi” şi la declaraţia publică a ce-
lor 7 persoane care au ales să facă parte din 
împărăţia lui Hristos şi au vrut să facă pu-
blic lucrul acesta.

Programul de la Casa de Rugăciune 
din localitatea Cosmeşti, condus de fratele 
Virgil Ipati, a început la ora 13:00, localul 
fiind neîncăpător pentru toate sufletele 
adunate cu acea ocazie. Fratele Cătălin 
Barnea a dat câteva sfaturi şi încurajări ce-
lor care au făcut acest pas, fratele Nicu 
Rusnac, pastorul misiunii nr. 5 împreună 
cu fraţii din comunitate fiind gazdele eve-
nimentului. Tinerii din Budăi au lăudat pe 
Dumnezeu pentru purtarea de grijă şi bi-
necuvântările Sale prin imnuri, atât acasă 
cât şi pe malul apei.

Înainte de botezul propriu-zis care 
a avut loc în apa Siretului (ce trece 
chiar prin localitatea Cosmeşti) încă 
un cuvânt scurt dar plin de semnifica-
ţii a fost rostit de către fratele Valerică 
Iamandei. Pastorii celor două misiuni 
au oficiat actul botezului, după care 
au urmat felicitările şi cuvinte de îm-
bărbătare şi laudă la adresa lui Dum-
nezeu din partea celor apropiaţi şi a 
tuturor fraţilor, pentru cei 7 noi mem-
bri adăugaţi în registrele cerului.

Știri - Conferința Moldova

Cosmeşti

Ştiri * Ştiri * Ştiri * Ştiri *Ştiri
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Știri - Conferința Moldova

Ziua de 30 august 2009 a fost o zi de 
mare bucurie pentru comunitatea de cre-
dincioşi din Havârna, când tânăra Adelina 
Bârcă a ales să încheie un legământ cu 
Dumnezeu pe întreaga durată a vieţii. Pro-
gramul a fost frumos, fiind compus din 
cântări şi un mesaj din partea Domnului 
rostit de fr. Cătălin Barnea, apoi a doua 
parte a programului a continuat pe malu-
rile râului Başeu, unde tânăra Adelina a 
fost botezată de fr. Dumitru Ardeleanu. 
Fiecare persoană prezentă la acest eveni-
ment a avut dorinţa de a o felicita pe Ade-
lina pentru cea mai importantă alegere din 
viaţa ei.

Havârna - judeţul Botoşani
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Ştiri - Conferinţa Banat

Ziua de 6 septembrie 2009 a rămas consemnată în jurnalul vieţii noastre ca o zi deosebită, 
o zi în care ne-am născut din apă, o zi în care, în faţa martorilor văzuţi şi nevăzuţi, am promis 
lui Dumnezeu că-L vom urma toată viaţa noastră. Ştim că suntem tineri şi ispitele sunt multe, 
totuşi avem asigurarea că nu doar noi am făcut promisiuni în această zi, ci şi Dumnezeu a reîn-

noit faţă de noi făgăduinţele Sale că ne va ajuta. El ne-a dat o zi deosebit 
de frumoasă, cu soare cald şi strălucitor, semnând parcă în mod vizibil 
aprobarea Sa pentru gestul nostru de a întoarce spatele acestei lumi. 

Bucuria noastră a fost deplină prin prezenţa a aproximativ 200 de 
prieteni şi cunoscuţi care au răspuns la invitaţia noastră de a se bucura 
împreună cu noi. Corul Banat, din care şi noi, tinerii care am încheiat 
legământ în această zi, facem parte, ne-a înfrumuseţat programul, lă-
udându-L pe Dumnezeu cu această ocazie. Ne-am simţit onoraţi să-i 
avem împreună cu noi pe câţiva dintre dascălii care ne-au fost îndrumă-
tori în anii de şcoală şi pe domnul primar al localităţii noastre, comuna 
Beliu, judeţul Arad. 

Dorim să păstrăm 
vie în minte această 
amintire plăcută. Fie 
ca veşmintele albe 

pe care le-am purtat 
cu această ocazie să fie 
doar un simbol pentru 
haina nepătată pe care 
Domnul Hristos o va 
oferi tuturor celor care 
L-au urmat. Am vrea 
ca apele înspumate ale 
Crişului Alb, care s-a 
grăbit să ducă la vale 
tot trecutul nostru, 
să fie un simbol şi o 

asigurare că sângele 
Domnului Hristos ne 
şterge definitiv păcatele 
noastre. 

