
Publicație oficială a Asociației Religioase  
a Adventiștilor de Ziua a Șaptea,

Mișcarea de Reformă

Publicație oficială a Asociației Religioase  
a Adventiștilor de Ziua a Șaptea,

Mișcarea de Reformă

Anul XXV / Nr. 3
iulie - septembrie 2014
www.azsmr.ro

Anul XXV / Nr. 3
iulie - septembrie 2014
www.azsmr.ro

În acest număr:
 î  Afară din orașe
 î  Noi și copiii noștri...
 î  Importanța lucrului și odihnei
 î  Organizarea forțelor creștine
 î  Sănătate și armonie  
          pentru trup și suflet



În  aces t  număr

Anul XXV / Nr. 3    
iulie - septembrie 2014
www. azsmr.ro

38 

24

13

4

28
24

16
20

12
8

3
4

32

40
41

44
44

45
46

46
47

47

38
37

Redactor: Daniela Picu
Grafică: Adina Stochiță
Colectivul de redacție:  
Vasile Buftea, Marin Barbu, 
Marius Stroia, Nelu Iancu, Fivi Picu,  
Daniela Picu
Imagini: iStockPhoto, Dreamstime

ISSN: 1584-269x

Revista „Păzitorul Adevărului”  
este o publicație trimestrială editată 
de Asociația Religioasă  
a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – 
Mișcarea de Reformă, care prezintă 
articole pe teme de doctrină biblică, 
cu scopul de a îmbogăți viața spiri-
tuală a acelora care caută să cunoască 
mai mult despre Dumnezeu.

Sugestiile, propunerile și 
experiențele dumneavoastră  
le puteți trimite pe adresa:

Editura Păzitorul Adevărului
str. Morii, nr. 24, Făgăraș, Brașov
Tel: 0268 213 714
E-mail: info@farulsperantei.ro 
www.farulsperantei.ro

Editorial
Meditații

Educație – Familie
Arhivă

Sănătate

Misiune
Știri

Urmăriți de dragostea Sa
Afară din orașe
Pregătiți pentru confruntarea finală 
Noi și copiii noștri... 
Să ne ținem aproape  
de Conducătorul nostru, Hristos!
Importanța lucrului și odihnei  
Din Eden... despre Eden
Organizarea forțelor creștine
Experiența convertirii la Isus, partea a II-a
Conferința spirituală Ardealul de Sud
Conferința spirituală Banat
Conferința spirituală Ardealul de Nord
Sănătate și armonie pentru trup și suflet
Botez la Bogdan Vodă, Maramureș
Botez la Beliu, Banat
Botez la Băile Felix, Ardealul de Nord
Botez la Palilula, Dolj
O zi de neiutat!
Botez la Necșești, Teleorman
Botez la Bucov, Prahova



Editorial 3

C  ei care sunt părinți își amintesc cu plăcere 
de momentele când copiii lor micuți se 
asigurau la fiecare pas că se află în raza 
lor de vizibilitate. Cei mici sunt tentați să 

întrebe în fiecare moment: Mami (Tati) ești aici? 
Odată cu înaintarea în vârstă oamenii se 

simt în siguranță și li se pare jenant ca cineva să-i 
„urmărească” la tot pasul. „Acum sunt mare” 
spune școlarul care, influențat de tovarășii săi, se 
simte rușinat ca mama să-l mai însoțească până la 
școală. Când tânărul adolescent pășește la colegiu, 
prezența părinților alături de el este de-a dreptul 
ridicolă. Observându-i ezitarea părintele se retrage 
înțelegător, continuând să-l „urmărească” de la 
distanță, rugându-L pe Dumnezeu să fie alături de 
el și să-l păstreze în siguranță. 

Îmi amintesc povestea reală a unei fetițe de 
vârstă preșcolară care i-a cerut mamei să nu mai 
vină să o ia de la grădiniță. „Sunt destul de mare ca 
să vin singură”, a explicat ea cu importanță. Mama 
a nesocotit sfatul fetei și la ora la care trebuia ca 
fata să se întoarcă acasă, a pornit încet înaintea 
ei. Pe măsură ce se apropia, mama era surprinsă 
să observe că fata nu se vedea nicăieri. Văzând că 
timpul trece și copilul ei nu apare, mama a grăbit 
pasul și, ajungând la colțul străzii pe care se afla 
grădinița întâlnește copila plângând, însoțită de 
două educatoare. 

„O, bine că ați venit”, a explicat una din ele. 
„Fata dumneavoastră a fost amenințată de mama 
unui copil care s-a simțit nedreptățit. Ea nu este 

vinovată, dar doamna aceasta pare că nu înțelege 
problema și ea dorea să se răzbune.”

Fetița a fost bucuroasă că mama a nesocotit de 
data aceasta sfatul ei și din acea zi n-a mai comen-
tat atunci când mama se pregătea să o conducă 
până la grădiniță. 

În mod asemănător ne simțim adesea în relația 
noastră cu Dumnezeu. Cu cât ne considerăm mai 
„mari” cu atât ne simțim mai îngrădiți de grija Sa 
protectoare. Obișnuim să ne amintim versete în care 
suntem asigurați că „Domnul privește din înălţimea 
cerurilor și vede pe toţi fiii oamenilor” (Psalmii 
33:13), nu ca pe făgăduințe, ci ca pe avertismente a 
căror menire este să ne facă să fim mereu stresați și 
atenți ca nu cumva Ochiul Atotvăzător să observe 
ceva în neregulă. Am vrea ca nimeni să nu observe 
că suntem însoțiți, dar dacă se ivesc necazuri ne 
simțim totuși confortabil ca un sprijin real să fie 
prezent totdeauna în imediata noastră apropiere. 

Teama este adesea urmarea vinovăției. 
Dacă relația noastră cu Tatăl Ceresc este una de 
prietenie, de companie plăcută pe fondul accep-
tării planului Său cu noi, nu vom avea motive 
să ne îngrijorăm. Conștientizarea faptului că El 
veghează mereu pașii noștri ne va aduce siguranță 
și nicidecum neliniște. 

Când Dumnezeu ne asigură că ochii Lui ne 
veghează, ar trebui să fim mulțumitori pentru acest 
har minunat, pe de o parte pentru că nimic rău nu 
ni se poate întâmpla, iar pe de altă parte, pentru 
faptul că El nu trece cu vederea faptele noastre și 
mai ales intențiile noastre. El știe că vrem să facem 
binele, chiar dacă nu totdeauna ne este așa. Prin ur-
mare, dacă uneori cei din jur nu vor înțelege bunele 
noastre intenții, suntem asigurați că cineva a notat 
cu conștiinciozitate ce avem de gând să facem. 

„Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincio-
șilor din ţară” (Psalmii 101:6) este făgăduința lui 
Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Iar noi să 
fim gata să spunem asemenea lui Moise: „Dacă 
nu mergi Tu Însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de 
aici” (Exodul 33:15). 

Urmăriți de dragostea Sa Editorii
„Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia.” (Iov 34:21).



C ând alegem locul unde vrem să locuim, 
n-ar trebui să luăm în calcul numai avan-
tajele materiale ci , în primul rând, trebuie 
să luăm în considerare efectul pe care îl are 

asupra caracterelor noastre locul unde am ales să 
ne asezam locuința. Dumnezeu ne-a descoperit în 
Cuvântul Său unde trebuie să locuim pentru a ne 
forma caractere pentru cer și pentru a fi feriți de 
multe necazuri și greutăți. Oridecâteori oamenii nu 
au luat în considerare planul lui Dumnezeu chiar 
și în alegerea locului unde să locuiască, a fost spre 
paguba lor. Pentru ca familiile noastre să fie ferite de 
influențele rele din această lume trebuie să respectăm 
planul lui Dumnezeu chiar și în această chestiune 
de care depinde chiar fericirea cât timp trăiesc aici și, 
mai important, educația pentru viața viitoare.

Planul lui Dumnezeu la creațiune
„Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: 

Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și 

Cristian Cociuba

supuneți-l.” (Geneza 1:28 p.p.). „El a făcut ca toți 
oamenii, ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe 
toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi 
și a pus anumite hotare locuinței lor.” (Faptele 
Apostolilor 17:26).

Planul lui Dumnezeu, la început, a fost ca 
oamenii să locuiască pe toată fața pământului. 
Niciodată nu a fost voia lui Dumnezeu ca oamenii 
să se îngrămădească în orașe mari. Pentru prima 
dată ideea de cetate sau oraș s-a născut în mintea 
lui Cain „El a început apoi să zidească o cetate și a 
pus numele acestei cetăți numele fiului său, Enoh.” 
(Geneza 4:17).

Planul lui Dumnezeu după potop
„Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii 

săi și le-a zis: ’Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți 
pământul.’ ” (Geneza 9:1). Planul lui Dumnezeu 
după potop a fost același ca și la creațiune; ca 
oamenii să locuiască pe toată fața pământului. 
După potop ideea de cetate sau oraș se naște și se 
dezvoltă în mintea oamenilor care s-au răzvrătit 
împotriva lui Dumnezeu „Și au mai zis: Haidem 
să ne zidim o cetate sau un turn al cărui vârf să 
atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu mai 
fim împrăștiați pe toată fața pământului.” (Ge-
neza 11:4). Ei s-au hotărât să zidească o cetate în 
mijlocul căreia să ridice un turn uriaș, o adevărată 
minune arhitectonică a lumii. Aceste planuri aveau 
ca scop să împiedice pe oameni să se împrăștie 
în colonii pe toată suprafața locuibilă a pămân-
tului pe care să-l supună. Clăditorii acestei cetăți 
s-au hotărât să rămână laolaltă, să întemeieze o 
monarhie, care, în cele din urmă, să ocupe întreg 
pământul.” (PP, pg. 125).

Planul lui Dumnezeu cu poporul 
Său de astăzi

Cu peste 150 de ani în urmă, sorei E. G. 
White  i s-a făcut cunoscut planul lui Dumne-
zeu pentru poporul  Său care trăiește în ultimele 
generații. Vom cita din Sermon and Talks, vol. 2, 
pag. 289: „În armonie cu lumina care mi-a fost 
dată îi îndemn pe oameni să iasă afară din marile 
aglomerații urbane. Orașele noastre cresc în 
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răutate și devine tot mai evident că acei care rămân 
în ele, fără ca acest lucru să fie necesar, fac aceasta 
punându-și în pericol însăși mântuirea sufletelor 
lor.” Dorința lui Dumnezeu de astăzi este ca ei să 
părăsească orașele și să se mute la țară.

