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Editorial

În cercurile creştine, nu de puţine ori am auzit 
discutându-se despre faptul că acum nu mai suntem 
sub Lege, ci sub Har. Adică, până la Isus a fost Legea 
şi de atunci a venit Harul.

Dar oare Harul este în opoziţie cu Legea? Dacă 
suntem sub Har, nu mai trebuie să ascultăm porun-
cile LUI?

Dar hai să lăsăm Cuvântul să-şi spună cuvân-
tul:

“Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mân-
tuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă 
s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să 
trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi 
evlavie.“ (Tit 2:11-12).

Nu pot să nu mă întreb: cine spune că Harul 
este doar în Noul Testament, crede că din perioa-
da Vechiului Testament nu vor fi oameni 
mântuiţi? Pentru că textul spune că 
harul aduce mântuire pentru toţi 
oamenii. Legea nu a mântuit pe 
nimeni! Şi nici nu este treaba 
Legii să mântuiască pe ci-
neva, la fel cum nimeni 
nu a fost spălat vreo-
dată de o… oglindă!

Ca fiinţă, omul 
îşi trăieşte existenţa 
pe trei planuri: relaţia 
cu sine însuşi, relaţia 
cu semenii, relaţia cu 
EL. În textul de mai sus 
ni se spune ca Harul ne 
învaţă să trăim punctând 
fiecare dintre aceste compo-
nente ale existentei noastre.

Cumpătare – relaţia omului cu sine. Dacă eşti 
cumpătat, asta îţi face bine îndeosebi ţie. Se cere 
cumpătare în toate cele, inclusiv în părerea pe care 
o ai despre tine. Tot Pavel zicea ca nimeni să nu aibă 
păreri prea înalte despre sine. De asemenea, nu uita 
ca eşti valoros, pentru tine s-a plătit un preţ infinit – 
nu te dispreţui! Păreri cumpătate, adică. Iar dacă nu 
eşti cumpătat, în primul rând tu vei avea probleme.

Dreptate – relaţia omului cu semenii. Ce în-
seamnă să fii drept? Fiecare înțelege ce înseamnă asta. 
Dreptatea este acea parte a comportamentului care 
are de-a face în mod special cu cei din jurul tău. Dacă 
eşti nedrept, presupune că ai nedreptăţit pe cineva. 
Iar dacă eşti un om drept într-o lume strâmbă, asta îi 
va afecta pozitiv pe cei cu care intri în contact.

Evlavie – relaţia omului cu EL. Nu eşti lăsat 
în lumea asta de izbelişte. EL te-a creat, 

EL te-a răscumpărat, EL doreşte să 
comunici cu EL. Te numeşte fiul 

Său, şi Îi place să-L numeşti 
Tată. Însă această relaţie tre-

buie să fie cu evlavie: EL îţi 
este Prieten, dar nu uita 
că este Împăratul Uni-
versului. Apropie-te 
deci de EL cu evlavie, 
cu respect şi teamă 
sfântă.

Şi dacă ai învăţat 
aceste lucruri, nu uita că 
este un har de la EL.

PS. Oare are impor-
tanţă ordinea în care sunt 

puse?
AlexB

      Cumpătare, 
                   dreptate şi 
                             evlavie
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,,În timp ce doreau venirea 
lui Mesia, iudeii nu înţelegeau cu 
adevărat misiunea Sa. Ei nu cău-
tau izbăvirea din robia păcatului, 
ci eliberarea de sub romani. Ei Îl 
aşteptau pe Mesia să vină ca un 
cuceritor, să sfărâme puterea asu-
pritorului, să înalţe pe Israel în 
poziţia de autoritate universală.” 
- HLL. pg. 30, cap. 2.

Dar planul lui Dumnezeu era 
altul: ,,Dar voi avea milă de casa 
lui Iuda, şi-i voi izbăvi prin Dom-
nul, Dumnezeul lor; dar nu-i voi 
izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, 
nici prin lupte, nici prin cai, nici 
prin călăreţi.” (Osea 1:7). 

Când fariseii au întrebat pe 
Isus referitor la apariţia Împărăţi-
ei lui Dumnezeu, El le-a răspuns: 
,,Împărăţia lui Dumnezeu nu vine 
în aşa fel ca să izbească privirile. 
Nu se va zice: Uite-o aici, sau: Ui-
te-o acolo! Căci iată că Împărăţia 
lui Dumnezeu este înlăuntrul vos-
tru.” (Luca 17:20). 

Dar ei nu puteau să accepte 
un astfel de Mesia care voia să aşe-
ze în inima lor o împărăţie a păcii 
şi a neprihănirii. Ei nu simţeau ne-
voia de a fi izbăviţi de păcatele lor 
şi a face o schimbare în vieţile lor. 
Ei se încredeau în neprihănirea lor 
şi nu aveau nevoie de neprihănirea 
lui Hristos. Astfel ei împiedicau 
lucrarea Duhul Sfânt şi pregăteau 
calea pentru a-L lepăda pe Acela 
care venise să-i salveze din robia 
păcatului. ,,Ştim că Dumnezeu 
a vorbit lui Moise, dar acesta nu 
ştim de unde este.” (Ioan 9:29).

Mulţi se întrebau: Cine este 
Acest învăţător modest, lipsit de 
bogăţie, de onoare? Cum va pu-
tea El să stabilească o împărăţie 
universală?! Isus, care le cunoştea 
gândurile, i-a întrebat: ,,Cu ce vom 
asemăna Împărăţia lui Dumnezeu, 
sau prin ce pildă o vom înfăţişa?” 
(Marcu 4:30).  ,,În organizaţiile 
statale din vremea Sa, nu era nimic 
care i-ar fi putut servi ca model. Ni-

cio societate civilă nu i-ar fi putut 
sluji ca pildă...” – Parabole, pg. 52.

Dar cu ce putea fi asemănată? 
,,Se aseamănă cu un grăunte de 
muştar, care, când este semănat în 
pământ, este cea mai mică dintre 
toate seminţele de pe pământ; dar, 
după ce a fost semănat, creşte şi se 
face mai mare decât toate zarzava-
turile, şi face ramuri mari, aşa că 
păsările cerului îşi pot face cuiburi 
la umbra lui.” (Marcu 4:31,32).  

,,Embrionul din sămânţă 
creşte datorită acţiunii principiu-
lui vieţii pus acolo de Dumnezeu. 
Dezvoltarea lui nu depinde de nici 
o putere omenească.” – Parabole, 
pg. 52.  

,,Când Domnul Hristos a ros-
tit această parabolă, nu erau decât 
câţiva ţărani galileeni care repre-
zentau noua împărăţie. Sărăcia 
lor şi numărul lor mic, au fost pre-
zentate mereu şi mereu ca motive 
pentru care oamenii n-ar trebui să 
se alăture acestor pescari simpli, 

Nici	prin	putere,	
nici	prin	tărie
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care urmau pe Isus. Dar sămânţa 
de muştar trebuia să crească şi să-şi 
întindă ramurile sale peste lumea 
întreagă...” - Parabole, pg. 53.

Cum avea să se facă această 
lucrare? ,,Ci voi veţi primi o pute-
re, când Se va pogorî Duhul Sfânt 
peste voi, şi-Mi veţi fi martori în 
Ierusalim, în toată Iudea, în Sama-
ria, şi până la marginile pământu-
lui.” (Fapte 1:8).

După cum dezvoltarea se-
minţei de muştar nu depindea de 
nicio putere omenească, la fel dez-
voltarea lucrării lui Dumnezeu (a 
Împărăţiei lui Dumnezeu) nu de-
pindea de nicio putere omenească, 
ci de puterea Duhului. 

Când mai târziu, sub revăr-
sarea Duhului Sfânt, ucenicii 
predicau Cuvântul, oamenii se 
mirau de ei ,,întrucât ştiau că erau 
oameni necărturari şi de rând, şi 
au priceput că fuseseră cu Isus.” 
(Fapte 4:13).

Ucenicii recunoşteau că ceea 
ce dădea avânt Evangheliei nu era 
înţelepciunea şi îndemânarea lor ci 
puterea lui Dumnezeu: ,,De pildă, 
fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost 
chemaţi: printre voi nu sunt mulţi 
înţelepţi în felul lumii, nici mulţi 
puternici, nici mulţi de neam ales. 
Dar Dumnezeu a ales lucrurile ne-
bune ale lumii, ca să facă de ruşi-
ne pe cele înţelepte. Dumnezeu a 
ales lucrurile slabe ale lumii, ca să 
facă de ruşine pe cele tari... pentru 
ca nimeni să nu se laude înain-
tea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 
1:26,27,29).

,,Şi învăţătura şi propovădu-
irea mea nu stăteau în vorbirile 
înduplecătoare ale înţelepciunii, ci 
într-o dovadă dată de Duhul şi de 

putere, pentru ca credinţa voastră 
să fie întemeiată nu pe înţelepciu-
nea oamenilor, ci pe puterea lui 
Dumnezeu”. (1 Corinteni 2:4,5).

Prin astfel de oameni Dum-
nezeu a lucrat cu putere încât 
Evanghelia a ajuns până la margi-
nile pământului.

,,... cuvântul adevărului Evan-
gheliei, care a ajuns până la voi şi 
este în toată lumea, unde dă roade 
şi merge crescând...” (Col. 1:23), 
,,... nădejdea Evangheliei, pe care 
aţi auzit-o, care a fost propovădu-
ită oricărei făpturi de sub cer, şi al 
cărei slujitor am fost făcut eu, Pa-
vel.” (Col 1:5, 6). 

,,Lucrarea ucenicilor era de a 
răspândi cunoaşterea Evangheliei. 
Lor le era încredinţată lucrarea de 
vestire pentru întreaga lume a veş-
tilor bune pe care Hristos le-a adus 
oamenilor. Ei au împlinit acea lu-
crare pentru oamenii din timpul 
lor. Într-o singură generaţie, Evan-
ghelia a fost dusă fiecărui neam 
sub cer.” - DV. pg. 142.

Cum s-a putut realiza aceasta? 
(printr-o biserică aşa de mică şi de ne-
însemnată), ,,... nici prin putere, nici 

prin tărie, ci prin Duhul Meu,  zice 
Domnul oştirilor!” (Zaharia 4:6). 

Această minunată lucrare 
se va repeta cu puţin înainte de 
încheierea lucrării de mijlocire a 
Domnului Hristos din Sanctua-
rul ceresc. ,,Ce a fost, va mai fi, şi 
ce s-a făcut, se va mai face...” (Ecle-
siastul 1:9). 

,,Şi am văzut un alt înger care 
zbura prin mijlocul cerului, cu o 
Evanghelie veşnică, pentru ca s-o 
vestească locuitorilor pământului, 
oricărui neam, oricărei seminţii, 
oricărei limbi şi oricărui norod.” 
(Apoc.14:6). 

Înainte de încheierea timpu-
lui de har oferit omenirii, Evan-
ghelia trebuie să fie vestită orică-
rei făpturi omeneşti şi aceasta va 
trebui să se realizeze prin urmaşii 
săi, prin biserica Sa de la timpul 
sfârşitului.

Mulţi vor privi spre poporul 
lui Dumnezeu, cei puţini ,,ră-
maşi credincioşi”, pregătiţi pen-
tru revărsarea ploii târzii şi se vor 
întreba: Cine sunt aceştia? Pot 
aceşti puţini şi modeşti oameni 
să vestească Evanghelia unei lumi  

Meditaţii
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întregi? Şi după cum sărăcia şi nu-
mărul mic al ucenicilor au fost pre-
zentate mereu şi mereu ca motive 
pentru care oamenii n-ar trebui să 
li se alăture, la fel se va întâmpla şi 
la încheierea lucrării Evangheliei!  
,,... Lumea nu ne cunoaşte, pen-
tru că nu L-a cunoscut nici pe El.”  
(1 Ioan 3:1).

Dar  ,,Ce este cu neputinţă la 
oameni, este cu putinţă la Dum-
nezeu” (Luca 18:27), pentru că 
,,Dumnezeu a ales lucrurile slabe 
ale lumii, ca să facă de ruşine pe 
cele tari... pentru ca nimeni să nu 
se laude înaintea lui Dumnezeu.” 
(1 Cor. 1:27,29).

După cum dezvoltarea gră-
untelui de muştar nu depindea de 
nicio putere omenească, tot aşa 
vestirea Evangheliei şi dezvoltarea 
acestei lucrări nu depinde de pu-
terea omenească ci de puterea lui 
Dumnezeu. În cartea Apocalipsei 
este văzut un înger, pogorându-se 
din cer, cu ,,o mare putere; şi pă-
mântul s-a luminat de slava lui.” 
(Apoc. 18:1).

,,Căci pământul va fi plin de 
cunoştinţa slavei Domnului, ca 
fundul mării de apele care-l aco-
păr.” (Habacuc  2:14).

,,Şi în această generaţie de pe 
urmă, parabola seminţei de muş-
tar, trebuie să ajungă la o  împlini-
re deosebită şi triumfală. Sămânţa 
cea mică va deveni un copac. Ulti-
ma solie de avertizare şi har trebuie 
să ajungă la orice neam, seminţie, 
limbă şi norod...”Parabole, pg. 55.

Dar atenţie: ,,Lumea poate fi 
avertizată doar văzându-i pe acei 
care cred în adevăr, că sunt sfinţiţi 
prin adevăr, acţionând din princi-
pii înalte şi sfinte, arătând într-un 

sens înalt, linia de demarcaţie între 
cei care păzesc poruncile lui Dum-
nezeu şi acei ce le calcă în picioare.”

,,... Oamenii vor fi captivaţi de 
slava unui Hristos care locuieşte 
înăuntrul nostru.” - Parabole, pg. 
336.

,,... Domnul va lucra prin 
unelte umile, conducând minţile 
acelora care se consacră în servi-
ciul Său. Lucrătorii vor fi calificaţi 
mai degrabă prin ungerea Duhu-
lui Său decât prin educaţia dată de 
instituţiile de învăţământ. Bărbaţi 
ai credinţei şi ai rugăciunii vor fi 
constrânşi să meargă cu zel sfânt şi 
să vestească cuvintele pe care li le 
va da Dumnezeu.” - ML. pg. 606.