Ne simţim ono-
raţi că Dumnezeu ne-a 
primit într-o relație de 
legământ şi-L rugăm să 
ne ajute să ne dovedim 
parteneri destoinici, 
atâta timp cât El ne va 
îngădui viaţă pe acest 

Botez pe malul Crişului Alb, Beliu - jud. Arad, 
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Ştiri - Conferinţa Banat

pământ. Vrem ca pasul nostru să fie un 
exemplu pentru toţi cei care au asistat la 
ceremonia botezului, dar şi pentru tine-
rii care citesc aceste rânduri şi nu au luat 
încă o decizie de a se ataşa poporului lui 
Dumnezeu. 

A consemnat Abel Boloş
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Simţind nevoia de a spune şi altora ade-
vărul pe care noi îl credem, simţind de ase-
menea că oamenii sunt interesaţi să afle mai 
multe despre profeţiile ce se referă la viitor, 
am iniţiat o activitate de evanghelizare în lo-
calitatea Bătrâni, judeţul Prahova. 

După ce a fost închiriat pentru trei seri 
căminul cultural din localitate, oamenii au 
primit invitaţii pentru programele de evan-
ghelizare. 

Cu toate impedimentele pe care le-am 
întâmpinat, am avut satisfacţia ca o parte 
din săteni să înfrunte orice prejudecată, să 
treacă peste orice “risc” şi să aleagă să partici-
pe la întrunirile noastre. 

Fratele Radu Ioniţă a prezentat mesajul 
Evangheliei, în paralel cu descoperirile profe-
tice din Cuvântul lui Dumnezeu, subliniind 
în termeni simpli, dar expliciţi ce înseamnă 
semnul fiarei, cum poate fi el însuşit şi care 
sunt consecinţele în cazul acceptării lui. 

Fratele Abi Budău a susţinut momentul 
medical al întrunirilor, vorbind oamenilor 
despre nevoia schimbării stilului de viaţă, 
despre necesitatea întoarcerii la prospectul 
pe care Creatorului l-a lăsat omului, atunci 
când i-a dat viaţă după ce l-a modelat după 
chipul Său. 

Participanţii au beneficiat şi de un con-
trol gratuit al tensiunii arteriale.  Ei s-au ară-
tat interesaţi de ambele subiecte prezentate şi 
au cerut să fie continuat un astfel de studiu. 

Săptămâna care a urmat s-a închiriat 
din nou căminul şi au avut loc alte trei seri 
de prezentări. 

Domnul să binecuvânteze pe toţi cei 
care au auzit mesajul Evangheliei rostit cu 
această ocazie şi să-i ajute pe fraţii care lo-
cuiesc în această zonă să fie în continuare o 
lumină şi un exemplu pentru concetăţenii 
lor. Apreciem gestul fraţilor din Biserica Ad-
ventistă care ne-au acordat tot sprijinul prin 
participare, prin cărţi gratuite oferite şi prin 
susţinerea morală pe care am simţit-o. 

            Fraţii din Conferinţa Muntenia

Știri - Conferința Muntenia

Evanghelizare în Comuna Bătrâni, judeţul Prahova
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Știri - Conferința Muntenia

Evanghelizare în Valea Ciorii,  judeţul Ialomiţa

Tot în Conferința Muntenia, de data 
aceasta în județul Ialomița a fost inițiată o 
campanie de evanghelizare în apropierea 
oraşului Slobozia. Cu câteva zile înainte de 
data programată pentru aceasta s-au pus 
afişe în trei localități, iar în duminica în care 
urmau să înceapă cele trei seri de conferințe, 
frații din zonă împreună cu tinerii care com-
pun fanfara şi orchestra din Roseti au col-
portat zona şi au împărțit invitații. 

Tindem să credem că afară de progra-
mul încărcat cu care toată lumea se confrun-
tă, există şi unele suspiciuni şi prejudecăți cu 
privire la astfel de programe, motiv pentru 
care în prima seară numărul participanților 
a fost cu mult sub nivelul aşteptărilor noas-
tre. Ne-am bucurat totuşi că au fost în jur 
de 20 de persoane care au răspuns invitației 
şi printre ei s-au numărat şi câțiva dintre cei 
care conduc şi administrează comuna.

În serile care au urmat oamenii au fost 
din ce în ce mai mulți, în ultima seară numă-
rul participanților ridicându-se la aproxima-
tiv 50 de persoane. 

După ce am terminat prezentările, i-am 
invitat pe oaspeții noştri de onoare să ia cuvân-
tul. Am fost plăcuți surprinşi când directorul 
căminului cultural, care a găzduit întrunirile 
noastre, s-a ridicat şi a citit un discurs pe care 
şi-l pregătise cu grijă în timpul celor trei zile 
cât avuseseră loc prezentările noastre. 