„Câtă vreme Dumnezeu îmi dă putere să 
vorbesc poporului nostru, voi continua să apelez la 
părinți să părăsească orașele și să-și întemeieze că-
mine la țară unde pot cultiva pământul și să învețe 
din cartea naturii lecții de puritate și simplitate.” 
(Căminul Advent, pg. 133).

„Nu există nicio familie dintr-o sută care să 
beneficieze fizic, mental sau spiritual de pe urma lo-
cuirii la oraș. Credința, speranța, iubirea și fericirea 
pot fi câștigate mult mai bine în locuri retrase unde 
sunt câmpii, dealuri și copaci. Luați-vă copiii de-
parte de priveliștile și sunetele orașelor. Departe de 
zarva și zgomotul mașinilor și mințile lor vor deveni 
mai sănătoase... Va fi mai ușor să se întipărească în 
inimile lor adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.”

În ciuda faptului că nicio familie dintr-o sută 
nu beneficiază fizic, mental sau spiritual pe urma 
locuirii la oraș ci, dimpotrivă, își pun în pericol 
sufletele, mulți creștini de astăzi ignoră avertis-
mentele Cuvântului lui Dumnezeu sau ale Spiri-
tului Profetic și își aleg să locuiască la oraș. Când 
Dumnezeu ne cere să părăsim orașele trebuie să 
fim conștienți că acest lucru este spre binele nostru 
fizic, mental și spiritual.

„În toată lumea orașele devin locurile unde se 
clocesc viciile. Ori încotro ne îndreptăm privirea 
nu auzim decât gemetele și strigătele celui rău. 
Pretutindeni pândesc ademeniri la senzualitate și 
risipă. Potopul corupției și al crimelor se revarsă 
mereu. Fiecare zi aduce rapoarte lungi despre 
violență, omoruri, sinucideri și de crime odioase. 
Viața la oras este falsă și artificială. Patima puterni-
că după câștigarea de bani, în vălmășeala agitației și 
alergarea dupa plăceri, dorința dupa mărire, lux și 
risipă, toate acestea sunt puteri care abat cugetele 
de la adevăratul scop al vieții la marile mase ale 
omenirii. Ele deschid ușa la mii de păcate. Asupra 
tineretului ele exercită o putere aproape de neîn-
vins.” (MM, pg. 311, 312).

„În loc să vă petreceți viața acolo unde nu 
puteți vedea decât opere omenești, unde cugetele 

rele se trezesc adesea prin vedere și auzire, unde 
neliniștea și confuzia aduc slăbiciune și deranj, mai 
bine mergeti acolo unde puteți admira opere-
le lui Dumnezeu. Căutați liniștea spiritului în 
frumusețea, liniștea și pacea naturii. Lăsați ochiul 
să se repauzeze privind câmpiile, pădurile și coli-
nele înverzite. Priviți la cerul albastru ce nu este 
întunecat de praful și fumul orașului și respirați 
aerul înviorător al cerului. Mergeti acolo unde, de-
parte de tumultul și distracțiile vieții de oraș puteți 
fi singurii tovarăși ai copiilor voștri, unde îi puteți 
ajuta să-L cunoască pe Dumnezeu în operele Sale 
și a educa să devină oameni cinstiți și folositori.” 
(MM, pg. 313, 314).

Invățături din viața lui Lot
„Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câm-

pia Iordanului era bine udată în întregime înainte 
de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la 
Țoar era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptu-
lui. Lot și-a ales toată Câmpia Iordanului și a mers 
spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. 
Avraam a trăit în țara Canaan, iar Lot a locuit în 
cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la 
Sodoma.” (Geneza 13:10-12).

„Orbit de perspectivele unui câștig lumesc, 
Lot pierdu din vedere stările rele de lucruri morale 
și spirituale, pe care el trebuia să le întâmpine 
acolo. Locuitorii câmpiei erau răi și foarte păcătoși 
inaintea Domnului; despre aceasta el nu știa nimic 
sau și dacă știau ceva, ținea aproape ca ceva neîn-
semnat. Și Lot și-a ales toată Câmpia Iordanului. 
Și Lot apucă spre răsărit și își întinse cortul până la 
Sodoma. Cât de puțin prevedea el urmările groza-
ve ale acestei alegeri greșite.” (PP, pg. 141).

„Când Lot se instală cu locuința în Sodo-
ma, el era în totul hotărât să se țină curat față de 
nelegiuirile de acolo și să poruncească casei sale 
după el. Dar el fu departe de a-și ajunge scopul... 
Influențele stricăcioase din jurul lui, aveau o mare 
înrâurire asupra credinței lui, iar relațiile copiilor 
săi cu locuitorii Sodomei legau în cea mai mare 
parte interesele sale cu ale lor. Urmările stau în 
fața noastră. Mulți comit încă mereu aceleași 
greșeli. Când își caută un loc de locuit, ei privesc 
mai mult la avantajele vremelnice, pe care le 
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pot câștiga, decât la influențele morale și sociale 
care vor înconjura familiile lor. În speranța de 
a ajunge la o mai mare prosperitate, ei își aleg o 
regiune frumoasă și mănoasă sau se mută într-un 
oraș înfloritor; dar copiii lor sunt înconjurați de 
ispite și, nu de puține ori, ei leagă raporturi care 
sunt defavorabile dezvoltării spiritului pietății și 
formării unui caracter. Atmosfera unei moralități 
lăbărțate, înclinația de a lucra contra influenței 
părinților, exemple de răsculare contra autorității 
părintești și dumnezeiești, stă tineretului mereu 
în fața ochilor. Mulți intră în relații intime cu 
necredincioșii și trec de partea vrăjmașilor lui 
Dumnezeu.” (PP, pg. 184).

Pentru că Lot a făcut o alegere greșită 
așezându-și locuința în mijlocul locuitorilor stricați 
ai Sodomei și-a pierdut toată averea și familia, în 
cele din urmă ajungând să locuiască într-o peșteră. 
Ce trist! Mulți creștini repetă azi greșeala lui Lot. 
Atunci când aleg unde să locuiască, ei privesc mai 
mult la avantajele materiale. Pentru ca familiile 
noastre să fie ferite de influențele demoralizatoare 
de la orașe, Domnul ne sfătuiește prin Cuvântul 
Său să părăsim orașele și să ne mutăm la țară.

Studierea și practicarea agriculturii
„Domnul dorește ca poporul Său să se mute la 

țară, unde își poate lucra propriul teren și produce 
propriile fructe și legume, unde copiii pot fi aduși 
în contact direct cu lucrurile lui Dumnezeu în 
natură. Luați-vă familiile departe de orașe. Aceasta 
este solia mea.” (Lucrarea medicală, pg. 350).

Astăzi noi ar trebui să înțelegem mai bine 
decât oricare altă generație din trecut de ce Spiritul 
Profetic ne somează să ne așezăm la țară locuința și 
să avem propriul teren unde să producem legume 
și fructe. Astăzi legumele și fructele pe care le 
cumpărăm de la piață sau din marile magazine sunt 
tratate cu o mulțime de substanțe chimice foarte 
dăunătoare pentru sănătate. Dacă vrem să fim feriți 
de bolile de care suferă societatea astăzi, trebuie să 
ascultăm de ceea ce Domnul ne spune în Cuvântul 
Său. Să locuim la țară și să avem propria grădină 
cu legume și fructe, să respectăm legile sănătății și 
toate legile și poruncile pe care Domnul ni le-a dat 
în marea Sa îndurare.

„Lucrarea pământului este una din cele mai 
bune ocupații, punând la lucru mușchii și odihnind  
mintea. Studiile agricole ar trebui să fie ABC-ul 
educației predate în școlile noastre.” (6T., pg. 179).

Pentru a ne hrăni sănătos este necesar să 
cunoaștem și să practicăm agricultura. Prin prac-
ticarea agriculturii se pun în mișcare mușchii și se 
dă odihnă minții. De aceea agricultura este una din 
cele mai bune ocupații și este necesar să fie studiată 
în școlile noastre.

„Am văzut cum s-au doborât și au fost scoși 
din rădăcini copaci uriași, am văzut fierul plugului 
înfipt în pământ, întorcând brazde adânci pentru 
răsădirea de pomi fructiferi și pentru semănarea 
semințelor. Elevii trebuie să învețe ce înseamnă 
aratul și că lopata, cazmaua, grebla și grapa sunt 
unelte pentru o muncă onorabilă și folositoare.” 
(6T., pg. 192).

Astăzi agricultura este o meserie disprețuită. 
Dar creștinii nu trebuie să gândească în felul 
acesta. În aceste zile de pe urmă, când fructele și le-
gumele sunt crescute aproape artificial, otrăvite cu 
substanțe chimice aplicate pentru a grăbi coacerea 
sau pentru a se menține mult timp vandabile și, în 
consecință, dăunătoare sănătății, mult disprețuita 
meserie a țăranului va ajunge ocupația omului 
înțelept care știe să-și îngrijească sănătatea.

„Cel care-și câștigă existența prin agricultură 
scapă de multe ispite și are nenumărate privilegii și 
binecuvântări de care sunt lipsiți cei a căror muncă 
se desfășoară în orașele mari. Iar în aceste zile ale 
trusturilor mamut și ale competiției din viața de 
afaceri, numai puțini se bucură de o independență 
atât de reală și de o siguranță atât de mare că vor fi 
răsplătiți din belșug pentru munca lor, așa cum este 
cazul celor ce lucrează pământul.

 În studiul agriculturii, elevii să nu beneficieze 
numai de teorie, ci și de practică. În timp ce învață 
ce are de spus, știința despre natură și pregătirea 
solului, valoarea diferitelor tipuri de culturi și 
cele mai bune metode de producție, să-și pună în 
practică aceste cunoștințe. Învățătorii să împartă 
munca lor cu studenții și să arate ce rezultate pot fi 
atinse printr-un efort plin de îndemânare și price-
pere. Poate fi trezit astfel un interes real, o ambiție 
de a face lucrarea în cea mai bună manieră cu 
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putință. O astfel de ambiție, împreună cu efectul 
înviorător al exercițiului fizic, al soarelui și aerului 
curat, va crea o dragoste pentru munca agricolă 
care, în cazul multor tineri se va transforma în 
alegerea de a îmbrățișa acest gen de ocupație. Pot fi 
stabilite în felul acesta influențe care vor avea greu-
tate în stăvilirea valului de persoane care migrează 
acum către marile orașe.” (Ed, pg. 219, 220).