,,Marea lucrare a Evangheliei  
nu se va încheia cu o manifestare 
mai mică a puterii lui Dumnezeu 
decât cea care a marcat începutul 
ei.” - ML. pg. 611.

Şi mişcarea adventă din 1840- 
1844 va fi depăşită de puternica 
mişcare din timpul ultimei averti-
zări a îngerului al treilea:

,,Îngerul care se uneşte în 
vestirea soliei îngerului al treilea 
va lumina tot pământul cu slava 
lui. Aici este profetizată o lucrare 
mondială cu o putere neobişnuită. 
Mişcarea adventă din anul 1840-
1844 a fost o manifestare glorioa-
să a puterii lui Dumnezeu; prima 
solie îngerească a fost dusă la toate 
staţiunile misionare din lume, iar 
în câteva ţări s-a arătat cel mai 
mare interes religios care s-a văzut 
în vreo ţară de la Reforma secolu-
lui XVI; dar acestea urmează să fie 
depăşite de mişcarea cea puternică 
din timpul ultimei avertizări a în-
gerului al treilea.” - ML. pg. 610. 
(cap. 38: Ultima avertizare).

,,Solia va fi dusă nu atât de 
mult prin argumente, cât prin con-
vingerea profundă adusă de Du-
hul lui Dumnezeu... Acum razele 
de lumină pătrund pretutindeni, 
adevărul este văzut cu claritate, iar 
copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup 
legăturile care i-au ţinut... În ciuda 
unirii tuturor forţelor împotriva 
adevărului, un mare număr va lua 
poziţie de partea Domnului.” - 
ML. pg. 612.

,,Mai mult de o mie se vor 
converti într-o zi, în curând şi cei 
mai mulţi dintre ei îşi vor trage 
primele lor convingeri din citirea 
publicaţiilor noastre.” (R.H. 10 
nov. 1885)  Ev. pg. 429. 

Cum se va face această mare 
lucrare? 

,,... nici prin putere, nici prin 
tărie, ci prin Duhul Meu,  zice 
Domnul oştirilor!” (Zaharia  4:6). 

Apel final:
,,Dacă acesta este deci mijlocul 

prin care noi trebuie să primim pu-
tere, atunci de ce nu flămânzim şi 
nu însetăm după darul Spiritului 
Sfânt? De ce nu vorbim despre el, 
de ce nu ne rugăm pentru el şi nu 
predicăm despre el? ”- IFA. pg. 33.

,,Acum este timpul, când tre-
buie să facem o mai adâncă con-
sacrare. Nouă ni s-a încredinţat 
lucrarea... fericită şi măreaţă de a 
descoperi pe Hristos la cei ce sunt 
în întuneric. Noi suntem chemaţi 
să vestim adevărurile deosebite 
pentru acest timp. Pentru toate 
acestea este necesară revărsarea 
Duhului Sfânt. Să ne rugăm deci 
pentru ea.” - Mărturii speciale pen-
tru predicatori, pg. 445.

Nelu Iancu
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Intenţia lui Dumnezeu pen-
tru fiinţele inteligente cu care a po-
pulat planeta noastră a fost aceea 
ca oamenii să se înmulţească şi să 
umple Pământul. Astăzi asistăm 
la o creştere demografică însem-
nată, populaţia globului atingând 
cifra de 7 miliarde locuitori. Cifra 
aceasta, potrivit statisticelor, s-a 
mărit de 10 ori faţă de cifra rapor-
tată acum 400 de ani. Logic vor-
bind am putea spune că populaţia 
este în creştere, unele prognoze 
prevăzând o cifră de 10,5 miliarde 
locuitori peste 40 de ani.

Contrar acestor previziuni 
profeţia biblică anunţă o „ra-
refiere” a populaţiei, oamenii 
ajungând în perioada sfârşitului 
„mai rari decât aurul curat, şi mai  

scumpi decât aurul din Ofir”. (Isa-
ia 13:12).   

Aurul face parte din metalele 
preţioase ale lumii, valoros datori-
tă unor proprietăţi pe care le are 
față de alte metale: strălucire, duc-
tilitate, maleabilitate, rezistenţă la 
rugină. Despre regele Solomon, cel 
în timpul căruia toate vasele erau 
de aur, argintul neavând nici o va-
loare în zilele sale (1 Regi 10:21), 
se spune că aducea aur dintr-un loc 
numit Ofir, zonă care nu a fost lo-
calizată în era modernă. 

Dacă despre oameni Biblia 
spune că vor fi mai rari decât aurul 
curat, mai scumpi decât aurul din 
Ofir, care ar putea fi densitatea unei 
astfel de populaţii, din moment ce 
noi, oamenii, în general,  nu am 

văzut aur curat şi nici aur din Ofir? 
La ce se referă această profeţie? Este 
vorba de o rarefiere până la dispari-
ţie a rasei umane, înainte de înche-
ierea istoriei lumii? 

Pentru a înţelege esenţa aces-
tei profeţii, este necesar să anali-
zăm termenul de „om” la care Bi-
blia face referire. 

Chiar şi dicţionarul explica-
tiv are două înţelesuri pentru acest 
substantiv: OM – 1. Fiinţă socială 
înzestrată cu raţiune şi cu vorbire 
articulată; 2. Persoană ca întru-
chipare a unor calităţi morale şi 
intelectuale; cumsecade, blajin, 
cinstit, ospitalier, gospodar; per-
soană de încredere, matură etc.

Iată deci că a fi „om” înseam-
nă atât a avea caracteristicile unei 

„Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat, 
şi mai scumpi decât aurul din Ofir.” (Isaia 13:12).

Caut 
un 

Om
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fiinţe care se deosebeşte de regnul 
animal prin capacitatea de a raţi-
ona, dar şi între oameni se poate 
face o distincţie, oameni adevăraţi 
fiind acei care au anumite calităţi 
remarcabile. Altfel spus, expresii 
de forma: „om adevărat”, „om de 
omenie” sau „om ca oamenii” nu 
sunt pleonasme, ci au un înţeles 
interesant. 

În vremea Domnului Hristos 
raportul Biblic realizează portre-
tul unei persoane care a avut o în-
trevedere cu Mântuitorul. „Între 
Farisei era un om cu numele Nico-
dim, un fruntaş al Iudeilor. Aces-
ta a venit la Isus, noaptea, şi I-a 
zis: ,,Învăţătorule, ştim că eşti un 
Învăţător, venit dela Dumnezeu; 
căci nimeni nu poate face semne-
le pe cari le faci Tu, dacă nu este 
Dumnezeu cu el.” Ioan 3:1, 2.

Întrebarea care se ridică în 
urma lecturării acestei remarci este: 
De ce a fost necesar ca înainte să-i 
fie amintită funcţia acestui fariseu, 
să fie consemnat faptul că era „un 
om”? Este vorba doar de un mod de 
exprimare, sau caracteristica „om” 
ar fi cumva incompatibilă cu cea de 
„fariseu”, prin urmare a fi fariseu şi 
om totodată, ar fi un lucru deose-
bit, demn de remarcat?

Termenul de fariseu este ex-
plicat astfel: FARISEU – 1. Mem-
bru al unei grupări politico-religi-
oase la vechii evrei, care reprezenta 
interesele populaţiei orăşeneşti 
înstărite şi care se caracteriza prin 
formalism exagerat în respectarea 
ritualului religios. 2. Om ipocrit, 
făţarnic, prefăcut.

Domnul Hristos obişnuia să 
le adreseze de multe ori mustrări 
numindu-i „făţarnici”, „nebuni”, 

„orbi”, „pui de năpârci” (Matei 
23, Luca 11:44). Mai mult decât 
atât, ei aveau o deosebită stimă de 
sine, încredere în faptele lor, pe 
care le credeau ireproşabile, mân-
drie, trufie chiar (Luca 18:10-14), 
iar Mântuitorul nu se temea să-i 
avertizeze pe oameni să se ferească 
de a adopta felul lor de a fi, să se 
păzească de ei. 

Nicodim, deşi făcea parte 
dintre fruntaşii acestei clase soci-
ale, poseda anumite calităţi, care-l 
plasau deasupra îngâmfării şi aro-
ganţei acestora, deşi nu era com-
plet liber de aceste tendinţe fireşti. 
„Educaţia lui fusese dintre cele mai 
alese, avea talente puţin obişnuite 
şi era un membru onorat al consi-
liului naţional. Împreună cu alţii, 
el fusese mişcat de învăţătura lui 
Isus. Cu toate că era bogat, învăţat 
şi onorat, fusese atras în mod neîn-
ţeles de umilul Nazarinean. Învă-
ţăturile pornite de pe buzele Mân-
tuitorului îl impresionaseră foarte 
mult şi dorea să 
cunoască mai 
mult din aces-
te adevăruri 
minunate.”

Î n d r ă z -
neala de care 
Domnul Hris-
tos dăduse do-
vadă cu ocazia 
curăţirii tem-
plului îl moti-
vase pe acest 
conducător iu-
deu să-L con-
sidere pe acest 
umil galilean 
o persoană 
deosebită, cu 

care merită să stea de vorbă pen-
tru a afla mai multe. El făcea par-
te dintre acei farisei care, deşi nu 
declarau pe faţă că sunt de acord 
cu învăţăturile Sale, se temeau să 
I se împotrivească. Cu o ocazie, în-
tr-un consiliu al Sinedriului, când 
s-au discutat măsurile ce trebuie 
luate cu privire la Isus, Nicodim 
a recomandat prevedere şi mode-
raţie, considerând primejdioasă 
atitudinea de respingere a aver-
tizărilor Lui. „De când auzise de 
Isus, Nicodim începuse să studie-
ze cu râvnă profeţiile despre Mesia 
şi, cu cât studia mai mult, cu atât 
era mai mult convins că El era Cel 
care trebuia să vină.” (H.L.L. cap. 
Nicodim).

Deşi întrevederea cu Domnul 
Hristos a avut loc noaptea, fariseul 
acesta şi-a depăşit într-o oarecare 
măsură părerile înalte despre sine, 
iar gestul său de umilinţă i-a adus 
un beneficiu considerabil pentru 
restul vieţii sale. 
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„Om” în l imbaj biblic

Atunci când David i-a dat fiu-
lui său, Solomon, ultimele instruc-
ţiuni, înainte de moartea sa, regele 
i-a spus printre altele: ,,Eu plec pe 
calea pe care merge toată lumea. 
Întăreşte-te, şi fii om! Păzeşte 
poruncile Domnului, Dumneze-
ului tău, umblând în căile Lui, şi 
păzind legile Lui, poruncile Lui, 
hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, 
după cum este scris în legea lui 
Moise, ca să izbuteşti în tot ce vei 
face şi ori încotro te vei întoarce.” 
(1 Regi 2:2, 3).

Cu toate că Solomon era deja 
om prin natura sa, tatăl i-a reco-
mandat să dea dovadă şi de omenie, 
supunându-se lui Dumnezeu, pen-
tru ca succesul să fie de partea sa. 

Raportul biblic îl menţio-
nează de asemenea pe Iov, ca fiind 
un om din ţara Uţ, dar nu un om 
oarecare, ci „un om fără prihană şi 
curat la suflet”, care „se temea de 
Dumnezeu şi se abătea de la rău” 
(Iov 1:1). 

Solomon concluzionează, în 
colecţia sa de proverbe, inspirate 
din realitatea pe care viaţa i-a de-
monstrat-o, că „Un om este preţuit 
după măsura priceperii lui, dar cel 
cu inima stricată este dispreţuit.” 
(Proverbe 12:8). Tot el conside-
ră că felul de vorbire al unui om 
reprezintă un criteriu după care 
poate fi stabilit caracterul acestu-
ia: „Cuvintele alese nu se potrivesc 
în gura unui nebun; cu cât mai pu-
ţin cuvintele mincinoase în gura 
unui om de viţă aleasă!” (Proverbe 
17:7). „Este o cinste pentru om să 
se ferească de certuri; dar orice ne-
bun se lasă stăpânit de aprindere.” 

(Proverbe 20:3) şi „Ceea ce face 
farmecul unui om este bunătatea 
lui;” Proverbe 19:22.

O imagine a omenirii 
Dacă, potrivit Bibliei, acesta 

este portretul moral al unui om, 
ne mai mirăm că profeţia aminteş-
te tendinţa de dispariţie a speciei 
în zilele ultime ale istoriei pămân-
tului? Se mai întâlnesc la tot pasul 
oameni cinstiţi, plini de bunătate, 
altruişti, temători de Dumnezeu? 
Împăratul David, care, potrivit is-
toriei, a domnit în perioada 1004-
965 î.e.n., constată lipsa unor astfel 
de oameni chiar din vremea sa: „În 
neliniştea mea, ziceam: ,,Orice om 
este înşelător.” (Psalmul 116:11), 
iar profetul Mica realizează o ima-
gine fidelă a omenirii existente 
în zilele noastre şi, probabil, şi în 
zilele sale: „S-a dus omul de bine 
din ţară, şi nu mai este niciun om 
cinstit printre oameni; toţi stau 
la pândă ca să verse sânge, fiecare 
întinde o cursă fratelui său. Mâi-
nile lor sunt îndreptate să facă rău: 
cârmuitorul cere daruri, judecăto-
rul cere plată, cel mare îşi arată pe 
faţă ce doreşte cu lăcomie, şi astfel 
merg mînă-n mână. Cel mai bun 
dintre ei este ca un mărăcine, cel 
mai cinstit este mai rău decât un 
tufiş de spini.” (Mica 7:2-4).

În timpul profetului Ezechiel, 
atunci când poporul oscila între a 
sluji lui Dumnezeu şi a se închina 
idolilor, când cuvântul Domnu-
lui era desconsiderat de cei care 
se considerau poporul ales, Dum-
nezeu îşi exprimă faţă de profet 
regretul pentru eşecul avut în stră-
duinţa de a găsi un om dornic de a 
conlucra cu El pentru reformă, în 

favoarea cetăţii care se afla în prag 
de nimicire: „Caut printre ei un 
om care să înalţe un zid, şi să stea 
în mijlocul spărturii înaintea Mea 
pentru ţară, ca să n-o nimicesc; 
dar nu găsesc niciunul!”  (Ezechiel 
22:30).

