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Editorial

Provizii pentru iarnă

P

entru locuitorii zonelor temperate, care știu
că după o toamnă îmbelșugată
vine o iarnă nemiloasă, toamna, anotimpul acesta de trecere
din sezonul cald în cel rece,
implică responsabilitate. Orice
om chibzuit își va aduna în cămară suficiente provizii, pentru a putea face față atunci
când gerul va ucide aproape
orice formă de viață din lumea
vegetală. Chiar și sursa de căldură necesită alimentare corespunzătoare, pentru ca temperatura camerelor de locuit să
fie cel puțin una de supraviețuire, dacă nu și confortabilă.
Trăim un moment de trecere, caracterizat prin abundență
de lumină spirituală, hrană suficientă, nu doar pentru satisfacerea nevoilor de moment, ci și
pentru depozitare. Timpul este
prielnic și numai nepăsarea near putea împiedica să ne adunăm provizii.
Nu considerați că rezervorul candelelor este suficient
pentru criza pe care, potrivit
profeției, o anticipăm! Cuvântul lui Dumnezeu nu ne-a
lăsat în necunoștință, ci ne-a
avertizat asupra necesității rezervei suplimentare: „dar cele
înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase” (Matei 25:4).
Ce înseamnă de fapt rezervă? În limbaj spiritual re-

zerva reprezintă ceva mai mult
decât o înțelegere superficială
a adevărului. Înseamnă aprofundarea acestuia, aplicarea lui
în viața de fiecare zi, trăirea și
experimentarea făgăduințelor
Cuvântului lui Dumnezeu.
Frigul persecuției, răceala
cu care vom fi întâmpinați
chiar și de unii dintre frații și
prietenii noștri, vor așeza serioase semne de întrebare asupra cunoștințelor teoretice pe
care le-am acumulat de-a lungul vremii. Asemenea lui Ioan
Botezătorul, care se afla în
temnița rece, aparent neluat în
seamă de Cel Căruia Îi pregătise calea cu atâta devotament,
ne putem întreba la un moment dat: „El este Acela care
trebuie să vină, sau să așteptăm
pe altul?”. Ce este de făcut
atunci când făgăduințele îți
amintesc că vei fi ocrotit, eliberat în mod miraculos, purtat pe brațe de îngeri, „ca nu
cumva să-ţi loveşti piciorul de
vreo piatră” (Psalmii 91:12), și
acest lucru nu e întâmplă?
Dacă în viață nu ai probat
situații asemănătoare în care să
te predai cu totul voinței lui
Dumnezeu și să experimentezi
o intervenție minunată din
partea Sa, într-un mod diferit
de cel în care tu prevezi soluția,
încercarea va fi insuportabilă.
În timpul marii dezamăgiri din 1844 credința adventiștilor a fost pusă la probă
într-un mod diferit, față de
situațiile cu care se confrunta-

seră anterior. Și când finalul a
fost altul decât cel așteptat,
mulți n-au putut rezista. Ei
n-au putut apela la rezerve,
din care să concluzioneze că
Dumnezeu este un Tată iubitor
în orice moment, prin urmare
un abandon din partea Lui nici
nu putea fi luat în calcul.
S-ar putea ca evenimentele
finale ale istoriei acestui pământ să nu coincidă cu imaginea pe care ne-am făcut-o noi
cu privire la ele. Dar dacă
avem asigurarea că Dumnezeu ne iubește și ne vrea doar
binele, vom accepta orice
situație ca fiind îngăduită și
vom saluta cu speranță chiar și
moartea, privind, prin credință, dincolo de ceea ce prezentul poate oferi.
Mulțumim lui Dumnezeu
că mai este încă toamnă, și
încă una bogată în daruri, și
binecuvântări. Să ne strângem
comori acolo unde siguranța
lor nu poate fi amenințată. Să
ne adunăm rezerve în inimile
noastre și acestea vor însemna
sursa supraviețuirii noastre în
ceasurile întunecate ale nopții
ce se apropie.
Daniela Picu
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Mai avem încă har
Î

n urmă cu câțiva ani beneficiam de un scurt
concediu medical, pe care l-am
petrecut într-unul din spitalele
din București. În același timp,
în același salon a fost internat
un bătrânel care avea câteva
probleme de sănătate deosebit
de serioase. Când și-a scos Biblia, am înțeles că voi avea o
companie plăcută și că vom conversa frumos despre speranța
comună tuturor creștinilor.
Era vizitat destul de rar,
dar, într-una din zile, în salon
a intrat o doamnă elegantă.
L-a sărutat pe bătrânel și după
câteva minute am înțeles că
era profesoara de istorie de la
Facultatea de Drept a
Universității București, fiica
lui cea mare, despre care îmi
povestise deja. La plecare,
după circa o jumătate de oră,
s-a oprit la patul meu și mi-a
zis: „Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ce faceți
pentru tatăl meu aici”. Nu fă-
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ceam nimic mai mult decât ar
fi făcut oricine altcineva pentru o persoană la 86 de ani.
Atunci Domnul mi-a trimis un gând interesant. Fără
alte discuții am întrebat direct: „Doamnă, sunteți amabilă să-mi răspundeți la o întrebare?” Înțelegând că e dispusă
să dialogăm, am întrebat:
„Dacă poporul Israel aștepta
pe Mesia, știa locul unde urma
să se nască, cerceta profețiile
despre venirea Lui, a fost
martor al minunilor Sale, era
captivat de maniera de prezentare a acelorași principii
biblice cunoscute deja de Israel, de ce israeliții L-au pus pe
cruce, huiduindu-L și batjocorindu-L ca niște descreierați?”
Doamna mi-a răspuns
scurt: „Frate dragă, iudeii
L-au așteptat pe Mesia ca pe
un cuceritor puternic. El a venit altfel de cum L-au așteptat.
Ei mai așteaptă și azi pe acel
Mesia care nu va veni nicioda-

tă”. Foarte mulțumit de răspuns, am întrebat din nou: „Nu
credeți că există riscul ca și
creștinismul să eșueze în
același fel? Să așteptăm să revină Isus pentru a ne duce „acasă” și să vină un alt Isus, ca să
ne spună trist, dar ferm: „Niciodată nu v-am cunoscut!” și
noi să intervenim: „Dar,
Doamne…”, iar El să continuie: „Pentru că ați lucrat fărădelegea” (Matei 7:22-23).
Doamna m-a privit îndelung și s-a retras spunând:
„Este un gând foarte profund
și serios, căruia ar trebui să-i
acordăm o importanță prioritară în viețile noastre”.
În lumea creștină sunt
mulți oameni care au ideea că
nu contează cum trăiești, căci
tot vei fi mântuit, prin har.
Poți să mai minți, poți să tragi
foloase pentru tine în tranzacțiile de afaceri că doar „deaia e afacere”, poți să-ți permiți orice, căci ești mântuit
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prin har. „Legea s-a desființat”,
spun cei mai mulți. Și uite-așa
așteptăm să ajungem în cer…
Printre noi, ca așteptători
ai revenirii Domnului Isus,
care frecventăm regulat adunările din Sabat, care cântăm
„Lângă râul veșniciei, Frumos,
frumos e locul pregătit…”, credem că Dumnezeu e prea bun
ca să țină cont chiar de toate
păcatele noastre. Ce minunat
ar fi să putem să trăim cum
vrem: să urâm, să invidiem, să
ne îmbrăcăm cum ne place, să
mâncăm ce dorim, să privim
unde vrem și ce vrem, ce ne
place, că doar de aceea avem
libertate și apoi să ne rugăm,
că doar harul Domnului Isus e
mare…

Ceva despre har…

Două milioane de sclavi,
extenuați de munca silnică,
părăsesc locurile lor de muncă, intră în casele stăpânilor
lor cruzi și avari și pleacă
încărcați de bogățiile Egiptului, cu femei, copii, bătrâni și
turme de oi, având în frunte
un bătrân de 80 de ani cu un
toiag în mână, sfidând armatele celei mai redutabile puteri
militare ale vremii.
Curată nebunie… au spus
egiptenii și ar spune orice om
rațional. Domnul Isus a ales
ca popor al Lui pe cel mai neajutorat popor (dacă se poate
accepta noțiunea de popor), în
cea mai critică perioadă a istoriei lui, atunci când omenește
nimic nu se mai putea face
pentru binele său. Frumos

cânta Moise: „El l-a găsit
într-un ținut pustiu, într-o
singurătate plină de urlete
înfricoșate; l-a înconjurat, l-a
îngrijit și l-a păzit ca pe lumina ochiului Lui. Ca vulturul
care își scutură cuibul, zboară
deasupra puilor, își întinde
aripile, îi ia și-i poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său și
nu era nici un dumnezeu străin cu El.” (Deut. 32:10-12).
Iar guvernatorul de mai
târziu, paharnicul servitor la
curtea lui Artaxerxe, afirma
despre călăuzirea și protecția
absolut nemeritată a poporului Israel, ca pe o recunoaștere
incontestabilă a iubirii și a harului lui Dumnezeu, în rugăciunea sa, în fața mai marilor
lui Israel, după reconstrucția
templului din Ierusalim: „În
îndurarea Ta fără margini, nu
i-ai părăsit în pustiu și stâlpul
de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze
noaptea drumul pe care aveau
să-l urmeze… Patruzeci de
ani ai avut grijă să-i hrănești
în pustiu și n-au dus lipsă de
nimic; hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au
umflat.” (Neemia 9:19,21).
Îmi imaginez cum stăteau
cele douăsprezece seminții în
ordine perfectă în jurul Cortului Întâlnirii, cu ochii
pironiți în direcția acestuia,
deasupra căruia se coborâse o
lumină strălucitoare. Parcă
i-aș auzi șoptind: „Dumnezeu
S-a coborât deasupra Tronu-

lui Harului, între heruvimi și
vorbește cu Moise”. Ce anume? Maria și Aaron, frați și
colaboratori ai lui Moise, nu-l
mai recunosc de conducător, îi
pun a îndoială deciziile. Doar
și ei stau în frunte de la început… Dumnezeu plin de milă
și dragoste, oprește milioanele
lui Israel șapte zile, pentru că
Maria avea lepră. Vestea s-a
dus ca fulgerul, din gură în
gură. Toți știau că mila nu îndepărtează dreptatea. Că cel
vinovat trebuie să suporte
consecințele alegerii.
„Dumnezeu nu forțează
voința nimănui; de aceea El
nu-i poate călăuzi pe cei care
sunt prea mândri pentru a se
lăsa învățați și care țin cu tot
dinadinsul să aibă propriul lor
drum. Despre omul șovăielnic,
care caută să facă voia lui, în
timp ce spune că face voia lui
Dumnezeu, este scris: „Un
astfel de om să nu se aștepte
să primească ceva de la Domnul” (Iacov 1:7).
Dumnezeu îl alesese pe
Moise și așezase Duhul Său
asupra lui: iar Maria și Aaron,
prin murmurările lor, s-au făcut vinovați de necredință, nu
numai față de conducătorul ce
fusese rânduit, ci și față de
Dumnezeu. Șoptitorii răzvrătiți au fost chemați la cortul
întâlnirii și puși față în față cu
Moise.” (P.P. pg. 385).
Acesta este harul. Timp de
40 de ani Dumnezeu a coborât într-un loc anume. Era
Tronul Harului, de care nu se
putea apropia nimeni, cu
Păzitorul Adevărului
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excepția leviților și dintre
aceștia, în mod special, familia
lui Chehat… Ei slujeau acolo,
ducând zilnic sângele victimelor care purtau păcatele
mărturisite și căite ale celor
vinovați. Și Israel a trăit chiar
și atunci când au văzut munca
lor prădată de popoarele păgâne și atunci când au fost
desființați ca națiune datorită
consecvenței lor în neascultare și în conformarea cu practicile și obiceiurile păgânești.
Harul nu desființează dreptatea. Harul ne este oferit ca noi
să ne folosim de mijloacele
sale, pentru a fi educați, ca să
nu mai facem rău.
În Noul Testament se
vorbește mult despre har.
Când Domnul Isus a venit în
lume, istoria sacră ne spune că
„Înșelăciunea păcatului ajunsese la culme. Toate mijloacele
de a strica sufletele oamenilor
fuseseră puse la lucru. Fiul lui
Dumnezeu, cercetând lumea,
a văzut suferință și mizerie.
Cu milă, El a văzut cum oamenii ajunseseră victime ale
cruzimii lui Satan. El privea
cu compătimire la aceia care
erau corupți, uciși și pierduți.
Ei își aleseseră un conducător,
care i-a pus în lanțuri la carul
lui. Deznădăjduiți și înșelați,
ei își continuau drumul într-o
jalnică procesiune, spre ruină
veșnică – spre o moarte în care
nu mai este speranță de viață,
spre o noapte în care nu mai
apare dimineața.” (H.L.L. pg.
36).
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Cum se manifestă harul
Cei mai mulți cercetători
ai Bibliei ar dori să găsească în
ea mai multe detalii ale copilăriei Domnului Isus. Și pentru că nu găsesc ceea ce
așteaptă, mulți, în special cei
mai superficiali, fac multe
speculații și dau interpretări,
care de care mai ciudate, despre această perioadă din viața
Sa. Dar avem un raport minunat când citim: „Pruncul
creștea și se întărea; era plin
de înțelepciune și harul lui
Dumnezeu era peste El”
(Luca 2:40).
Cum am putea să înțelegem
că harul era peste El, sau El
creștea în har? I se ierta mai
mult decât altor copii?
Un cuvânt inspirat scrie
astfel: „Încă de timpuriu, Isus
începuse să lucreze din proprie inițiativă la formarea caracterului Său și nici chiar respectul și iubirea față de
părinții Săi nu-L puteau face
să renunțe la ascultarea de
Cuvântul lui Dumnezeu. „Stă
scris” era motivul, ori de câte
ori făcea un lucru deosebit de
cele obișnuite în familie.
Influența rabinilor însă I-a
adus multă amărăciune în
viață. Din tinerețe a trebuit să
învețe lecția grea că trebuie să
tacă și să sufere cu răbdare”.
(H.L.L. pg. 86).
Copil fiind, Isus descoperea tot mai clar caracterul Tatălui, manifestând tot mai
mult iubirea de semeni prin
bunele Lui calități. Nimic