Importanța cunoașterii datoriilor 
practice ale vieții

„În ciuda a tot ce s-a spus și s-a scris despre 
demnitatea muncii, există un simțământ general 
că ea ar fi degradantă. Tinerii se agită să devină 
învățători, funcționari, comercianți, medici, avocați 
sau să ocupe vreo altă poziție care nu pretinde efort 
fizic. Tinerele disprețuiesc munca în gospodărie și 
caută o educație în alte ramuri. Aceștia trebuie să 
afle că nici bărbații, nici femeile nu sunt dezonorați 
prin muncă cinstită. Ceea ce dezonorează este 
lenevia și dependența egoistă. Lenevia nutrește ce-
darea în fața plăcerilor, rezultatul fiind o viață goală 
și stearpă – un teren care invită creșterea tuturor 
relelor. „Când un pământ este adăpat de ploaia care 
cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor 
pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la 
Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este 
lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a 
i se pune foc.” (Evrei 6:7, 8).

„Multe din ramurile de studiu, care consumă 
timpul studentului, nu sunt esențiale pentru cali-
tatea de a fi folositor sau pentru fericire; dar este 
esențial ca fiecare tânăr să se întâlnească în mod 
statornic cu îndatoririle de zi cu zi. Dacă trebuie 
neapărat, o tânără se poate dispensa de cunoașterea 
limbii franceze, a algebrei sau chiar a pianului; 
dar este indispensabil ca ea să învețe să facă pâine 
bună, să croiască veșminte potrivite și să-și îndepli-
nească în mod eficient multele datorii care țin de 
gospodărie.” (Educația, pg. 215, 216).

Pe lângă cunoașterea agriculturii, trebuie să 
cunoaștem și să împlinim toate datoriile care re-
vin oricărui creștin în gospodărie. Astăzi, pentru 
o tânără este foarte important să știe să facă pâine 
bună deoarece pâinea pe care o cumpărăm din 

supermarket conține o mulțime de conservanți 
chimici, afânatori și alte substanțe chimice, (E-
uri) care sunt dăunătoare sănătății. De asemenea, 
este important ca tinerele și tinerii noștri să 
învețe să facă mâncare sănătoasă. Acest lucru este 
mai important chiar decât cunoașterea știintelor 
sau învățarea limbilor. Dacă se poate să învețe și 
una și cealaltă cu atât mai de folos vor fi în viață și 
vor învăța să depășească obstacolele și greutățile 
care apar pe neașteptate. Astăzi mulți tineri sunt 
nerăbdători să ajungă profesori sau medici în 
timp ce neglijează datoriile practice ale vieții.

„Exercițiile care deprind mâinile să fie 
folositoare și-i formează pe tineri să poarte partea 
ce le revine din poverile vieții dau tărie fizică 
și dezvoltă fiecare aptitudine. Toți ar trebui să 
găsească ceva de făcut care să fie de folos pentru 
ei și de ajutor pentru alții. Dumnezeu a rânduit 
munca drept o binecuvântare și numai lucrătorul 
sârguincios găsește adevărata glorie și bucurie a 
vieții.” (6T., pg. 180).

„În veacurile dinainte, oamenii care trăiau sub 
călăuzirea lui Dumnezeu duceau o viață simplă. Ei 
trăiau în sânul naturii. Copiii participau la munca 
părinților și studiau frumusețile și tainele tezauru-
lui natural. În liniștea câmpului și a pădurii, ei se 
ocupau cu acele adevăruri magnifice, care fuseseră 
încredințate ca o comoară sfântă din generație 
în generație. O astfel de pregătire a dat oameni 
puternici.” (Educația, pg. 211).

Oamenii lui Dumnezeu care  au trăit în 
primele secole erau puternici și viguroși fizic și 
sănătoși intelectual. Ocupația lor era cultivarea 
pământului și creșterea animalelor, aceste ocupații 
contribuind la dezvoltarea echilibrată a tuturor 
capacităților lor fizice, morale și spirituale. Când 
Dumnezeu ne spune unde ar trebui să ne așezăm 
locuința pentru a ne dezvolta armonios caracterul 
pentru cer, pentru a avea o sănătate fizică bună 
pentru noi și familiile noastre, El urmărește ferici-
rea noastră și binele nostru suprem. El dorește să 
ne ferească de ispitele și greutățile din aglomerațiile 
de la oraș și să ne pregătească caracterele pentru 
cer. Să fim folositori și de ajutor pentru semenii 
noștri. Dumnezeu va fi astfel proslăvit iar planul 
lui Dumnezeu va fi împlinit în noi.
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Pregătiți pentru confruntarea finală
Daniela Picu

„Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7).

În timp ce ne îndeamnă să nu ne temem 
pentru că vrăjmașul nostru este deja biruit, 
Dumnezeu nu ascunde de noi subtilitățile 
vrăjmașului, capacitatea sa de a valorifica fie-

care punct strategic prin care ar putea avea acces 
la sufletele noastre. 

Biruința va fi de partea noastră în condițiile 
în care alegem să rămânem sub stindardul Mie-
lului, atașându-ne Celui care a câștigat o victorie 
remarcabilă în lupta cu Satan. 

Lupta pe care o avem de dus nu este una 
nesemnificativă. Nu avem de luptat cu elemente 
omenești ale căror puteri ar putea fi comparate cu 
cele ale noastre. Cel care ne-a declarat război are 
proveniență divină și, deși decăzut din drepturi, 
își menține încă abilități notabile, strategii inteli-
gente și putere incomensurabilă. 

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii 
și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care 
sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:12). 

Având în vedere toate aceste aspecte cu-
vântul lui Dumnezeu ne recomandă o armură 
cu care am putea să ne protejăm și să ne ajutăm 
totodată în lupta care ne stă înainte. Nimic din 
ceea ce conține acest echipament nu este lipsit 
de semnificație. „Luați toată armătura” – este 
îndemnul din partea Domnului, subliniind 
că numai în aceste condiții biruința va fi de 
partea noastră. 

Un alt lucru demn de luat în considerare 
referitor la acest „costum” de luptător este faptul 
că semnificația părților sale componente este una 
bazată pe logică și importanța fiecăreia poate fi 
argumentată. 

„Mijlocul încins cu adevărul”
Nu este ceva neobișnuit faptul că soldații 

aleg să-și păstreze mijlocul protejat de o centu-
ră suficient de lată care are rolul de ale păstra 
verticalitatea, de a le proteja coloana vertebrală. 
Cureaua aceasta este de obicei prevăzută cu 
suporți pe care se pot păstra armele de luptă, ele 
fiind astfel la îndemâna luptătorului. 

Atunci când poporul Israel se pregătea să pă-
răsească Egiptul, printre instrucțiunile primite în 
vederea pregătirii lor era și aceea ca „mijlocul să 
fie încins” (Exodul 12:11). Despre prorocul Ilie, 
a cărui misiune a fost una dificilă, de adevărat 
luptător (chiar dacă lupta nu era una de natură 
fizică), raportul biblic ne spune că „era un om 
îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o curea la 
mijloc” (2 Regi 1:8), iar Ioan Botezătorul purta 
de asemenea un brâu de curea care îi proteja 
mijlocul (Marcu 1:6). După victoria de la Carmel 
Ilie „și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui 
Ahab” (1 Regi 18:46). 

De altfel oricine poate experimenta că 
menținerea mijlocului într-o poziție fixă îți dă 
senzația (și nu numai) siguranței depline asupra 
mișcărilor. 

Centura pe care Dumnezeu ne cere să o 
purtăm în jurul mijlocul nostru în timpul luptei 
continue pe care o avem de dus este adevă-
rul. Nimic nu ne poate proteja de atacurile 
vrăjmașului decât Domnul Hristos care afirmă 
despre Sine: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”! 
(Ioan 14:6). 

Mai mult decât atât adevărul spus în orice 
împrejurare, trăit în viețile noastre, constituie o 
protecție sigură pentru toți cei care au de înfrun-
tat atacurile vrăjmașului. 

Există tendința de a crede că uneori minciu-
na  sau o ușoară ocolire a adevărului ne-ar putea 
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ajuta să ne descurcăm în viață. Aceasta este doar 
o impresie, pentru că adevărul va ieși curând la 
iveală și atitudinea de nesinceritate va fi demas-
cată aducând dezonoare celui care-și permite un 
astfel de comportament. 

Atunci când ispitele ne înconjoară, când ni 
se prezintă diverse argumente care tind să ne de-
părteze de un „așa stă scris”, doar adevărul curat 
ne poate proteja. Exemplul Domnului Hristos, 
viața Sa curată și lipsită de viclenie, reprezin-
tă un refugiu sigur pentru toți acei care 
doresc să devină asemenea Lui. Aici, în 
centura adevărului, avem Cuvântul lui 
Dumnezeu – sabia Duhului 
– din care putem extrage 
minunate făgăduințe, 
precum și suporturi 
pentru fiecare din 
principiile pe care 
ne bazăm acțiunile. 
’Stă scris’ a fost 
singura armă pe care 
Domnul Hristos a 
folosit-o când is-
pititorul a venit 
cu șiretlicurile 
lui.” (Îndruma-
rea copilului, pg. 
23). Și noi vom 
fi în siguranță doar 
dacă procedăm asemănă-
tor. „Poporul lui Dumnezeu ar trebui 
să fie în stare să-l întâmpine cu cuvintele 
’Stă scris,’ așa cum a făcut și Mântuito-
rul nostru. Satan poate cita Scriptura 
astăzi ca și în zilele lui Hristos și-i va 
perverti învăţăturile pentru a-și susţine 
înșelătoriile, dar versetele clare ale 
Bibliei vor oferi în orice luptă arme 
puternice.” (Istoria mântuirii, pg 59). 

Platoșa neprihănirii

Platoșa este o „armură de zale, de 
fier, de piele etc. de forma unui pieptar, 
cu care se îmbrăcau oștenii în Antichitate 

și în Evul Mediu spre a se apăra de loviturile 
dușmanilor” (DEX). 

Prin poziția ei platoșa asigură protecție 
deplină organelor principale ale corpului. În mod 
special inima se află în siguranță atunci când ea 
este ascunsă sub o platoșă rezistentă. 

Ce înseamnă neprihănire? Dicționarul o 
definește ca fiind „calitatea a ceea ce este fără 

prihană, fără păcat, fără vină, pur” (DEX). 
Deși Cuvântul lui Dumnezeu 

conține câteva exemple de oameni 
pe care-i numește „neprihăniți” 
(Geneza 6:9; Geneza 15:6;  
1 Regi 9:4) este bine cunoscut 

faptul că ei au fost 
socotiți neprihăniți 

prin meritele 
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Domnul Hristos, care a luat asupra Sa pedeapsa 
păcatului, plătind cu propria-I viață prețul călcării 
legii. „… fiindcă știm că omul nu este socotit nepri-
hănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în 
Isus Hristos…” (Galateni 2:16 p.p.).