Aceeaşi experienţă tristă s-a 
repetat în vremea profetului Iere-
mia: ,,Cutreieraţi uliţele Ierusali-
mului, uitaţi-vă, întrebaţi şi cău-
taţi în pieţe, dacă se găseşte un om, 
dacă este vreunul care să înfăptu-
iască ce este drept, care să se ţină 
de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul.” 
(Ieremia 5:1).

Era creştină a cunoscut o oa-
recare transformare a caracterului 
oamenilor; mulţi sensibilizaţi de 
învăţăturile şi exemplul Domnu-
lui Hristos, au reuşit, cu ajutorul 
Duhului Sfânt, să trăiască aseme-
nea Lui, dând dovadă de lepădare 
de sine, altruism, compasiune pen-
tru cei în nevoie, bunătate, corecti-
tudine. Cu ochi profetic însă Pavel 
vede generaţia din vremea sfârşi-
tului caracterizată de aceleaşi în-
clinaţii păcătoase, dispoziţii spre 
răutate, nepăsare, formalism:

„În zilele din urmă... oamenii 
vor fi iubitori de sine, iubitori de 
bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, 
neascultători de părinţi, nemulţu-
mitori, fără evlavie, fără dragoste 
firească, neînduplecaţi, clevetitori, 
neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubi-
tori de bine, vânzători, obraznici, 
îngâmfaţi; iubitori mai mult de 
plăceri decât iubitori de Dumne-
zeu; având doar o formă de evla-
vie, dar tăgăduindu-i puterea. ...  
Sunt printre ei unii, cari se vâră 
prin case, şi momesc pe femeile 
uşuratice îngreuiate de păcate şi 
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frământate de felurite pofte, cari 
învaţă întotdeauna şi nu pot ajun-
ge niciodată la deplina cunoştinţă 
a adevărului. ... oamenii aceştia se 
împotrivesc adevărului, ca unii 
cari sunt stricaţi la minte şi osân-
diţi în ce priveşte credinţa. ... oa-
menii răi şi înşelători vor merge 
din rău în mai rău, vor amăgi pe 
alţii, şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. 
Depărtează-te de oamenii aceştia.” 
(2 Timotei 3).

Ce fel de oameni?

Este recunoscut faptul că ade-
vărata omenie nu poate fi reflectată 
de către cineva în propria sa putere. 
Dumnezeu nu ne cere însă aceasta. 
El ne invită să imităm exemplul 
Fiului Său, care a venit în lume 
tocmai pentru acest lucru: pentru 
a ne arăta cum trebuie să ne com-
portăm. Urmând exemplul Său, nu 
doar cei care L-au văzut faţă în faţă 
în această lume, dar şi cei care L-au 
admirat prin credinţă, care au co-
municat cu El în rugăciune şi me-
ditaţie, au reuşit să-şi transforme 
vieţile şi să devină altfel decât fiinţe 
fireşti supuse păcatului. 

„Prin Hristos, fusese transmi-
să orice rază de lumină divină care 
a ajuns vreodată până în lumea 
noastră căzută. El a fost Acela care 
vorbise prin toţi aceia care, de-a 

lungul veacurilor, 
rostiseră pentru om 
cuvintele lui Dum-
nezeu. De la El s-au 
reflectat toate calită-
ţile desăvârşite, care 
s-au manifestat la 
cele mai mari şi mai 
nobile suflete ale pă-
mântului. Puritatea 
şi bunătatea lui Iosif, 

credinţa, blândeţea şi îndelunga 
răbdare a lui Moise, statornicia 
lui Elisei, fermitatea şi integritatea 
plină de nobleţe a caracterului lui 
Daniel, ardoarea şi jertfirea de sine 
a lui Pavel, puterea mintală şi spi-
rituală, manifestată în toţi aceşti 
oameni şi în toţi ceilalţi care au 
trăit vreodată pe pământ, nu au 
fost decât reflexii ale strălucirii sla-
vei Sale. Idealul a fost găsit în El. 
Să descopere acest ideal ca fiind 
singurul standard adevărat care 
trebuie atins; să arate ce ar putea 
deveni orice făptură omenească, 
ce ar deveni, prin trăirea divinului 
în uman, toţi cei ce L-au primit - 
pentru aceasta a venit Hristos în 
lume. A venit să arate cum urmea-
ză să fie pregătiţi oamenii pentru 
a fi demni de numele de fii ai lui 
Dumnezeu; cum urmează să prac-
tice pe pământ principiile şi să 
ducă o viaţă cerească.” (Educaţia 
cap. Învăţătorul cel Mare).

Pavel a fost un om în adevă-
ratul sens al cuvântului. El a avut 
curaj să se dea exemplu ucenicului 
său, Timotei, îndemnându-l să ia 
aminte la comportamentul său 
pentru ca la rândul său, tânărul să 
poate ajunge un om adevărat, „de-
săvârşit şi destoinic pentru orice 
lucrare bună”. 

„Tu, însă, ai urmărit de aproa-
pe învăţătura mea, purtarea mea, 
hotărârea mea, credinţa mea, înde-
lunga mea răbdare, dragostea mea, 
răbdarea mea, prigonirile şi suferin-
ţele cari au venit peste mine în An-
tiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce 
prigoniri am răbdat; şi totuş Dom-
nul m-a izbăvit din toate. ... Tu să 
rămâi în lucrurile, pe cari le-ai învă-
ţat şi de cari eşti deplin încredinţat, 
căci ştii de la cine le-ai învăţat: din 
pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, 
cari pot să-ţi dea înţelepciunea care 
duce la mântuire, prin credinţa în 
Hristos Isus. ... pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu 
totul destoinic pentru orice lucrare 
bună.” (2 Timotei 3).

„Om după inima Mea”

Dacă Biblia nu ne-ar arăta şi 
secvenţe din viaţa celor pe care-i 
numeşte „oameni după inima Sa”, 
poate am gândi că astfel de oameni 
erau unii desăvârşiţi, imposibil de 
a fi copiaţi. A fi „om după inima lui 
Dumnezeu” însă, nu înseamnă a 
nu avea greşeli, ci a dori să faci voia 
Sa, chiar dacă traseul vieţii se do-
vedeşte a fi unul sinuos, cu urcări şi 
coborâri. „Căci cel neprihănit de 
şapte ori cade, şi se ridică” (Prov. 
24:16), constată Solomon, el care 
a reuşit în cele din urmă să-şi în-
cheie raportul vieţii în de acord 
cu voinţa lui Dumnezeu. Această 
constatare nu îl va îndemna însă 
pe „cel după inima lui Dumnezeu” 
să fie nepăsător şi să se complacă în 
„coborâri”, gândind că ultima „ri-
dicare” contează.  Oamenii după 
inima lui Dumnezeu nu se aşază 
în mod voit pe panta regresului. Ei 
greşesc uneori şi le pare rău pentru 

Păzitorul Adevărului 
Iulie - Septembrie 201210



Meditaţii

eşecuri, dar dorinţa lor este de a fi 
în totul de partea Domnului.  

Despre David raportul biblic 
afirmă: „...a ridicat împărat pe Da-
vid, despre care a mărturisit astfel: 
,,Am găsit pe David, fiul lui Iese, 
om după inima Mea, care va împli-
ni toate voile Mele.” (Fapte 13:22).

„Mi-a fost arătat că David 
a fost numit om după inima lui 
Dumnezeu atunci când el era cu-
rat şi umbla conform sfaturilor lui 
Dumnezeu. Când David s-a de-
părtat de Dumnezeu şi şi-a pătat 
caracterul său neprihănit cu ne-
legiuirile comise, el nu a mai fost 
om după inima lui Dumnezeu. 
Dumnezeu nu l-a socotit nicide-
cum neprihănit în păcatele sale, ci 
l-a trimis pe Natan, profetul Său, 
cu o osândă înfricoşătoare la Da-
vid pentru că el călcase porunca 
Domnului.” (Mărturii cu privire 
la comportamentul sexual, adulter 
şi divorţ, pg. 73).

[Dumnezeu] „a chemat la tron 
“un om după inima Lui” (1 Sam. 
13:14), nu un om fără defecte de 
caracter, ci un om care, în loc să se 
încreadă în sine însuşi, avea să se în-
creadă în Dumnezeu şi să se lase con-
dus de Duhul Lui; care, atunci când 
păcătuia, avea să se supună mustrării 
şi pedepsei.” P.P. cap. 61 Lepădarea 
lui Saul (ultimul paragraf).

Nevoia de oameni
Mulţumim lui Dumnezeu 

că, deşi mai rari decât aurul din 
Ofir, oameni au existat şi vor exis-
ta întotdeauna. Demonstrând că 
Dumnezeu nu cere imposibilul, 
copiii Săi vor implora ajutor divin 
pe care-l vor ataşa voinţei lor de a fi 
după voia Tatălui Ceresc. 

„Dumnezeu a avut eroii Săi 
morali şi El îi are şi astăzi - aceia 
care nu se ruşinează a fi poporul 
Lui deosebit. Planurile şi voinţa 
lor sunt toate subordonate Legii 
lui Dumnezeu. Iubirea lui Isus 
i-a făcut să nu considere viaţa ca 
fiindu-le scumpă. Lucrarea lor a 
fost aceea de a lua lumina din Cu-
vântul lui Dumnezeu şi a o lăsa să 
lumineze în lume în raze clare şi 
statornice. ‘‘Credincioşie faţă de 
Dumnezeu” este motoul lor.” (5 T 
cap. Exercitarea voinţei).

Chiar dacă Dumnezeu este 
Cel care îi ajută pe oameni să fie 
„oameni”, totul depinde de ei. El nu 
poate oferi ajutorul Său unuia ca-
re-l respinge, care prin atitudinea sa 
spune „nu am nevoie”. Dumnezeu 
ne-a oferit în dar pe Fiul Său, care, 
în afară de jertfa propriei Sale vieţi 
prin care am căpătat acces la Împă-
răţia Divină, ne-a oferit un exemplu 
impecabil de om după inima lui 
Dumnezeu. Harul Său este de ajuns 

pentru oricare dintre noi şi ne stă la 
dispoziţie să ne ajute să depăşim ori-
ce imperfecţiune şi să atingem ţinta 
desăvârşirii. Totul depinde de noi. 

„Iubite frate, tu trebuie să te 
hotărăşti să fii un om după inima 
lui Dumnezeu. Orice ar îndrăzni 
alţii să facă sau să spună, ceea ce nu 
este în concordanţă cu standardul 
creştin, nu trebuie să fie o scuză pen-
tru tine. Tu trebuie să stai înaintea 
Judecătorului întregului pământ, 
răspunzând nu pentru altul, ci pen-
tru tine însuţi. Noi răspundem indi-
vidual şi nici unul dintre defectele 
de caracter ale vreunui om nu ne va 
scuza vinovăţia, pentru că Hristos 
ne-a dat prin viaţa Sa fără cusur un 
model de caracter desăvârşit.”  (4 T. 
375 cap. Integritate în afaceri).

„Caută să te înfăţişezi înaintea 
lui Dumnezeu ca un om aprobat (tr. 
engl şi Biblia 2001), ca un lucrător 
care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care 
împarte drept Cuvântul adevăru-
lui.” (2 Timotei 2:15).

Fivi Picu

“Nevoia cea mai mare pe care o are lumea  
este aceea de bărbaţi  

-  bărbaţi care să nu se lase cumpăraţi sau vânduţi ,  
bărbaţi care să f ie cinstiţi şi  credincioşi  

în adâncul suf letului lor,  
bărbaţi care să nu se teamă să spună păcatului pe nume,  

bărbaţi a căror conştiinţă este la fel de bine orientată  
către datorie,  

precum este acul busolei către pol ,  
bărbaţi care vor lua poziţie neclintită pentru adevăr,  

chiar dacă s-ar prăbuşi cerurile .”  
Educaţia , pg. 57.
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„Se apropie sezonul sărbăto-
rilor cu schimburile de cadouri. 
Tineri şi bătrâni se gândesc cu 
multă grijă ce ar putea să ofere pri-
etenilor lor ca semn al iubirii lor 
pline de afecţiune. E foarte plăcut 
să primim un cadou, oricât de mic, 
din partea celor pe care-i iubim. 
Aceasta constituie o asigurare că 
nu am fost daţi uitării şi pare să ne 
apropie mai mult unii de alţii. 

Fraţilor şi surorilor, în timp ce 
pregătiţi daruri unii pentru alţii, 
aş vrea să vă reamintesc de Priete-
nul vostru ceresc, ca nu cumva să-L 
pierdeţi din vedere…

Începând de acum şi până la 
începerea noului an, lăsaţi ca tema 
gândurilor voastre să fie: „Ce să 
dau Domnului, ca semn de mul-
ţumire pentru toate binecuvân-
tările pe care le-a revărsat asupra 
mea? Voi lua cupa mântuirii şi voi 
chema numele Domnului. Îmi voi 
împlini legămintele făcute Dom-

referitoare la cadourile pe care le 
pregătesc pentru prietenii lor şi 
pierd din vedere obligaţiile faţă de 
Dumnezeu. Ei nu vor căuta să-şi 
cureţe templul sufletului de mur-
dărie, ca să poată aduce Domnului 
un dar în dreptate…

Îi somez pe urmaşii lui Hris-
tos să nu lase ocaziile preţioase ale 
acestor zile, să treacă nefolosite. 
Nu lăsaţi ca timpul şi mijloacele 
să fie irosite în pregătirea de daruri 
care nu vor folosi nici dătătorului, 
nici primitorului. Amintiţi-vă că 
atât timpul, cât şi mijloacele v-au 
fost încredinţate de Dumnezeu şi 
că El vă va trage la răspundere pen-
tru modul în care folosiţi darurile 
Sale. Creştini fiind, noi nu putem 
onora un obicei care nu este apro-
bat de cer. Să căutăm mai degrabă 
să ne aducem inimile noastre într-
o stare corespunzătoare, să ne eli-
berăm de mândrie, deşertăciune, 
egoism şi orice alt rău şi să lăsăm 
ca mila, adevărul, bunătatea şi iu-
birea să locuiască în ele. 