Am extras câteva din mențiunile dum-
nealui:

”La ceas aniversar Primăria Valea Ciorii 
în colaborare cu Căminul Cultural a avut 
prilejul şi posibilitatea pentru prima dată, 
de a fi gazdă onorifică pe parcursul a trei zile, 
respectiv 12, 13, 14 iulie 2009 susținerii şi 
desfăşurării unei Acțiuni Culturale cu carac-
ter religios intitulat ”Seminar Evanghelic”. 

După părerea mea personală şi nu nu-
mai, cât şi a dumneavoastră, acei care ați avut 
prilejul şi posibilitatea de a participa, înclin 
să cred cu toată sinceritatea să spun că într-
adevăr a fost ceva benefic, cu un impact deo-
sebit asupra noastră.

Reprezentații Seminarului Evanghelic în 
persoana domnului Radu Ioniță, Daniel Tă-
nase, Abigail Budău şi a d-lui Grigore din valea 
Ciorii, a copiilor care au cântat în orchestra de 
mandoline şi fanfară, cât şi prin recitalul de po-
ezie sacră consacrată Mântuitorului, au reuşit să 
aducă în sufletele noastre, ale tuturor, fericirea, 
siguranța, libertatea şi înțelepciunea.

Deasupra tumultului acestei lumi, cu 
frământările şi îngrijorările ei cotidiene 
Mântuitorul a proclamat adevăruri divine, 
veritabile, de o profunzime de necuprins. 
Răsturnând parcă scara valorilor omeneşti, 
Isus îi fericeşte tocmai pe cei față de care lu-
mea nu avea mare apreciere şi prin cuvintele 
Sale dătătoare de har, face ca acestora să le ră-
sară din nou speranța unei vieți mai bune...

În finalul acestui seminar îmi permit să 
vă felicit, stimați oaspeți, şi să vă asigur de tot 
respectul meu pentru profesionalismul de 
care ați dat dovadă. 

Apreciez devotamentul şi sinceritatea 
dumneavoastră în nevoia expresă de a adu-
ce în inimile şi sufletele noastre bucuria, 
înțelegerea, dorința de stabilitate şi gânduri 
curate...” (Referent Cultural - Cioc Cornel).

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru oca-
zia ce ne-a oferit-o de a-i fi martori în acest 
loc şi ne rugăm ca El să îngrijească sămânța 
abia semănată în inimile acestor oameni şi să 
o facă să aducă rod la vremea cuvenită. 

Frații din Departamentul Misionar  
al Conferinței Muntenia
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Știri - Conferinţa Muntenia

Botez  în apa Buzăului
Citind despre regele Iosia aflăm că “pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său 

David.” (2 Cronici 34:3).  
Astăzi, mai mult ca oricând, este o raritate ca tinerii să înceapă să-L caute pe Domnul. Şi totuşi “ceea ce 
la om este cu neputinţă la Dumnezeu este cu putinţă”. Ca o confirmare a acestei făgăduinţe, anul acesta 
tot mai mulţi tineri au hotărât să încheie legământ cu Domnul prin botez. Printre ei se numără şi tinerii 
Andreea, Dragoş şi Ovidiu, din localitatea Gradişte, judeţul Prahova, şi tânăra Remalia, din localitatea Lo-
loiasca. Lor li s-a alăturat fratele Costică din localitatea Buzău, care, deşi aflat la o vârstă înaintată, se prinde 
cu putere de făgăduinţa lui Dumnezeu că El primeşte lucrători în vie, chiar şi la ceasul al unsprezecelea. 
Ceremonia botezului a avut loc în apa râului Buzău, în prezenţa multor martori, care au dorit să se bucure 
împreună cu cei pentru care această zi a fost o zi de sărbătoare. 

Fraţii din Corul Bucov au decorat programul, înălţând imnuri de slavă la adresa lui Dumnezeu. 
Suntem convinşi că şi în ceruri s-au cântat imnuri de slavă şi Dumnezeu a consemnat în registrul Său 

de amintire această întrunire, promiţând că El îi va conduce în siguranţă pe aceşti fraţi, până când vom 
ajunge cu toţii pe Marea de Cristal. 
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Dragoş

Andrea

Ovidiu

Remalia
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Botez la Văcăresti

27 septembrie… O zi frumoasă de toam-
nă, în care toţi ne-am bucurat de minunata 
lucrare pe care Dumnezeu o face în oameni, zi 
ce va rămâne o veşnică amintire.

La început era doar un candidat. Dar 
după cum Domnul spune în cuvântul Său, ,,la 
numărul lor s-a adăugat”, şi de această dată El 
a lucrat în acelaşi fel. Alţi doi candidați s-au 
decis să încheie legământ cu Dumnezeu prin 
botez.