nu-L putea împiedica de la
ascultarea strictă de cerințele
Tatălui. Astfel El a dezvoltat
un caracter curat prin care
atrăgea atenția celor din jur,
spre cer: „Timp de optsprezece ani, de când înțelesese că
era Fiul lui Dumnezeu, El a
recunoscut legătura care-L
unea cu familia din Nazaret și
Și-a îndeplinit obligațiile de
fiu, de frate, de prieten și de
cetățean”. H.L.L. pg. 82).
Mai târziu mergea pe jos,
din loc în loc, iar solia despre
un profet din Galileea, s-a întins repede în toată țara.
Mulțimi de oameni Îl căutau.
Istoria sfântă scrie că El învăța
în sinagogi, vindeca bolnavii,
încuraja pe cei fără speranță și
o nouă viață răsărea peste Israel (Matei 4:23). Altădată, de
pe mare, când se apropia cu
corabia de țărm, „I s-a făcut
milă” de mulțimea care-L
aștepta (Matei 14:14). Harul
întrupat S-a manifestat compătimind cu cei în suferință.
Pe El Îl durea când îi vedea
neajutorați. S-a aplecat lângă
femeia păcătoasă, pentru a o
ridica din căderea ei. El n-a
condamnat pe nimeni. El a
urât păcatul, dar a ridicat pe
păcătos din groapa infectă.
N-a descoperit public păcatele fariseilor care au adus-o la
El. Când păcătosul nu mai
avea nici o speranță, a privit
spre El: „Nu te-a osândit nimeni?... Nici Eu”. Ce veste
minunată! Harul întinde
mâna și ridică din pulbere, îndurându-se de slăbiciunea pă-
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cătosului. Apoi se adresează
blând, dar ferm: „Du-te, și să
nu mai păcătuiești.” (Ioan
8:11).
Iată deci că nu este nici o
legătură între har și păcat, neascultare, călcare de lege etc.
Biblia afirmă clar că: „Harul
lui Dumnezeu, care aduce
mântuire pentru toți oamenii,
a fost arătat și ne învață s-o
rupem cu păgânătatea și cu
poftele lumești și să trăim în
veacul de acum cu cumpătare,
dreptate și evlavie, așteptând
fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru
Dumnezeu și Mântuitor, Isus
Hristos. El S-a dat pe Sine
Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege
și să-Și curețe un norod care
să fie al Lui, plin de râvnă
pentru fapte bune”. (Tit 2:11).
Harul a fost arătat tuturor
oamenilor. El nu acoperă păcatele nimănui. El apelează la
conștiința fiecărui om. Având
liberul arbitru: Îl accepți, Îl
amâni, Îl neglijezi sau Îl respingi. Sufletele se ruinează
încetul cu încetul. Nu trebuie
neapărat să te împotrivești, ca
să fii pierdut. E suficient să
neglijezi să răspunzi invitației
harului și încet pregătești drumul spre cădere și întuneric.
Am văzut cât de mare este
iubirea lui Dumnezeu, cât de
puternic manifestat harul Său
pentru noi. Harul acceptat te
aduce pe genunchi, te educă,
influențează viața și atunci se
va vedea cum o putere deosebită va caracteriza cuvintele și

faptele. Numai prin har putem câștiga biruința asupra
păcatului, asupra firii noastre.
Nu există altă putere, care să
ne transforme caracterul. De
aceea respingerea sau neglijarea lucrării harului poate fi fatală. Astăzi încă avem har.
Harul va face curând pentru
mulți ultimul apel ca și în cazul Israelului de pe vremuri.
Când Domnul Isus S-a ridicat la cer de pe Muntele
Măslinilor, toți cei prezenți au
rămas cu fețele privind și au
primit vestea că așa cum S-a
ridicat spre cer, la fel va reveni.
Au nutrit această speranță primii ucenici care mureau
decapitați, răstigniți, mai târziu milioanele de creștini arși
pe ruguri sau aruncați ca hrană
fiarelor înfometate. Sângele lor
a fost o sămânță care a răsărit
în alte mii și mii de suflete,
care-și predau viața lui Hristos.
Harul a ajuns la noi. Noi
așteptăm, ca și ei, revenirea
Domnului. Suntem
noi

pregătiți când ne jucăm cu
timpul nostru de har, când neglijăm pregătirea, prin conformarea la moda și obiceiurile
lumii, când neglijăm studiul
Bibliei și al Spiritului Profetic,
irosim clipe pe care le vom căuta atunci când ne va fi imposibil să le recuperăm?
Astăzi venirea Lui este
mai aproape de noi decât
atunci când am crezut. Iar
Spiritul Profeției precizează
exact timpul revenirii Sale.
„Domnul Hristos așteaptă cu
mult dor să Se manifeste în
Biserica Sa. Când caracterul
Domnului Hristos va fi în
mod desăvârșit reprodus în
poporul Său, atunci El va veni
să-i ia la Sine ca fiind ai Săi”.
(P.D. pg. 69).
Când creștinii adevărați
vor fi cuprinși și umpluți de
har, cei din jur vor vedea iubirea Lui manifestată prin ei. Ei
vor crea o atmosferă ce nu
poate fi anihilată de ură, gelozie sau invidie. Necredința și
Păzitorul Adevărului
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păcatul, mândria și încrederea
de sine vor fi demascate.
Atunci sigiliul lui Dumnezeu
va fi pe frunțile copiilor Săi
credincioși. Ei au dezvoltat
acele caractere și și-au însușit
acea neprihănire ce se manifestă prin ascultarea de toate
poruncile lui Dumnezeu,
pentru că Legea este scrisă în
inimile lor. Ei merg din loc în
loc și vestesc adevărul despre
Sabat, despre reforma sanitară, manifestând aceeași dragoste pe care o manifesta
Domnul Isus, aceeași milă și
compasiune, în ciuda urii generale împotriva lor.
Noi am citit că unii vor
striga la munți, iar alții vor primi cu bucurie vestea că Domnul vine. Unii își vor da sufletul
de groază, alții vor ridica spre
cer capetele, așteptând izbăvirea. Unii vor mulțumi
părinților, educatorilor sau
pastorilor, pentru exemplele
bune, pentru învățătura curată,
pentru mustrările date la timp,
care i-au salvat, în timp ce alții,
cuprinși de o adâncă indignare,
vor reproșa preoților, părinților
sau predicatorilor pentru erorile care au făcut din ei victime
ale celor șapte plăgi din urmă.
Spiritul Profetic ne dă un
avertisment și un apel totodată, referitor la modul cum folosim aceste clipe de har: „Îndelunga răbdare a lui
Dumnezeu s-a sfârșit. Lumea
a lepădat harul Său, a
disprețuit iubirea Sa și a călcat
în picioare Legea Sa.
Nelegiuiții au trecut hotarul
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punerii lor la probă; Duhul lui
Dumnezeu, căruia i-au rezistat
cu încăpățânare, a fost până la
urmă retras. Neocrotiți de harul divin, ei nu au nici o apărare de cel rău. Satan îi va arunca
atunci pe locuitorii pământului
într-o mare și finală strâmtorare. Când îngerii lui Dumnezeu
încetează să mai țină în frâu
vânturile sălbatice ale patimii
omenești, toate elementele de
discordie și luptă vor fi lăsate
libere. Pământul întreg va fi
adus într-o ruină mai grozavă
decât aceea care a venit peste
Ierusalimul din vechime.”
(Marea Luptă, pg. 614).
Cei care au experimentat
transformarea caracterului vor
auzi glasul lui Isus: „Harul
Meu vă este de ajuns”. „În fața
prezenței Sale, „toate fețele
îngălbenesc”; peste cei care au
respins mila lui Dumnezeu,
cade groaza disperării veșnice.
„Inima îi e mâhnită, îi tremură
genunchii și toate fețele au îngălbenit” (Ieremia 30:6; Naum
2:10). Cei neprihăniți strigă,
tremurând: „Cine poate sta în

picioare?” Cântarea îngerilor
se oprește și urmează un timp
de înspăimântătoare tăcere.
Apoi, glasul lui Isus se aude
zicând: „Harul Meu vă este de
ajuns.” Fețele neprihăniților se
luminează și bucuria umple
toate inimile. Iar îngerii, dând
tonuri mai înalte, cântă iarăși
pe măsură ce se apropie de pământ…” (M.L. pg. 641). Sunt
profeții a căror împlinire este
lângă noi.
Ce mult mi-aș dori ca, așa
cum am sperat, împreună cu
cei dragi din familia mea, cu
scumpii mei copii, cu prietenii
mei pentru care înalț permanent rugăciuni la cer, împreună
cu vecinii mei plăcuți și totdeauna atenți, cu colegii mei
conlucrători în via Sa din țară
și de pretutindeni, într-un triumfal cor să putem cânta, impresionând lumile necăzute și
îngerii: „Lângă râul veșniciei,
Frumos, frumos e locul pregătit,
În curând vom fi acolo, cântând
osana nesfârșit!”
Marin Barbu

Educație

Avem
nevoie de
credință

Într-o lume confuză și
dezorientată în care nu se
poate distinge clar și sigur
modul corect prin care un copil poate fi orientat în viață,
siguranța părinților rămâne
doar la Dumnezeu. El este
Cel care nu S-a schimbat de-a
lungul timpului și de la care
oricine poate primi învățătură.
Creat după chipul lui
Dumnezeu, omul a primit amprenta Creatorului Său. Ținând cont de acest amănunt,
pentru a ne da seama unde trebuie să ajungem în procesul de
educație pentru noi personal și
pentru copiii noștri, este nevoie să apreciem dacă purtăm sau
nu chipul lui Dumnezeu în
propriile noastre ființe.
„Amprenta Divinităţii se
vede asupra tuturor lucrurilor
create. Natura mărturiseşte
despre Dumnezeu. Mintea
deschisă, adusă în contact cu
miracolul şi taina Universului,
nu poate face altceva decât să
recunoască lucrarea puterii infinite.” Educația, pg. 101.

Raportul creațiunii ne dă
detalii asupra modului de lucru
al lui Dumnezeu. Citim că
atunci când a creat și populat
pământul, Dumnezeu a zis și
s-a făcut, a poruncit și a luat
ființă. Dacă credem cu adevărat aceste adevăruri, vom crede
și că față de noi Cuvântul Său
are astăzi aceeași putere. Când
Dumnezeu ne dă un cuvânt de
instruire, când primim detalii
cu privire la modul în care trebuie să acționăm în orice domeniu al vieții, trebuie să manifestăm credință că acel lucru
se va realiza în viețile noastre,
conform planului Său.

Educație

„Ideile noastre legate de
educaţie sunt prea înguste şi
superficiale. Se face simţită
nevoia unei sfere mai largi, a
unui ţel mai înalt. Adevărata
educaţie înseamnă mai mult
decât urmarea unei anumite
şcoli. Înseamnă mai mult decât pregătirea pentru viaţa
care există acum. Ea are de-a

face cu întreaga făptură şi cu
toată perioada în care îi este
cu putinţă omului să trăiască.
Este dezvoltarea armonioasă a
puterilor fizice, mintale şi spirituale. Îl pregăteşte pe elev
pentru bucuria slujirii în
această lume şi pentru bucuria
mai înaltă a unei slujiri mai
largi în lumea care va veni.”
Educația, pg. 13.
Dacă Îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt și suntem
convinși că El dorește ca noi să
trăim o veșnicie, planurile noastre nu ar trebui să fie limitate la
doar câțiva ani. Este nevoie să
plănuim pentru veșnicie.
Adesea în procesul de
educație profesorii și părinții
se confruntă cu anumite probleme legate de lipsa de
credință. Deși citesc că Dumnezeu are anumite planuri
pentru copiii lor, că El
intenționează ca ei să fie
educați și instruiți într-un
anume fel, mulți pun la îndoială eficiența acestui procedeu
și ezită punerea lui în aplicare.
Este mult mai simplu să iei
decizii pentru tine însuți, decât să adopți anumite metode
pentru propriii tăi copii, și cu
atât mai mult, ca profesor,
pentru copiii altora.
Este nevoie de mai multă
credință atunci când încerci să
educi pe cineva. Viitorul copiilor este mai lung decât ceea ce
plănuim pentru noi înșine.
Când ne gândim la felul în care
Dumnezeu a intenționat să ne
conducă pe noi și copiii noștri
ne putem pune întrebarea: Care
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Educație
sunt elementele cu adevărat
esențiale pentru o educație
creștină? De ce are nevoie un
părinte pentru a avea succes în
educarea copiilor săi pe calea pe
care trebuie să meargă?
Mai întâi este de dorit ca
părinții să fie evlavioși. Este
de dorit să ai manuale și o
programă bună. În unele țări
este permisă educația copiilor
acasă și Spiritul Profetic prezintă chiar indicații cu privire
la modul în care părinții trebuie să se preocupe pentru
alegerea unui cămin în care să
locuiască copiii lor. Este de
dorit ca locuințele noastre să
fie așezate în locuri retrase, ferite de zgomotul și agitația
marilor orașe. O grădină în
jurul locuințelor va constitui
un loc prielnic pentru desfășurarea unor activități utile ale
familiei și totodată o sursă sigură de alimente sănătoase.
Este suficient?
Nu oricine poate avea
aceste lucruri, prin urmare nu
putem abandona ideea unei
educații corecte, ci trebuie să
continuăm educarea copiilor
noștri prin alte metode, adaptate condițiilor.
Așa cum am menționat
deja, avem nevoie de credință
pentru a obține lucrurile pe
care le dorim.
Experiența poporul Israel
în călătoria lor spre Canaan
reprezintă o demonstrație practică a nevoii de credință în
atingerea unui ideal.
Tot poporul a avut parte
de o eliberare minunată. Ori-
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cine dorea putea să participe
la călătorie, chiar și cei care
inițial nu aparținuseră poporului. Dumnezeu Însuși i-a
condus, stând în fața lor în
stâlp de foc și în stâlp de nor,
asigurându-le protecție și
speranță. Tot El le-a asigurat
hrana necesară, iar Stânca din
care putea să bea apă „venea
după ei”.
Am putea concluziona că
aveau condiții optime pentru
a primi o bună educație: locuiau într-un mediu rural, iar
hrana era una deosebită, „hrana îngerilor”. De ce totuși nu
au avut succes? De ce doar
două persoane au ajuns în Canaan din mulți-mea care a părăsit Egiptul?
Le lipsea credința. „Vedem,
dar, că n-au putut să intre din
pricina necredinţei lor.” (Evrei
3:19). Oare noi avem suficientă credință în drumul nostru
prin pustiul acestei lumi?

Lecții despre credință

Credință înseamnă să aștepți ca făgăduințele lui Dumnezeu, conținute în Cuvântul
Său, să se împlinească. Este
nevoie să credem că depindem
de Dumnezeu în împlinirea
oricărui lucru pe care-l dorim.
Avem multe instrucțiuni
legate de modul în care trebuie să ne educăm copiii. Credem noi că acel cuvânt realizează ce a spus? Dacă credem
cu adevărat, se va realiza.
Aceasta este știința Bibliei,
principiul Bibliei, puterea Cuvântului lui Dumnezeu.

Încumetare

Numim încumetare credința falsă pe care pretinde că o
manifestă cineva, așteptând ca
Dumnezeu să împlinească față
de el făgăduințele, în timp ce
el însuși este nepăsător cu privire la condițiile legate de
acestea.
Cineva lăuda pe Dumnezeu că a fost vindecat de cancer de plămâni, în timp ce
continua să fumeze. El pretindea că are suficientă credință
că Dumnezeu poate să-l vindece, chiar dacă continuă să
fumeze.
Avem și noi uneori această
credință, care de fapt este încumetare, că ne putem permite ignorarea condițiilor împlinirii făgăduinței?
Să nu uităm că însuși Satan
citează făgăduințele lui Dumnezeu în mod nepotrivit, ispitindu-ne să credem în El, fără
a ține cont de cerințele Sale,
așa cum a făcut în cazul Domnului Hristos în pustia ispitirii.
A avea credință nu înseamnă să luăm cuvântul Lui pentru nevoile noastre, ci să ne încredem în orice împrejurare,
bazându-ne pe ce spune El.
„Credința este esența lucrurilor sperate, dovada lucrurilor
nevăzute.” (Evrei 11:1 engl.)
Esență înseamnă substanță,
bază, temelie. Credința este
esen-ța lucrurilor reale. Ea
este temelia îndreptățirii
noastre și totodată temelia
educației noastre. Cre-dința
este temelia creștinismului.