În timp ce, la o apreciere superficială 
obișnuim să împărțim lumea în „buni și răi”, 
trebuie să recunoaștem că în fața lui Dumnezeu 
„toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dum-
nezeu” (Romani 3:23). Prin urmare nu există 
„buni și răi”, „drepți și păcătoși” ci doar păcătoși, 
aceștia împărțindu-se în două clase în funcție de 
disponibilitatea lor de a-și mărturisi păcatele și a 
implora ajutor, prin meritele Domnului Hristos. 

A fi îmbrăcați cu platoșa neprihănirii în-
seamnă a fi de acord ca jertfa Domnului Hristos 
să curețe viețile noastre. Dacă în fața judecății Îl 
„angajăm” pe El pentru a ne prezenta cazurile, în 
calitate de Avocat, atunci „pârâșul fraţilor noștri”, 
care zi și noapte ne acuză înaintea lui Dumnezeu 
(Apocalipsa 12:10) va primi ca argument semne-
le cuielor rămase în palmele Celui care Și-a dat 
viața pentru noi. 

Cu toate acestea „dacă, în timp ce căutăm să 
fim socotiţi neprihăniţi în Hristos, și noi înșine 
am fi găsiţi ca păcătoși, este oare Hristos un sluji-
tor al păcatului? Nicidecum!” (Galateni 2:17).

 „Neprihănirea lui Hristos nu este o haină 
care să acopere păcatele nemărturisite și nepără-
site; ea este un principiu de viaţă care transformă 
caracterul și stăpânește purtarea. Sfinţenia este 
o predare deplină lui Dumnezeu; este o totală 
supunere a inimii și vieţii faţă de principiile ceru-
lui.” (H.L.L., cap. 61 - Zacheu). 

Încălțăminte: râvna Evangheliei păcii

Prin „râvnă” înțelegem un „imbold lăuntric, 
puternic, pornire aprinsă spre ceva, sârguință, zel, 
ardoare, evlavie” (DEX). 

Ostașul lui Hristos care-și propune să 
obțină biruința nu va avea o atitudine nepă-
sătoare, indolentă, trecând prin viață fără să 
aibă o țintă precisă. În timp ce nu se va expune 
de bună voie pericolului, el nu va da dovadă 
de lașitate, ci va înainta pe „linia de bătaie” cu 

dorința sinceră de a purta „luptele Domnului”, 
coste aceasta oricât ar costa. 

Din remarca pe care apostolul Pavel o face cu 
privire la israeliți, identificându-i ca pe unii care 
„au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere” 
(Romani 10:2), putem concluziona că râvna 
unui om îi va aduce succesul dorit numai atunci 
când lucrează în strânsă legătură cu înțelepciunea 
dăruită de sus. (Pavel vorbește cu putere, ca unul 
care a manifestat cândva o râvnă lipsită de price-
pere atunci când îi persecuta pe creștini.) 

În sens pozitiv râvna însoțită de cunoașterea 
de Dumnezeu îl va face pe posesorul ei o unealtă 
folositoare, a cărui dorință este de a duce și altora 
vestea cea bună a Evangheliei. Aceasta este un 
indiciu concludent că el este încălțat cu râvna 
Evangheliei păcii. 

„Orice ucenic sincer se naște în Împărăţia lui 
Dumnezeu ca misionar. Nici nu apucă să-L cu-
noască bine pe Mântuitorul, că dorește să le facă 
și altora cunoștinţă cu El. Adevărul mântuitor și 
sfinţitor nu poate fi închis în inima lui. Cel care 
bea din apa vie devine un izvor al vieţii. Cel ce 
primește devine un dătător. Harul lui Hristos în 
suflet este ca un izvor în deșert, ţâșnind pentru a-i 
înviora pe toţi.” (D.V., cap. Pe Tine Te voi lăuda 
fără încetare). 

Scutul credinței

Scutul este o piesă adițională a costumației 
ostașului, o bucată de metal prevăzută cu un mâ-
ner pe care soldatul o folosește pentru a-și proteja 
părțile vulnerabile ale corpului. 

Avem nevoie de credință în viața noastră 
plină de lupte și confruntări, pentru că nu toate 
lucrurile sunt clare și demonstrabile. Există 
bătălii din care nu putem ieși biruitori decât prin 
credință, așa cum pe vremuri poporul Israel a ieșit 
adesea învingător doar încrezându-se în puterea 
nemărginită a lui Dumnezeu. „Prin credinţă au 
căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite 
șapte zile… Prin credinţă au cucerit ei împără-
ţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au 
astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au 
scăpat de ascuţișul sabiei, s-au vindecat de boli, 
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au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile 
vrăjmașe.” (Evrei 11:30,33,34).

Cum ne va ajuta credința să stingem 
„săgețile arzătoare ale celui rău”? Bazându-ne pe 
făgăduințele lui Dumnezeu, atunci când diavolul 
ne va acuza inspirându-ne teamă și neîncredere. El 
ne va șopti adesea că suntem slabi, iar ca argument 
ne va arăta aspecte negative din viața noastră, 
înclinații firești, slăbiciuni și defecte de caracter. 

„Să nu facem din eul nostru personal centrul 
preocupărilor noastre, făcându-ne temeri și griji 
cu privire la faptul că vom fi mântuiţi sau nu. 
Toate acestea ne îndepărtează sufletul de Izvorul 
puterii noastre. Încredinţează lui Dumnezeu 
problema rămânerii tale în El și încrede-te în El! 
Cugetă și vorbește despre Hristos! Fă ca eul tău să 
dispară în El! Dă la o parte orice îndoială; elibe-
rează-te de teamă! Spune împreună cu apostolul 
Pavel: „Trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăiește în mine. Și viaţa pe care o trăiesc acum în 
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, 
care m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine” 
(Galateni 2:20). Rămâi liniștit în Dumnezeu! 
El este în stare să păzească ce I-ai încredinţat.” 
(C.C.H. cap. 8. Creșterea în Hristos). 

Coiful mântuirii

Piesa care are menirea să protejeze capul 
unui ostaș poată denumirea de coif. Indife-
rent de forma sau de materialul din care este 
confecționat, coiful completează armura și are 
un rol important în protejarea părții superioare 
a corpului. Uneori coiful este astfel confecționat 
încât permite detașarea parțială (deschiderea) 
anumitor părți componente astfel încât să per-
mită o mai bună vizibilitate în condițiile în care 
împrejurările permit acest lucru.

Situația aceasta o întâlnim la Goliat, viteazul 
filistean care, considerându-se superior copilului 
David care înainta spre el, „trânti pe spate viziera 
coifului care-i apăra fruntea și se năpusti asupra 
potrivnicului său pentru a se răzbuna” (P.P. cap. 63: 
David și Goliat). Prin providență divină piatra tri-
misă de David „ a lovit pe filistean în frunte și piatra 
a intrat în fruntea filisteanului” (1 Samuel 17:49). 

Nu a fost suficient că armura pe care o purta 
acest viteaz l-a protejat în toate luptele purtate de 
el. O clipă de neatenție, un moment în care s-a 
crezut în siguranță i-a adus pieirea. 

Mântuirea care este destinată să ne protejeze 
capul reprezintă speranța care ar trebui să ne 
anime atunci când împrejurările nu ne prevestesc 
ceva bun. „Dar Israel va fi mântuit de Domnul, 
cu o mântuire veșnic.” (Isaia 45:17). Mântuirea 
ar trebui să fie ținta vieții noastre și toate celelalte 
înclinații să le subordonăm acestui scop. 

Soldatul care se dedică în totalitate luptei, se 
avântă în aceasta fără să se gândească prea mult 
dacă prin acțiunile sale își periclitează viața sau 
mutilarea corpului său. El are în vedere victoria și 
luptă pentru aceasta cu orice preț. „Și ei fac lucrul 
acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: 
noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care 
nu se poate veșteji.” (1 Corinteni 9:25). 

Sabia Duhului

Am amintit deja că sabia este arma de luptă 
care rămâne așezată în centura ce înconjoară 
mijlocul unui soldat sau este mânuită cu iscusință 
de mâna sa. 

În mod asemănător toate principiile pe care 
se bazează acțiunile noastre trebuie să aibă suport 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când îl cităm 
să facem aceasta în deplină cunoștință, argumen-
tele noastre fiind bazate în exclusivitate pe un 
„așa stă scris”. 

Rugăciunea și vegherea reprezintă de 
asemenea arme eficiente în dotarea ostașului 
creștin. În lupta sa el nu va neglija niciun mo-
ment faptul că depinde în totul de o putere mai 
presus de cea pe care o deține și el nu va conside-
ra umilitor sau lipsit de importanță gestul de a 
se prosterna în fața Autorității Supreme pentru 
a cere ajutor și protecție. 

Fie ca această armătură să poată fi purtată 
de fiecare dintre cei care răspund cu dragă inimii 
invitației de a se înrola sub stindardul Domnului 
Hristos în lupta împotriva „duhurilor răutății 
care sunt în locurile cerești” (Efeseni 6:11).
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Noi și copiii noștri…
Marius Stroia

D eși atunci când se naște, pruncul 
manifestă un comportament „egoist 
prin excelenţă” – dictat de instinctul 
său de supravieţuire – care-l determină 

să-și afirme cât se poate de vocal nevoile, fără a ţine 
seama de cei din jur, odată cu trecerea timpului, el 
învaţă – în cel mai fericit caz – să ţină cont de ne-
voile celor din jur și să adopte o atitudine diferită 
de cea iniţială, în care părea să considere că el s-ar 
afla în centrul universului, iar toţi ceilalţi ar trebui 
să graviteze în jurul său, îndeplinindu-i nevoile.

Paralel cu înaintarea în vârstă și înţelegere, ar 
trebui să existe însă și un progres în traseul de la 
egoism spre altruism, altruism care, în cazul ideal, 
capătă un nou și puternic imbold începând de 
la căsătorie și care culminează după nașterea copi-
ilor, când viaţa și priorităţile noastre înregistrează 
transformări dramatice.

Dacă până atunci oamenii își mai căutau și 
confortul propriu, gândindu-se preponderent 
la binele și comoditatea lor și făcând planuri în 
acest sens, odată cu nașterea copiilor, priorită-
ţile se schimbă radical, viaţa desfășurându-se de 
acum sub egida – direct exprimată sau nu: „Totul 
pentru cei mici!”