Evenimentul mult aşteptat a avut loc pe 
malul râului Dâmboviţa, în comuna Văcă-
reşti. Cerul plumburiu părea să ne aminteas-
că de modul în care a fost protejat poporul 
Israel în pustie, prin prezenţa ,,stâlpului de 
nor”. Chiar în aceste împrejurări, prin harul 
Domnului, am avut parte de o atmosferă căl-
duroasă.

Noi nădăjduim ca de acum, în fiecare mo-
ment al vieţii, inimile noastre împietrite să fie 

sfărâmate şi sensibilizate prin 
contemplarea dragostei care 
este dată de El, să simţim într-
adevăr locuirea lui Hristos în 
suflet, rămânând în El, şi doar 
atunci pacea noastră va fi ca 
un râu, val după val de slavă se 
va rostogoli în inimă, iar noi 
vom cina cu Isus şi El cu noi.

Au consemnat 
Valentin Popescu 

şi Sebastian Minea

Știri - Conferinţa Muntenia
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Știri - Ardealul de Sud

Botez în Câmpul  
Ardealul de Sud

Botez la Porumbacu

Cu ocazia taberei de tineret care s-a desfăşurat în perioada 14-16 august 2009, în Campu-
sul AZSMR din Porumbacu, a avut loc şi un botez. 

Tabita şi Ioana, două tinere din comunitatea Braşov, Simona, o tânără din comunitatea 
Bran,  Robert, un tânăr din comunitatea Dridif, şi Cornel un 
tânăr din comunitatea Macea, jud. Arad, au făcut legământ cu 
Dumnezeu prin botez. 

Deşi în zilele de vineri şi sâmbătă numărul persoanelor adu-
nate  a fost în jur de 350, duminică au venit mult mai mulți musa-
firi, special pentru acest eveniment. 

Botezul a avut loc în râul Porumbacu, care traversează tere-
nul pe care se află campusul, şi a fost oficiat de fratele Paul Bal-
bach, care  se afla în țara noastră, ca oaspete de seamă al acestei 
întruniri. 

Afară de oaspeții veniți special în acest loc pentru întrunire, 
la botez au asistat şi vecinii care se aflau în weekend, pe malul 
celălalt al râului.  Ei au lăsat orice altă preocupare şi au urmărit cu 
atenție toată desfăşurarea ceremoniei. 

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze pe noii membrii ai biseri-
cii noastre cu putere şi credință, ca să poată să fie martori de seamă 
ai Lui în această lume. El să binecuvânteze de asemenei sămânța 
Evangheliei semănată în inimile multora, cu această ocazie. 

Ce poate fi mai frumos decât 
să vezi că cei dragi ai tăi aleg să 
meargă pe calea cea dreaptă!

Suntem încredințați că 
părinții, bunicii şi cei  apropiați 
din familia Irinei s-au bucurat 
nespus când au însoțit-o pe malul 
apei unde urma să facă legământ 
cu Dumnezeu prin botez. 

Evenimentul a avut loc în 
data de 15 iulie 2009 şi credem 
că data aceasta a fost consemnată 
cu grijă în registrele cerului. Este 
data la care nu numai tânăra s-a 
angajat să slujească Domnului, 
dar şi Dumnezeu S-a angajat să 
o ajute. 

 
Irina Iancu  
- Făgăraș -
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Știri - Ardealul de Sud
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Şcoala misionară

Elevii de la Institutul Misionar Emanuel 
s-au întâlnit din nou pentru studii în prime-
le două săptămâni ale lunii august 2009. Cu 
această ocazie au participat şi elevii care vor 
forma  următoarea grupă. Ei vor participa 

din nou împreună în sesiunea din decembrie, 
după care va avea loc festivitatea de absolvire 
pentru elevii care studiază deja de doi ani. 

Ne rugăm ca Dumnezeu să-i călăuzească 
pe tineri şi să-i ajute să-şi înțeleagă menirea 

Grupa nou formată

Cele două grupe reunite

Știri - Școala Misionară
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în această lume. Am dori ca ei să conştientizeze 
faptul că un bagaj de cunoştințe în plus față de 
alți tineri, care nu au participat la cursurile şcolii 
misionare, înseamnă responsabilitate în plus. Nu 
doar oamenii aşteaptă să vadă la ei un exemplu 
demn de urmat, dar şi Dumnezeu le cere mai 
mult, potrivit mențiunii: ”cui i se încredințează 
mult, i se va cere mult”. 

Fie ca Domnul să-i ajute să dorească să lucre-
ze pentru El şi El să le dea putere, curaj, succes. 