Educație
„Credinţa înseamnă să nu
te îndoieşti de Dumnezeu - să
crezi că ne iubeşte şi ştie cel
mai bine ce este pentru binele
nostru. Astfel, ea ne conduce
să alegem calea Sa, în loc s-o
alegem pe a noastră. În locul
neştiinţei noastre, ea acceptă
înţelepciunea Sa; în locul slăbiciunii noastre, tăria Sa; în locul păcătoşeniei noastre, neprihănirea Sa. Vieţile noastre, noi
înşine suntem deja ai Lui; credinţa recunoaşte faptul că-i
aparţinem şi acceptă binecuvântarea Sa.” Educația, pg. 253.
De ce nu primesc răspuns
rugăciunile noastre? Ați primit
răspuns la toate rugăciunile?
Toate rugăciunile primesc
răspuns. Uneori Dumnezeu
spune Da, alteori Nu. Aceasta
înseamnă credință adevărată.
Să crezi că Dumnezeu răspunde conform cu nevoile tale.
Să urmărim două exemple
Biblice:
„Prin credinţă a adus Abel
lui Dumnezeu o jertfă mai
bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a
primit darurile lui. Şi prin ea
vorbeşte el încă, măcar că este
mort.” (Evrei 11:4).
„Prin credinţă a fost mutat
Enoh de pe pământ, ca să nu
vadă moartea. Şi n-a mai fost
găsit, pentru că Dumnezeu îl
mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că
este plăcut lui Dumnezeu.”
(Evrei 11:5).
Abel a adus o jertfă mai
bună. Totuși el a murit, deși a

avut credință. El a făcut ce a
spus Dumnezeu, dar a murit.
Dar Enoh? Prin credință a
fost mutat la cer.
Cine a avut mai multă
credință? Unul a murit iar celălalt a fost dus la cer. De ce?
Abel nu a vrut să moară.
Biblia spune că a avut credință.
Ambii erau dispuși să accepte
de la Dumnezeu tot ce permite El să se întâmple.
Fany Crosbi – este cunoscută ca femeia oarbă, care a
căzut victimă unui doctor nepriceput. Întrebată fiind cum
se simte, a spus: „Sunt recunoscătoare că am devenit oarbă, ca să pot să-L văd mai bine
pe Salvatorul meu.”
Iar când cineva s-a interesat dacă s-a gândit vreodată
cum ar fi să vadă, a spus: „Prefer să văd pentru prima dată
fața lui Isus”. Ea slujit lui
Dumnezeu cu bucurie, compunînd 8000 de cântece pentru slava Sa. Tragedia de care a
avut parte nu a considerat-o
ca un motiv de amărăciune, ci
ca pe un lucru bun, benefic
pentru o lucrare bună.
Cum considerăm noi
procedeul lui Dumnezeu cu
noi? De multe ori nu
înțelegem de ce ni se întâmplă anumite lucruri. Când
pierdem pe cineva drag ne
întrebăm de ce Dumnezeu
a îngăduit aceasta?
Avem nevoie de mai
multă credință. Nu contează de câți ani slujești
Domnului, sau ce slujbă
îndeplinești.

Exemplul lui Ioan Botezătorului este unul demn de remarcat în acest sens. Domnul
Hristos Însuși îl recunoaște ca
fiind un mare profet. Cu toate
acestea el a fost pus în închisoare și executat.
Însuși Domnul Hristos a
experimentat un răspuns negativ din partea Tatălui atunci
când, în Ghetsimani S-a rugat
stăruitor, de trei ori, ca Dumnezeu să îndepărteze de la El paharul suferinței. El era perfect.
Era de așteptat ca Tatăl să-L
asculte. Dar El a specificat: Nu
cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!
Indiferent care ar fi circumstanțele, trebuie să ne încredem nemijlocit în El.
Nu ne dorim să avem probleme, dar ele vor veni în mod
inevitabil. Să avem o încredere care nu se schimbă niciodată. Și credința aceasta s-o implantăm în inima noastră, în
inimile copiilor noștri în inimile prietenilor noștri, ca ei să
poată rezista și să ajungă în
Canaan. Să fie Caleb și Iosua
din această generație.
(Articol realizat după prezentarea fr. Daniel Lee în cadrul Seminarului de Educație din august 2013).
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Familie

Când zici:
„Te iubesc!”
E

xistă multe moduri de
exprimare în vocabularul oamenilor, astfel încât
uneori, în timp ce vrei să exprimi un lucru, să se înțeleagă
cu totul altceva. Există de asemenea situații în care cel care
rostește anumite lucruri să nu
înțeleagă exact însemnătatea
a ceea ce spune, el intenționând de fapt să spună cu
totul altceva, iar cei care aud
declarațiile lui să fie surprinși
și așteptările lor să fie înșelate.
Aceasta este adesea realitatea în legătură cu declarația
„te iubesc”, sintagmă care a
ajuns să fie folosită cu atâta
frecvență încât poate fi auzită
la fiecare colț de stradă.
De la o anumită vârstă,
oamenii încep să devină interesați de atașamentul față de
persoane de sex opus, simțind
nevoia să audă declarații din
care să înțeleagă că sunt iubiți
și, la rândul lor, să facă ei înșiși

12

Păzitorul Adevărului
iulie - septembrie 2013

astfel de declarații. Din acest
motiv și printr-o lipsă de reflectare asupra înțelesului, s-a
ajuns la folosirea exagerată a
expresiei, jefuindu-i adevărata
însemnătate, făcând-o searbădă și lipsită de valoare.
Atunci când oamenii folosesc aceste cuvinte, chiar dacă
fac lucrul acesta bine intenționați, fiecare are tendința să le
interpreteze după propria concepție, astfel încât „a iubi” înseamnă pentru unii un anumit
lucru, iar pentru alții, altul. La
modul cel mai sincer mulți
chiar ajung să creadă că iubesc
cu adevărat, deși ceea ce înțeleg
ei prin iubire este adesea diferit
de așteptările partenerului care
are declarația că este iubit. Iar
ceea ce adesea doi parteneri
înțeleg prin iubire, poate fi total
diferit de ceea ce Dumnezeu
înțelege prin aceeași expresie.
Încercând să ne punem în
de acord cu voința lui Dum-

nezeu, care urmărește de fapt
propria noastră fericire, vom
analiza în continuare adevăratul înțeles al expresiei „te iubesc”, orientându-ne după
Cuvântul scris.
„Preaiubiţilor, să ne iubim
unii pe alţii; căci dragostea
este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din
Dumnezeu şi cunoaşte pe
Dumnezeu.” (1 Ioan 4:7).
Dacă atașăm acestui verset
pe cel din Ioan 17:3, potrivit
căruia „viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi
pe Isus Hristos pe care L-ai
trimis Tu”, putem ajunge la
înțelegerea faptului că natura
iubirii noastre nu este doar o
chestiune de împlinire sau neîmplinire în această lume, ci de
ea depinde însăși mântuirea
noastră, dobândirea vieții
veșnice. A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă și implicit a

Familie
iubi, pentru că Dumnezeu este
dragoste.
Dragostea este de la Dumnezeu, El este dragoste prin
definiție. Mai mult decât atât,
El este chiar sursa dragostei,
izvorul de unde primim adevărata dragoste.
Concluzia acestui verset,
cu valoare de îndemn, este să
ne iubim unii pe alții.
Parafrazând avertizarea
Domnului Hristos din Matei
6:23: „Dacă lumina care este
în tine este întuneric, cât de
mare trebuie să fie întunericul
acesta!”, ne putem pune întrebarea la modul cel mai serios:
Dacă ceea ce numim noi dragoste și pe care pretindem că
o avem, nu este dragoste reală,
cât de mare trebuie să fie amăgirea în care trăim?
În context biblic dragostea
este descrisă ca având rol de
temelie, suport pe care poate
fi construit edificiul creștin,
viețuirea creștină putând fi
una veritabilă doar cu această
condiție. Așa cum în parabola
caselor zidite una pe stâncă și
alta pe nisip, rezistența în fața
vicisitudinii vremii a fost dată
de natura temeliei pe care fiecare din ele fusese așezată, dragostea este cea care stabilește
dacă relația noastră de familie
și calitatea de creștin va rezista
sau nu.
Atunci când un bărbat,
probabil la fel de ocupat ca și
noi, a mers la Domnul Hristos
și I-a cerut să-i prezinte esența
învățăturilor Sale, Domnul
Hristos a știut să-i rezume

exact esențialul. La întrebarea:
Care este cea dintâi dintre
toate poruncile? el a primit
următorul răspuns: „„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul
tău cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău, cu tot cugetul tău
şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. Iar a doua este
următoarea: „Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi.”
Nu este altă poruncă mai mare
decât acestea.”(Marcu 12:30,31).
Nu era nevoie ca Domnul
Hristos să-i prezinte lista cu
permisiuni și interdicții. Dacă
el avea să iubească pe Dumnezeu din toată inima și pe
aproapele ca pe sine însuși, celelalte lucruri urma să le facă
de la sine.

Iubirea are două direcții:
Dumnezeu și aproapele. Și
deși lucrul acesta este foarte
clar, există tendința ca cele
două să fie disociate, mulți
pretinzând că iubesc pe Dumnezeu în timp ce refuză să
aibă aceeași atitudine față de
aproapele lor. Și aceasta în
condițiile în care este simplu
să faci declarații de dragoste la
adresa unui Dumnezeu care
nu este vizibil, palpabil și cu

care nu te confrunți în mod
direct, iar relația cu El nu poate fi verificată de către oameni.
De aceea apostolul Ioan
vine cu explicații suplimentare, lămurind că este imposibil
să iubim pe cineva pe care
nu-l vedem, în timp ce trecem
nepăsători pe lângă aproapele
nostru. „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?”
(1 Ioan 4:20).
S-ar putea ca citind această afirmație să nu ne simțim
afectați, măgulindu-ne cu ideea că, chiar dacă nu arătăm
dragoste față de toți oamenii,
cel puțin nu urâm pe nimeni.
Pentru a nu exista dubii, apostolul Ioan precizează însă că
lipsa dragostei nu poate fi
motivată prin lipsa urii; este
nevoie de a arăta dragoste în
înțelesul real al cuvântului: „Şi
aceasta este porunca pe care o
avem de la El: cine iubeşte pe
Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său”. (vers. 21).
La întrebarea: „Cine este
aproapele nostru?” sau „Până
unde se întinde responsabilitatea noastră în această privință?”
răspunde Însuși Domnul Hristos în Parabola Samariteanului
milos (Luca 10:30-37): aproapele nostru este oricine are nevoie de dragostea noastră.
Există într-adevăr mai
multe niveluri de apropiere în
viața oricărui om, cel mai
Păzitorul Adevărului
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aproape fiind partenerul de
viață sau cel asupra căruia teai orientat să-ți devină partener de viață. În ciuda acestei
așteptări, ca dragostea să fie
evidențiată clar, cel puțin la
acest nivel, se observă o lipsă
alarmantă a dragostei. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Şi,
din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai
mulţi se va răci.” (Matei
24:12). Există de asemenea
profeții care anunță, printre
alte semne ale sfârșitului,
existența acestui fenomen
neașteptat și anume lipsa dragostei, chiar a dragostei firești.
Această stare de lucruri poate
duce la o situație paradoxală și
anume să fii considerat
vrăjmaș chiar de cei din casa
ta sau să ai impresia că trăiești
printre dușmani în propria-ți
familie („Şi omul va avea de
vrăjmaşi chiar pe cei din casa
lui.” Matei 10:36).
Abordând la un moment
dat subiectul existenței conflictelor în cadrul familiilor,
Domnul Hristos a concluzionat că toate acestea au loc pe
fondul împietririi inimii oa-
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menilor și că de fapt la început nu a fost așa. (Matei
19:8). Însăși biserica este
avertizată de către Martorul
Credincios că a ajuns într-o
stare deplorabilă, pierzându-și
dragostea dintâi, iar sfatul
este, nu să se mulțumească în
această situație, ci să se ridice
la poziția de unde a căzut.
(„Adu-ţi, dar, aminte de unde
ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi.” Apoc. 2:5).
Atunci când se inițiază o
căsătorie lucrurile par să
meargă foarte bine. Cununiile
civile ca și cele religioase sunt
însoțite de muzică, mese festive, fotografii, zâmbete și voie
bună. Cât timp durează toate
acestea? Ce urmează în continuare?
Deși starea lucrurilor este
cât se poate de îngrijorătoare,
Biblia ne spune că la început
nu a fost așa. La început
Dumnezeu… (Geneza 1:1) și
dacă El a fost la început, iar El
este dragoste, la început a fost
dragostea: „vestirea pe care aţi
auzit-o de la început este
aceasta: să ne iubim unii pe
alţii” (1 Ioan 3:11).
La modul teoretic toți suntem
de acord să ne iubim unii pe alții.
Dacă apar însă
probleme, acestea
sunt legate de modul în care alegem
să iubim fiecare.
„Copilaşilor, să nu
iubim cu vorba,

nici cu limba, ci cu fapta şi cu
adevărul.” (1 Ioan 3:18).
Iubirea verbală, care se limitează doar la declarații, închipuiri , impresii, care nu își
are corespondent în viața reală, este pe nedrept numită astfel.
Cunoscând această realitate Domnul Hristos a formulat
pentru oameni o poruncă
nouă, noutatea constând nu în
existența unui adevăr inedit, ci
în înțelegerea adevărului care
era cunoscut de veacuri.
„Şi porunca Lui este să
credem în Numele Fiului Său,
Isus Hristos, şi să ne iubim
unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.” (1 Ioan 3:23). Nu putem spune că porunca era
nouă, pentru că ea exista de la
început. Noutatea consta în
faptul că oamenii au ales să se
iubească așa cum au considerat fiecare, experimentând o
dureroasă lipsă de iubire. De
aceea a fost nevoie de o poruncă nouă, care aducea cu
sine un etalon, contura o dimensiune a dragostei: „Vă dau
o poruncă nouă: să vă iubiţi
unii pe alţii; cum v-am iubit
Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii
pe alţii.” (Ioan 13:34).
Întrebarea care urmează
logic acestei idei este următoarea: Cum ne-a iubit Hristos? Și răspunsul este clar în
acest sens: „Trăiţi în dragoste,
după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru
noi „ca un prinos şi ca o jertfă
de bun miros lui Dumnezeu.”
(Efeseni 5:2).

Familie

Iubind
asemenea
lui Isus

I

sus nu a iubit doar teoretic sau abstract, ci ne-a
iubit de așa natură încât S-a
dat pe Sine pentru noi. Iubirea
lui Isus este asociată cu dăruirea, cu jertfa, cu sacrificiul.
După cum fiecare vietate
își are mediul ei specific în
care poate trăi, așa cum pentru
om atmosfera reprezintă mediul vital de supraviețuire, el
neputând trăi fără acesta, sau
într-unul cât de cât asemănător, creștinul are un singur
mediu propice viabilității sale
și acesta este dragostea. Prin
definiție el este conceput să
trăiască în dragoste. Dacă își
permite să părăsească acest
cadru, el nu mai este
îndreptățit să poarte numele
de creștin. Iar dragostea, care

reprezintă mediul ambiant al
creștinului, este acea dragoste
care se manifestă prin dăruire
și jertfire.

„i-a iubit până la capăt”
(Ioan 13:1).