Zi și noapte, vară sau iarnă, în timp de mun-
că sau vacanţă, cei mici se află în centrul atenţiei 
noastre, captivându-ne nu doar timpul și preocu-
parea, ci în mare măsură și mijloacele financiare, 
tot ce este mai bun, fiind întotdeauna pentru ei. 
Și toate acestea fără niciun strop de frustrare, ci 
mereu cu bucuria de a dărui, ca „să le fie lor bine,” 
din acest bine al lor derivând și bucuria noastră 
supremă, întrucât am ajuns să ne trăim viaţa prin 
ei, bucuriile și necazurile noastre rezonând cu 
reușitele sau nereușitele lor.

„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, 
și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbele 22:6)

Fără a mai ţine cont de convenienţele sau 
preferinţele noastre proprii și fiind literalmente 
dispuși la orice sacrificiu, încercăm să le creăm 
condiţiile optime în vederea unui start cât mai 
bun în viaţă, mulţumindu-ne cu rolul de rampă 
de lansare, care nu mai există pentru sine, ci pen-
tru a facilita o lansare cât mai sigură și de succes.

Pentru aceasta, căutăm să le oferim hrana cea 
mai adecvată vârstei – gustoasă și sănătoasă în 
același timp, asigurându-ne mereu că au mâncat 
suficient calitativ și cantitativ, să le procurăm 
îmbrăcămintea necesară, să le asigurăm un mediu 
cât mai propice din toate punctele de vedere, să 
le găsim medicii cei mai capabili, școala cea mai 
bună (adesea însoţită de „meditaţiile” de rigoare), 
în speranţa că toate acestea îi vor ajuta să devină 
oameni „de succes” în viaţă.

Și nu e rău că facem aceasta, greșit ar fi să 
credem însă, că simpla creare a acestor premise 
le-ar asigura implicit succesul în viaţă. Și aceasta, 
pentru că adevăratul succes nu depinde neapărat 
sau exclusiv de condiţiile materiale create de 
părinţi, ci într-o măsură covârșitoare de educaţia 
ce le-a fost oferită – iar aceasta nu se rezumă la 
acumularea de cunoștinţe școlare și nu se măsoară 
doar după rezultatele la învăţătură.

Și aceasta pentru că, în ultimă instanţă, 
adevăratul succes în viaţă îl reprezintă dobândirea 
vieţii veșnice – orice altceva mai puţin decât aceasta 
însemnând cel mai dezastruos eșec – indiferent de ni-
velul de trai sau de confortul celor câteva zeci de ani 
petrecuţi în această lume efemeră. Iar în dobândirea 
acesteia, părinţii pot avea un loc decisiv – reciproca 
fiind de asemenea valabilă, și anume că neîndepli-
nirea îndatoririlor lor părintești în ceea ce privește 
educaţia scade dramatic șansa copiilor la mântuire:
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„Instruirea timpurie a copiilor este o temă pe 
care toţi ar trebui s-o studieze. Trebuie să facem 
din educarea copiilor noștri o lucrare, întrucât 
mântuirea lor depinde în mare parte de educaţia 
care le-a fost dată în copilărie.” (Îndrumarea 
copilului, pg. 27 eng.)

Înţelegând importanţa covârșitoare a 
educării corespunzătoare a copiilor, atât pentru 
viaţa aceasta cât și pentru veșnicie, se impune 
să ne punem cel puţin două întrebări principale 
în legătură cu aceasta – întrebarea cu privire la 
conţinutul educaţiei și cea cu privire la modul de 
transmitere a acesteia.

1. Ce este adevărata educație?
„Viaţa de pe pământ este începutul vieţii din 

ceruri; educaţia de pe pământ este o iniţiere în 
principiile cerului; lucrarea vieţii de aici este o 
instruire pentru lucrarea vieţii de acolo. Ceea ce 
suntem acum, în caracter și servire sfântă este o 
imagine anticipată a ceea ce vom fi.” (Căminul 
advent, pg. 535 eng.)

„Adevărata educaţie înseamnă mai mult 
decât urmarea unei anumite direcţii de studiu. 
Ea este amplă și include dezvoltarea armonioasă 
a tuturor puterilor fizice, precum și a facultăţilor 
mentale. Ea învaţă dragostea și teama de Dum-
nezeu și este o pregătire pentru îndeplinirea 
credincioasă a îndatoririlor vieţii.

Educaţia corespunzătoare include nu doar 
disciplină mentală, ci acea instruire care va asigura 
principii morale sănătoase și un comportament 
corect.” (Îndrumarea copilului, pg. 293 eng.)

„... Care este educaţia esenţială pentru acest 
timp? Educaţie înseamnă mult mai mult decât pre-
supun mulţi. Adevărata educaţie cuprinde instruirea 
fizică, mentală și morală, pentru ca toate puterile să 
fie calificate pentru cea mai bună dezvoltare, pentru 
a face serviciu pentru Dumnezeu și a lucra pentru 
înălţarea omenirii.” (CSA, pg. 65 eng.)

„Asupra tuturor părinţilor zace obligaţia de a 
da instruire fizică, mentală și spirituală. Ar trebui 
să fie scopul fiecărui părinte acela de a asigura co-
pilului său un caracter simetric și bine echilibrat.
(Îndrumarea copilului, pg. 17 eng.)

2. Cum trebuie să fie desfășurată 
adevărata educație și când ar trebui 
ea să înceapă?

Din pricina complexităţii sale, acest capitol 
s-ar cuveni împărţit în mai multe subcapitole, 
precum:

2 – A. Cui îi revine principala responsabilita-
te în educație?

„Sistemul de educaţie stabilit în Eden își 
avea centrul în familie. ... Școala lor era în cel mai 
adevărat sens o școală de familie.

În planul divin de educaţie, așa cum a fost 
el adaptat condiţiei omului după cădere, Hristos 
stă ca reprezentant al Tatălui, veriga de legătură 
între Dumnezeu și om; El este marele învăţător 
al omenirii. Și El a rânduit ca bărbaţi și femei să 
fie reprezentanţii Săi. Familia era școala și părinţii 
erau învăţătorii.

În viaţa obișnuită, familia era atât o școală 
cât și o biserică, părinţii fiind instructorii în do-
meniul secular, cât și religios.” (Căminul advent, 
pg. 181 eng.)

„În înţelepciunea Lui, Domnul a poruncit ca 
familia să fie cea mai mare dintre toate agenţi-
ile educaţionale. Educaţia copilului trebuie să 
înceapă în cămin. Aici este prima sa școală. Aici, 
cu părinţii săi ca instructori, el trebuie să înveţe 
lecţiile care trebuie să-l conducă prin viaţă... Dacă 
copilul nu este instruit în mod corespunzător 
aici, Satan îl va educa prin agenţii aleși de el. Cât 
de importantă este, deci, școala din cămin!

Priviţi cercul familiei ca pe o școală de instru-
ire, unde vă pregătiţi copiii pentru îndeplinirea 
îndatoririlor lor acasă, în societate și în biserică.” 
(Căminul advent, pg. 182 eng.)

 „Cuvântul ‚educaţie’ înseamnă mai mult 
decât un curs de studiu la colegiu. Educaţia 
începe cu pruncul în braţele mamei sale. În timp 
ce mama modelează și dă formă caracterului 
copiilor ei, ea îi educă.

Părinţii își trimit copiii la școală și, când au 
făcut aceasta, ei cred că i-au educat. Însă educaţia 
este un lucru de o amploare mai mare decât înţeleg 
mulţi: ea cuprinde întregul proces prin care copilul 
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este instruit din pruncie până la copilărie, din 
copilărie până la tinereţe și din tinereţe până la 
maturitate. De îndată ce un copil este capabil de 
a-și forma o idee, educaţia lui ar trebui să înceapă.

Lucrarea de educaţie și instruire ar trebui să 
înceapă în pruncie, pentru că atunci mintea este 
cea mai impresionabilă și lecţiile date se întipăresc 
în minte.” (Îndrumarea copilului, pg. 26 eng.)

„Părinţii nu ar trebui să îngăduie grijilor și 
treburilor, obiceiurilor și ideilor lumești și modei 
să aibă o putere de control asupra lor, așa încât să-
și neglijeze copiii în pruncie și să nu le dea educaţia 
corespunzătoare pe măsură ce aceștia înaintează în 
vârstă.” (Căminul advent, pg.183 eng.)

„Educaţia din cămin să nu fie considerată 
o chestiune de importanţă secundară. Ea ocupă 
primul loc în toată adevărata educaţie. Taţilor și 
mamelor li s-a încredinţat modelarea minţilor 
copiilor lor.” (Îndrumarea copilului, pg. 18 eng.)

„Nu am timp,” spune tatăl; „Nu am timp pe 
care să-l dedic instruirii copiilor mei, nu am timp 
pentru bucurii sociale și de familie.” – Atunci nu 
ar fi trebuit să iei asupra ta responsabilitatea unei 
familii. Prin faptul că îi lipsești de timpul 
care li se cuvine de drept, tu îi lipsești de 
educaţia pe care ar trebui s-o primească 
din mâinile tale. Dacă ai copii, atunci 
ai o lucrare de făcut, în unire cu 
mama, pentru formarea caracterelor 
lor.” (Căminul advent, pg. 191 eng.)

„Acela nu își merită numele de 
tată, care nu este pentru copiii săi 
un prieten, conducător și învăţă-
tor creștin, legându-i de inima lui 
prin legăturile puternice ale iubirii 
sfinţite...” (Christian Education, pg. 
236 eng.)

„Este strigătul multor mame: „Nu am timp 
să fiu cu copiii mei.” Atunci, pentru numele lui 
Hristos, petreceţi mai puţin timp cu îmbrăcămin-
tea voastră. Neglijaţi dacă vreţi să vă împodobiţi 
îmbrăcămintea. Neglijaţi să faceţi și să primiţi 
vizite. Neglijaţi să gătiţi un număr interminabil 
de feluri de mâncare. Dar niciodată, niciodată nu 
vă neglijaţi copiii. Ce este pleava în comparaţie cu 
grâul? Nu permiteţi ca ceva să se interpună între 
voi și cele mai bune interese ale copiilor voștri.” 
(Căminul advent, pg. 191)

„Împovărate cu multe griji, mamele simt 
uneori că nu-și pot lua timp să-i instruiască cu 
răbdare pe micuţii lor și să le ofere dragoste și 
înţelegere. Dar ele ar trebui să-și aducă aminte 
că dacă nu găsesc în părinţii lor și în căminul lor 
ceea ce le va satisface dorinţa după simpatie și to-
vărășie, copiii le vor căuta în alte surse, unde atât 
mintea cât și caracterul pot fi puse în pericol.” 
(Căminul advent, pg. 192 eng.)