Elevii din Conferința Muntenia

Elevii din Conferința Ardealul de Nord

Elevii din Conferința Moldova

Elevii din Conferința Ardealul de Sud

Elevii din Diaspora

Elevii din Conferința Oltenia

Elevii din Conferința Banat

Știri - Școala Misionară
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În perioada 17-19 iulie 2009 s-a desfă-
şurat la Campusul AZSMR o întrunire a 
cadrelor didactice din poporul nostru, 
care au discutat posibilităţi şi metode de 
îmbunătăţire a eforturilor făcute pentru 
educarea copiilor din biserică, făcându-se 
planuri în vederea unei mai strânse cola-
borări în acest sens între cei care-şi desfă-

Întrunire a cadrelor didactice

şoară activitatea în învăţământ, precum şi a 
unui intens schimb de materiale didactice, 
idei, metode şi informaţii menite să dina-
mizeze activitatea cu copiii. 

Această întrunire a fost urmată de o 
adunare cu instructorii pentru copii, care a 
fost ţinută la sediul Uniunii din Făgăraş, la 
începutul lunii septembrie.

Pe data 4-6 septembrie 2009 a avut loc la 
Făgăraş Seminarul Instructorilor Şcolii de Sa-
bat pentru copii având genericul: „Educaţia – 
pregătire pentru viaţă şi veşnicie.”

Seminarul a început vineri seara, pe 4 sep-
tembrie cu urarea de bun venit din partea De-
partamentului Şcolii de Sabat şi o prezentare 
despre istoricul Şcolii de Sabat pentru copii. 
Seara s-a încheiat cu momentele de cunoaştere 
reciprocă, ocazie cu care fiecare am putut să-i 
cunoaştem pe ceilalţi; astfel ne-am bucurat să 
vedem că sunt prezenţi instructori şi slujbaşi 
din majoritatea Conferinţelor Uniunii. Aces-
te momente, cât şi celelalte discuţii în plen sau 
particulare de pe parcursul seminarului, ne-au 
făcut să ajungem la aceeaşi concluzie menţio-
nată mai sus: cum că Duhul Sfânt a lucrat la 
inima oamenilor din diferite părţi ale ţării, 
astfel încât această întrunire să fie dorită şi fă-
cută posibilă. Sâmbătă dimineaţa, în intervalul 
9:00 - 9:25 a avut loc programul muzical în care 
am învăţat şi repetat cântecele pentru copii. De 
menţionat, că programele au fost deschise şi 
închise cu cântări pentru copii; iar pe parcur-
sul seminarului au fost rezervate mai multe 
sesiuni de muzică în care am învăţat astfel de 
cântecele. Şcoala de Sabat a avut şi ea un ele-
ment special: în sensul că instructorii prezenţi 
au ţinut separat lecţia de învăţat, timp în care 
s-au adus sugestii despre cum se poate preda 
adolescenţilor o astfel de lecţie menită adulţi-
lor. Predica serviciului divin a dezbătut aceeaşi 
temă a educaţiei. După masă, programul a fost 
bogat: în afara programului cu comunitatea, în 
care s-au prezentat experienţe din lucrarea cu 

„Nimic nu este de o mai mare importanţă ca educarea 
copiilor şi a tinerilor noştri. Biserica trebuie să manifeste şi 
să stârnească un profund interes în această lucrare, pentru că 
acum, mai mult ca oricând, Satana şi oştirea lui sunt hotă-
râţi să-i înşele pe tineri sub standardul întunecat, ce conduce 
spre ruină şi moarte.

Dumnezeu a desemnat biserica drept străjer, care să 
manifeste o grijă geloasă pentru tinerii şi copiii ei… Dar 
biserica nu înţelege această situaţie. …

Facem eforturi susţinute pentru mulţimea de oameni 
din jurul nostru şi avansăm lucrarea în câmpuri străine, 
dar nimic din acestea nu ne poate scuza pentru neglijarea 
educării copiilor şi a tinerilor noştri.” (SPEE, pag. 165).

Seminarul Instructorilor Şcolii de Sabat pentru copii
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copiii din diferite Câmpuri şi s-a ţinut o scurtă 
prezentare despre educaţie, instructorii au avut 
alte două întâlniri: în prima s-a vorbit despre 
vârsta şi dezvoltarea spirituală a copiilor, şi s-au 
dezbătut pe scurt activităţile specifice vârstei; 
iar în a doua a avut loc o prezentare practică 
despre cum să spunem şi cum să nu spunem o 
povestire copiilor, metodă bazată pe obiceiul 
Domnului Hristos care se folosea adesea de 
povestiri sau pilde pentru a răspunde chiar şi la 
întrebările încuietoare ale celor mari. După în-
cheierea Sabatului, instructorii şi-au prezentat 
nenumăratele materiale didactice folosite în 
lucrarea lor de instruire a propriilor copii sau 
a copiilor comunităţii. Întreaga dimineaţă de 
duminică a fost rezervată discuţiilor şi proiec-
tării de planuri.