Să ne amintim de Domnul, 
Creatorul nostru, şi să-I aducem 
sacrificiul recunoştinţei noastre 
şi El va primi, nu doar darul, ci 
şi pe dătător. Noi putem avea un 
asemenea spirit de iubire şi bucu-
rie în inimile noastre şi să avem de 

nului, le voi împlini în prezenţa 
întregului Său popor…

În timp ce Tatăl nostru ceresc 
ne-a încoronat vieţile cu abunden-
ţă, satisfăcându-ne nevoile vremel-
nice, îndurările Sale revărsate cu 
atâta mărinimie au fost privite de 
mulţi cu indiferenţă şi nepăsare. 
Mulţi uită că au obligaţia înaintea 
lui Dumnezeu să crească odată 
cu continua manifestare a iubirii 
şi purtării Sale de grijă şi că toate 
acestea ne cheamă la exprimarea 
recunoştinţei noastre prin daruri 
şi jertfe care să susţină diferitele 
ramuri ale lucrării Sale. Unii ca 
aceştia au acum o preţioasă ocazie 
de a răscumpăra trecutul şi de a 
arăta că eforturile noastre cele mai 
serioase şi cadourile noastre cele 
mai scumpe să fie oferite priete-
nilor pământeşti, în timp ce Cre-
atorul nostru este neglijat şi uitat. 
Mă adresez acelora care pretind a 
fi copiii Săi iubiţi: Ce veţi aduce 
lui Dumnezeu, ca semn al iubirii 
şi mulţumirii faţă de El? Oricât 
de mic ar fi darul, El îl va accepta, 
dacă acesta e lucrul cel mai bun pe 
care-l aveţi de adus şi este dat din 
iubire şi sinceritate a inimii. 

Sunt tristă când mă gândesc 
câţi sunt atât de preocupaţi cu 
gânduri pentru prietenii lor şi 

      Daruri 
      de sărbători

de E.G.White
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asemenea cămine care să-i bucure 
pe îngeri. 

Dacă toate mijloacele ce vor 
fi folosite în acest timp de „sărbă-
tori” pentru a satisface dorinţele 
noastre nesfinţite sau care vor fi 
cheltuite fără folos, ar fi folosite la 
înaintarea cauzei Sale, ce bogăţie 
ar curge în tezaurul Domnului! 
Cine e doritor ca în acest an să facă 
excepţie de la obiceiurile sale? Câţi 
îşi vor direcţiona gândurile şi pla-
nurile pe un canal mai înalt, pe un 
canal ceresc?  

În timp ce insist să clarific fie-
căruia datoria de a aduce mai întâi 
un dar lui Dumnezeu, n-aş vrea să 
condamn pe de-a-ntregul practica 
de a face cadouri prietenilor noş-
tri cu diferite ocazii. E bine să ne 
oferim unii altora daruri, ca semn 
de iubire şi de aducere aminte, 
dacă, făcând aceasta, nu-L uităm 
pe Domnul, Prietenul nostru cel 
mai bun. Ar trebui să facem astfel 
de daruri, care să fie într-adevăr 
folositoare pentru primitor. Aş 
recomanda asemenea cărţi care să 
fie un ajutor în înţelegerea cuvân-
tului lui Dumnezeu sau care ne 
vor spori iubirea pentru preceptele 
Sale. Găsiţi ceva care merită să fie 
citit în timpul acestor seri lungi de 
iarnă…

Mărturiile conţin asemenea 
instrucţiuni care ies în întâmpi-
narea nevoilor tuturor, atât ale 
părinţilor, cât şi ale copiilor. Dacă 
acestea ar fi citite cu voce tare, în 
prezenţa întregii familii, atât pă-
rinţii cât şi copiii ar avea de câşti-
gat din sfaturile, avertismentele şi 
mustrările găsite acolo. În timp ce 
acestea sunt date la o parte şi negli-
jate în favoarea citirii de literatură 
senzaţională sau de ficţiune, atât 
voi, cât şi copiii voştri, veţi rămâne 
în urmă mintal şi spiritual. 

Prin tolerarea obiceiului citi-
rii de literatură senzaţională sau 
demoralizatoare devine un obicei, 
asemenea folosirii opiumului sau 
altor droguri dăunătoare şi, prin 
urmare, minţile a mii de oameni 
sunt slăbite, denaturate şi chiar 
prostite. Satan, prin producţiile 
tiparului, face mai mult pentru a 
slăbi minţile şi a corupe moralita-
tea tineretului, decât prin orice alt 
mijloc…

Trebuie să ne gândim mai 
mult la Dumnezeu şi mai puţin la 
noi înşine… Vorbim despre lucru-
rile vremelnice pentru că acestea 
ne interesează. Vorbim despre pri-
etenii noştri, pentru că îi iubim; 
bucuriile şi durerile noastre sunt 
legate de ei. 

Totuşi noi avem un motiv 
infinit mai mare să-L iubim pe 
Dumnezeu, comparativ cu cele pe 
care le avem să-i iubim pe prietenii 
noştri; noi primim mai mult de la 
El decât de la oricare alt prieten şi 
ar trebui să fie lucrul cel mai firesc 
din lume să-L punem pe Dum-
nezeu pe primul loc în gândurile 
noastre, să vorbim despre bunăta-
tea şi puterea Lui şi să răspundem 
iubirii Lui prin jertfele şi darurile 
de bună voie pe care le oferim pen-
tru cauza Sa…

O, vă îndemn pe voi, care pre-
tindeţi că Îl iubiţi pe Dumnezeu, 
să fiţi mai puţin preocupaţi de voi 
înşivă. Centraţi-vă afecţiunile asu-
pra lui Isus, Răscumpărătorul vos-
tru. Renunţaţi la totul pentru El 
şi fiţi gata să faceţi orice sacrificiu 
pentru a salva sufletele pentru care 
a murit El. Daţi-I Lui omagiul vos-
tru iubitor, serviciu vostru voios şi 
El vă va acorda darul nepreţuit al 
vieţii veşnice.”

Review and Herald,  
26 decembrie 1882

,,Nu trebuie să cedăm nici măcar un centimetru în favoarea 
obiceiurilor tradiționale ale acestui veac decăzut, ci să ne delimi-
tăm într-o atitudine de independență morală, nefăcând nici un 
compromis cu practicile corupte şi idolatre ale lumii veacului aces-
tuia”  1MCP.272.2

“Jertfele plăcute 
lui Dumnezeu sunt un 
duh zdrobit: Dumne-
zeule, Tu nu dispreţu-
ieşti o inimă zdrobită 

şi mâhnită.”  
Psalmii 51:17. 
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Posibilitatea călătoriei neli-
mitate, a vizitării celor mai 

îndepărtate colţuri ale lumii, se află 
astăzi la îndemâna oricui. Singurul 
lucru care ne mai împiedică să por-
nim efectiv la drum este lipsa bani-
lor şi, pentru unii, a timpului. 

Există totuşi o cale gratuită de 
a călători, un mod simplu şi necos-
tisitor de a explora lumea, precum 
şi o posibilitate nelimitată de a lega 
prietenii, de a ne face relaţii. Lu-
mea virtuală se deschide pe ecranul 
din faţa noastră, ridicând barierele 
autostrăzilor sale printr-un simplu 
click!, iar prieteni din întreaga 
lume ne înconjoară salutându-ne 
prietenos cu Sal! imediat ce am pă-
truns online în comunitatea Mes-
senger, Skype, Facebook sau alte 
sectoare asemănătoare. 

Ce posibilităţi! Ce timpuri 
fericite şi prospere trăim! Se pare 

că nimic nu ne lipseşte pentru a fi 
fericiţi. Toată lumea ne zâmbeşte. 
Este suficient să postăm o fotogra-
fie ca să ne dăm seama cât de apre-
ciaţi suntem. Like! Like! Like! – ne 
scriu prietenii şi neprietenii. Ce 
bine arăţi! Arăţi extraordinar! Ară-
ţi superb! – scrie sub majoritatea fo-
tografiilor – chiar dacă în realitate 
se comentează îndelung asupra per-
sonajului pozei, apreciindu-se că de 
fapt a îmbătrânit, s-a îngrăşat etc. 

Vă simţiţi bine în lumea virtu-
ală? Simţiţi că aveţi într-adevăr pri-
eteni care vă pot fi aproape la bine şi 
la rău? Aveţi curajul să vă aventuraţi 
în lumea reală, în compania priete-
nilor virtuali? 

Vizitând ocazional exponatele 
virtuale mă întreb în modul cel mai 
serios: Chiar nu mai avem ochi? Nu 
mai suntem capabili să distingem 
între frumos şi mai puţin atrăgător? 

O completare inspirată a zica-
lei: „Nu-i frumos ce e frumos, ci-i 
frumos ce-mi place mie”, spune: 
„Şi totuşi e frumos ce e frumos!” – 
înţelegând de aici că frumosul nu 
poate rămâne neobservat chiar în 
faţa celor mai pretenţioşi ochi. 

Timpul în care trăim este ca-
racterizat printr-o degenerare, nu 
doar morală, ci şi fizică a fiinţelor 
umane. Aproape că nu există oa-
meni perfecţi. Fiecare are câte ceva 
despre care ştie că reprezintă o pie-
dică în calea perfecţiunii de care 
s-ar putea bucura. 

Probabil că Tatăl nostru ceresc, 
Cel care ne iubeşte mai mult decât 
ne putem imagina şi despre Care 
pana inspirată spune că nu a reţinut 
nici un bine copiilor Săi prea iubiţi, 
a apreciat faptul că n-am putea su-
porta un corp perfect. Suntem aşa 
de mândri şi încrezători în noi în-

     
        

     Călătorind 

    
      

   prin spaţiul virtual
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şine, chiar şi în starea de imperfec-
ţiune în care ne aflăm. Cum ne-am 
comporta dacă am fi desăvârşiţi din 
punct de vedere fizic? Exprimân-
du-Şi dorinţa sinceră de a ne salva 
cu orice preţ, Domnul Hristos 
ne-a asigurat: „Este mai bine pen-
tru tine să intri în viaţă şchiop sau 
ciung, decât să ai două mâini sau 
două picioare, şi să fii aruncat în 
focul veşnic.” (Matei 18:8). 

Într-o situaţie ca aceasta, 
confruntându-se cu tot felul de 
neajunsuri şi imperfecţiuni, bieţii 
muritori încearcă din răsputeri să 
se retuşeze, să-şi scoată în evidenţă 
părţile care li se par cele mai reuşite. 
Adoptând diferite poziţii, surprin-
zându-se în diferite ipostaze, toţi 
parcă ar vrea să transmită: „Sunt 
eu aşa cum sunt, dar să mă vezi în 
poză…!” (pe facebook)!!!! 

Partea tristă este că nu doar 
adolescenţii îşi afişează portrete-
le. Oameni în toată firea, părinţi 
cu pretenţii de maturitate, care ar 
trebui să fie un exemplu pentru 
copiii lor, se pozează în poziții de 
pretinşi liceeni, depăşiţi de altfel, 
sărutându-se, strângându-se în bra-
ţe, privindu-se seducător în ochi, 
încercând parcă să demonstreze 
celor mai tineri că şi ei pot poza in-
citant. Chiar şi pozele „inocente” 
în care un cuplu ce pozează pur şi 
simplu pentru a arăta prietenilor de 
aproape şi de departe cum mai sunt, 
poartă tenta inspiraţiei din lumea 
Hollywood-ului, lăsând ca anumi-
te părţi ale corpului să fie scoase în 
mod tendenţios în evidenţă, sau 
plasând mâinile în zone ale corpu-
lui partenerului, care atrag atenţia 
în mod deosebit şi au un scop bine 
determinat. 

Nimeni nu spune că dragos-
tea dintre membrii unui cuplu se 
termină la altar, dar este chiar ne-
cesar să ne afişăm „dragostea” pe 
internet? Este atât de important ca 
să ştie toată lumea cât de mult ne iu-
bim soţul/soţia? Pe cine aţi ales ca 
fotograf, atunci când v-a surprins 
în ipostaze de acest fel? (Poate chiar 
pe unul din copiii voştri!). Mai 
există oare un strop de pudoare în 
generaţia zilelor din urmă? 

În timp ce dragostea dintre soţ 
şi soţie trebuie să se reînvioreze în 
fiecare zi, atunci când avem copii 
adolescenţi cred că este potrivit să-i 
protejăm de a fi martori la anumite 
scene care s-ar dovedi generatoa-
re de gânduri senzuale pentru ei. 
Orice cuplu cu bun simţ alege un 
spaţiu intim în care îşi poate mani-
festa toată dragostea şi consideraţia 
faţă de partenerul său, departe de 
ochii curioşi ai copiilor sau priete-
nilor. (Partea şi mai tristă a acestei 
tendinţe este aceea că de obicei cei 
care ţin neapărat să facă publică 
dragostea lor, se confruntă cu pro-
bleme serioase în relaţia dintre ei, 
iubindu-se de fapt cu adevărat… 
doar în poze.)

Afară de imaginile indecen-
te pe care obişnuim să le afişăm, 
comentarii nepotrivite se găsesc 
la tot pasul. Poate sunteţi curioşi 
să ştiţi ce înseamnă „nepotrivit”. 
Totul. De la gramatica pe care am 
uitat-o sau o ignorăm, cu regulile ei 
de ortografie considerate demodate 
pentru scrierile online („cred că va-
ţi distrat”, „parcă a-ţi fi prieteni”, „c-
am aşa ceva” - doar câteva exemple, 
copiate identic), până la expresiile 
care ne trădează gândirea imorală, 
de genul: „Ce sexy eşti!”

La ce te gândeşti când spui 
unei persoane că arată astfel? Ce-
ai zice dacă prietena ta, pe care o 
apreciezi ca fiind sexy (în calitate de 
femeie), ar primi acelaşi calificativ 
şi din partea soţului tău? Oare pen-
tru el nu poate fi sexy?  Şi dacă aşa 
este, vina este nu doar a celui (celei) 
care o vede astfel, ci şi a celei (celui) 
ce postează imagini seducătoare. 