„...Educaţia din cămin nu trebuie să fie cu 
niciun chip neglijată. Acei care o neglijează, 
neglijează o îndatorire religioasă.” (Îndrumarea 

copilului, pg. 18)

2 – B. Cum ar trebui să se facă această 
educație?

„Părinţii ar trebui să studieze cea mai 
bună și mai de succes metodă de a câștiga 
dragostea și încrederea copiilor lor, pentru 
ca să-i poată conduce pe calea cea dreaptă. 
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Ei ar trebui să reflecte razele dragostei asupra 
căminului lor.

 Unii părinţi nu-și înţeleg copiii și nici nu-i 
cunosc cu adevărat. Există adesea o mare distanţă 
între părinţi și copii. Dacă părinţii ar pătrunde 
mai mult în sentimentele copiilor lor și ar scoate 
ceea ce este în inimile lor, aceasta ar avea o influ-
enţă benefică asupra lor.

Părinţii ar trebui să-i încurajeze pe copiii lor să 
li se confeseze și să-și golească înaintea lor durerile 
inimii lor, micile supărări și încercări zilnice.

Tatăl și mama ar trebui să lucreze împreună 
în deplină înţelegere unul cu celălalt. Ei ar trebui 
să se facă tovarăși ai copiilor lor.

Copiii mai mici iubesc tovărășia și doar 
rareori se pot bucura singuri. Ei tânjesc după 
simpatie și duioșie. Ei cred că ceea ce-i bucură pe 
ei îi place de asemenea și mamei, și este natural 
pentru ei să meargă la ea cu micile lor bucurii 
și întristări. Mama nu ar trebui să le rănească 

inimile lor sensibile, tratând cu indiferenţă 
chestiuni care, deși nesemnificative pentru 
ea, sunt de mare importanţă pentru ei. 
Simpatia și aprobarea ei sunt preţioase. 

O privire aprobatoare, un cuvânt de 
încurajare sau apreciere, va fi asemenea 
razelor soarelui în inimile lor, făcân-
du-i adesea fericiţi pentru întreaga zi.” 
(Căminul advent, pg. 190 eng.)

„Există pericolul ca atât părinţii cât 
și profesorii să poruncească și să 
dicteze prea mult, în 
vreme ce nu re-
ușesc să vină 
suficient 
într-o relaţie socială cu copiii lor sau cu elevii lor. Ei 
stau adesea prea rezervaţi și își exercită autoritatea 
într-un mod rece și lipsit de simpatie, care nu poate 
câștiga inimile copiilor și elevilor lor. Dacă doresc 

să-i strângă pe copiii lor aproape de ei și să le arate 
că îi iubesc și manifestă un interes în toate efor-
turile lor și chiar în jocurile lor, fiind uneori chiar 
un copil între aceștia, ei i-ar face pe copii foarte feri-
ciţi, le-ar câștiga iubirea și încrederea. Și copiii ar 
respecta mai degrabă și iubi autoritatea părinţilor și 
învăţătorilor lor.” (Christian Education, pg. 7 eng.)

„Dăruiţi copiilor voștri unele dintre orele 
voastre de relaxare; asociaţi-vă cu ei în lucrul lor 
și în jocurile lor și câștigaţi-le încrederea. Culti-
vaţi prietenia cu ei. Daţi-le să poarte responsa-
bilităţi, mai mici la început și apoi mai mari, pe 
măsură ce cresc. Lăsaţi-i să vadă că voi gândiţi că 
ei vă ajută. Niciodată, niciodată nu le daţi ocazia 
să vă audă spunând: „Mai mult mă încurcă decât 
mă ajută.” (CT., pg. 124 eng.)

Crezând că această succintă trecere în revistă 
a câtorva aspecte esenţiale legate de educarea co-
piilor a fost relevantă pentru preocupările părin-
ţilor, în vederea conștientizării și responsabilizării 
lor cu privire la datoria lor faţă de copiii lor și, nu 
în ultimul rând, cu privire la relaţia acestora cu 
copiii lor, și în speranţa că acestea vor constitui în 
continuare teme de serioasă meditaţie și rugăciu-

ne pentru toţi părinţii creștini, punem capăt 
aici acestui prim articol din seria dedi-

cată educaţiei, urmând ca, în nu-
mărul următor, să prezentăm 

conţinuturile concrete 
ale educaţiei, care ar 
trebui să fie urmări-
te și accentuate în 
vederea pregătirii 
copiilor noștri 
pentru viaţa 
aceasta și pen-
tru veșnicie.
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Mihai Streza

N

Sa ne tinem aproape 
de Conducatorul nostru, Hristos!

„Mărturia lucrătorilor pionieri –  
Mi s-au prezentat amăgirile  

pe care Satan le strecoară în acest 
timp. Mi s-a arătat că ar trebui  
să scoatem în evidență mărturia  
unora din vechii lucrători care  

sunt acum morți. Lăsați-i să continue 
să vorbească prin articolele lor,  
în forma în care aceasta se află  

în primele numere ale revistelor 
noastre. Aceste articole ar trebui  
să fie acum retipărite, ca să existe  
o voce vie din partea martorilor 

Domnului...” 
Ellen White, Counsels to Writers and Editors,  

pg. 26, 1905.

Trecutul traieste!- ,

       umai într-o unire desăvârșită și  
     completă cu Hristos, se află tăria  
   noastră. „Nu prin numărul mare,  
   ci printr-o încredere desăvârșită și 

în unire cu Hristos, unul poate izgoni 
o mie și doi vor pune zece mii pe 

fugă.” Ca popor al lui Dumnezeu 
nu trebuie să încheiem niciun 

armistițiu cu Satan și cu 
vrăjmașii lui Dum-

nezeu și al nos-

tru, fie în chestiuni de afaceri, personale sau 
colective. Datoria noastră către lume nu este 
de a ne coborî ideile noastre la ideile lumii și 
nici de a primi părerile și sugestiile ei, ci de a 
asculta de cuvintele lui Hristos, rostite prin 
apostolul Pavel: „Nu vă înjugați la un jug ne-
potrivit cu cei necredincioși.” ... Sunt unii care 
sunt învățați să aștepte de la aceste persoane 
învățături și instrucțiuni și aceasta este o cursă 
pentru cei neprevăzători; ideile lor devin con-
fuze cu privire la dreptate și adevăr. Pe urmă, 
când ziua de lucru de vineri trebuie astfel 
rânduită, spre a se începe Sabatul Domnului 
la timp, Satan lucrează în același timp, prin fiii 
neascultării, ca să prelungească ocupația până 
în orele sfinte și aceștia dau ordin subalterni-
lor lor, ca să lucreze în Sabat și apoi ei râd de 
dânșii, iar Satan triumfă.

Fraților, nu căutați a obține bani prin 
practici de felul acesta care sunt necurate sau 
numai aprobându-le și atingându-le. Lăsați 
ca harul lui Hristos să fie introdus în inimă. 
Nicio putere amăgitoare nu trebuie să ne 
ispitească, căci aceasta e un lucru necurat. 
Nu trebuie între noi să existe nimeni cu 
mâinile mânjite. Numai mâini curate și 
inimi lămurite va recunoaște Dumnezeu. 
„Căci așa vorbește Domnul, Cel Preaînalt, a 
cărui locuință este veșnică și al cărui Nume 
este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și 
în sfințenie; dar sunt și cu omul zdrobit și 
smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să 
îmbărbătez inimile zdrobite.

- ,
-
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Nevoia de o adevărată pocăință 
radicală

Puterile cerești au așteptat să conlu-
creze cu oamenii, dar prezența lor nu a fost 
înțeleasă. E timpul culminant când comu-
nitatea Domnului trebuie să se îmbrace cu 
haina de nuntă oferită de Hristos, pentru ca 
membrii ei să fie pregătiți să lucreze pe căile 
pregătite de El. Noi nu trebuie să primim 
harul lui Dumnezeu în zadar.

„În poporul lui Dumnezeu trebuie să se 
petreacă o redeșteptare. Întreaga comunitate 
trebuie pusă la încercare. Cei înțelepți după 
felul lumii, care meditează și plănuiesc și care 
sunt mereu ocupați cu afacerile lor, trebuie să 
caute să devină înțelepți în lucrurile de interes 
veșnic. Ce n-ar putea să realizeze dacă ar pune 
tot atâta energie pentru a câștiga comoara 
cerească și viața cea care va ține cât viața lui 
Dumnezeu, cât pune pentru obținerea câtigu-
rilor lumești?”

„Ispravinicul necredincios nu s-a 
îmbogățit cu bunurile stăpânului Său; ci 
numai le-a irosit. El a îngăduit ca lenevia să 
ia locul unei activități sincere și din toată 
inima. El a fost necredincios pentru că și-a 
însușit bunurile domnului său. Ispravni-
cule necredincios, nu vezi că ai să-ți pierzi 
sufletul dacă nu conlucrezi cu Dumnezeu și 
nu folosești cât mai bine talanții tăi pentru 
Domnul? Mintea ți-a fost dată ca să poți 
vedea bine ocaziile care îți vin în față de la 
Dumnezeu. Urechile tale trebuie să asculte 
poruncile lui Dumnezeu. Genunchii tăi 
trebuie să se plece de trei ori pe zi în rugăciu-
ne pornită din inimă. Picioarele tale trebuie 
să alerge pe calea poruncilor lui Dumnezeu. 
Cugetarea, străduința, talentul, trebuie să fie 
puse la lucru pentru ca să poți fi gata să treci 
în școala de sus și să auzi din gura Aceluia 
care a biruit toate ispitele pentru binele 
nostru: ’Celui ce va birui îi voi da să șadă cu 
Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum 

și Eu am biruit și 
am șezut cu Tatăl 
Meu pe scaunul Lui 
de domnie.’ Dacă nu 
colaborezi cu El, predân-
du-te Lui și servindu-L, vei 
fi socotit ca nepregătit pentru 
împărăția Lui curată cerească.”

Marea răsplătire pentru serviciul 
dezinteresat

„Aceia care lucrează pentru binele altora, 
lucrează în unire cu îngerii cerului. Ei se bucură 
de tovărășia lor stăruitoare și de serviciul lor 
neîntrerupt. Îngerii puterii și ai luminii sunt pe 
aproape gata să apere, să mângâie, să vindece, 
să învețe și să dea îndrumări. Ei au parte de 
educația cea mai înaltă, de cultura cea mai 
adevărată și de serviciul cel mai distins, care pot 
fi aplicate de oameni în lumea aceasta.”