În cadrul acestor discuţii, am înţeles că, în 
multe locuri, lucrarea cu şi pentru copii este mai 
puțin apreciată. Este necesar să subliniem aici 
faptul că fiecare copil este important, că nimeni 
nu trebuie neglijat. Domnul Hristos, care „Se 
apleca să aline o pasăre rănită” (HLL, pag. 74 
engl.), nu a trecut cu vederea pe nici un copilaş. 
„Cu o milă mai mare decât a unei mame duioa-
se, El Se apleca asupra copilaşilor suferinzi. Toţi 
erau luaţi în seamă.” (HLL, pag. 163). Iar atunci 
când conlucrătorii Lui credeau că El are altceva 
mai important de făcut decât să acorde atenţie 

unor bieţi copii de ţărani, prea mici ca să înţe-
leagă ceva, El i-a mustrat spunându-le: „Lăsaţi 
copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împă-
răţia cerului este a celor ca ei.” (Matei 14:19). 

Iată câteva dintre proiectele propuse:
- Să avem momente de rugăciune pen-

tru lucrarea de educaţie, în fiecare seară între 
orele 20:00-22.00, fiecare după posibilităţi;

- Să strângem în fiecare ultimă sâmbă-
tă din lună un dar special dedicat lucrării pen-
tru copii;

- Să organizăm astfel de seminare de 
educaţie de două ori pe an;

- Să citim până la următorul seminar 
cartea „Îndrumarea copilului”.

Vă rugăm să vă alăturaţi, în limita posi-
bilităţilor, în îndeplinirea proiectelor mai sus 
menţionate. 

„Treaba urgentă a membrilor bisericii 
noastre este aceea de a deveni interesaţi de ti-
neret.”  „Domnul cerului Se uită să vadă cine 
face lucrarea Sa pentru copii şi tineret. Ochii 
fraţilor şi surorilor noastre trebuie unşi cu ali-
fie cerească pentru a putea vedea necesităţile 
vremii. Trebuie să ne trezim pentru a vedea ce 
trebuie făcut în via lui Dumnezeu şi pentru a 
ieşi la lucru.” (Spee, pag. 41).

A consemnat Mihaela Silaghi
din Raportul Seminarului
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Proiect 
”Campus AZS-MR”

Vara aceasta au continuat lucrările la proiectul 
„Campus AZSMR” – Porumbacu, realizându-se 
într-un timp scurt o primă cabană din lemn, cu o su-
prafaţă de aprox. 45 m2, (parter şi mansardă), meni-
tă să asigure posibilitate de cazare, pentru cei ce vor 
fi implicaţi în lucrările mai ample care vor urma.

Ea a fost compartimentată la parter într-un spa-
ţiu de depozitare materiale, o cameră şi o mică bucă-
tărie, iar spaţiul de la mansardă este destinat ca spaţiu 
pentru dormitor. Ulterior a fost prelungit acoperişul, 
rezultând o terasă acoperită, care a fost folosită şi ca 
spaţiu pentru servirea mesei în aer liber.

Pe mai multe suprafeţe ce rămăseseră descope-
rite a fost întins pământ şi semănată iarbă, care a în-
ceput să crească, acoperind zonele pietroase rămase 
în urma nivelării.

S-au amenajat de asemenea şi câteva toalete, 
absolut necesare în cazul organizării oricăror eveni-
mente sociale de genul celor găzduite de Campus.

Pentru adunarea de tineret programată pentru 
mijlocul lunii august, s-a construit un cort din lemn, 
acoperit cu prelată, care a oferit un preţios adăpost, 
atât pentru ploaie cât şi pentru soare.

În vederea găzduirii sesiunii de delegaţi a Con-
ferinţei Generale planificată a se desfăşura în toam-
na anului 2011 în Campus, s-a achiziţionat structu-
ra metalică pentru o sală de conferinţe de aprox. 800 
m2 şi, de asemenea, un complex de clădiri modulare 
capabil să găzduiască aproximativ 160 de persoane.

În paralel cu întocmirea documentaţiei necesa-
re pentru obţinerea avizelor necesare, se lucrează la 
pregătirea terenului pentru montarea sălii de confe-
rinţe şi amenajarea spaţiilor de cazare.