Ce ne putem aştepta de la copi-
ii noştri, dacă noi, ca părinţi proce-
dăm astfel? Un argument forte pe 
care părinţii îl pot aduce copiilor, 
atunci când îi mustră pentru diferi-
tele abateri şi încearcă să-i canalize-
ze pe drumul cel bun este: Ai văzut 
aşa ceva la mine? Ce lecţie pot lua 
copiii unor părinţi care se compor-
tă ca nişte tineri fără minte?!

Personal cred că am uitat că 
suntem creştini. Ne-am lăsat atât 
de mult amăgiţi de plasma din su-
fragerie, încât nici nu ne mai dăm 
seama că am ajuns departe. 

„Da al vostru să fie Da” – spu-
nea Domnul Hristos, limitându-
ne prin aceasta chiar şi aprecierile 
despre care suntem conştienţi că 
sunt forţate. Nimeni nu-ţi cere să 
spui că-ţi place ceea ce nu este fru-
mos. De ce să mai adaugi un păcat 
la multele de care te faci vinovat, 
când nici măcar nu eşti constrâns 
să faci asta! Mai crezi că poporul lui 
Dumnezeu, care va obţine victoria 
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finală asupra păcatului, în această 
lume, şi din care pretinzi că faci 
parte, este caracterizat prin curăţie, 
integritate morală, lipsă de minciu-
nă în gurile lor?

Oare nu este facebook-ul un 
test prin care se poate verifica seriozi-
tatea cuiva? Deja înţelepţii veacului 
acestuia se dovedesc încă o dată su-
periori nouă. Atunci când se verifică 
onestitatea unei persoane în vederea 
angajării ei într-o funcţie, afară de 
CV-ul prezentat şi de interviu, fir-
mele care „se respectă” obişnuiesc să 
verifice şi postările virtuale ale per-
soanei vizate. Oamenii acestei lumi 
sunt pretenţioşi în ce priveşte mo-
ralitatea şi, implicit reputaţia unui 
potenţial angajat şi consideră nepo-
trivită persoana care-şi permite să 
pozeze în posturi indecente, să facă 
comentarii deplasate, să se angajeze 
în aventuri dubioase. 

Noi cum suntem apreciaţi de 
Cel care ne măsoară la fiecare pas 
şi aşteaptă să Se laude în faţa Uni-
versului cu copiii Săi ascultători, 
decenţi, interesaţi mai mult de sal-
varea celor din jur decât de propria 
persoană?

De ce să nu ne folosim de aces-
te descoperiri ale ştiinţei în scopul 
răspândirii Evangheliei, deschi-
zând forumuri de discuţii serioase, 
în care să spunem oamenilor, nu 

nemulţumirile noastre cu privire la 
fraţii din biserică, ci Evanghelia în 
toată frumuseţea ei? De ce să nu ne 
facem blog-uri în care să expunem 
în cuvinte simple baza credinţei 
noastre, dând loc la discuţii con-
structive, la subiecte de rugăciune 
unul pentru altul, la meditaţii şi 
experienţe zilnice!

Este timpul să ne trezim, acum 
sau niciodată! Persistarea în astfel 
de practici ne va aşeza într-o poziţie 
în care Duhul lui Dumnezeu nu ne 
mai poate lumina. Treptat chiar şi 
cea mai slabă mustrare de conştiin-
ţă va dispare şi ni se va părea normal 
să facem lucruri şi mai grave, pe care 
de altfel le vom considera normale. 

Deşi cuvântul lui Dumnezeu 
nu minte, personal cred că amăgi-
rile zilelor din urmă vor îmbrăca cu 
totul alte forme decât cele pe care 
mi le imaginam când eram copil. 
Oameni care în acele zile conside-
rau păcat şi să răspundă la telefon 
în Sabat, călătoresc astăzi fără re-
ţinere prin lumea virtuală, vizitea-
ză spaţii care în mod inevitabil îţi 
distrag atenţia de la lucrurile sfinte, 
destinate meditaţiei pentru Sabat 
sau fac fotografii ori de câte ori au 
ocazie, neţinând cont că este o zi 
deosebită. Aparatul foto a devenit 
un accesoriu indispensabil, aşa cum 
pe vremuri purtam cu noi Biblia 

sau cartea de cântări. În timp ce nu 
pare vinovată bucuria de a prelua o 
imagine cu fraţii pe care îi întâlnim 
în Sabat, există multe tentaţii de a 
găsi în ziua de Sabat momente în 
care să arătăm prietenilor virtuali 
că în orice timp şi loc ne preocupă 
persoana noastră.

Sfatul divin nu mai prezintă 
interes pentru generaţia de astăzi, 
deşi am ştiut cândva că: “Omul nu 
trebuie să-şi facă plăcerile în ziua 
cea sfântă a lui Dumnezeu. El are 
şase zile în care îşi poate face lu-
crul vremelnic, însă Dumnezeu o 
pretinde pe a şaptea ca fiind a Sa. 
“Să nu faci nici o lucrare în ea”, 
spune El (Exod 20:10). Slujitorul 
lui Dumnezeu va numi sacru ceea 
ce Domnul numeşte sacru. Astfel, 
el va arăta că L-a ales pe Domnul 
drept conducător al Său.“ Lucrarea 
misionară medicală, pg. 215.

Aş vrea ca sfaturile acestea să 
ne sensibilizeze inimile şi să ne con-
vingă de faptul că timpul este prea 
scurt şi prea preţios pentru a fi pier-
dut cu lucruri de nimic. Adevăraţii 
copii ai lui Dumnezeu sunt preocu-
paţi de lucruri mult mai solemne, 
ei pregătindu-se chiar din această 
lume pentru lumea viitoare în care 
toată atenţia va fi acordată Celui 
care ne-a Răscumpărat. Lui Îi vom 
aduce slavă pentru veşnicie. 

Daniela Picu

Meditaţii

Oamenii, când sunt lăsaţi să facă ce vor ei, au tendinţa de a-i imita pe alţii! (autor necunoscut)

A greşi începe din momentul în care nu încercăm să reparăm ce am constatat că am greşit. (Chris Simion)

Libertatea este starea de spirit prin care oamenii se identifică cu propriul lor caracter. (Valeria Mahok)
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Sănătate

10 PORUNCI
pentru ca să ai dinţi sănătoşi

Sfatul medicului

O gură frumoasă, cu dinții 
curați şi bine întreţinuţi, nu este 
doar cartea noastră de vizită, ci 
şi un termometru care măsoară 
şi determină sănătatea întregii 
noastre ființe.

De asemeni, dacă igiena buca-
lă (a gurii) nu este bună, bacteriile 
dăunează smalțului dinților, pro-
vocând carii dentare, pete, tartru 
(piatră) şi căderea dinților. 

Prin urmare, gura noastră 
vorbeşte, chiar tăcând. 

Ascult-o!
În cele ce urmează, voi scrie 

zece chei, a căror folosire, ajută la 
păstrarea unei guri sănătoase.

1. Spală-te pe dinți încet şi 
cu atenție. 

O periere optimă a dinților, 
este una din bazele atenției zilnice 
acordată dinților.

Prin urmare, timp de cel 
puțin 2 minute, spală bine dinții 
până în profunzimea cavității 
bucale (a gurii), realizând mişcări 
scurte, fine şi eliptice, fără să uiți 
gingiile, măselele aşezate în pro-
funzimea gurii, unde se pătrun-
de mai greu cu peria de dinți. Dar 
nu uita zonele care înconjoară 
coroana dinților: plombe dacă 
există, şi nici limba.

2 . Când te scoli,  când mergi 
la culcare, după f iecare masă 
şi ori de câte ori pleci unde-
va sau aştepți un oaspete, 
spală atent g ura.

Este nu numai sănătos, ci şi 
pedant ca, vorbind cu soția/soțul, 
copiii sau cu oricine altcineva, să 
degaji un miros plăcut.

Dacă ai posibilitate foloseşte 
o perie electrică, pentru că este de 
trei ori mai eficientă decât perie-
rea manuală. Aceasta din urmă se 
obişnuieşte a se face prin mişcări 
laterale, putând uza gingiile şi gâ-
tul dinților. Periile electrice, în 
schimb, vibrează în trei direcții, 
ceea ce înseamnă că vei curăța 
dinții în profunzimea lor, nu nu-
mai la suprafață.
3. Schimbă periuța de dinți 
la cel mult trei luni de 
folosință. 

Cheltui un pic, dar econo-
miseşti la…. dentist.

4. Foloseşte f irul dentar.
Folosirea lui previne for-

marea cariilor între dinți, eli-
minând piatra care se depune 
şi  resturile de mâncare pe care 
nu le poți scoate cu periuța. 
Dar dacă foloseşti firul den-
tar, trece firul printre dinți în 

mod suav, grațios, pentru a nu răni 
gingiile sau gura.
5. Mergi la medicul tău den-
tist de cel puțin două ori pe 
an, pentru un control sto-
matologic (al dinți lor).

Dacă cumva ai răni în gură ce 
persistă mai mult de câteva zile şi 
nu dau semne de vindecare, mergi 
de asemeni la dentist.

Mergi la control şi dacă apa-
rent nu ai motive. Medicul e cel 
care decide. Medicii iubesc oame-
nii şi le pasă de ei…
6. Corectează poziția rea a 
dinți lor, mai a les a copii lor 
dacă eşti părinte.

Medicul trebuie să aibă opinie 
care să fie ascultată, atunci când se 
evaluează starea dinților tăi, dar şi 
pentru corectarea lor. Aşa vei con-
cura la prelungirea sănătății lor şi 
vei economisi mai mulți bani şi, cel 
mai important, te vei bucura de o 
bună sănătate.
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Sănătate

7. Ai grijă ce mănânci.
O alimentație variată şi echi-

librată contribuie la întărirea sis-
temului imunitar în general, şi la 
apărarea împotriva infecțiilor ce 
pot apărea în cavitatea bucală.

În lumea medicală şi nu nu-
mai, se ştie că alimentația care are 
la bază legume şi fructe proaspete, 
este net superioară. Acestora li se 
pot asocia semințele, consuma-
te de asemeni în stare proaspătă. 
Merele, de exemplu, sau perele 
îndepărtează piatra de pe dinți, 
în timp ce castravetele sau morco-
vul elimină acidul, dar elimină şi 
mirosul gurii, suplinind “nevoia” 
gumei de mestecat.

8. Dacă te-a atras până acum 
dulcele nenatural, el imină-l 
din dieta ta.

Cea mai ispititoare e ciocola-
ta, totuşi zahărul trebuie evitat, 
prin urmare vor fi folosite cu mo-
deraţie produsele dulci de cofetă-
rie, mai ales în combinații greşite 
şi fără să te speli pe dinți cu pastă 
de dinți de calitate.

9. Elimină obiceiul de a 
mânca între mese.

Elimină chiar şi răcoritoarele 
când îți este sete. Deşi efectele fo-
losirii acestora sunt multiple, mă 
voi rezuma doar la subiectul ce-l 
dezbat. De obicei când ciuguleşti 

ceva între orele de masă sau bei 
ceva, nu te speli imediat pe dinți. 

Apă se poate bea după o oră  
de la servirea mesei, multă şi des, 
până la 2-3 litri pe zi.

Alimentele ce se servesc ca 
parte a unei mese obişnuite, cau-
zează mai puține daune, şi aceasta 
pentrucă se secretă mai multă sa-
livă, ceea ce contribuie eficient la 
o mai bună digestie a alimentelor, 
iar în cazul poruncilor, cum le-am 
numit eu, ajută la transportul mai 
uşor şi rapid al alimentelor spre sto-
mac şi ajută la diminuarea efecte-
lor acizilor. Şi aceasta pentru că de 
fiecare dată când mâncăm, dinții 
ne sunt atacați de acizi timp de 20 
de minute, chiar şi mai mult.

Trebuie să ştim că de fiecare 
dată când nu ne spălăm pe dinți, 
se formează o placă dentară, care 
e plină de bacterii. Acestea sunt 
fără milă, pentrucă folosesc za-
hărul şi amidonul din care re-
zultă acizi, ceea ce evident duce 
la distrugerea suprafeței dure a 
dinților, cunoscută sub numele 
de SMALȚ. Nu trebuie să mai 
spun ce urmează: carii, dureri de 
dinți şi cheltuieli de timp, bani şi 
oboseală.

De regulă, vegetarienii sunt 
mai puțin susceptibili la alimen-
tele bogate în zaharuri şi amidon. 
Ştim că vegetalele, fructele, lapte-
le, pâinea, cerealele sunt bogate în 
amidon şi zaharuri.

Secretul acestei porunci  con-
stă în a şti să combini ce mănânci, 
aşa încât bacteriile din placa denta-
ră să rămână flămânde şi să nu aibă 
din ce produce acizii buclucaşi, 
responsabili de cariile noastre de 
toate zilele…

Subiectul referitor la  bolile 
dinților, placa dentară şi întregul sis-
tem oral va fi tratat cu alta ocazie.

10. Roagă-te la Dumnezeu să-
ți dea putere să-ți faci timp 
şi reguli pentru sănătatea 
dinților tăi şi a celor dragi.

Deşi această regulă este nu-
merotată ca fiind a zecea, ea poate 
fi pusă pe primul loc.

Ştiți ce scrie înțeleptul: „Până 
nu vin zilele cele rele şi până nu se 
apropie anii când vei zice: ´́ Nu gă-
sesc nici o plăcere în eí …́ până nu se 
opresc cei ce macină (dinții) căci s-au 
împuținat.” (Eclesiastul 12:1, 3 p.m.)

„… Aceasta va fi înțelepciunea 
şi priceperea voastră înaintea po-
poarelor.” (Deuteronom 4:8).

Împlinind aceste porunci 
dentare, vei avea un surâs frumos, 
fiindcă dinții fără carii şi pete îți 
dau un farmec aparte şi vorbesc 
despre tine mai mult decât ştiința 
acumulată şi talentele folosite, 
pentru că ei spun despre tine cât 
de mult te prețuieşti.

Aşadar, pentru a fi sănătoşi şi 
frumoşi este fundamental a avea o 
gură frumoasă. Sănătatea ta buca-
lă să nu o pui pe locul 2, cel puțin 
pentru că surâsul tău e o parte fun-
damentală a ființei tale.

De acum sperăm la reformă şi 
redeşteptare şi la capitolul acesta.