„... Munții și dealurile vor răsuna de 
veselie înaintea voastră și toți copacii din 
câmpie vor bate din palme. În locul spinului 
se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor 
va crește mirtul și lucrul acesta va fi un nume 
pentru Domul, un semn veșnic, nepieritor.” 
În trasformarea caracterului, în lepădarea 
patimilor rele, în creșterea frumoaselor virtuți 
ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu vedem 
îndeplinirea făgăduinței: În locul spinului 
se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor 
va crește mirtul. Vedem pustiul vieții cum se 
bucură și înflorește ca trandafirul. (Isaia 35:1). 
„Domnul Hristos are o deosebită plăcere de 
a lua materialul care, după aparență, e fără 
nădejde, oameni pe care Satan i-a făcut să 
decadă și prin care el a lucrat și-i face supuși 
ai harului Său. Se bucură ca să-i scape de 
suferința și de mânia care a căzut asupra celui 
neascultător. El face din copiii neascultării, 
agenții Săi, pentru săvârșirea lucrării Lui și 
în succesul ei, chiar în viața aceasta, ei află o 
scumpă răsplătire.”
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Dar ce este aceasta în comparație cu 
bucuria pe care o vor avea în ziua cea mare a 
răsplătirii finele? Răsplata servului lui Hristos 
este de a intra în bucuria Lui. Bucuria aceea 
către care Hristos Însuși privește cu o mare 
dorință, este înfățișată în cererea Lui adresată 
Tatălui: „Vreau ca acei pe care Mi i-ai dat Tu 
să fie acolo unde sunt și Eu.” „Fiecare îndemn 
dat de Duhul Sfânt, care a condus pe oameni 
la evlavie și la Dumnezeu, este scris în cărțile 
cerului, în ziua Domnului se va da ocazie 
fiecărei persoane care s-a lăsat să fie folosită ca 
unealtă de către Duhul Sfânt, să vadă ce roade 
a adus în viața lui.”

Lăsați cerul să vă conducă inima

„Săraca văduvă care a pus doi bănuți 
în tezaurul Domnului, aproape că nici nu a 
înțeles ce face. Pilda ei de sacrificiu a acționat 
și reacționat asupra a mii de inimi în fiecare 
țară și în fiecare veac. Ea a adus în tezaurul 
Domnului și de la cei mari și de la cei mici, 
de la cei bogați și de la cei săraci. Ea a ajutat 
să se mențină misiuni, să se înființeze spitale, 
să fie hrăniți cei flămânzi, să fie îmbrăcați cei 
goi, să fie vindecați cei bolnavi și să se predi-
ca Evanghelia la săraci. Prin fapta ei lipsită de 
iubire de sine, ea a făcut ca mulți oameni să 
fie binecuvântați. Ei îi va fi îngăduit să vadă 
în ziua lui Dumnezeu, rezultatul tuturor 
acestor lucrări influențate de ea. Tot așa și 
cu darul cel scump făcut Mântuitorului de 
Maria. Câți au fost inspirați prin serviciul 
de iubire, prin amintirea acelui vas spart 

de alabastru. Și cum se va mai bucura ea 
când va vedea toate acestea.” Con-

deiul inspirației scrie, cu privire la 
minunile descoperite, ce se vor 

face când se vor da la iveală 
drumurile și rezulta-

tele lor scumpe 
cu următoarele 
cuvinte:

„Cei răscumpărați vor întâlni și vor 
recunoaște pe aceia a căror atenție au îndrep-
tat-o la Mântuitorul proslăvit. Ce convorbire 
binecuvântată vor avea cu aceste suflete! „Eu 
eram un păcătos” se va spune; fără Dumne-
zeu și fără nădejde în lume, și tu ai venit la 
mine și mi-ai arătat pe Mântuitorul scump, 
care este singura mea nădejde. Am crezut 
în El. M-am întors de la păcatele mele și am 
fost adus să șed înpreună cu sfinții în locurile 
cerești, în Hristos Isus. Alții vor zice: Eu am 
fost un păgân din țările păgâne. Tu ai părăsit 
pe prietenii tăi și casa ta plăcută și ai venit să 
mă înveți cum să găsesc pe Isus și să cred în 
El ca singurul Dumnezeu adevărat. Alții vor 
exprima recunoștința lor față de aceia care au 
hrănit pe cel flămând și au îmbrăcat pe cel 
gol. „Când disperarea mea îmi arunca sufle-
tul meu în necredință, Domnul te-a trimis 
la mine” zic ei, „ pentru a-mi spune cuvinte 
de nădejde și de mângâiere. Mi-ai adus hrană 
pentru nevoile mele trupești și mi-ai deschis 
Cuvântul lui Dumnezeu, trezindu-mă ca să 
cunosc nevoile mele spirituale. M-ai tratat ca 
pe un frate. Ai simțit cu mine în întristare și 
mi-ai vindecat sufletul, zdrobit și rănit, așa 
încât am putut apuca mâna lui Hristos, care 
mi se-ntinsese să mă scape. În neștiința mea 
m-ai învățat cu răbdare că avem un Tată în 
cer, în care mă puteam încrede. Mi-ai citit 
făgăduințele cele scumpe ale cuvântului lui 
Dumnezeu. Mi-ai insuflat credință că El vrea 
să mă mântuiască. Inima mea a fost mișcată, 
învinsă, zdrobită, când am privit la jertfa pe 
care Domnul Hristos a făcut-o pentru mine. 
Am flămânzit pentru pâinea vieții și adevă-
rul a ajuns să fie scump pentru sufletul meu. 
Iată-mă mântuit pentru veșnicie, să pot trăi 
etern în fața Lui și să pot slăvi pe Acela care 
Și-a dat viața pentru mine.”

Ce bucurie va fi când acești mântuiți vor 
întâlni și vor saluta acolo pe acei care au avut o 
povară pe inima lor pentru salvarea lor. Iar acei 
care au trăit nu să-și placă lor înșile ci pentru 
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ca să fie o binecuvântare pentru cei nenorociți 
care au atât de puține binecuvântări, cum vor 
tresări în inima lor de bucurie și mulțumire! Ei 
își aduc aminte de făgăduința: „Vei fi binecu-
vântat deoarece ei nu pot să-ți răsplătească, ci 
vei fi răsplătit la învierea drepților.”

Necesitatea de eforturi stăruitoare

„Suntem chiar la hotarul timpului 
strâmtorării și necazuri nebănuite ne stau 
în față. O putere de jos mână pe oameni să 
se lupte împotriva lui Dumnezeu. Ființele 
omenești s-au întovărășit cu puteri satani-
ce pentru a nimici Legea lui Dumnezeu. 
Locuitorii pământului au ajuns aproape ca 
locuitorii din timpul lui Noe, care au fost 
nimiciți de potop și ca locuitorii Sodomei, 
care au fost nimiciți de foc din cer. Puterile 
satanice se străduiesc să depărteze mintea oa-
menilor de la cele veșnice. Vrăjmașul a așezat 
lucrurile în așa fel încât să corespundă planu-
rilor lui. Întreprinderile lumești, sporturile, 
modele zilei, lucrurile acestea ocupă mintea 
bărbaților și a femeilor. Judecata le este stri-
cată de petreceri și lecturi nefolositoare. Pe 
calea cea largă care duce la pierzare veșnică, 
se revarsă o mulțime nesfârșită. Lumea deda-
tă la rele, vicii și beție, atrage biserica. Legea 
lui Dumnezeu, măsura dumnezeiască pentru 
dreptate, e prezentată ca neavând valoare.

În timpul acesta – un timp de nelegiu-
ire covârșitoare – o viață nouă venind de la 
izvorul oricărei vieți, trebuie să ia în stăpâni-
re pe toți acei care au iubirea dumnezeiască 
în inimă și trebuie să meargă să vestească cu 
putere solia despre Mântuitorul răstignit și 
înviat. Ei trebuie să facă sforțări serioase și 
neobosite pentru a salva suflete. Pilda lor tre-
buie să fie de așa natură încât să influențeze 
puternic spre bine pe cei din jurul lor. Ei 
trebuie să socotească totul ca fiind o pagubă 
față de măreția cunoașterii lui Hristos Isus, 
Domnul nostru.

O râvnă neo-
bosită trebuie să 
pună acum stăpâ-
nire pe noi. Puterile 
noastre amorțite trebuie 
să se trezească la sforțare nemai 
ajunsă. Lucrători devotați terbuie să 
pornească în câmp curățind calea Domnului 
și câștigând biruință în locuri noi. Fraților 
și surorilor nu înseamnă pentru noi nimic 
faptul că în fiecare zi suflete sunt duse la 
mormânt fără să fi fost mântuite, necu-
noscând nevoile lor de viață veșnică și de 
ispășirea făcută de Mântuitorul pentru ele? 
Nu înseamnă nimic pentru voi faptul că în 
curând lumea are să dea socoteală lui Iehova 
pentru legea Lui pe care au călcat-o? Îngerii 
din cer se miră că aceia care au avut lumină 
atâția ani, n-au dus facla luminii în locurile 
întunecate ale pământului.

Prețul nemărginit de mare al jerftei 
necesare pentru răscumpărarea noastră, ne 
dezvăluie faptul că păcatul e mare și rău grav. 
Dumnezeu ar fi putut șterge această pată 
urâtă de pe opera creațiunii Lui, nimicind pe 
păcătos de pe față pământului. „Dar El atât 
de mult a iubit lumea încât a dat pe unicul 
Său Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu 
piară și să aibă viață veșnică.” Atunci pentru 
ce nu avem mai multă râvnă? Pentru ce nu 
caută toți acei care spun că iubesc pe Dum-
nezeu, să lumineze pe vecinii lor și pe aceia 
cu care au de-a face, pentru ca ei să nu mai 
treacă cu vederea o mântuire atât de mare.”  
9 T., pag. 43-48.