Deși cu toții avem intenții
bune, cel puțin atunci când
inițiem o relație, avem tendința de a iubi limitat. Există
grade până la care acceptăm să
iubim, dar peste care nu suntem dispuși să trecem, apreciind că dincolo de acestea este
„prea de tot”.
Dacă cineva ar fi avut motive să se oprească cu revărsarea dragostei la anumite limite, Domnul Hristos ar fi fost
într-adevăr justificat. După
trei ani și jumătate de dragos-

te nemăsurată revărsată asupra ființelor celor mai apropiate de sufletul Său, Se afla
acum la capăt de drum, vândut de unul dintre ucenici,
trădat de altul, părăsit de majoritatea. Ce mai putea spera
în astfel de condiții? Satan îi
șoptea că nu merită să risipească atâta dragoste. Cu toate acestea El nu a renunțat.
Dragostea nu are limite. El a
reușit să iubească până la capăt, tocmai pentru că îi iubea
(„fiindcă iubea pe ai Săi… i-a
iubit până la capăt”), iar dacă
noi nu reușim să iubim până
la capăt, înseamnă că dragostea pe care pretindem că o
avem, nu este una reală, cea
reală neputând fi limitată în
timp sau în spațiu.
Păzitorul Adevărului
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„S-a dat pe Sine” (S-a jert- cât să trăiești pentru el/ea. În răbdarea. Suntem tentați să ne
timp ce moartea poate pune indignăm repede, să ne aprinfit) (Efeseni 5:25).
Ideea de jertfire, de sacrificiu, nu se împacă cu înțelegerea
noastră despre dragoste. Atunci
când intenționăm să inițiem o
relație ne gândim instinctiv la o
serie de avantaje pe care le-am
putea obține din aceasta. Fiecare enumeră în mintea sa ce și-ar
dori să i se facă și la ce se așteaptă de la tovarășul său.
Dragostea este asociată mai
degrabă cu a primi decât cu a
dărui. Cu atât mai puțin ea nu
este asociată cu ideea de a sacrifica.
Adesea suntem impresionați de gestul unor oameni de
a-și pune în primejdie propria
viață în favoarea salvării altora. Chiar și donarea vreunui
organ este considerată un sacrificiu suprem. Citind însă
îndemnul apostolului Pavel
din Romani 12:1: „Vă îndemn,
dar, fraţilor, pentru îndurarea
lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie,
sfântă, plăcută lui Dumnezeu:
aceasta va fi din partea voastră
o slujbă duhovnicească.”, putem concluziona că este mai
ușor să mori pentru cineva de-
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capăt suferinței într-un termen scurt, trăind alături de
cineva pe care nu-l iubești,
poate cere un sacrificiu mult
mai mare și de lungă durată.
„În fiecare zi sunt în primejdie de moarte! („eu mor în
fiecare zi” – vers. engl.) spunea
apostolul Pavel, înțelegând
prin aceasta nu moartea fizică,
ci răstignirea zilnică a eului, a
dorințelor, a plăcerilor sale.
Vorbind despre sacrificiul
Domnului Hristos nu înțelegem doar momentele atârnării
pe cruce. Viața Sa a fost în întregime o jertfă adusă în favoarea omenirii. Fiecare clipă din
viață Și-a petrecut-o în slujba
acesteia, fără nici chiar cea mai
neînsemnată întrerupere.
Aceasta este adevărata
dragoste: dăruire, sacrificiu,
jertfire. Și aceasta nu doar la
început, nu sporadic, ci zilnic
și până la capăt.

„cu toată smerenia și
blândețea”

„Cu toată smerenia şi
blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii
în dragoste”. (Efeseni 4:2).
Cerându-nise să ne îngăduim
unii pe alții, nu ne
este ascuns faptul
că vor exista inconveniențe.
În
general
unul dintre lucrurile care nu ne
plac nouă este

dem… Avem niște așteptări
de la oameni și în momentul
când așteptările nu se împlinesc, prima reacție este aceea
de nemulțumire. Nimeni nu
are plăcere să practice răbdarea. În concepția noastră dragostea nu este asociată nicidecum cu răbdarea. Și dacă
totuși ești dispus să rabzi, o
vei face poate o dată, de două
ori, de … șapte ori. Atât! Și
totuși cerința este nu doar
pentru răbdare, ci pentru îndelungă răbdare. Realitatea
este că dragostea nu poate fi
practicată decât alături de
răbdare.

„Dacă unul are pricină să se
plângă de celălalt, iertațivă ….” Coloseni 3:13.

Nu este ușor să ierți când
chiar ai motive să te superi. Și
dacă totuși o vei face, poate că
vei avertiza prevăzător: dar
sper să nu se mai repete. Iar
dacă inevitabilul se produce și
există din nou nevoia de iertare, atunci știm să recapitulăm
toate fazele anterioare care neau pus răbdarea la încercare și
recitim cazierul pe care l-am
completat cu minuțiozitate în
mintea noastră.
Aceasta nu înseamnă însă
dragoste în contextul noii porunci. Hristos nu ne-a iertat
în acest fel. El iartă definitiv,
fără să ne mai aducă aminte.
„Eu, Eu îţi şterg fărădelegile,
pentru Mine, şi nu-Mi voi
mai aduce aminte de păcatele

Familie
tale.” (Isaia 43:25). La Isus
iertarea este asociată cu uitarea. „Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de
mare bunătatea Lui pentru cei
ce se tem de El; cât este de departe răsăritul de apus, atât de
mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.” (Psalmii 103:11,12).
Dragostea adevărată este
asociată în mod inevitabil cu
iertarea. Dacă aceasta din urmă
nu există, dragostea devine
ceva artificial, contrafăcut.
„Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el
să uite greșelile.” (Prov. 19:11).

„Fiecare să dea întâietate
altuia” (Rom. 12:10).

Una dintre cele mai mari
probleme cu care se confruntă
un cuplu într-o relație de căsătorie este lupta pentru întâietate, pentru putere.
Din tot felul de chestiuni
mai mult sau mai puțin relevante, se naște lupta pentru
întâietate, fiecare dorind să
aibă întâietate, să facă ce vrea
el și nu ce vrea celălalt.
Dacă vrei să iubești cu
adevărat trebuie să accepți indicatorul: „Cedează trecerea”.
Aceasta implică disponibilitatea de a da întâietate celuilalt,
până când, sub influența Duhul Sfânt, și celălalt să ajungă
să manifeste aceeași disponibilitate. Atunci va fi vorba de
o căsnicie adevărată. Fiecare
se va gândi: ce simte celălalt în
raport cu voința mea? Există

metode și căi mai mult sau
mai puțin violente, care-l pot
determina pe celălalt să cedeze, dar aceasta nu este dragoste. Dragostea adevărată nu
este preocupată doar de rezolvarea situației în favoarea sa, ci
și de cum se simte celălalt
într-o astfel de situație. Când
iubești, trebuie să fii dispus să
acorzi întâietate.

„Este mai ferice să dai decât
să primești.” (Fapte 10:35).

Acest principiu ar trebui să
guverneze orice relație, fiecare
ajungând să fie interesat de
ceea ce i-ar putea oferi celuilalt, și nu neapărat de ceea ce
așteaptă să primească.
Poate că în prima parte a
relației avem bucuria aceasta
și nu ne interesează să cheltuim prea mult pentru noi. Ideea este dacă poți să menții
această atitudine și pe termen
lung. Atunci când fiecare dintre cei doi manifestă această
atitudine, sunt create premisele ca o relație să funcționeze
așa cum ar vrea Dumnezeu.

„purtați-vă cu
înțelepciune!”

„Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi,
la rândul vostru, cu înţelepciune
cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab,
ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să
nu fie împiedicate rugăciunile
voastre.” (1 Petru 3:7).
Cuvântul lui Dumnezeu
ne oferă doar două variante:
fie să ne purtăm conduși de

emoții, de sentimente, dând
frâu liber izbucnirilor de
violență, manifestate prin cuvinte dureroase, jignitoare, fie
să ne purtăm cu înțelepciune,
reușind să stăpânim situația, să
ne distanțăm de starea imediată și să analizăm problema prin
prisma logicii. Dacă nu reușim
performanța de a ne purta cu
înțelepciune, consecința este că
rugăciunile noastre nu se vor
înalță mai sus de tavan. „Lasă
darul la altar și mergi întâi și
rezolvă problema pe care o ai”,
este sfatul Domnului Hristos.
Nu poți veni cu cereri sau laude înaintea Sa, dacă nu ai rezolvat problema pe care o ai cu
aproapele tău.
„Căci cine iubeşte viaţa şi
vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare”
(1 Petru 3:10).

„Urmăriţi pacea cu toţi
şi sfinţirea, fără de care
nimeni nu va vedea pe
Domnul.” (Evrei 12:14).

Avem tendința în general
să urmărim interesul propriu.
Și numim aceasta dreptate.
Totuși este drept așa, doar
pentru că așa vedem noi că ar
fi drept.
Biblia ne cere însă nu urmărirea propriului interes, ci a
păcii, a armoniei. În ultimă
instanță interesul meu nu este
să iasă lucrurile așa cum vreau
eu, ci să fie pace. Pacea aceasta
are un preț pe care trebuie să-l
plătim.
Păzitorul Adevărului
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Ce
înseamnă
când spui:
„Te iubesc”?
Biblia dedică un întreg capitol subiectului dragostei, iar
Spiritul Profetic ne îndeamnă
să citim zilnic acest pasaj.
Prima parte a acestui pasaj
ne avertizează că orice am
face în această viață, oricât de
generoși am fi, dacă motivația
principală nu este dragostea,
gestul nostru nu valorează nimic în ochii lui Dumnezeu.
Apoi sunt înșiruite caracteristicile dragostei:
„Dragostea este îndelung
răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte;
dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său,
nu se mânie, nu se gândeşte la
rău, nu se bucură de nelegiuire,
ci se bucură de adevăr, acoperă
totul, crede totul, nădăjduieşte
totul, suferă totul.” (1 Corinteni 13:4-7).
Dragostea este… îndelung
răbdătoare. Când faci declarații de dragoste, afirmând „te
iubesc”, exprimi prin aceasta
disponibilitatea ca în restul
vieții să fii răbdător cu persoana respectivă. Când ți-ai pierdut răbdarea, nu o mai iubești.
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Dragostea este plină de bunătate. Ce înseamnă bunătate? Chiar dacă are multe moduri de a se manifesta, bunătatea
înseamnă să-l accepți pe celălalt
fără să-l judeci, fără să-l
osândești.
Dragostea nu caută folosul
său. Atunci când spui te iubesc
spui prin aceasta că, începând
din acel moment mai departe,
în relația ta cu persoana respectivă tu nu vei mai căuta
folosul tău. Lucru care este extrem de inconfortabil. Dragostea reprezintă anularea instinctului de a căuta să-ți fie bine.
Dragostea nu se mânie.
Când ai ajuns să te mânii, deja
ai pus egal cu zero la toate
declarațiile de dragoste.
Dragostea nu se gândește la
rău. Nu atribuie celuilalt motive închipuite. Ia în calcul cea
mai pozitivă variantă. Nu este
suspicioasă, bănuitoare.
Acoperă totul. Când cealaltă persoană dă pe față anumite
lipsuri, dragostea nu are
tendința să strige în gura
mare, nici să dea telefon la cineva, să se vaite.
Crede totul. Echivalent cu
nu insinuează. Nădăjduiește totul, chiar și atunci când parcă
nu mai sunt motive să mai speri.
Uneori trebuie să nădăj-duiești
în ciuda oricărui pronostic.
Dragostea suferă totul.
Vrem dragoste și în final aflăm
că dragostea vine la pachet cu
suferința.
E ușor să spui te iubesc, dar
când analizezi detaliile a ceea

ce implică, este mai greu să
crezi că ai putea să-ți iei un
asemenea angajament.
Atunci când spui te iubesc,
dacă aceasta înseamnă ceea ce
Dumnezeu crede că înseamnă,
acest te iubesc trebuie să cuprindă toate aceste elemente.
Dragostea aceasta, caracterizată de însușirile mai sus
menționate, nu va pieri niciodată, dar nu aceea exprimată
simbolic printr-un te iubesc
ieftin, lipsit de esență și rostit
în mod nepăsător. De aceea
multe expresii de te iubesc, se
transformă într-o indiferență
sau ură cumplită.
Ești pregătit pentru căsătorie atunci când te simți capabil să iubești cu adevărat.
Dragostea nu este doar
rețeta fericirii pentru următorii
40 sau 50 de ani, ci rețeta fericirii veșnice. Cine iubește în
acest fel rămâne în veac, căci
„lumea și pofta ei trec, dar cine
face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2:17).
Marius Stroia

(Articolul a fost realizat după
prezentarea susținută în cadrul Seminarului de familie care a avut
loc la Matca, județul Galați, în perioada 8-10 februarie 2013).

Școala de Sabat
Gânduri pentru Școala de Sabat

„Cu tot sufletul tău…” Luca 10:27.
„Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei șapte stâlpi”. Prov. 9:1.
Viața noastră trebuie trăită
șapte zile din șapte. Mulți tânjesc după mini-vacanțe până
când ajung să se relaxeze în vacanța mare. În viața de credință nu este nici un abandon:
„Pastori și oameni simpli,
dacă doriți să fiți mântuiți în
cele din urmă, trebuie să fiți
mântuiți zi de zi, ceas cu ceas”.
F.E. pg. 240.
„Adevărata convertire este
necesară nu o dată în viață, ci zi
de zi… Nici o inimă renăscută
nu poate rămâne într-o stare
de bunătate, fără aplicare zilnică a sării din Cuvântul lui
Dumnezeu. Harul divin trebuie primit zilnic, altfel nici un
om nu va rămâne convertit.”
Înalta noastră chemare, pg. 215.
În viața cotidiană, nu doar
treburile zilnice, ci și plăcerile
îngăduite conduc la monotonie, plictiseală și înstrăinare.
Domnul nu primește nici o
lucrare formală, mecanică;
numai alături de El vom scăpa
de acestea în viața zilnică.
Ca părinți și copii suntem
chemați să facem din căminul
nostru o școală de instruire
mai de grabă decât un loc de
muncă monotonă.” Lucrarea
Școlii de Sabat, pg. 42.
În așteptarea timpurilor
valdenze, avem nevoie de suflul lor în practica noastră.
Ca profesori și elevi în
Școala de Sabat avem nevoie
să înțelegem următoarele: „În

nici o împrejurare profesorii
nu trebuie să treacă mecanic
prin lecții… niciodată profesorul nu trebuie să se așeze
spunând: „Eu mi-am făcut
treaba”. A trece doar prin
lecție nu este o lucrare… Povestirea lecției de către profesori în fața clasei, nu înseamnă predarea ei… Nu lucrați
superficial; lucrați profund.
Biblia este regula și călăuza
vie. Învățătura sănătoasă trebuie să fie adusă într-un contact real cu mințile și inimile
elevilor voștri; atunci ea va
produce roade, căci o practică
sănătoasă va fi văzută ca rezultat al lucrării voastre… În
Școala de Sabat trebuie
învățate lecții, care vor răspândi lumină în cămările inimii și minții… În unele școli,
îmi pare rău că trebuie să
spun aceasta, predomină obiceiul citirii lecției din paginile lecțiunii.” Lucrarea Școlii de
Sabat, pg. 99-102.
„În comunitățile noastre
mari, unde sunt mulți copii și
tineri, există marea primejdie
de a conduce Școala de Sabat
astfel încât să devină o simplă
formă mecanică și lipsită de
spirit. Ei îi lipsește Isus.” Lucrarea Școlii de Sabat, pg. 142.
Lucrarea spiritului Sfânt
în experiența creștină nu este
totdeauna zgomotoasă. Ea
este de fiecare dată puternică
în efectele ei.