Doamne ajută-ne!

Surse de informare:

- Studii realizate de Asociaţia dentară 
americană;  
- Dietă şi Hrană, E. G . White;
- Biblia, trad. Cornilescu.       

Miriam Borza, 
medic dentist
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VEŞTI DIN EDEN
Eden	-	Breaza

Centrul de sănătate „Eden”, 
Breaza a fost şi rămâne un loc unde 
adesea oamenii îşi redobândesc 
speranța şi încrederea în Dum-
nezeu. Unii vin aici să găsească 
alinarea suferințelor şi găsesc tot-
odată mângâierea şi pacea pe care 
Dumnezeu o revarsă în sufletele 
lor deznădăjduite. 

Cei mai mulți pleacă cu sufle-
tele pline de mulțumire şi cu mai 
multă încredere în Dumnezeu. 
La plecare, aproape toți pacienții 
recunosc în adâncul sufletului 
lor că au primit binecuvântarea 
cerului şi L-au cunoscut mai de 
aproape pe Dumnezeu, dar unii 
dintre ei simt un îndemn lăuntric 
să mărturisească public minunile 
pe care le-a făcut Dumnezeu în 
viața lor. 

După câteva luni de suferință, 
dar şi multă rugăciune, o tânără 
întrezărea speranța vindecării, 
simțind cum Dumnezeu lucrase în 
mod minunat pentru vindecarea 
trupului ei greu încercat de boală.

Redăm mai jos, cu acordul 
ei, chiar gândurile pe care şi le-a 
mărturisit înainte de încheierea 
celei de-a doua cure de tratament 
la Eden, gânduri exprimate pentru 
onoarea lui Dumnezeu, pentru 

ca şi în inimile altora să reînvie 
speranța în clipe grele. 

Această mărturisire este în 
acelaşi timp un îndemn spre 
meditație cu privire la rostul vieții 
pentru orice persoană, dar mai ales 
pentru cei tineri. 

Eden, 18 iulie 2012

Mă numesc Sara şi am 16 
ani... Am scris aici că vă voi spune 
mărturisirea minunilor Domnu-
lui pentru că El trăieşte, El există, 
Este viu, chiar dacă nu L-am văzut 
cu ochii, L-am simţit cu inima. 
Acestea sunt mărturisirile mele 
cu privire la minunile Domnului, 
puterea, slava, bunătatea, faţa Lui, 
pacea, pe care numai El o poate 
da.... Nu spre lauda mea, nu eu am 
fost cea puternică, ci El a fost pute-
rea mea, şi sensul luptei mele. 

În luna decembrie am fost lo-
vită de către cel rău ... Am primit 
diagnosticul de limfom Hodgkin, 
care este o formă de cancer prin 
ganglioni. Domnul a îngăduit asta, 
El a vrut să îmi treacă întreaga mea 
făptură prin foc, pentru a-mi cer-
ceta inima şi a vedea dacă sunt pe 
o cale rea. Dar mai bine zis, Dom-
nul a îngăduit boala aceasta pentru 

că m-a vrut cu gelozie pentru El şi 
pentru că Domnul vrea cu gelozie 
pe fiecare dintre voi. 

Boala m-a apropiat de Dum-
nezeu. Nu că nu aş fi mers şi îna-
inte la biserică, sau că nu m-aş fi 
implicat în activităţile şi lucrarea 
bisericii, sau că nu L-aş fi iubit pe 
Dumnezeu şi înainte, dar în aceas-
tă perioadă a avut loc o schimbare 
radicală în viaţa mea. L-am simţit 
mai aproape pe Dumnezeu ca nici-
odată, L-am simţit ca pe un Tată, 
aşa cum şi Domnul Isus L-a simţit 
şi cum I se adresează în rugăciunea 
domnească, Tatăl nostru. L-am 
simţit ca pe cel mai bun prieten 
al meu, şi am ştiut că El a mijlocit 
clipă de clipă pentru mine, pentru 
viaţa mea şi pentru inima mea la 
Dumnezeu. El spune că „Satana 
a cerut să vă cearnă ca grâul, dar 
eu M-am rugat la Tatăl neîncetat 
pentru voi”.  Eu L-am simţit pe 
Domnul de asemenea ca pe Păsto-
rul meu. El a spus că: „Eu sunt Păs-
torul cel Bun, eu îmi cunosc oile 
Mele, şi ele mă cunosc pe Mine. 
Mai am şi alte oi, care nu sunt din 
staulul acesta, şi pe acelea trebuie 
să le aduc. Ele vor asculta de glasul 
Meu şi va fi o turmă şi un Păstor”. 
Suntem multe oi. Unele sunt rătă-
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cite, altele au plecat de capul lor şi 
au fost atacate de lup. Altele sunt 
bolnave, altele sunt în braţele Păs-
torului. Şi pe acelea care sunt în 
braţele Păstorului sau Îl urmează, 
El le duce la izvoare de apă, şi aşa 
cum stă scris, Mielul care stă în 
mijlocul scaunului de domnie va fi 
Păstorul lor. Îi va duce la izvoarele 
apelor vieţii şi Dumnezeu va şter-
ge orice lacrimă din ochii lor. Tu 
ce fel de oaie eşti? Întrebarea este 
pentru fiecare dintre voi. Vrei să te 
ducă El la un izvor al vieţii? Şi dacă 
da, de ce nici nu Îl bagi în seamă? 
De ce Îl laşi pe Dumnezeu să fie o 
prioritate la mâna a doua? Eu tână-
ră fiind şi fără probleme, am adop-
tat o stare de căldicel a inimii, îna-
inte ca Domnul să mă lovească cu 
această boală. Nu pot zice că m-a 
lovit, boala a fost şi un dar, şi un 
timp în care m-am apropiat foarte 
mult de El. Şi despre această stare 
de căldicel a inimii citim în Biblie 
că nu este deloc plăcută lui Dum-
nezeu: Ştiu faptele tale, asta spune 
Domnul Isus, că nu eşti nici rece, 
nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau 
în clocot. Dar fiindcă eşti căldicel, 
nici rece, nici în clocot, am să te 
vărs din gura Mea. Asta găsim scris 
în Apocalipsa 3:15, 16.  

Domnul este bun, şi vreau să 
vă provoc să privim totul dintr-o 
altă perspectivă şi să înţelegem de 
ce El îngăduie boala. Pentru că ne 
iubeşte, ne încearcă. La concluzia 
asta am ajuns eu. Pentru că ne aver-
tizează că nu suntem pe calea cea 
bună care duce în cer. Omul când 
este bine este în pericol de a face un 
păcat grav, acela de a fi în starea de 
căldicel, de a uita de Dumnezeu, de 
a-şi vedea de ale lui, de viaţă, dar nu 
aşa, nu aşa se ajunge acasă, în cer, 
ci umilindu-te în faţa Stăpânului, 

predându-ţi grijile, întreaga viaţă 
Lui. Asta e cea mai mare investi-
ţie pe care poţi să o faci. De ce ne 
zbatem pentru viaţa asta atât? De 
ce trebuie să ajungem bolnavi, ca 
să înţelegem că viaţa asta e un dar 
de la Domnul şi că noi am irosit-o 
până acum? Şi că am pierdut tim-
pul? Viaţa e un dar, şi totuşi nu e 
prea târziu pentru noi. Acum nu e 
prea târziu pentru noi. Pentru ca şi 
tu să realizezi aceasta.

Am realizat că Dumnezeu 
vrea să ne arate fiecăruia cărarea 
vieţii, planul Său pentru fieca-
re dintre noi, pentru că El are un 
plan pentru fiecare dintre noi. Şi 
totuşi El ne-a dat libertatea de a 
alege, dar El nu doreşte ca noi să 
rătăcim, ci să-I vestim slava mai 
departe, aceasta este ... aceasta este 
voia Tatălui, ca fiecare dintre noi 
să proclamăm numele Lui, să-L fa-
cem de cunoscut. Boala este altfel 
când priveşti înspre frumuseţea 
lui Dumnezeu, când nădăjduieşti 
la lucrurile viitoare. Viaţa este  
altfel când îţi laşi povara şi păcatul 
la crucea lui Isus. Mai este încă har, 
dar nu trebuie să profităm (abu-
zăm) de el. 

El m-a liniştit în mijlocul fur-
tunii şi mi-a arătat că boala mea 
este spre slava Lui, că El mă va 
vindeca, şi va lucra prin mine. Şi 
din nou vreau să vă amintesc, nu 
pentru lauda mea, ci pentru lauda 
Domnului. Nu voi muri, ci voi trăi 
şi voi povesti lucrările Domnului, 
cum spune psalmistul în Ps.118:17. 
El a fost un viteaz pentru mine. 
Versetul care m-a întărit mult în 
perioada aceasta a fost Ţefania 
3:17, care spune: „Domnul Dum-
nezeul tău este în mijlocul Tău ca 
un viteaz, care poate ajuta şi se va 
bucura de Tine cu mare bucurie, 

						Eden	-	Breaza

va tăcea în dragostea Lui şi nu va 
mai putea de veselie pentru tine”. 
L-am rugat de multe ori să îl alun-
ge pe cel rău de lângă mine, pentru 
că el te descurajează, el te loveşte, 
el este foarte parşiv şi ştie cum să o 
facă. Dar nu încercaţi niciodată să 
luptaţi de unii singuri, şi nu vă fa-
ceţi pe voi puternici, pentru că nu 
veţi reuşi astfel. În schimb, El este 
un soare şi un scut. „Căci Domnul 
Dumnezeu este un soare şi un scut. 
Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu 
lipseşte de nici un bine pe cei ce 
duc o viaţă fără prihană.”... Asta 
spune psalmistul în Ps. 84:11. La 
El puteţi alerga în orice moment. 
Căci El vă va umple cu pacea, cu 
bucuria Lui şi vă va lua toată pova-
ra de pe inimă.

I-am cerut Domnului vinde-
carea, şi El mi-a dat-o. Am crezut 
că mă voi face bine, nu vroiam să 
plec de pe pământ pentru că şti-
am că nu mi-am făcut lucrarea pe 
pământ, ştiam că nu am apucat 
să vestesc frumuseţea Domnului 
pe pământ. El m-a făcut o făptu-
ră nouă. Toate cele vechi s-au dus. 
El mi-a schimbat atât interiorul, 
inima mea, şi mi-a stârpit şi boala. 
Domnul m-a vindecat de 2 boli. 
Acum sunt sănătoasă. Pot să de-
clar că sunt sănătoasă. Şi oricum, 
mult mai rea este boala de a nu-L 
cunoaşte pe Dumnezeu. 

Şi la ce mă gândesc acum, şi 
după ce tânjesc, este nunta Mie-
lului, despre care ştim cu toţii, şi 
despre care găsim scris în Biblie, 
la care mirele va fi Domnul Isus şi 
mireasa vom fi noi, cei aleşi ai Lui. 
Şi vă provoc să vă gândiţi la nunta 
Mielului, şi să vă pregătiţi inimile. 
Amin. 
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Școala	
Misionară

Institutul	
Misionar	Emanuel 
–	iulie	2012

Sesiunea de vară a Şcolii Misi-
onare a început vineri 6 iulie 2012, 
profesorul pentru această serie 
fiind fr. Campodonico Daniele 
(Câmpul Italian).

Cursurile au început dumi-
nică 8 iulie, în cadrul cărora am 
studiat disciplina numită Misiolo-
gie. Ne-a fost prezentată definiția 
Misiologiei, termenul referindu-se 
la două aspecte şi anume:

1) Ramură a teologiei care 
studiază misiunile în diferitele lor 
aspecte. 

2) Ştiința multiplicată care 
se ocupă de vestirea credinței 
creştine.

După o dezbatere amănunțită 
pe această temă, ne-a  fost prezen-
tat Mandatul Evanghelic în aşa 
măsură încât să ne mişte inimile 
noastre şi să pună  în noi dorința 
de a lucra pentru cauza cerului. 
Mandatul evanghelic  se găseşte în  
Marcu 16:15: “Apoi le-a zis: ,Du-
ceţi-vă în toată lumea şi propovă-
duiţi Evanghelia la orice făptură’.” 
Ca parte a noastră pentru urgenta-
rea încheierii lucrării, o reprezintă 
implicarea efectivă în vederea pre-
zentării evangheliei în aşa fel încât 
oamenii să poată lua o hotărâre. 

În zilele care au urmat am mai 
învăţat  despre:

Misiunea Evangheliei•	
Isus Misionarul•	
Cultură, Comunicare şi lu-•	
crare misionară
Duhul Sfânt şi lucrarea misi-•	
onară
Principii Biblice de Proiec-•	
tare
Misionari ai Mişcării de Re-•	
formă
Pavel Misionarul Nemurilor•	
Misiune, Fapte, Epistole, •	
Apocalipsa
Misiunea AZS•	
Biserica Misionară•	
Numele – Adventişti de Ziua •	
a Şaptea Mişcare de Reformă

Miercuri 11 iulie, ne-am pu-
tut bucura în natură, urcând în 
masivul Negoiu din munţii Făgă-
raş, până la Vârful Şerbota, situat 
la 2.331 metri altitudine.

După amiază zece studenți ai 
Şcolii Misionare s-au deplasat în 
oraşul Sibiu în vederea unui pro-
iect. Au fost chestionate în jur de 
110 persoane, cărora li s-a cerut să 
precizeze unde este în Sibiu Biseri-
ca Adventiştilor de Ziua a Şaptea 
Mişcarea de Reformă.

Școala	Misionară
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Din cei chestionaţi, doar 11 persoane au ştiut să ne dea îndru-
mări, o persoană făcând şi o schiță pe agendă, prin care ne-a explicat 
traseul  din centrul Sibiului până la Biserica AZSMR din Sibiu (str. 
Plopilor nr. 1).

Vineri 13 iulie am susţinut examenul din materia predată de fr. 
Campodonico, iar duminică 15 Iulie 2012 a avut loc examenul din 
cărțilie Bibliei pe care le-am avut de studiat acasă (Iosua-Rut).     

Îi mulțumim Lui Dumnezeu că am avut privilegiul să studiem 
aceste lucruri în acest timp de libertate pe care Dumnezeu l-a oferit 
copiilor săi din Uniunea Română!