Ne bucurăm că, prin harul Domnului, deşi abia 
la început, Campusul a putut să fie în această vară 
o gazdă ospitalieră pentru o întrunire a cadrelor  
didactice din Mişcarea de Reformă din România, 
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pentru o tabără de copii şi pentru o adunare mai mare de tineret, cu ocazia căreia a avut loc şi botezul a cinci 
suflete preţioase în apele limpezi ale râului din imediata sa apropiere.

Mulţumim frumos tuturor celor care au ales să sprijine moral şi material acest proiect al unui centru de 
reuniuni pentru marea familie adventist-reformistă din ţară şi de peste hotare, şi mai ales pentru tineretul 
acesteia şi avem convingerea că Dumnezeu le va răsplăti în mod îmbelşugat sacrificiile.

Decizia adoptată de Consiliul Conferinţei Generale de a alege Campusul AZSMR ca loc de desfăşurare 
a următoarei sesiuni de delegaţi a Conferinţei Generale din anul 2011, ne bucură şi ne onorează, însă pune în 
acelaşi timp o mare responsabilitate pe umerii noştri ca Uniune, de a termina o mare şi complexă lucrare într-
un timp relativ scurt, iar acest lucru este posibil şi realizabil cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu sprijinul tuturor 
fraţilor de pretutindeni, în a căror inimă Tatăl Ceresc a pus îndemnul de a contribui cu mijloacele şi puterile 
cu care Dumnezeu i-a binecuvântat, la realizarea acestui proiect.

În ceea ce ne priveşte, ne străduim ca lucrările să se desfăşoare într-un mod cât mai bine chibzuit, cu 
investiţii cât mai reduse şi randament maxim – aşa încât rezultatul să fie un aşezământ în care eficienţa şi 
economia să fie armonios îmbinate cu utilitatea şi bunul gust. Şi, întrucât lucrările continuă, contribuţiile 
sub orice formă ale celor printre ale căror idealuri se regăseşte şi realizarea unui asemenea campus al bisericii 
noastre sunt mai mult decât binevenite. 

Mulţumim pe această cale tuturor celor care au dat curs îndemnurilor Duhului lui Dumnezeu de a spri-
jini realizarea acestui proiect prin aportul lor în muncă şi/sau bani, şi mulţumim de asemenea anticipat celor 
care vor alege să facă acest lucru şi de acum înainte, precum şi tuturor celor care se roagă pentru izbânda lui.

Ne rugăm ca Dumnezeu să răsplătească tuturor din abundenţă sacrificiul şi încercăm să vă ţinem la 
curent cu detalii despre desfăşurarea lucrărilor, în numerele viitoare ale revistei, precum şi în curând la adresa 
de internet: www.campus.azsmr.ro
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Olanda

În perioada 13 - 29 septembrie 2009, fraţi binevoitori din cinci dintre Conferinţele Uniunii 
Române au fost plecaţi în Olanda, muncind la demontarea unei clădiri modulare achiziţionate de 
Uniunea Română pentru Campusul AZSMR Porumbacu.

Cu un efectiv minim de oameni și cu efort maxim, depus în condiţii nu tocmai confortabile 
de cazare, masă și lucru, fraţii noștri au reușit dezafectarea blocului de apartamente într-un timp 
record, uimind prin aceasta nu doar localnicii din zonă, trecătorii și vânzătorii, ci și alte echipe de 
muncitori, care desfășurau activităţi similare la alte obiective, ceea ce i-a adus chiar în atenţia presei 
locale, care a avut cuvinte de laudă la adresa lor.

În ţară, alte grupuri de fraţi au contribuit cu timpul și puterile lor la descărcarea tirurilor cu 
componente și materiale de construcţie sosite din Olanda și la depozitarea acestora, în vederea 
lucrărilor care vor urma.

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi acești fraţi care au muncit cu spirit de sacrificiu și multă 
tragere de inimă în vederea avansării acestui proiect și credem că toate eforturile și abnegaţia lor își 
vor afla o dreaptă răsplătire în Împărăţia lui Dumnezeu. Ne bucurăm de asemenea 
că, chiar fiind într-o ţară străină, la aprox. 2000 km de casă, unde se vorbește 
o limbă ce nu le era cunoscută, fraţii au putut totuși predica prin faptele lor 
o lecţie de creștinism practic, lăsând în urmă o frumoasă impresie despre 
religia și Dumnezeul pe care Îl reprezintă.
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Manea Titu

Rând pe rând ne petrecem unii pe alții 
la odihnă, fără să ştim momentul exact, 
pentru că „omul nu este stăpân peste sufla-
rea lui ca s-o poată opri şi n-are nici o  pute-
re peste ziua morții”. Eclesiastul 8:8.