În concluzie:
„Nu este esențial să știi să
prezinți celorlalți toate amănuntele și căile în ceea ce
privește o inimă nouă, sau în
ceea ce privește poziția pe care
pot și trebuie să o atingă, pentru a nu mai păcătui. Nu toți
au aceeași constituție. Nici
convertirile lor nu sunt toate
la fel.” 1 S.M. 177.
„Nu trebuie să existe nici o
teamă pentru cineva că va fi
doborât chiar și în apostazia
cea mai cruntă, atâta vreme
cât are o experiență vie în
cunoașterea Domnului și
Mântuitorului nostru Isus
Hristos. Dacă Isus, nădejdea
slavei, ia chip înăuntru, atât
cel fără educație cât și cel educat, poate da mărturie despre
credința care este în el, spunând: „Știu în cine am crezut”.
Unii nu vor fi în stare să argumenteze și să arate unde anume sunt greșiți adversarii lor,
pentru că n-au avut niciodată
avantajele pe care alții le-au
avut și totuși nu vor fi doborâți
de apostazie, deoarece ei au
dovada categorică în propria
lor inimă, că dețin adevărul și
cele mai subtile raționamente
și amăgiri ale Satanei nu-i pot
clinti din cunoștința adevărului și nu au nici o îndoială sau
teamă că s-ar afla în rătăcire.”
3 S.M. pg. 399, 400.
Marcu Șuteu
Păzitorul Adevărului
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Sănătate

BOLILE
DINȚILOR
"Prea iubitule, doresc ca toaEvidențele sunt clare în
te lucrurile să-ți meargă bine și oricare aspect al ființei noassănătatea ta să sporească tot așa tre, dar eu mă voi referi la bocum sporește sufletul tău."
lile cavității bucale.
3 Ioan 2.
Așadar, evidența este clară
și sugerează că beneficiile unei
untem o ființă alcătui- „guri sănătoase", merge mult
tă din trei părți: trup, mai departe decât o minunată
duh și suflet. Dar acestea, să aparență, e adevărat de mare
zicem, părți, nu sunt despăr- importanță, pentru o persoana
țite una de alta, nu pot exista care se iubește și se prețuiește.
una fără alta. Ci sunt după
În zilele noastre sunt făcuasemănarea Divină, UNA, se te seminarii științifice de căîntrepătrund, depind una de tre diferite societăți cum ar fi:
alta, se determină una pe alta. Colgate Palmolive, Colegiul
Suntem o ființă unitară în al- chirurgilor dentiști americani,
cătuirea ei și în manifestarea ei. Centrul Național de apărare
Adică vedem cu doi ochi epidemiologică și control al
aceeași imagine, auzim cu bolilor ( CENAVE), Societadouă urechi același sunet, ne tea mexicană de cardiologie
doare ceva, să spunem un de- etc., unde se discută despre
get, suferă întreaga ființă.
importanța sănătății bucale și
Astăzi se fac investigații relația ei cu sănătatea generală
științifice pentru a determina a ființei noastre.
într-o manieră concluzională,
Fiecare medic, din percauza exactă și mecanismul spectiva specialității sale, exprin care funcționează această pune problematica unei igiene
relație între trup, suflet și bucale greșite și relația ei cu
minte.
sănătatea în general. Multe

S
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organizații naționale sau regionale, cum ar fi: Organizația
Panamericană de sănătate, a
recunoscut în „Planul regional
pentru sănătatea orală în următorii 10 ani" conexiunea,
legătura și importanța ce există între sănătatea bucală (a
gurii) și sănătatea generală a
omului.
Mă voi strădui, să trag cel
puțin un semnal de alarmă tuturor, pentru ca fiecare dintre
noi să conștientizeze că această relație dintre sănătatea gurii noastre și sănătatea noastră, ca ființă unitară este una
deplină și profundă.
Datele statistice demonstrează că în Mexic, de exemplu, nu există o cultură a
sănătății bucale și ei recunosc
că există o situație foarte gravă
dacă ținem seama că sănătatea bucală este o parte importantă a sănătății întregului
nostru organism și expresia
elocventă a sănătății în general.

Sănătate
Practica spune ca nici nu
se iau în seamă, în general,
primele simptome ale unei
boli periodontale, cum este
sângerarea și inflamarea gingiilor și că, ignorându-le, pot
cauza ulterior probleme mai
grave.
Îmi permit să mă refer la
ce au recunoscut unii din cei
care vor să tragă un semnal de
alarmă în țările lor și voi continua cu statistica mexicanilor.
În „Programul lor Național de
sănătate bucală", recunosc
faptul că problema odontologică este foarte gravă, severă
chiar. Se estimează că, cel
puțin, 6 din 10 copii mai mici
de 6 ani au carii dentare și că
practic 100 % din populația
mai mare de 25 ani suferă
afecțiuni ale gingiilor, 95 %
dintre tinerii de 15 ani au carii
dentare care, probabil, vor
duce la căderea dinților.
Sistemul osos al ființei
umane se determină și se
stabilește
pentru întreaga
viață între 12 și 15 ani. Exact
în perioada când în ființa copilului au loc transformări
impresionante. Exact atunci
se fac cele mai mari greșeli în
alimentație. Copiilor le plac
dulciurile, exact produsele
care sunt ucigătorul sistemului osos.
Prin urmare, protejând
gura și ce intră în gură, contribuim la sănătatea întregului
corp. De ce?
Gura este una din părțile
corpului cu o mare concentrație a bacteriilor. Aici se pot

găsi 700 tipuri de bacterii.
Din aceasta cauză este foarte
important să menținem o sănătate bucală așa încât să se
împiedice ca aceste bacterii
buclucașe din gură să se
înmulțească. Altfel spus, să se
împiedice formarea plăcii
dentare, care este una din cauzele principale ale bolilor gurii.
În special gingivitele, faza
inițială a bolilor gingiilor,
constă în inflamarea acestora,
prin acumularea de placă dentară și bacterii la nivelul gâtului dinților. Aceasta afectează
partea superficială a gingiilor
și se manifestă prin înroșirea
lor, inflamarea și sângerarea
ușoară, chiar și atunci când se
periază ușor.
Boala aceasta este în relație
cu o igienă bucală neadecvată,
ceea ce facilitează formarea
plăcii dentare bacteriene, care
se formează prin acumularea
de bacterii, resturi alimentare,
celule epiteliale moarte și mucus (mucină).
Desigur, la apariția gingivitei contribuie acumularea de
piatră, fumatul, rele și deficiente tratamente medicale,
ocluzii dentare rău făcute,
masticație (mestecare)
defectuoasă, acumularea și întărirea resturilor
alimentare între dinți
etc.
Alți factori care dezvoltă gingivita sunt și
variațiile hormonale la
femei, mai ales în perioada menstruală și în

timpul gravidității, etapă în
care gingiile cresc în mărime
și se inflamează ușor.
Pot să vă spun și faptul că
în timpul menopauzei, datorită lipsei hormonilor sexuali,
multe femei pot prezenta gingivită descuamativă cu simptome și mai dureroase și deranjante.
Se știe că atunci când gingivitele nu se tratează adecvat
și în timpul și modul cel mai
oportun (la timp), gingivitele
pot să degenereze în paradontoză, despre care voi vorbi
într-un viitor.
În concluzie, să nu tratăm
gingivitele ca pe „o nimica",
pentru că această boală, este
una din manifestarea altor
boli cum sunt: lipsa de vitamine, infecții prin virusul herpesului, SIDA, diabet etc.
Spiritul Profetic spune:
„Mersul, respirația curată (în
cazul lui Daniel), dădeau mărturie despre un trai corect și
ne arată cât de mult onorează
natura pe cel care ascultă de
legile ei." Cumpătarea creștină,
pg.15.
Miriam Borza,
medic dentist
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Botez la Valea Doftanei

făcută și-L rugăm pe
Dumnezeu să-i călăDuminică 22 septembrie uzească pașii pe calea
2013 a fost o zi de sărbătoare, cea bună.
atât pentru frații care activeaAuzisem de Clinica
ză la Clinica Eden, dar și pentru frații care aparțin grupei „Eden” de la un prieten
de credincioși din Odăi, jud. care a avut probleme de
sănătate cu fiica sa. Nici
Prahova.
Sora Florica din Odăi a un medic nu-i mai dăcunoscut credința de la o veci- duse speranţe de viaţă şi
nă de-a dumneaei, membră a în cele din urmă tatăl a
bisericii noastre. A frecventat recurs la clinica „Eden”.
adunările din localitate și a (Fetița este acum studecis să încheie legământ cu dentă).
Începând cu anul
Dumnezeu prin botez (în ciuda opoziției din partea famili- 2000 am fost coordonatoarea
program
European
ei). Fie ca Dumnezeu să bine- unui
cuvânteze alegerea dumneaei „ERASMUS-SOCRATES” și să-i dea putere să fie un program ce făcea schimb de proexemplu în familie, în biserică fesori universitari şi studenţi
între Universitatea Tehnică de
și în societate.
Sora Constanța Herea a Construcţii Bucureşti (institucunoscut adevărul în Clinica ţia unde îmi desfăşuram activiEden și în cele ce urmează tatea în calitate de şef de lucrări
veți avea ocazia să citiți la catedra de maşini de construcexperiența dumneaei. Ne bu- ţii a Facultăţii de Utilaj Tehnocurăm mult pentru alegerea logic. Doctoratul l-am dat în

Frați din Odăi, Prahova
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domeniul Ecologic şi diverse
universităţi din Portugalia şi
Franţa).
În anul 2008 a venit în România din Portugalia o profesoară care fusese diagnosticată cu
leucemie şi în vizitele pe care le-a
făcut la noi în ţară (Moldova –
mănăstiri, Peleş-Sinaia, Bran,
etc.) am hotărât să trecem şi să
vorbim la Clinica „Eden” cu dr.
Doru Laza referitor la boala
dânsei, mai ales că dr. Laza vorbeşte fluent portugheza. Evenimentul se petrecea în mai 2008 şi
a hotărât să vină la tratament în
seria din octombrie.
În anul 2009 în iunie a revenit la tratament şi cum am
fost colega de cameră ca să-i pot
traduce pe toată perioada de
tratament, am făcut şi eu tratament şi cu această ocazie am
participat dimineaţa şi seara la
programul de sacroterapie (de la
8:30-9:00 şi 20:30-21:00).
A fost momentul când am
cunoscut BIBLIA şi am început
să pun întrebări, să citesc, pen-
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tru că eram ortodoxă nepracticantă (mergeam la biserică doar
de Paşte, Crăciun, nunţi, botezuri şi cam atât).
Am revenit apoi la clinică
cam de 3 ori pe an (am venit cu
o altă profesoară universitară
(de 2 ori), cu mama (de 3 ori),
cu mama soacră (de 2 ori), cu
verişoara mea (o dată), cu o prietenă, etc., în total de 10 ori,
cred) şi cu ocazia conferinţei internaţionale „Eu vin curând” de
la Sibiu, din august 2011, am
participat la conferinţă şi auzind că la sfârşitul conferinţei se
vor boteza foarte multe persoane
mi-am exprimat dorinţa să mă
botez şi eu la Porumbacu.
Spre surprinderea mea, am
fost, aparent, refuzată. Mi s-a
spus că „nu sunt încă pregătită”.
Într-adevăr, mai aveam
multe de schimbat în viața mea.
Trebuia să existe dovada unei
vieți convertite. În următoarele
luni, cunoscând mai îndeaproape modul simplu de viețuire al
celor ce-i slujesc Domnului cu
toată inima am înțeles mai bine
adevărul, am făcut schimbări în
îmbrăcăminte și am renunțat
să-mi mai vopsesc părul...
Deși oarecum refuzul de a fi
botezată în 2011 a fost pentru
mine ca un „duş rece”, am înțeles
că ştacheta este „sus” pentru cei
care vor să vină în Biserica Adventistă de ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă. Aceasta contrazicea ideea colegilor de la
universitate care erau de părere
că „Adventiştii mi-au spălat
creierul”, că „vor să mă atragă
în biserica lor pentru că aş fi un

membru de valoare fiind profesor universitar.” Refuzul a fost
un argument foarte puternic
pentru a le arăta că s-au înşelat.
Eu, însă, consider că sunt foarte
iubită de Dumnezeu pentru că
am ajuns la Breaza, Eden, fără
să am vreo boală şi am ajuns să
cunosc Cuvântul şi voia lui
Dumnezeu.
Timp de doi ani în care am
continuat pregătirea pentru botez aveam o singură teamă: că
sfârșitul
este
aproape și nu voi
apuca să mă botez ca să fiu mântuită. Făgăduința
lui Isus: „Eu vin
curând” și semnele care ne arată că
trăim timpul sfârșitului mă îngri-

jorau, dar spre fericirea mea,
după 2 ani de aşteptare de la
exprimarea dorinţei de a fi botezată, în sfârşit, la 22 septembrie
2013, visul mi-a fost împlinit.
Sunt fericită că am luat
această decizie şi-L rog pe bunul
Dumnezeu să fie alături de
mine, să-mi dea putere să merg
pe calea cea strâmtă avându-L
ca model în viaţa de zi cu zi pe
Isus Hristos.
Herea Buzatu Constanța
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Rwanda