Adrian Gabriel Barnea
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Misionare

Conferinţă	spirituală
În perioada 9-12 august 2012 a fost orga-

nizată la campusul bisericii noastre din Po-
rumbacu o conferinţă spirituală, susţinută de 
fr. Davi Paes Silva, preşedintele Conferinţei 
Generale a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, 
Mişcarea de Reformă. 

Tema abordată cu această ocazie a fost cea 
referitoare la Neprihănirea prin credinţă.  
Temele susţinute pot fi vizionate pe site-ul:  
tv.farulsperantei.ro.

Corul tinerilor din România

Formaţie instrumentală - Brăila
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După ce m-am întors din Bu-
rundi, din acea misiune organiza-
tă de Departamentul de Sănătate 
şi Departamentul de Binefacere al 
CG, nu am mai fost niciodată ca 
înainte. Mi-am dat seama de câtă 
nevoie de ajutor şi de cunoaştere 
de Dumnezeu este şi cât de nepu-
tincioşi suntem noi în faţa nevoi-
lor lumii. Mi-am dorit să răspund 
afirmativ ori de câte ori voi fi che-
mat să lucrez ca voluntar sau nu, fie 
aproape fie departe. 

Când m-am întors în Clinica 
unde lucrez, colegii mei rezidenţi 
mi-au pus o mulţime de întrebări 
despre cele petrecute în Africa. Le-
am arătat imagini şi am răspuns 
doar când erau interesaţi de amă-
nunte. Le-am spus că dorinţa de a 
ajuta oameni necondiţionat îşi are 
izvorul în Dumnezeu, şi dorinţa 
de a face binele vine de la El.

În luna decembrie 2011 De-
partamentul de Sănătate şi Depar-
tamentul de Tineret al CG m-au 
invitat din nou să merg într-o misi-
une, de data aceasta în nordul Bra-
ziliei, în Amazon. Răspunsul meu 
a fost: nu pot să merg. Nu aveam 
bani pentru călătorie şi nu aveam 
nici tovarăşi de drum, nu aveam 
fonduri pentru medicamente. Dar 
am spus că dacă Domnul are nevo-
ie de mine în Amazon, o să rezolve 
toate problemele mele şi o să merg, 
iar eu voi accepta bucuros planul 
Lui, oricare ar fi acesta.  

La începutul lunii ianuarie, 
aproape că uitasem de chemarea 
de a merge în Amazon. Eram pre-
ocupat de activiăţile zilnice din 
Clinica din Cluj unde lucrez. Era 
ora 8 dimineaţa după raportul de 
gardă şi alergam să fac internări, 
când un medic chirurg mă opreşte 

şi-mi spune; “Emil, unde mergi în 
misiune anul ăsta?” Surprins oare-
cum de întrebarea lui directă, i-am 
răspuns: “Nicăieri. Acasă anul 
ăsta.” Atunci el mi-a zis:  ”Ştiu tot 
despre tine. Trebuie să mergi în 
Amazon. Mergem împreună şi eu 
plătesc tot!” Am rămas fără cuvin-
te. La doar două săptămâni de la 
această întâmplare, şeful meu mi-a 
spus că el vrea să meargă cu noi şi 
de asemenea un coleg rezident. 
Am fost bucuros pentru că eram 
conştient câtă nevoie este de me-
dici acolo, dar în acelaşi timp eram 
foarte preocupat şi îngrijorat de 
felul cum urmau să se deruleze lu-
crurile. Nu ştiam cum se vor com-
porta aceşti oameni. Le-am dat un 
formular cu condiţii pe care i-am 
pus să îl semneze, în speranţa că 
vor renunţa. Dar ei erau hotărâţi 
să meargă.

Misiune	în	Amazon
 “Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel vecinic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu 

oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit, şi mă-
reşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar ceice 
se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu 
ostenesc.“ (Isaia 40:28-31). 
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Într-o zi m-au trimis cu banii 
să plătesc biletele şi atunci am fost 
sigur că nu au de gând să dea îna-
poi. Graţie unor tineri  din Germa-
nia biletele din Sao Paulo până în 
Manaus au fost achitate, ceea ce a 
făcut ca şefii mei să înţeleagă seri-
ozitatea acestei misiuni. Deşi nu 
aveam nici un ban pentru medica-
mente şi pentru echipament, Dom-
nul s-a îngrijit şi cu ajutorul fraţilor 
din comunităţile Madrid  (Spania), 
Botean (România) şi a altor fraţi 
sau prieteni şi chiar necunoscuţi, 
cheltuielile au fost acoperite.

În 5 iulie 2012 am zburat din 
Cluj, la München, Zürich, Sao 
Paulo. În această călătorie am avut 
ocazia să povestesc şefului meu şi 
celorlalți doi colegi despre misiu-
nea noastră, despre Dumnezeu şi 
despre principiile noastre de viaţă. 
Mereu spuneau ca e incredibil că 
mai sunt oameni cu astfel de prin-
cipii în zilele noastre, şi au apreciat 
că este destul de dificil să fii con-
servator, cum suntem noi. Le-am 
spus că pentru noi e normal. 

În 6 iulie  am sosit în Sao Pau-
lo unde am fost aşteptaţi de fraţii 
noştri (familia Tuleu) la aeroport. 
Am fost impresionaţi de bogăţia 
de binecuvântari oferită de Dum-

nezeu acelei țări (fructe de tot felul, 
oameni deschişi, multă vegetaţie). 
În Sabat ne-am bucurat de părtă-
şia fraţilor din Mogi das Cruzes. 
Ei lucrează plini de zel pentru 
Domnul şi datorită unui post de 
radio se bucură de un număr mare 
de vizitatori şi prieteni de adevăr. 
Atât tinerii, cât şi fraţii în vârstă 
sunt energici pentru lucrarea mi-
sionară. Am fost impresionat. În 
acest Sabat timp de trei ore am 
povestit şefilor mei despre Dum-
nezeu şi despre credinţa noastră.

În duminica următoare am 
zburat în nordul Braziliei unde 
ne-am întâlnit cu fraţii noştri, vo-
luntari din mai multe țări, în Puru 
Puru, un sat aşezat pe Rio Negro, 
un afluent al fluviului Amazon. 
Aici am lucrat în fiecare zi, de di-
mineaţa, de la ora 7, până seara la 
ora 17. Din nou am avut ocazia să 
vorbesc cu colegii mei medici des-
pre bunătatea lui Dumnezeu, des-
pre speranţa noastră, a celor care-L 
iubim pe Tatăl nostru ceresc.  

După o săptămână de activi-
tate aici am plecat la o comunitate 
de oameni, situată la 6 ore de mers 
cu barca. Am dormit pe un fel de 
vapor autohton în hamace, timp 
de o săptămână. Ne-am confrun-

tat cu câteva probleme serioase 
(tânţari, lipsa băilor şi a grupurilor 
sanitare). Domnul ne-a dat totuşi 
experienţe deosebite. 

Abia despachetam bagajele 
când un frate ne-a anunţat: “În-
cepem lucrul! Avem nevoie de un 
medic!” M-am dus imediat să văd 
despre ce este vorba. În locul acela 
era o şcoală unde veneau să înveţe 
copii şi tineri din toate sătuleţele 
din împrejurimi. În Amazon, mo-
dul în care statul îi atrage pe copii 
la şcoală, pe lângă o sumă de bani 
pe care o primesc, sunt aparatele 
de aer condiţionat. (Singurul loc 
mai răcoros este în şcoală.) 

Soţul unei profesoare de aici 
era aproape desfigurat din cauza 
unei mulţimi de chisturi sebacei. 
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M-a rugat să îl ajut. I-am spus să 
mai aştepte puţin să caut instru-
mentarul şi toate materialele ne-
cesare. Dar când eram încă acolo 
a venit o doamnă, colegă cu soţia 
acestui domn, care era directoa-
rea şcolii, şi a cerut  consultaţie. 
Am examinat-o, i-am prescris un 
tratament, apoi am povestit mult 
cu dumneaei. Mi-a spus: “Vreau să 
strâng copiii şi să vă luăm un in-
terviu!” A doua zi 30 de copii ne 
interogau, încercând să afle ce ne-a 
determinat să mergem acolo.  

După o oră am început să 
operez pe acel domn, în anestezie 
locală. A fost o muncă migăloasă, 
care mi-a luat mai mult de o zi. Am 
povestit mult cu el. Era un om care 
auzise despre Dumnezeu. După ce 
am terminat mi-a cerut o oglindă 
şi a zâmbit. În zilele care au ur-
mat venea în uşa încăperii în care 
consultam, zâmbea şi-mi spunea: 
“Domnule doctor, am mai adus pe 
cineva! Vă rog, ajutați-i şi pe ei!” 
Am avut un mare suport să îi am 
alături pe şefii şi colegii mei din 
clinică, acolo! A fost o mare expe-

rienţă pentru mine; atât medicală, 
dar mai ales misionară. Ei nu vor 
uita niciodată nopţile în care am 
fost împreună şi am povestit, cât şi 
munca în echipă din fiecare zi.

Într-una din zile l-am întâlnit 
pe bărbatul pe care-l operasem în 
“farmacie”. Mi-a spus: “Domnule, 
am un mic cadou pentru dumnea-
voastră. Va iubesc şi vă voi fi mereu 
recunoscător. Vreau să va amintiţi 
de mine.” În Amazon oriunde ai 
de mers, trebuie să foloseşti barca 
( la magazine, la grădină, la şcoa-
lă, la biserică). În fiecare barcă cu 

motor sau fără există o vâslă (de 
salvare). Din acest motiv, simbo-
lul Amazonului este o vâslă. Când 
vrei să arăţi profunda consideraţie 
cuiva, îi faci cadou o vâslă. Acest 
om a venit la mine şi, cu lacrimi 
în ochi, mi-a dăruit o vâslă pe care 
scria: “De la Jose Luiz şi familia. 
Dumnezeu să te binecuvânteze! 
Dragului doctor E.B. Mulţumesc 
pentru că m-aţi ajutat să zâmbesc 
din nou. MEMBECA- CAAPI-
RANGA BRAZIL.” 

Gestul acestui om mi-a umezit 
ochii. Nimic nu a fost atât de im-
portant pentru mine, deşi am ajutat 
mulţi oameni până acum, în puţinii 
mei ani de practică medicală, pre-
cum recunoştinţa acestui om. Ea se 
răsfrânge asupra tuturor celor care 
m-au ajutat să pot face ce am făcut.

În ultima seară petrecută cu 
ei, bărbatul acesta a venit la fratele 
care se ocupa de Departamentul 
Misionar al CG şi i-a spus: “Dom-
nule, vreau să dau un loc unde să 
construiţi o biserică aici. E gratis. 
Şi vă dau şi lemn. Vă rog să veniţi 
aici şi să ne vorbiţi mai multe des-
pre Dumnezeu!”

Jose Luis pacientul, si cadoul lui
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Colegii şi şefii mei....

La întoarcerea 
în ţară am avut ma-
rea bucurie să con-
stat că mulţi din 
universitate ştiau 
deja o mulţime de 
lucruri despre ac-
tivitatea noastră. 
Vestea s-a extins 
între medici ca fo-

cul într-o mirişte. Anul viitor, în-
tr-o parte extrem de săracă a lumii, 
unde biserica noastră este tânără 
dar plină de zel, în Etiopia, va fi 
organizată o nouă misiune, în par-
tea de sud-vest a țării. Nu ştiu ce să 
cred, dar între 7 şi 10 medici vor 
să meargă cu noi acolo, deşi este 
vorba de voluntariat şi fiecare tre-
buie să-şi plătească drumul. Partea 
importantă este că şi ei au această 
singură şansă de a afla mai multe 
despre adevăr.

Ne-am despărţit cu greu! Deşi 
multa ocupaţie din Clinică m-a fă-
cut să nu pot povesti atât de mult 
cu oamenii, ceea ce am reuşit să fa-
cem pentru ei prin Harul Domnu-
lui, a fost un mare ajutor. Nu aş fi 
putut să fac niciodată asta, dacă nu 
ar fi fost fraţi receptivi, care să spri-
jine acest proiect şi să facă posibilă 
procurarea materialului necesar. 

Au fost atâtea experienţe, în-
cât aş putea să scriu o carte. Dum-
nezeu a fost zi de zi cu noi şi ne-a 
încurajat, iar când a fost greu ne-a 
ajutat să simţim zi de zi binecu-
vântările Sale.

Faptul că propriii mei colegi 
vor să meargă şi să lucreze cu mine 
într-o misiune, supunându-se de 
bună voie regulilor pe care încă 
ei nu le înţeleg, reprezintă pentru 
mine cea mai importantă experi-
enţă a vieţii mele. 

Vă rog să vă rugaţi atât pentru 
oamenii din Amazon, pentru fra-
ţii care vor continua ce am început 
acolo, pentru şefii şi colegii mei, 
cât şi pentru succesul următoare-
lor misiuni! 

Să nu uităm că Domnul Isus a 
spus „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, 
pietrele vor striga.” (Luca 19:40).  
Domnul are multe resurse pentru 
a-Şi desăvârşi lucrarea. Ar fi trist 
ca noi să nu fim parte din ea!

Emil Barbu
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Misionare

Deşi oricine ştie că Africa este o lume cu totul 
diferită, nimeni nu-şi poate imagina cum este în rea-
litate până nu ajunge acolo: oameni săraci, copii bol-
navi şi orfani, lipsă de educaţie şi de igienă. 

Toate acestea şi multe alte lucruri asemănătoare 
pot fi cuprinse pe scurt într-un singur cuvânt: Africa. 

Multe experienţe impresionante ating inima 
unei persoane aflată într-o vizită de trei săptămâni în 
Africa. Aş vrea să împărtăşesc cu voi însă, cel puţin 
câteva din aceste experienţe, care m-au marcat cel 
mai mult în timpul acestei vizite. 