Momentul acesta a sosit şi pentru 
fratele nostru Manea Titu din localitatea 
Slăveşti, județul Teleorman, fost slujitor 
în via Domnului, care în ziua de 28 iunie 
2009 şi-a încheiat contul vieții, cu nădej-
dea învierii, în marea zi a revenirii Mântu-
itorului. 

S-a născut în data de 11 octombrie 
1935 în localitatea Cârlomanu, Teleor-
man. Aici şi-a petrecut prima parte a vieții, 
într-o familie numeroasă, muncind din 
greu pentru întreținerea vieții, tatăl fami-
liei fiind condamnat pentru credință, iar 
averea confiscată. Sosind timpul să meargă 
la armată, a rămas statornic în credință, 
fapt pentru care a fost condamnat la 4 ani 
închisoare, din care a executat 2 ani.  

După eliberare o cunoaşte 
pe sora Filofteia cu care se 
căsătoreşte în anul 1958, Dum-
nezeu dăruindu-le patru copii. 

A  lucrat în construcții o 
perioadă, apoi a fost angajat în 
lucrarea evanghelică, lucrând ca 
slujitor pentru semeni 17 ani. 

Din anul 2001 starea 
sănătății s-a înrăutățit, fiind 
necesar să i se acorde îngrijire 
permanentă. Apreciem sacrifi-
ciul soției sale, care a stat tot timpul alături 
de el, îngrijindu-l şi sprijinindu-l cu devo-
tament. 

Sfârşitul vieții îl găseşte imobilizat la 
pat, dar cu credință în Mântuitorul său, 
convins că Dumnezeu va da o răsplată 
îmbelşugată, deşi nemeritată, tuturor celor 
care L-au iubit şi L-au slujit toată viața lor.  

A consemnat Daniel Palan

Sfârşit de cale

Anton Rebeica

Tot pe acest spațiu de ”Sfârşit de cale” 
vă facem cunoscut plecarea dintre noi a 
sorei Anton Rebeica.

Sora Rebeca, aşa cum au cunoscut-o 
rudele şi prietenii, s-a născut pe data de  
2. 01. 1934 în localitatea Pietroşani, județul 
Prahova.  Deşi pentru mulți dintre cititorii 
acestei reviste ea este o necunoscută, sun-
tem încredințați că Dumnezeu o cunoaşte 

”Scumpă este înaintea Domnului 
moartea celor iubiți de El”.  

Psalmii 116:15.

personal ca pe unul din copiii 
Săi prea iubiți. Dacă El a găsit cu 
cale să o ducă la odihnă, în data 
de 29. 01. 2009, avem speranța 
că El o va învia pentru a nu se 
mai despărți niciodată de cei 
dragi ai familiei ei, şi de toți cei 
care au ales să meargă pe calea 
credinței. 
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Vasul crăpat

ISSN: 1584-269x

O femeie bătrână din China avea două vase mari, pe care le atârna de cele 
două capete ale unui băţ, și le căra pe după gât. Un vas era crăpat, pe când  
celălalt era perfect și tot timpul aducea întreaga cantitate de apă. 

La sfârșitul lungului drum ce ducea de la izvor pâna acasă, vasul crăpat 
ajungea doar pe jumătate. Timp de doi ani, asta se întâmpla zilnic: femeia aducea 
doar un vas și jumătate de apă. Bineînțeles, vasul bun era mândru de realizările 
sale. Dar bietului vas crăpat îi era atât de rușine cu imperfecțiunea sa, și se simțea 
atât de rău că nu putea face decât jumătate din munca pentru care fusese menit! 

După 2 ani de așa zisă nereușită, cum credea el, i-a vorbit într-o zi femeii  
lângă izvor: “Mă simt atât de rușinat, pentru că această crăpătură face ca apa  
să se scurgă pe tot drumul până acasă!” 

Bătrâna a zâmbit: “Ai observat că pe partea ta a drumului sunt flori,  
însă pe cealaltă nu?” Asta pentru că am știut defectul tău și am plantat semințe  
de flori pe partea ta a potecii, și, în fiecare zi, în timp ce ne întoarcem, tu le uzi.  
De doi ani culeg aceste flori și decorez masa cu ele. Dacă nu ai fi fost așa,  
n-ar mai exista aceste frumuseți care împrospătează casa.” 

Morala:

Fiecare dintre noi avem  
defectul nostru unic. Însă crăpăturile  
și defectele ne fac viața împreună  
atât de interesantă și ne răsplătesc  
atât de mult!

Trebuie să luăm fiecare persoană 
așa cum este și să căutăm ce este bun  
în ea. Deci nu uitați să mirosiți florile  
de pe partea voastră a drumului!