- între agonie și blestem

Pe cărăruia ce suie cuminte,
cad picurii lacrimii mele
peste pământul fierbinte...
M-așez pe o piatră ce plânge și ea
Simțindu-mi respirația grea.
Nu-i nimic împrejur decât vântul
mângâind cu tristețe pământul.
Departe, o mulțime de copii
infometați mă privesc.
Groaza și neputința
în mine lovesc
și nu-i nimic să-mi aline
durerea și plansul,
durerea din mine..
Și-aproape fără să vreau Îți soptesc:
Doamne, cu ce sunt mai bun
că am pâine pe masă
și nu duc lipsă acasă?
Nu i-ai creat Tu și pe ei?
De ce pare că acum nu-i mai vrei?
Pe cărăruia ce suie cuminte,
cad picurii lacrimii mele
peste pământul fierbinte...
Pe-aceeași piatră și trist la fel,
Isus plângea și El...
Și-mi spuse șoptit:
Pe ei tot Eu i-am creat.
Ți-am dat de știre și-am așteptat
să-mparți cu ei din pâinea ta...
Și îți repet a nu știu câta oară:
Stă-n mâna ta ca ei să nu moară.
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Uitați de Dumnezeu, sau nu?
Este prima întrebare ce îmi răsună în minte
atunci când mă aflu în fața mulțimii de copii ce rămân
cu privirile ațintite asupra mea...
O stare de neliniște mă cuprinde,
și neputința mă învăluie.
Pot oare să fiu de folos?
Din dorința de a cunoaște diferite stiluri de viață, m-am
alăturat unui grup de medici și am pornit într-o misiune pe
„Pământul celor o mie de coline”. Guvernată de entuziasm,
m-am pregătit pentru ceea ce avea să fie cea mai frumoasă
experiență din viața mea. Ce poate fi mai plăcut decât sentimentul de a fi util în această lume? Materializarea acestei
dorințe...
După o călătorie plăcută și obositoare în același timp,
am luat contactul cu țara ce avea să reprezinte „casa noastră” pentru o săptămână. Fratele John Bosco și-a manifestat bucuria de a ne primi și găzdui, fiind totodată ghidul
nostru pe aceste meleaguri străine.
Faună și floră, păduri ce acopăr munții, vulcani, dealuri
verzi și terase fertile, toate acestea fac din Rwanda o țara
extraordinar de frumoasă, în inima Africii. Dar în spatele
acestei frumuseți, domnește tristețea pe chipurile oamenilor deznădăjduiți. În prima zi petrecută în biserica din Kigali, frații și-au manifestat într-un mod sincer bucuria de a
ne avea alături, și am avut momente de părtășie.
Ceea ce a urmat, a constat în
ore nesfârșite de
tratament, oameni
fără speranță ne
întâmpinau și nu
mă săturam de
entuziasmul pe
care copiii îl manifestau ori de
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câte ori primeau câte o bomboană sau un pachet de biscuiți.
Cu ajutorul Domnului și al
fraților din departamentul medical, s-a reușit ameliorarea
suferințelor unor oameni, ale
căror trupuri erau chinuite de
afecțiuni grave, chiar lepră sau
malarie, operarea unor cazuri
ce păreau fără speranță și aducerea unui strop de lumină pe
fețele celor întristați. Copii de
toate vârstele ne întâmpinau
de fiecare dată când ajungeam
în satul în care ne desfășuram
activitatea, și strigau alergând
în spatele mașinii ce ne transporta. Am cântat alături de ei,
ne-am jucat cu mingea făcută
din cârpe și rafie, am împărțit
cu ei din mâncarea noastră și
le-am făcut bucuria de a simți
toată căldura sufletească pe
care am purtat-o cu noi. Din
dorința de a lua parte la
conferința ce se desfășura în
această perioadă, frați din Tanzania, Uganda și Congo au
parcurs kilometri întregi pe jos,
reușind astfel să împărtășească
bucuria de a se afla împreună
cu frații. Bucurie împinsă până
la limite, căci dormeau 200 de
persoane pe rogojini în biserică
și mâncau de două ori pe zi.
Tânjesc după cuvânt, tânjesc
după adevăr, și oricât de lungă
ar fi o cuvântare, nu se plictisesc.
Laudă neîncetat pe Dumnezeu
prin cântări și experiențe, dovedind astfel că dragostea lui
Hristos ne strânge.
Sărăcia, neputința și neliniștea îi îndreaptă către Dumnezeu - singura lor speranță,

singura cale de alinare. Drept
mărturie în acest sens, am participat, în ultima zi a călătoriei
noastre, la un botez unde 29 de
persoane au făcut legământ cu
Dumnezeu.Tineri și vârstnici
și-au manifestat dorința de a fi
urmași ai lui Hristos. Cu bucurie primesc sfaturi și apreciază
fiecare clipă pe care o petreci
alături de ei.
Pe malul lacului, o altă
priveliște dezolantă. Copiii
mânuiesc macete asemenea
unor experți, își găsesc de joacă în praful roșiatic și transPăzitorul Adevărului
iulie - septembrie 2013
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portă apă în bidoane de 10 l
pe cap. Puternici în aparență,
dar atât de sensibili emoțional.
Și toate acestea pe fundalul
copacilor de papaya și al lacului nesfârșit.
Fericire, tristețe, îngrijorare, neputință. Un amalgam de
trăiri. Vegetație luxuriantă și
vietăți necuvântătoare. Toate
acestea construiesc imaginea
de ansamblu a ceea ce numim
„pământul celor o mie de coline”. Și totuși, îmi revine iar și
iar în minte același tablou:
Copiii alergând după noi, întinzând mâinile în speranța că
vor primi ceva și exclamând
cu mirare pe față: Om alb, om
alb!”
Dumnezeu Își revarsă binecuvântările asupra noastră
pentru ca noi să putem
împărtăși cu cei în nevoi.
Chiar și un zâmbet, valorează
mai mult decât o mie de cuvinte. Un pachet de biscuiți
este valorificat până la ultima
bucățică.
Să dăm dovadă de creștinism și faptele noastre să vorbească, pentru că viața celor
mai mulți, poate fi salvată sau
îmbunătățită cu ajutorul nostru. Și, asemenea versurilor
poeziei, „îți repet a nu știu
câta oară: stă-n mâna ta ca ei
să nu moară!”
„Ferice de cel ce îngrijeşte de
cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte!”
Psalmii 41:1.
Ligia Andreea Dinu
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Rwanda 2013

„Vă dau o poruncă nouă: să
vă iubiţi unii pe alţii; cum
v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi
şi voi unii pe alţii.’’ Ioan 13:34
În această vară, la sfârșitul
lunii iulie, am fost chemat de
departamentul de Educație și
departamentul de Sănătate al
Conferinței Generale într-o
misiune în Rwanda.
Rwanda este o țară mică în
Africa centrală, dar cu o istorie contemporană extrem de
zbuciumată. Divergențele interetnice au dus în anul 1994
la un conflict atât de mare,
care este cunoscut ca cel mai
crunt genocid din istoria Africii. În câteva luni au fost uciși
aproximativ un milion și jumătate de oameni (bărbați,
femei și copii). Astăzi triburile
hutu și tuți trăiesc în pace, datorită legilor impuse și apărate
de o armată bine organizată,
Rwanda este astăzi unul dintre cele mai sigure state din
regiune.
În această misiune am fost
zece oameni, dintre care 5 medici. Am ajuns în Kigali (capitala țării) unde am fost primiți
cu multă ospitalitate în casa
fratelui John Bosco, care este și
asistentul secretarului regional
pentru Africa. Casa sa poate fi
considerată centrul misiunii
din Rwanda, dar și din Africa
centrală, în această țară tipărindu-se lecții ale Școlii de Sabat, dar și literatură pentru celelalte țări din regiune.

Misiunea noastră a constat din deplasarea zilnică de
la casa fratelui Bosco, unde am fost
cazați, la 80 de km
de Kigaly, în Kabarondo, o localitate
unde există o comunitate a bisericii
noastre de aproximativ 90 de membri. Aici am dat
consultații zilnice,
am făcut intervenții
chirurgicale, s-au
împărțit haine și
hrană, zilnic. La
sfârșitul acestei misiuni a fost un botez, 29 de prieteni
au devenit frați de
credință.
Această misiune, ca toate
celelalte misiuni în care am
participat, a făcut ca fiecare zi
să fie o experiență cu Dumnezeu. Am văzut boli noi,

pentru care uneori nu aveam
tratament, dar am fost fericit
să constat încrederea fraților
în Domnul și unitatea și seriozitatea lor în credința în
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iulie - septembrie 2013

27

Știri - Evenimente

Domnul Isus. În fiecare seară
am fost fericit să stăm să povestim. Două din colegele
mele, care au ales să vină cu
noi, aveau multe întrebări
despre credința noastră.
Prezența fr. dr. Răileanu și
a fr. dr. Dragan a facut ca povara misiunii sa fie împărțită.
Fratele Marius s-a ocupat de
adminstrația misiunii; dar și
prezența fr. Emanuel Dinu și
a prietenului său, fr. Claudiu
Tudorache, a făcut ca misiunea să aibă un sprijin financiar
local și am fost ajutati cu unele nevoi urgente.
În Rwanda, comparativ cu
Burundi, oamenii muncesc,
ceea ce face ca populația să nu
sufere atât de mult din lipsă
de hrană. Dar și aici apa potabilă este o mare problemă. În
sezonul secetos praful și mizeria, dar și asistența medicală
aproape inexistentă, fac ca bolile să apară frecvent. Oamenii
sunt expuși la ințepăturile diferitelor insecte, vectori pentru diferite infecții, care uneori pot să fie fatale.
Într-o zi un frate care îmi
traducea a ieșit afară din
cămăruța în care consultam.
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Când l-am chemat,
mi-a spus: „nu vin
până nu iese musca
aia afară. E foarte periculoasă.” Am luat o
compresă și am incercat să o omor. A intrat
fr. Marius și a strivito. apoi fratele translator a venit și mi-a
spus că în Africa
moartea e peste tot. Se ascunde într-o insectă, în praf, în
apă, în unele alimente și chiar
în oameni.
Zi de zi priveliștea era
destul de jalnică.
Într-o zi am avut o surpriză plăcută, fiind întâmpinați
de cântece în limba noastră.
Copii localnicilor, învățați de
fiicele fraților Dinu și Tudorache, cântau în limba română.
Ne-am mirat că acești micuți
reușeau să rostească cu claritate cuvintele, astfel încât le puteam înțelege.
La sfârșitul zilei eram atât
de fericiti când ajungeam la
familia fr. Bosco, fiind
întâmpinați de zâmbetul
soției dumnealui și ale celor

doi băieți ai familiei, căminul
acesta oferindu-ne ospitalitate și siguranță.
Seara drumul spre oraș se
transforma într-un râu curgător de oameni, mașini, biciclete, vaci; unii se duceau alții
veneau și aceasta într-un mod
dezordonat, îngreunând călătoria.
Cazurile medicale au fost
destul de dificile și uneori medicina practicată de noi era
empirică.
În ultimul week-end a fost
organizată o conferință si am
fost foarte bucuroși să cântăm,
să povestim cu frații, să
împărtășim unele din experiențele noastre.
Când ne-am despartit a
fost atât de trist și au curs multe lacrimi, dar avem speranța
că întâlnirea cu Domnul și
veșnicia toată va fi a noastră.
Frații din Rwanda vă
transmit tuturor salutul lor și
dorința de a ne pregăti pentru
cer, astfel să fim o veșnicie,
împreună unii cu alții și cu
Domnul nostru care ne-a iubit și răscumpărat.
Emil Barbu
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Seminar medical și
de educație

În perioada 8-18 august 2013
a avut loc, la Campusul din Porumbacu, un Congres Internațional organizat de Departamentele de Sănătate, Familie și Educație ale Conferinței Generale.
Temele dezbătute cu această ocazie au abordat probleme
legate de sănătate, dar și de
educație, consiliere etc.
Au participat conducătorii
departamentelor organizatoare,
precum și alți reprezentanți ai
acestor departamente din diferite țări cum ar fi: Serbia, Italia,
Moldova, iar din țara noastră
mai multe conferințe și-a avut
reprezentanți.
„Motivul pentru care am
inițiat această întrunire”, a
spus fr. Daniel Lee, în prezentarea primei teme de educație,
„este de a găsi metode eficiente pentru educație. Este
dorința părinților, a pastorilor,
a oricărui om creat de Dumnezeu, de a face ceva în favoarea unei bune educații.
Privind în jurul nostru putem observa cu ușurință că societatea este pe punctul de a se
degenera din punct de vedere
al moralității. Rata criminalității crește în mod alarmant.
În școli, în diferite societăți
există lupte și bătăi. Aceasta
arată că undeva ceva este
greșit. Multe lucruri avansează. În unele zone școlile sunt
mai bune decât în timpurile
anterioare. Oamenii sunt oarecum mai educați decât înainte, dar mai răi decât în vremurile trecute.
Scopul întrunirii este deci
acela de a găsi metode de sto-

pare și îndreptare a acestei
realități triste.”
În prezentarea sa, fr. Daniel
Campodonico a subliniat faptul că „motivul pentru care a
fost
necesară
înființarea
școlilor este acela că familiile
nu-și fac datoria față de educarea copiilor. Scopul școlilor
înființate pentru prima dată de
profeți a fost acela de a transmite acea cunoștință de care
copilul are nevoie și pe care părinții adesea nu o stăpâneau. ”
Au fost prezentate obiectivele școlilor care au fost
înființate de-a lungul timpului,
materiile de studiu care se studiau atunci, precum și programele școlilor misionare care
funcționează acum în cadrul bisericii noastre în întreaga lume,
obiectele de studiu care formează
curriculum-ul acestora.
Într-una din zilele seminarului am primit vizita unor
frați creștini menoniți din
SUA care se ocupă cu editarea
manualelor școlare pentru programul școlii de acasă, cunoscut ca Home School. Diferit de
celelalte obiecte de studiu ale

școlilor obișnuite, manualele
editate de această fundație
urmărește nu doar predarea
structurată a fiecărui subiect,
care se dorește a fi asimilat de
elevi, dar și folosirea de
ilustrații din domeniul biblic.
În felul acesta copiii studiază
geografia, istoria, limbi străine,
biologie, fizică, matematică,
chimie și alte obiecte, dar toate
referințele care se fac în cadrul
acestor domenii, se încadrează
în limitele creștine acceptate,
elevii primind, afară de acumularea de cunoștințe din domeniul respectiv, o orientare
creștină adecvată.
S-a luat în discuție modul
în care am putea adopta pe viitor un sistem similar de
educație, având în vedere faptul că în curând și în țara
noastră participarea la școlile
de stat va fi tot mai nesigură
pentru copiii noștri.
În cadrul temelor medicale
au fost prezentate subiecte interesante, referitoare la medicina preventivă și terapii
naturale pentru unele dintre
cele mai comune boli.
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SERBARE LA PALAT
14-16 iunie, 2013

„Nu capacităţile pe care le aveţi acum sau pe care le veţi avea vreodată sunt cele care vă vor
da succesul, ci lucrurile pe care le poate face Domnul pentru voi. Trebuie să avem mult mai
puţină încredere în ce poate face omul şi mult mai multă încredere în ce poate face Dumnezeu
pentru fiecare suflet care crede. El doreşte cu ardoare ca voi să-L căutaţi prin credinţă.
Dumnezeu vrea să aşteptaţi lucruri mari de la El.” Ellen White – Rugăciunea, pag. 52.
„Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în toate lucrurile pe care vei pune mâna.”
(Deuteronom 28:8).
În Avrigul nostru liniştit,
ne întâlneam zilnic cu localnicii, şi tot mai des ne întrebau: „Biserica dumneavoastră
nu mai organizează niciun
program public? Ne este dor
să mai auzim şi să mai vedem
ceva interesant.”
Aveam, într-adevăr, nevoie de o acţiune care să mobilizeze şi să însufleţească, atât
pe membrii bisericii, cât şi pe
oamenii din jurul nostru.
Am ridicat această problemă la nivel de comunitate, neam sfătuit şi cu fratele pastor,
am ales proiectul care urma să
fie realizat, dar, în acelaşi timp,
eram conştienţi că reuşita lui
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depindea numai de consacrarea noastră în rugăciune. Am
început să ne rugăm, săptămâni şi luni la rând, individual, familial şi ca biserică, cerând de la Dumnezeu călăuzire,
înţelepciune şi har, astfel încât
Numele Sfânt al Domnului
nostru să fie onorat şi Cuvântul Său să fie dovedit ca plin
de iubire şi lumină.
Am ales să oferim Avrigului o conferinţă de sănătate
alcătuită dintr-un program
medical desfăşurat pe două
zile, iar în cea de-a treia zi, să
fie prezentată o expoziţie de
mâncare sănătoasă, cu posibilitate de degustare. Standul
editurii noastre, amenajat în
ultima zi, urma să ofere celor
interesaţi cărţi de sănătate,
care cuprind principii şi reţete
pentru o viaţă fără suferinţă.