Rwanda a fost primul nostru contact cu 
adevărata Africă. Este un sentiment atât de 
plăcut să întâlneşti sute de oameni care cred 
şi Îl percep pe Dumnezeu asemenea nouă, oa-
meni care sunt doritori să-L asculte pe Dum-
nezeu cu aceeaşi plăcere ca şi noi, oameni care 
te iubesc, doar pentru faptul că-L iubeşti pe 
Isus, aşa cum o fac şi ei. Am întâlnit acolo fraţi 
din Congo, care, în ciuda faptului că în ţara lor 
a izbucnit războiul (motiv pentru care noi nu 
am putut vizita ţara lor), au reuşit să participe la 
conferinţă, prin harul lui Dumnezeu. 

O	vizită	
în	Africa

Ne-am simţit legaţi în mod deosebit de fraţii 
noştri din Rwanda în timpul conferinţei, ascul-
tând cuvântul lui Dumnezeu prezentat de fr. Hans 
Woywod sau temele referitoare la relaţiile de familie, 
prezentate de fr. Marius Stroia, precum şi temele de 
sănătate, care au încercat să răspundă la nevoile lor. 

Surorile din Rwanda au avut ocazia să înveţe 
câteva deprinderi în ceea ce priveşte confecţionarea 
hainelor, sora Elida Bernard fiind cea care s-a ocupat 
special de acest domeniu. 
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Misionare

Kenia a fost următoarea ţară pe care am vizitat-o. 
Prin harul lui Dumnezeu şi cu sprijinul financiar al 
fraţilor din Germania, în Kenia s-a construit o şcoa-
lă a bisericii noastre, în care învaţă mai mult de 100 
de copii din satul Nyamare, majoritatea fiind copii 
din lume. Majoritatea profesorilor sunt din biserica 
noastră, prin urmare aceşti copii au ocazia să parti-
cipe la servicii divine de închinare şi mulţumire, să 
înveţe imnuri creştine, să fie familiarizaţi cu cuvân-
tul lui Dumnezeu, în plus faţă de materiile şcolare 
obişnuite. 

Am avut şi aici o întâlnire cu fraţii, în cadrul că-
reia au fost prezentate teme de familie şi de sănătate. 
Surorile de aici au avut într-adevăr nevoie de îndru-
mări în ce priveşte croitoria: fraţii din Germania le 
donaseră două maşini de cusut şi nu era nimeni acolo 
care să le înveţe să le folosească. 

Cel mai impresionant lucru pe care l-am văzut, 
în timpul călătoriei în Africa, a fost vizita la o şcoală 
care aparţinea unui frate din biserică. Şcoala era frec-
ventată de aproximativ 300 de copii, dintre care 100 
erau orfani. Fratele asigura cazare şi hrană acestor co-
pii ai căror părinţi, în majoritate, muriseră de SIDA. 

Unul din membri bisericii noastre era bucătarul, 
el pregătind singur mâncarea pentru copii: pentru 
cei 100, cele trei mese ale zilei şi pentru ceilalţi, doar 
masa de prânz. 

Meniul din fiecare zi era totdeauna acelaşi: dimi-
neaţa un terci de făină de porumb, la amiază o fiertu-
ră de fasole şi seara orez. În jurul şcolii aveau un teren, 
pe care cultivau porumb. Acesta le servea ca materie 
primă pentru hrană. 

Deşi aveau îmbrăcăminte sărăcăcioasă, iar con-
diţiile de cazare erau mult sub limita strictului ne-
cesar, ei nu se plângeau de acestea, ci erau fericiţi şi 
mulţumitori lui Dumnezeu. 

La prima vedere aveai impresia că la şcoală frec-
ventează numai băieţi. Curând ne-am dat seama că 
lucrurile erau altfel. Fetiţele puteau fi identificate 
doar după îmbrăcăminte, ele purtând fuste, deoa-
rece părul era ras, toţi copiii arătând la fel. Am aflat 
că acest obicei era practicat din cauza lipsei apei cu 
care se confruntau oamenii din această zonă a lumii. 
Chiar şi surorile noastre erau majoritatea rase în cap, 
ele neputându-şi permite să-şi îngrijească bine părul. 

Şcoala bisericii noastre din  Nyamare

Copiii de la şcoala din  Nyamare

În sala de clasă, la şcoala din  Nyamare

Copiii de la şcoala din  Nyamare bucuroşi de vizită
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Vizita noastră le-a produs mare bucurie, ei ex-
primându-şi satisfacţia chiar şi pentru neînsemnatul 
privilegiu de a atinge mâna unui om alb. În semn de 
respect pentru noi, când am intrat pe poarta şcolii co-
piii erau deja adunaţi în curte şi ne-au întâmpinat cu 
un program pregătit special pentru vizitatorii albi. 

Fratele care coordona această şcoală, precum şi 
soţia lui, lucrau pentru a susţine financiar activitatea 
de aici. Acest frate mergea anual în Norvegia unde fă-
cea lucrare de colportaj timp de câteva luni, iar soţia 
lui preda ca profesoară la o şcoală de stat: ei foloseau 
o mare parte din aceşti bani pentru cheltuielile de la 
şcoală (această familie avea, la rândul ei, patru copii). 

Copiii care nu erau orfani plăteau lunar 2 euro 
pentru mâncare şi şcolarizare, iar cei care nu aveau 
aceşti bani (sumă insuficientă, de altfel) erau primiţi 
la şcoală cu doar jumătate de euro, lunar. 

Am văzut cum Dumnezeu sprijinea această fami-
lie, care avea pe suflet dorinţa de a veni în ajutorul se-
menilor, oferind acestor copii hrană, adăpost precum 
şi posibilitatea dobândirii educaţiei.

În ultimul Sabat petrecut în Africa ne-am bucurat 
să-i cunoaştem pe fraţii din Ringa, o comunitate mică, 
dar ospitalieră. Bucuria putea fi citită pe feţele lor, în 
mod deosebit atunci când aduceau laudă lui Dumne-
zeu prin imnuri de recunoştinţă şi mulţumire. 

Cele trei săptămâni au trecut foarte repede. Senti-
mentul pe care l-am avut la plecare şi care încă ne mar-
chează este acela că nu putem face mai mult petru a 
ieşi în întâmpinarea nevoilor semenilor noştri de aici. 
Totdeauna ne-am considerat un popor sărac, modest, 
lipsit. Vizitând aceste locuri ne dăm seama cu adevărat 
de ceea ce înseamnă lipsă, suferinţă, boală. 

Privind în urmă la călătoria noastră nu putem 
decât să aducem laudă lui Dumnezeu pentru că ne-a 
păstrat vieţile şi sănătatea. Dumnezeu să fie binecu-
vântat pentru toate.  

Gabriela Răileanu

Program special pregătit pentru vizitatori

La grădiniţă în Kisii

Copiii de la şcoala din Kisii

Misionare
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Sfârşit	de	cale

Fratele Paul Balbach s-a născut în 29 septembrie 1953 în Brazilia. A fost fiul fr. 
Alfons Balbach, cel pe care-l cunoaştem atât ca autor al multor cărți de doctrină şi 
medicale, dar şi pentru faptul că a ocupat diferite funcții la sediul Conferinței Gene-
rale în perioadele 1963-1967 şi 1971-1980 . 

Fr. Paul Balbach s-a căsătorit cu Liliane Barkovic în ianuarie 1976 şi au avut 
împreună trei fii: Daniel, Brandon şi Paul Jr. El a activat ca Preşedinte de Câmp  al 
Bisericii noastre din zona de sud-vest a Americii de Nord.  În anul 2007 a fost ales ca 
Secretar al Conferinței Generale a AZSMR. În această perioadă a vizitat țara noastră 

de mai multe ori, implicându-se în diferite activități misionare şi administrative. A predat de două ori 
elevilor de la şcoala misionară, ultima dată venind însoțit de soția sa, Liliana, care a avut, de asemenea, o 
serie de prezentări  pentru elevi. 

În septembrie 2010 a fost diagnosticat cu o boală gravă şi după aproape doi ani de suferință s-a stins 
din viață la 12 august 2012, în locuința sa din Roanoke, Virginia. 

Îl rugăm pe Dumnezeu ca El să fie un sprijin puternic pentru sora Liliane, un Tată pentru copiii 
rămaşi orfani şi un Mângâietor pentru fr. Alfons, tatăl fr. Paul, care şi-a condus cu greu fiul la mormânt. 
Avem speranța că Dumnezeu îl va reda din nou familiei, în ziua învierii, când va veni să-şi adune la Sine pe 
toți copiii Săi. Fie ca toți să ne bucurăm în acea zi. 

Daniel Băluţă

Fratele Daniel s-a născut la data de 13 august 1947 în oraşul Arad, fiind primul 
copil al familiei. Copilăria şi-a petrecut-o mutându-se în multe localităţi ale ţării, 
acolo unde tatăl său era nevoit să se stabilească pentru serviciul pe care-l avea. Au 
locuit în Reşiţa, Brăila, Galaţi, iar în cele din urmă familia s-a stabilit la Isaccea. 

La vârsta de 18 ani a mers din nou la Arad unde a învăţat meseria de fotograf 
pe care a practicat-o apoi în oraşul unde locuia familia sa, fiind un meseriaş talentat 
şi respectat de concetăţenii săi. 

În anul 1969 a cunoscut-o pe Rodica Rusnac, cea care i-a devenit soţie şi alături de care şi-a întemeiat 
o familie, locuind împreună în localitatea Budăi, jud. Iaşi.  Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi doi copii: 
Carmen şi Sorin. 

În anul 1991 fr. Daniel a fost chemat să activeze în via Domnului, ca lucrător biblic. Cu acea ocazie i 
s-a încredințat slujba de gestionar al depozitului de carte al Conferinței Moldova. Până în 2010 a activat 
în Conferința Moldova, ocupând mai mult funcții administrative, iar în anul 2008 a fost învestit cu bine-
cuvântare de presbiter. 

Anul trecut a simţit mai mult ca oricând că bătrâneţea îşi spune cuvântul. Se simţea slăbit şi fără 
putere. Apoi, la un control medical de rutină a aflat trista veste că „a sosit începutul sfârşitului”. O boală 
necruţătoare i-a măcinat corpul, iar moartea a venit la doar 7 luni de la aflarea tristului adevăr. A încetat 
din viață la 12 august 2012. 

Deşi despărţirea de cei dragi este dureroasă, când există speranţă într-o înviere, credincioşii primesc 
puteri să treacă cu bine peste toate. 

Suntem alături de familia fratelui Daniel şi îi încredinţăm în rugăciunile noastre Tatălui ceresc, care 
ne poartă tuturor de grijă. Sperăm ca în ziua reîntoarcerii Domnului nostru Isus Hristos să fim din nou 
împreună, toţi cei care iubesc şi aşteaptă venirea Sa.    

Paul Balbach
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			Colţul	copiilor

Jimmy este un băieţel de numai şapte ani. Este micuţ de statură, 
are ochii negri, ca două măsline, iar faţa sa este maronie şi lucioasă. 
Părul, puţinul păr pe care-l are pe cap, este negru şi foarte creţ. 

Probabil că ţi-ar fi greu să-ţi imaginezi un astfel de copilaş, dacă 
Jimmy nu ţi-ar zâmbi trist din imaginea alăturată. 

De obicei Jimmy este un băiat vesel, jucăuş; îi place să colinde prin 
păduri şi să se caţere ca o maimuţică prin toţi copacii. De câtva timp 
însă el are o sarcină foarte importantă: să-l care în spate pe micuţul 
Tom, frăţiorul lui.  Fixat într-un şal mare, Tom stă cuminte lipit de 
spatele fratelui său. El are doi anişori şi a început deja să-l sâcâie pe 
Jimmy cu o mulţime de întrebări. Jimmy ar fi binevoitor să-i răspundă 
la toate, dar uneori se plictiseşte, mai ales că oboseala îşi spune şi ea 
cuvântul. Deşi Tom este slăbuţ, el atârnă destul de greu în spatele unui 
copilaş firav de numai şapte ani. Uneori el adoarme şi atunci Jimmy 

trebuie să se poarte cu atenţie ca să nu-l deranjeze. Toate acestea îl împiedică pe micuţul copilaş să alerge în 
voie, să se urce în copaci...  

Povestea lui Tom şi Jimmy este povestea adevărată a multor copii care trăiesc pe continetul african. Ei 
sunt foarte săraci, locuind în case din lut, nemobilate, fără apă, fără curent electric. Ei merg la şcoală desculţi, 
iar hainele lor sunt uzate şi adeseori, rupte. 

Şcolile la care aceşti copii învaţă seamănă mai mult cu nişte grajduri. Clădirile nu au geamuri, decât 
nişte găuri în zidul de pământ, delimitate cu nişte bârne. 

Copiii aceştia sunt lipsiţi de lucruri elementare. Ei nu au caiete, ghiozdane sau jucării. Părinţii, deşi 
îi iubesc foarte mult, nu au de unde să le ofere toate acestea. Grija lor principală este să le procure hrana 
necesară. Ei au însă parte foarte rar de dulciuri. Fructele care cresc în zonă sunt adesea delicatesele cu care-şi 
satisfac foamea. Mâncarea principală constă dintr-o fiertură de porumb dulce, piure de banane sau orez 
fiert. Totuşi ei sunt bucuroşi şi ştiu să zâmbească atunci când cineva se interesează de ei. 

Dragi copii, Domnul Isus îi iubeşte pe aceşti copii, la fel ca pe voi. El le poartă de grijă şi doreşte ca şi ei să 
fie fericiţi. Dacă ei trăiesc în condiţii mai vitrege ca tine, este o urmare a păcatului care s-a extins în întreaga 
lume. Dar, afară de aceasta, viaţa acestor copii poate fi o lecţie pentru voi. 

Atunci când eşti gata să te 
vaiţi că nu ai una sau alta, când 
crezi că adidaşii s-au învechit, că 
ghiozdanul ar trebui schimbat, 
chiar dacă nu s-a rupt, când nu-
ţi place mâncarea pregătită de 
mama, gândeşte-te că undeva, 
într-un colţ îndepărtat al lu-
mii, mii de copii mor de foame, 
şi-au pierdut părinţii datorită 
bolilor care bântuie în zonă, 
sunt desculţi şi zdrenţăroşi. 
Gândeşte-te la ei şi fii mulţumit 
cu ce ai! Apoi, încearcă să faci 
ceva pentru ei! Orice contează!

  

Tom şi Jimmy
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