Luminaţi de Cuvântul Sfânt,
am hotărât să îmbogăţim
programul prin prezentări de
muzică creştină. Pentru alegerea locaţiei, în urma unor ezitări, am optat pentru închirierea Sălii Oranjeriei, din Palatul Brukenthal.
Situat aproape de centrul
Avrigului, înconjurat de un parc
minunat, Palatul Brukenthal
este ultimul palat de stil baroc
din România. Mai târziu, s-a
dovedit că alegerea făcută a
fost inspirată, deoarece acustica sălii i-a încântat pe muzicieni, bucătăria şi restaurantul
palatului ne-au fost de un real
folos în pregătirea expoziţiei
culinare, iar frumuseţea şi răcoarea parcului palatului, au
oferit bucurie oaspeţilor, dar
mai ales copiilor, care s-au jucat într-o libertate deplină.
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Odată stabilită data şi plănuit programul, am apelat la
fratele Emil Barbu, ca, în calitate de medic, să prezinte subiectul de sănătate cu tema
„Evitarea bolilor”, iar la sora
Cornelia Costea, ca, în calitate
de bucătar, să ne conducă în
prepararea meniului alcătuit
din peste 30 de reţete. Pentru
programul muzical, am invitat
familia fratelui Geantă, să ne
ofere muzică creştină instrumentală, şi corul bisericii noastre locale, dirijat de doamna
profesoară Mihaela Lepindea,
cu interpretări de alese partituri vocale. Membrii bisericii
au decis ca fiecare familie să
împartă invitaţii în casele de pe
străzile învecinate, iar pentru
restul localităţii, am cerut să
vină lucrători ai bisericii, care
cunosc Avrigul şi pe locuitorii
lui. Invitaţiile au fost editate cu
antetul bisericii din Avrig, astfel ca, fiecare invitat să poată
cunoaşte identitatea organizatorului şi, pe cât posibil, şi pe
cea a celui care care îl invită.
Am acordat o atenţie serioasă detaliilor, de la realizarea
graficii şi a textului invitaţiilor, până la aranjarea sălii şi a
decoraţiunilor florale, de la
alegerea partiturilor corale,
până la sfaturile medicale care
urmau să fie oferite de către
fratele doctor, şi de la alegerea
ingredientelor
alimentare,
până la savoarea combinaţiilor
lor. Toţi membrii din comunitate au fost uniţi, cooperanţi,
deschişi spre a primi sfaturi
unii de la alţii, şi implicaţi cu

mult spirit de jertfire de sine.
Conştientă de slăbiciunea şi
de lipsurile ei, întreaga comunitate s-a rugat să primească
prezenţa Duhului Sfânt, care
urma să călăuzească întregul
program, şi pe publicul invitat,
deopotrivă.
A sosit prima zi de program. Aveam emoţii, s-a investit mult din punct material,
organizatoric şi spiritual. Invitaţiile au fost oferite din
casă în casă şi înmânate personal. Promisiunile de participare erau multe şi entuziaste,
dar nimic nu era sigur. A plouat fără oprire în zilele precedente. Dacă urma să plouă şi
la ora stabilită pentru începerea programului, vor lăsa oare
oamenii confortul căminului,
pentru a veni prin ploaie doar
ca să asculte sfaturile unui
doctor? Simţeam că organizarea până la nuanţă de detaliu,
nu prezenta nicio garanţie în
ceea ce priveşte prezenţa auditoriului în sală. Doar Dumnezeu putea să conducă circumstanţele astfel încât,
oamenii să vină, subiectele
prezentate să
le
trezească
interesul şi ei
să vină şi a
doua oară, şi a
treia oară...şi
ori de câte ori
vor mai avea
ocazia.
Cu
vreo
două ore înainte de începerea progra-

mului, ploaia s-a oprit şi un
soare cald îşi trimitea razele-i
limpezi, ca nişte săbii de lumină, peste vegetaţia din parc.
În sala de recepţii a Palatului
Brukenthal se făceau ultimele
aranjări de scaune, se căuta locul cel mai potrivit pentru microfoane, pentru instrumentişti şi pentru ceilalţi, care
urmau să fie implicaţi în program. Pe aleile parcului, au
început, treptat, să sosească
invitaţii. În grupuri mici, sau
individual, oamenii intrau, salutau respectuos, apoi căutau
din priviri un loc pentru a se
aşeza. Erau îmbrăcaţi de sărbătoare şi se purtau sfios, ca
într-un palat. Sfioşi eram şi
noi, înălţând în gând ultimele
rugăciuni pentru reuşită, şi ...a
trebuit să începem.
Din partea bisericii locale a
fost adresat un cuvânt de bun
venit celor ce-au ales să petreacă după-amiaza în compania
noastră, urmat de o scurtă iniţiere în istoricul muzicii creştine,
făcută de fratele Cezar Geantă.
Programul muzical prezentat apoi de familia Geantă,
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precum şi în zilele următoare, a
constituit o întoarcere la izvoarele autentice ale muzicii creştine. Fratele Cezar, tatăl, a interpretat la vioară, Sînziana,
fiica, la flaut, şi Vlad, fiul, la violoncel. Dăruirea muzicienilor
şi acustica deosebit de bună a
sălii, au făcut ca toţi să ne bucurăm de momentele muzicale
de excepţie.
Fratele pastor Florin Dărămuş a parcurs apoi, în rezumat, istoricul bisericii noastre
din Avrig, din perioada ce a
urmat primului război mondial şi până în prezent. A fost
subliniată ideea că, deşi familiile pioniere în credinţă, Chialda, Oprenea, Berghea, Marcu şi Dumitru şi-au trăit
credinţa serbând ziua de sâmbătă şi având un mod de vieţuire diferit de al majorităţii,
ei nu s-au izolat, ci au fost
mereu prezenţi în muncă şi în
activităţi sociale şi caritabile
alături de oamenii din localitate. Din partea bisericii, a
fost exprimată dorinţa ca, discuţiile ce vor urma, muzica
instrumentală şi corală ce va fi
audiată, sfaturile pentru o via-
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ţă de calitate ce vor fi împărtăşite, mâncarea ce va fi degustată şi manifestările oferite
cu acest prilej, să fie spre îmbogăţirea spirituală a tuturor,
să aducă sănătate în casele oamenilor şi o viaţă fericită în
fiecare familie şi în întreaga
societate.
Expunerea următoare a
prezentat succedarea terapiilor alternative în Palatul
Brukenthal, din secolul trecut,
până în prezent. S-a amintit
că, în perioada dintre cele
două războaie mondiale, pacienţii Sanatoriului Brukenthal,
practicau mersul desculţ prin
iarba udată de rouă, după terapia iniţiată de Kneipp. Fotografiile din acel timp confirmă această informaţie. Atunci,
şi mai tâziu, în clădirile şi în
parcul palatului, a existat o
continuă preocupare pentru
vindecarea oamenilor. A discuta deci, în prezent, despre
un mod de viaţă sănătos, despre disciplină şi despre obiceiuri bune, într-un palat în care
preocuparea pentru sănătatea
oamenilor a fost întotdeauna
la ea acasă, vine de la sine ca
ceva firesc şi binevenit.
Încă din prima zi de conferinţă, fratele medic Emil Barbu a
ales să iniţieze
avrigenii în teoria şi practica
unei bune imunităţi. După prezentarea anato-

mică şi fiziologică a sistemului
imunitar, cei prezenţi în sală
au fost informaţi despre modul în care ei înşişi îşi pot controla sistemul de apărare al
corpului, prin evitarea practicilor dăunătoare şi prin repetarea până la dobândirea de
„obicei”, a practicilor care fac
bine organismului. A fost o
lecţie interesantă, însoţită de
imagini, cazuistici şi de bună
dispoziţie. Intercalările prezentării medicale cu muzica
de cameră şi cu muzica corală,
au făcut ca seara să-şi păstreze
atmosfera de sărbătoare până
la sfârşit. Odată programul
terminat, oamenii nu plecau,
continuau să discute, să pună
întrebări, să schimbe impresii
sau să ceară detalii despre cele
auzite.
„ ...Aceasta a fost ziua întâi.”
(Geneza 1:5).
Ziua următoare, era o zi de
Sabat. La palat, programul
urma să înceapă după-amiază,
aşa că, dimineaţa, ne-am
strâns în casa de rugăciune, ca
de obicei, bucurându-ne de
prezenţa invitaţilor, familia
Geantă şi fratele Emil Barbu.
Studiul de dimineaţă care a
urmat Lecţiunilor, ne-a introdus în legătura dintre sănătatea corpului şi cea a spiritului,
ilustrată cu exemple biblice de
către fratele Barbu, oferindune subiect de meditare şi de
raportare personală. Fratele
Cezar Geantă ne-a îndreptat
atenţia spre caracterul de jertfă al muzicii sacre, exemplificând din Cuvântul Sfânt cum
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o putem identifica şi cum Îl
putem onora pe Dumnezeu,
aducându-I ofrande muzicale,
sfinte şi înălţătoare.
După-amiază, se apropia
ora de începere a conferinţei
la palat. Nori negri şi apăsători s-au îngrămădit din nou,
văzduhul s-a întunecat şi o
ploaie densă, cu bulbuci mari,
a acoperit străzile, atunci când
mai era doar puţin timp până
la începerea programului. Pe
la casele noastre, cei care eram
implicaţi în organizare, ştiam
că, dacă ploaia ar continua, ar
însemna să avem o sală fără
auditoriu. Deşi eram îmbrăcaţi de plecare, uniţi în acelaş
gând, ne-am întors în camere
şi, fără să ştim unii de alţii, am
îngenuncheat şi ne-am rugat.
Ştiam că Dumnezeul care a
dat ploaia, poate să o şi oprească, astfel ca doritorii programului să poată veni. Aşteptam, cu credinţă, încetarea
ploii. După un sfert de oră de
aşteptare, ploaia s-a oprit, norii s-au împrăştiat şi un soare
cald se oglindea în bălţile de
pe aleile pietruite ale parcului
şi cobora reflexe de culori
printre coroanele copacilor ce
împrejmuiau palatul. Pe
amândouă intrările, grupuri,
grupuri, oamenii au început să
vină, la fel de respectuoşi şi îngrijiţi ca în ziua precedentă,
dar cu mult mai mulţi.
Muzica a dat din nou solemnitate locului şi momentului, iar fratele Barbu, după o
scurtă recapitulare a subiectului prezentat în seara prece-

dentă, a trecut la prezentarea
noţiunilor de alimentaţie sănătoasă, a căror aplicare practică poate să evite boala şi suferinţa. Au fost prezentate
marile grupări de alimente
capabile să asigure o sănătate
de durată, amintindu-se sumar şi modurile în care pot fi
preparate cel mai benefic.. Interesul invitaţilor s-a menţinut constant, atmosfera creată
în sală fiind cea a unei familii
numeroase, strânsă la o discuţie după cină. Pentru că, în dimineaţa următoare, fratele
Barbu urma să fie la Cluj, în
gardă, la spital, a prelungit,
atât de mult cât a fost nevoie,
ultimele momente petrecute
între avrigenii care l-au îndrăgit deja. Când a fost rugat să
prezinte frânturi din activitatea desfăşurată în taberele
medical-misionare din Africa
şi Brazilia, dânsul a oferit invitaţilor imagini şi amănunte
de acolo. Locuinţele improprii, copiii defavorizaţi şi lipsurile de hrană şi medicamente ale regiunilor prezentate, au
marcat pe cei din sală, atingându-le sensibilitatea de fiinţe umane.
„Aceasta a fost ziua a doua.”
(Geneza 1:8).
A sosit şi ultima zi. Era
duminică. Sora Cornelia Costea a sosit în timpul nopţii de
la Breaza şi dimineaţa, de la
ora 4, împreună cu o echipă de
surori din comunitatea Avrig,
am început prepararea mâncărurilor. Pentru organizarea
expoziţiei culinare, prin bună-

voinţa doamnei Mihaela
Klingeiss, soţia primarului,
ne-a fost pusă la dispoziţie
atât bucătăria palatului, cât şi
sala restaurantului, cu toate
accesoriile necesare. Am început cu rugăciune şi am lucrat
cu multă dragoste. La ora 12,
ultimele platouri au fost ornate şi toate produsele erau aşezate în camera frigorifică.
După o scurtă perioadă în
care am avut şi noi timp sămergem acasă şi să ne îmbrăcăm de sărbătoare, am revenit
la palat cu şorţuri albe şi mănuşi sterile, şi, în sala restaurantului, pe un lung şir de
mese frumos acoperite, am
pregătit expoziţia culinară.
Prima prezentare era cea a diferitelor sortimente de lapte
vegetal, urmată de crudităţi şi
sosuri pentru salate, de pateuri şi droburi, şniţele şi chiftele, rulade şi burgeri. Conopida
şi ţelina, ciupercile şi cartofii,
dovleceii şi ardeii, spanacul şi
varza, cerealele şi soia, toate
au fost pregătite simplu sau în
combinaţii, oferind atât aspect, cât şi arome. Ultimul
sector era cel al dulciurilor, a
cărui vedere a stârnit multe
exclamaţii.
Invitaţii s-au strâns în număr mai mare decât oricând.
Au venit în sală mulţi tineri şi
numerase familii, soţiile şi soţii stând alături pe scaune, unii
dintre dânşii ţinându-se, tandru, de mâini. Numărul vârstnicilor a fost, de asemenea, ridicat. Ne-a
impresionat
vitalitatea şi luciditatea lelii
Păzitorul Adevărului
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Lina lui Moisică, care a venit
alături de soţul său. La cele
opt decenii de viaţă, lelea Lină
era fericită că a putut veni. Era
întruchiparea reală a unei bătrâneţi frumoase şi demne,
deşi viaţa a trecut-o prin toate
suferinţele ce pot doborî un
om. Îmbrăcată în negru, cu
şorţ satinat, tot negru, cu basmaua-i neagră legată la spate,
lelea Lină a mulţumit respectuos pentru cartea ce tocmai o
primise ca premiu, promiţând
că o va citi şi va face ce scrie în
ea. De pe unele străzi, nu era
nici măcar o persoană prezentă. De pe altele, invitaţii au
venit din fiecare casă, şi au
ocupat locurile chiar în ordinea învecinării lor. S-a adeverit încă o dată adevărul biblic
că, alegerea omului nu este
aceeaşi cu cea a lui Dumnezeu. În timp ce am împărţit
invitaţiile, fiecare dintre noi
am fi putut garanta prezenţa
unui anumit număr de cunoştinţe, sau de prieteni. N-a fost
nicidecum aşa. Cei de la care
am aşteptat să vină nu au venit, iar sala s-a umplut, în
schimb, de persoane cu care
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am avut foarte puţin contact
înainte, sau chiar deloc. O
doamnă a primit invitaţia în
timp ce trecea pe stradă, din
greşeală, numai pentru că a
fost confundată cu altcineva.
La fiecare zi de program însă,
doamna aceasta a fost prezentă şi, împreună cu soţul dânsei, s-au dovedit a fi captivaţi
de subiecte, înscriindu-se şi la
cursul de sănătate. Fireşte,
prezenţa lor, cât şi a tuturor
acelor care au venit, ne-a bucurat mult de tot.
După preludiul muzical, în
încăpătoarea sală festivă a palatului, sora Costea a prezentat principiile de care s-a ţinut
cont la pregătirea meniului.
Nu a fost nimic prăjit în ulei,
totul a fost copt la cuptor, şi
uleiul a fost adăugat ulterior,
în stare crudă. Ingredientele
folosite erau toate vegetale, iar
aroma şi deliciul dulciurilor, se
bazau pe cereale, miere, fructe
uscate sau de sezon. Coloranţii şi mirodeniile incluse, toate
naturale, au dovedit încă odată că sunt binecuvântări dăruite de Dumnezeu pentru bucuria şi sănătatea omului. Pe

fundalul muzical, ordonat şi
liniştit, toţi invitaţii au trecut
la vizitarea expoziţiei culinare.
Degustarea care a urmat,
standul de cărţi cu reţete de
mâncăruri sănătoase şi cu terapii naturiste, muzica, care a
continuat să dea încărcătură
spirituală programului, premiile în cărţi decernate prin
trageri la sorţi, eleganţa şi rafinamentul palatului baroc, frumuseţea parcului şi a acelei
după-amiezi însorite, dar, mai
presus de toate, bucuria comunicării, şi, nu în ultimul
rând, pacea şi atmosfera de
iubire coborâte de la Dumnezeu, au făcut ca evenimentul
să fie perceput de toată lumea,
ca o rară sărbătoare.
Soarele cobora spre apus,
programul era terminat demult iar parcul palatului era
încă înţesat de lume. Unii
dintre invitaţi mai ţineau în
mână o farfurie cu desert, în
timp ce alţii îşi însoţeau copiii
la joacă, pe scările de piatră
dintre brazi. Pe banca de sub
fereastra restaurantului, un
grup de invitaţi sibieni îşi
schimbau impresiile. Un tânăr
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domn, venit împreună cu soţia
sa, a mărturisit: „Am primit şi
noi o invitaţie, ca toţi cei de
aici, şi am venit să ascultăm un
program. Ceea ce ni s-a oferit,
ne-a impresionat. Încă de la
sosire, am fost înconjuraţi cu
multă dragoste. Ne-au fost
oferite, din toate părţile, numai dovezi de iubire. Ne-am
încărcat inimile cu afecţiunea
dumneavoastră şi aşteptăm,
nerăbdători, să ne chemaţi la
programele următoare, deoarece ne-am înscris la curs.”
O doamnă, medic al unei
policlinici din Sibiu, a mărturisit: „Astfel văd eu pe viitor
preocuparea oamenilor pentru
sănătătea lor: prin repetarea
unor astfel de campanii, prin
ţinere de cursuri, (şi eu m-am
înscris azi), fără teorie greu de
înţeles, cu prezentare practică
de gătit simplu şi natural, cu
metode de utilizare a plantelor medicinale şi a altor mijloacelor de terapie naturistă şi,
neapărat, şi cu noţiuni de educare a copiilor. E important ca
ei să înveţe cum să-şi păstreze
şi să-şi dezvolte capitalul de
sănătate din prezent. Aş dori
să vă organizaţi astfel încât, la
sfârşitul fiecărei săptămâni, să
pot cumpăra şi eu familiei
mele, cel puţin câte ceva din
variatul meniu prezentat aici.
Personal, voi fi un client fidel
şi vă voi asigura o clientelă serioasă şi constantă.”
O doamnă din Avrig, modestă şi cu faţa luminată de un
zâmbet deschis, a declarat:
„Când fata mea, care lucrează

la restaurantul Palatului, m-a
chemat să vin, i-am spus că am
o mare durere de cap. De când
sunt aici, mă simt atât de liniştită, încât mi-a trecut toată durerea.”
Un alt grup de vizitatori
din Sibiu, nu înţelegeau cum a
fost posibil ca un simplu eveniment local să strângă atât de
multă lume şi să devină, practic, o festivitate. Le-am răspuns că toţi membrii bisericii
din Avrig ne-am rugat ca numele lui Dumnezeu să fie cunoscut şi onorat prin această
acţiune. Când le-am amintit
despre furtuna zilei anterioare, oprită exact la începerea
programului şi înlocuită cu un
soare strălucitor, ca răspuns al
rugăciunilor înălţate, au rămas
înmărmuriţi şi, cu lacrimi în
ochi au adăugat: „Cu adevărat,
Dumnezeu e mare şi puternic.
I se cuvine recunoştinţă şi închinare.”
„Aceasta a fost ziua a treia.”
(Geneza 1:13).
În urma sondajului de opinie făcut în ultima zi a conferinţei de sănătate de la Avrig,
peste 90 de persoane s-au arătat interesate să urmeze un
curs de terapie naturistă, cu o
frecvenţă de o dată pe lună.
Cursul va cuprinde informaţii
de utilizare a mijloacelor naturale de vindecare şi noţiuni
de bucătărie sănătoasă. Suntem conştienţi de faptul că
greul abia acum începe. Avem
nevoie de rugăciune continuă
şi să fim uniţi. Avem nevoie
de iubire, de multă susţinere,

însă, cel mai mult avem nevoie de Dumnezeu.
Mulţumim:
- fraţilor din conducerea
Conferinţei Ardealul de Sud,
pentru interesul şi sprijinul
acordat;
- fratelui medic Emil Barbu, pentru credinţa şi dragostea dăruite avrigenilor;
- sorei Cornelia şi fratelui
Ioan Costea, care şi-au transformat oboseala în jertfă dăruită lui Dumnezeu;
- sorei Viorica şi fratelui
Cezar Geantă, a căror credinţă vie au transformat muzica
creştină în sensibilă şi mişcătoare lucrare de evanghelizare;
- Sînzianei şi lui Vlad
Geantă, a căror tinereţe şi spiritualitate, adăugate exigenţei
şi dăruirii cu care au interpretat partiturile, au fost mărturii
convingătoare de credinţă;
- doamnei profesoare Mihaela Lepindea, pentru răbdarea şi profesionalismul dovedite în pregătirea corului
din Avrig;
- fraţilor din conducerea
sanatoriului de la Breaza, pentru bunăvoința cu care ne-au
dat tot concursul pentru buna
desfășurare a activității;
- celor care s-au rugat pentru binecuvântarea acestei lucrări, oferind şi suport financiar.

				
Comunitatea Avrig
Viorica Truţa
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Botez în comunitatea Pleașa - Prahova
Comunitatea Pleașa a sărbătorit duminică 23 iunie
2013 evenimentul primirii în rândurile lor a unui nou
membru. Fratele Gabriel Poenaru a făcut legământ cu
Dumnezeu, mărturisind în fața martorilor văzuți și
nevăzuți dorința sa de a duce o viață în de acord cu voința
Sa, lucrând
pentru formarea propriului caracter precum și

pentru salvarea celor din jur.
Îi dorim succes pe drumul vieții și ne rugăm ca
Dumnezeu să-i împlinească dorința de a se bucura
cu El o veșnicie, împreună cu toți cei dragi.

Botez la Bucov
Ziua de 25 august 2013
a fost o zi deosebită pentru
comunitățile Bucov și
București, zi în care trei
tineri: Bogdan și Florentina din Bucov, Alexandru
din București, au
decis să facă legământ cu Dumnezeu
prin botez.
Îi suntem recunoscători Tatălui
nostru Ceresc pentru
modul minunat în
care i-a călăuzit până
în acest moment.
Salutăm cu
bucurie dorința lor
de a-I sluji lui Dumnezeu
pentru restul vieții și
dorim ca impresia sfântă a
Duhului Sfânt, care le-a
sensibilizat inimile și i-a
determinat să facă această
alegere, să rămână
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permanent în ființa lor, ajutând-i să fie
adevărați creștini și totodată canale de
lumină pentru salvarea celor din jur.
Dumnezeu să-i binecuvânteze!
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Botez la Pocioveliște
Două evenimente de bucurie au avut loc
recent în Conferința Ardealul de Nord. Duminică, 18 august, în Comunitatea Pocioveliște
s-a botezat tânăra Gabriela Bogdan. Biserica
a fost plină de musafirii veniți de aproape și nu

numai și credem că au fost mulți oaspeți
nevăzuți care s-au bucurat, de asemenea. Programul special a fost împodobit cu versuri și
muzică, atât în sală cât și la apa botezului.
După primirea în comunitate, cei prezenți au
avut ocazia să participe la o masă pregătită de
organizatori, o adevărată părtășie.

Botez la Oradea
„Eu n-am bucurie mai mare
Dorim ca o parte din bucuria celor botezați, a familiilor lor,
decât să aud despre copiii mei că a slujitorilor Domnului prezenți, a fraților de credință și a
umblă în adevăr.” (3 Ioan 1:4). oaspeților veniți la aceste evenimente să fie împărtășită cu fiecare dintre voi prin aceste rânduri și fotografie.
Nu mai mică a fost bucuria
Dumnezeu să binecuvânteze fiecare suflet care-L caută!
Comunității Oradea și a celor
A consemnat
prezenți, duminică 1 septemGhiță Bizău
brie, când cinci tineri au făcut
legământ cu Domnul: Alexandra Ilieș, Cecilia Pușcaș, Cristina Chirilă, Ioana Moldovan
și Radu Roatiș. Serviciul divin
de laudă și închinare s-a
desfășurat la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea (le
mulțumim!), biserica noastră
fiind neîncăpătoare pentru cei
veniți. Programul s-a continuat
cu botezul efectuat în Crișul
Repede și cu o masă gustoasă
la Restaurantul Vegetarian
„Cris”.
Păzitorul Adevărului
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Botez la Făgăraș
Frații din comunitatea
Făgăraș au sărbătorit evenimentul primirii a șapte noi
membri în mijlocul lor.
Ceremonia de botez a avut
loc duminică 17 septembrie
2013, în localitatea Dridif,
lângă Făgăraș.
Înainte de oficierea botezului candidații împreună cu
rudele, prietenii, colegii și
frații din comunitate, au participat la o adunare spirituală
în biserica din Făgăraș.
Îl rugăm pe Dumnezeu să
călăuzească pașii tinerilor
membri, pentru a păși cu
siguranță pe calea cea dreaptă.
Dorim ca și prietenii lor, care
au auzit Cuvântul lui Dumnezeu rostit cu această ocazie,
să poată fi impresionați de
frumusețea adevărului și, la
vremea potrivită, să poată lua
hotărâri bune în inimile lor.

Activitate misionară la Făgăraș
Săptămâna Mobilităţii Europene, desfăşurată anul acesta sub genericul „Aer curat –
alegerea ta”, este marcată anual
prin diverse activităţi în peste
1500 de oraşe din Europa, şi în
jur de 70 din România.
În Făgăraş, pe lângă alte
instituţii locale, au fost implicate şi Fundaţia Perspective şi
Fundaţia Eden în diversele
activităţi menite să promoveze un stil de viaţă sănătos.
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Astfel, luni, 16
septembrie, elevii unui liceu din
oraş au împărţit
trecătorilor câte
un fruct împreună cu un fluturaş
şi o invitaţie la o
prezentare despre sănătate şi o
expoziţie cu degustare. Produsele au fost pre- surorile şi fraţii din Făgăraş şi
gătite cu o zi înainte de către din zonă, sub îndrumarea so-
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rei Neli Costea, de la Sanatoriul Eden al Fundaţiei Eden
din Breaza.
Prezentarea şi expoziţia de
produse vegan au avut loc la
sediul unei fundaţii culturale
din localitate. Participarea a
fost numeroasă; din oră în oră,
pe parcursul zilei, câteva sute
de elevi de şcoală primară, generală şi liceu, însoţiţi de profesori, dar şi făgărăşeni de
rând, au venit şi au ascultat cu
atenţie timp de aproximativ
40 de minute la sfaturile practice de sănătate prezentate de
sora Viorica Truţa, consultant
nutriţionist. La sfârşitul fiecărei prezentări, se ofereau premii în cărţi mai multor copii
care răspundeau corect la întrebările care erau puse în legătură cu tema prezentată anterior. De asemenea, fiecare
profesor însoţitor primea câte
o carte de sănătate din partea
Editurii Farul Speranţei, care
a fost prezentă pe tot parcursul manifestaţiei. Apoi, toţi
participanţii erau invitaţi la
expoziţia culinară, după care
fiecăruia i se oferea ocazia să
deguste produsele. Acţiunea
s-a bucurat de aprecierea atât
a vizitatorilor, cât şi a reprezentanţilor primăriei. Ca urmare, mai multe zeci de persoane s-au înscris pentru
viitoarele cursuri de bucătărie.
În ziua de miercuri, s-a
mers la un liceu din localitate
unde elevii mai multor clase

au fost învăţaţi să
facă diverse lucruri
practice, astfel au
învăţat să coasă şi să
gătească anumite
produse simple. În
ziua de joi, editura
mai sus amintită a
fost invitată să participe împreună cu
biblioteca
municipală
la o prezentare de carte. Reprezentanţii
editurii au
fost însoţiţi
de
mai
multe surori care au
pregătit băuturi din migdale şi caju; trecătorilor interesaţi li s-a făcut
masaj şi li s-a măsurat tensiunea de către cadre specializate.
Dacă ar fi să enumerăm pe
toţi cei implicaţi în acest proiect, lista ar fi lungă, de la reprezentanţii din conducerea
Uniunii Române şi a Câmpului Ardealului de Sud, până la
cei de la editură şi membrii
simpli din comunitatea locală
şi din zonă. Toţi au fost gata
să dea o mână de ajutor, să se
implice, să ajute. Iar apoi toţi
s-au bucurat să împărtăşească
şi altora din dulceaţa experienţei de a lucra cu şi pentru
alţii.

Uneori este uimitor cum
Dumnezeu deschide uşi şi lucrează prin metode şi oameni
la care nu ne aşteptăm. De
aceea, să fim deschişi, să prindem orice ocazie care ni se
oferă şi să avem credinţă că
atunci când vom face primul
pas în Marea Roşie, Domnul
ne va croi un drum chiar prin
mijlocul ei.
A consemnat,

Mihaela Silaghi
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Colțul copiilor

Toamna

E toamnă. Vântul suflă rece împrăștiind pretutindeni frunzele aurii, maronii, roșiatice, ale copacilor. Norii s-au adunat laolaltă, formând o perdea groasă cenușie, deasupra lumii. Picături mari de ploaie
au început să cadă.
- Mă tem că nu voi mai putea ieși din casă multe zile, se plânse Sorin, privind trist pe fereastră. Este așa urât afară...
- Nu fi așa supărat, îl încurajă Mirela, surioara mai mare. Și toamna are frumusețile ei.
- Nu știu ce poate fi frumos în frunze uscate, ploaie rece, vânt sau
nori cenușii!
- Cel puțin sunt lucruri mai rele care ar putea să ți se întâmple, concluzionă fetița, negăsind cuvinte suficiente să argumenteze
frumusețea toamnei.
- Mai rău decât să plouă în fiecare zi? se interesă copilul.
- Desigur, poate ploua atât de tare încât să se adune apă multă,
care, la un moment dat să intre chiar în casă. Apoi, dacă în casă nu ai
căldură... și acesta este un lucru mult mai rău decât frigul de afară.
Băiatul părea că începe să priceapă că sora lui avea dreptate. Se
așeză lângă fereastră și rămase privind pentru mai mult timp. Apoi,
observând că Mirela îl privește nedumerită, îi spuse:
- Am ales să stau aici și să privesc, observând ce se întâmplă pe o
vreme ca asta.
- Și ce-ai descoperit? întrebă ea.
- Uite, acolo o vrăbiuță se ascunde de ploaie. Cred că îi este destul de
greu să-și găsească mâncare pe o vreme ca asta. O să-i pun pe fereastră
niște frimituri.
- Cățelul e cam zgribulit, mai spuse copilul. Cred că ar fi bine să-i
punem o pătură sau o haină în cușcă...
- Vezi, dacă te ocupi de confortul altora, uiți repede să te vaiți că vremea e urâtă, că nu mai poți ieși afară...
- Ai dreptate, spuse Sorin. Și până la urmă toamna nu e chiar atât de
urâtă, doar un pic cam rece. Dar dacă în casă e cald...