Dumnezeu să binecuvânteze pe cititorii 
acestor rânduri cu înțelepciune cerească, să 
poată să înțeleagă necesitatea timpului. Amin.
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Paradisul era într-adevăr un loc frumos 
și liniștit, dar, contrar unor idei stereo-
tipe, nu era un loc al inactivității. Locul 
acesta necesita o oarecare activitate, 

astfel că omul era responsabil pentru cultivarea 
lui. Ocupația primilor locuitori ai Planetei nu era 
obositoare, ci plăcută și reconfortantă. Munca a 
fost dată de Dumnezeu ca o binecuvântare pentru 
om, întărindu-i corpul și dezvoltându-i toate 
capacitățile la un potențial maxim. În activitatea 
intelectuală și fizică, Adam a găsit una dintre cele 
mai înalte plăceri ale existenței sale sfinte. Și atunci 
când, ca urmare a neascultării, el a fost îndepărtat 
din frumosul său cămin și obligat să se lupte cu 
ariditatea pământului, ca să-și câștige existența, 
chiar și această muncă – deși cu totul diferită de 
ocupația plăcută din grădina Edenului – era un 
izvor de fericire și sănătate. 

Dumnezeu ar fi putut crea omul ca ființă pa-
sivă, dar nu acesta a fost planul Lui. Am fost creați 
să fim activi. Mișcarea este o lege a ființei noastre. 
Fiecare organ al corpului are un anumit rol de 
îndeplinirea căruia depind dezvoltarea și eficiența 
lui. Funcționarea normală a tuturor organelor ofe-
ră putere și vigoare, în vreme ce tendința de a nu le 
utiliza duce la slăbire și instalarea bolii. 

V-aș propune un experiment simplu: țineți un 
braț legat, numai pentru câteva săptămâni și apoi 
dezlegați-l. Ce veți observa? Bineînțeles că brațul 
imobilizat va fi mai slab decât celălalt pe care l-ați 
folosit cu moderație în tot acest timp. 

Inactivitatea are același efect aspra întregului 
sistem muscular. În secolul nostru viața a devenit 
din ce în ce mai artificială. Dacă acum câteva dece-
nii, în lipsa tehnologiei, bunicii noștri erau nevoiți 
să lucreze activ, acum majoritatea activităților 
care implică lucrul activ au devenit mecanizate, 
tehnologizate. 

„Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a pus 
 în grădina Edenului, ca s-o lucreze și s-o păzească.’’ Geneza 2:15.

Importanța lucrului și odihnei
Răzvan Tătaru
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Ce activități facem cei mai mulți dintre noi? 
Ne ridicăm de pe scaun sau din pat, mergem la 
colț să luăm un aperitiv sau suc, facem cumpără-
turile sau ne deplasăm până în stația de autobuz. 
E cât să nu paralizăm. Exagerez puțin! Dacă 
în trecut la țară oamenii cărau apa cu găleata, 
spărgeau lemne ca să se încălzească sau săpau po-
rumbul, astăzi, grație urbanizării și modernizării, 
nu trebuie decât să deschidem robinetul pentru 
a avea apă, să pornim centrala termică pentru 
căldură etc. Nu ne mai putem întoarce cu totul 
la acele obiceiuri simple ale străbunicilor noștri. 
Cu toate acestea sunt câteva lucruri esențiale care 
depind de alegerile noastre. 

Conform OMS, în 2012, în SUA cca 70% 
din populația americană era sedentară. Studiile 
recente arată că incidența diabetului de tip II, a 
osteoporozei, hipertensiunii arteriale și bolilor 
cardiovasculare, poate fi diminuată, chiar preve-
nită, printr-o activitate activă. În timpul efortului 
fizic se produc modificări ale ventilației pulmo-
nare prin creșterea frecvenței respiratorii; creierul 
ajunge să fie mai oxigenat, crescând astfel atenția 
și capacitatea de memorare. 

De asemenea activitatea fizică reduce 
incidența cancerului de colon la bărbați, prin ac-
celerarea peristaltismului intestinal (ritmul în care 
intestinele evacuează reziduul din corp). Totodată 
rezistența organismului la infecții crește, prin 
activarea și tonifierea sistemului imunitar – armata 
care luptă împotriva agenților externi (bacterii, 
viruși, paraziți, fungi) sau interni. 

Când vorbim de exercițiul fizic, de regulă îl 
asociem cu un risc scăzut de: diabet, colesterol, 
obezitate, HTA sau boli cardiace. Dar beneficiile 
nu se opresc aici. Unul dintre cele mai importante 
efecte fiziologice ale exercițiului fizic, practicat 
consecvent, este secreția de endorfine – peptide 
opioide endogene, sintetizate la nivelul hipofizei 
(regina glandelor cu secreție internă, care coordo-
nează întregul tablou endocrin). Beta-endorfinele 
influențează pozitiv comportamentul, intervin 
în procesele de învățare, induc starea de relaxare, 
buna dispoziție. Scăderea Beta-endorfinelor, la 
nivelul SNC-ul (Sistemului Nervos Central) duce 
la extenuare, tulburări psihice, depresii nervoase. 

În condiții de repaus, 40% din volumul total 
de sânge se află cantonat la diverse nivele, unde 
circulă extrem de lent. Acest volum de rezervă 
este mobilizat de aici și redistribuit către segmen-
tele active ale corpului, în funcție de necesități. 
De exemplu, în timpul digestiei o mare parte 
din circulația sanguină este distribuită tractului 
gastrointestinal și organelor digestive. În cazul 
persoanelor sedentare, care au activități intelectu-
ale intense, o mare parte din sânge va fi pompată 
către creier. Dacă acest lucru nu este compensat 
prin exerciții fizice corespunzătoare, circulația 
sanguină ajunge să fie perturbată. În felul acesta 
creierul are prea mult sânge în detrimentul altor 
organe. Extremitățile irigate insuficient ajung 
reci, respirația este diminuată, tonusul organelor 
digestive scade, randamentul digestiei fiind afectat 
simțitor. Să nu mai vorbim de problemele articula-
re care apar cu frecvență scăzută în cadrul sedenta-
rilor: coxartroze, discopatii, scleroze, lordoze etc. 

Dacă sunteți o persoană sedentară, luați-vă 
zilnic timp și de exerciții fizice. Sănătatea ar trebui 
să fie o motivație suficientă spre a vă conduce să 
îmbinați armonios munca fizică cu cea intelectuală. 
Atât cât vă permite situația, încercați mici schim-
bări, care vor da mari rezultate. Mergeți pe jos sau 
cu bicicleta în loc de a lua autobuzul, alegeți să 
urcați scările, în loc de a lua liftul. Dacă locuiți la 
bloc, acolo în sufrageria apartamentului, puteți face 
exerciții fizice simple, care vor reda elasticitatea și 
tonusul muscular. 30 de minute în fiecare zi consti-
tuie un ideal ușor de atins. Exercițiul fizic trebuie să 
fie de intensitate moderată și nu trebuie să ducă la 
epuizarea organismului. Aplicat corect, exercițiul 
fizic poate fi o cale plăcută de creștere a calității 
vieții și de îmbunătățire a dispoziției sufletești. Nu 
evitați nicio activitate care implică mișcare!

Indiferent de gusturile și limitările noastre, 
Dumnezeu ne-a creat pentru o activitate plină 
de sens, care ar trebui să fie totdeauna parte a 
vieții noastre. Cultura morală, cea intelectuală 
și cea fizică trebuie combinate, pentru o dezvol-
tare armonioasă, echilibrată. Unii au mai multă 
tărie intelectuală decât alții, în timp ce alții sunt 
înclinați spre munca fizică. Ambele clase trebuie să 
facă îmbunătățiri în acele puncte în care sunt defi-
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citare. Cu cât ne vom apropia mai mult de planul 
originar al lui Dumnezeu, cu atât mai ușor ne vom 
reface și ne vom păstra sănătatea. 

Reîncărcând bateriile

„Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați  
și Eu vă voi da odihnă.” (Isus Hristos)

Trecerea timpului a adus schimbări majore 
pe planeta Terra. Trăim într-o societate suprasti-
mulată. Stresul a devenit o parte a vieții cotidiene. 
Ne aflăm într-o permanentă tensiune nervoasă, 
datorată nesiguranței zilei de mâine. Capacitatea 
de efort este uzată la maxim în încercarea de a 
răspunde potopului de solicitări care ne asaltează 
zilnic. Conform Fundației Naționale Americane 
pentru Somn, mai mult de 100 de milioane de 
americani suferă din lipsa somnului. 

Cât de importantă este odihna? Cât timp 
alocăm acesteia? Care sunt consecințele privării 
de somn? Acestea sunt câteva întrebări la care 
vom încerca să răspundem. Organizația Mondială 
a Sănătății consideră că timpul alocat somnului 
ar trebui să fie între 7-9 ore pe zi. Sunt și câteva 
situații particulare în care sunt necesare mai multe 
ore de odihnă pentru refacere: în cazul copiilor, 
sportivilor de performanță, în situația efectuării de 
munci grele, în cazul stărilor de convalescență etc. 

Beneficiile odihnei

În timpul somnului (între orele 22-24) are loc 
secreția hormonului de creștere (STH), secretat 
de adenohipofiza. Funcțiile acestuia sunt multiple. 
După cum îi spune numele, hormonul de creștere 
stimulează creșterea, diferențierea celulară și refa-
cerea țesuturilor distruse. Dacă doriți o dezvoltare 
fizică armonioasă și o creștere eficientă în înălțime 
la copil, obișnuiți-l să adoarmă înainte de ora 22. 
De asemenea STH-ul stimulează formarea limfo-
citelor (globulelor albe), „soldații” atât de necesari 
în combaterea germenilor patogeni. 

Un alt hormon important este melatonina, 
produs de glanda pineală, o glandă mică de mări-
mea unui bob de porumb, situată exact în centrul 

creierului. Producerea de melatonină are loc și ziua 
sub influența luminii soarelui, dar este inhibată 
de lumina artificială nocturnă. Melatonina are un 
rol esențial în reglarea somnului, a ritmului și a 
ritmului circadian („ceasul biologic”). De aseme-
nea are un efect antioxidant puternic și încetinește 
îmbătrânirea. S-a observat că, odată cu înaintarea 
în vârstă, cantitatea de melatonină secretată de 
organism scade cantitativ. 

Efectele privării de somn asupra sănătății

Statisticile arată că somnul insuficient deter-
mină într-o primă etapă: tulburări de atenție, de 
concentrare, oboseală sau stare generală de rău, 
somnolența în timpul zilei, rezultate școlare slabe, 
tulburarea stării de spirit, iritabilitate, scăderea 
randamentului la locul de muncă etc. Somnolența 
excesivă în timpul zilei este o problemă majoră 
de sănătate publică, deoarece interferează cu 
activitățile zilnice, crescând tendința la erori, acci-
dente la locul de muncă sau de autovehicule. 

Privarea prelungită de somn crește riscul de 
mortalitate prin dezvoltarea proceselor ateroscle-
rotice, implicate în producerea accidentelor vas-
culare cerebrale și a atacurilor de cord. Un factor 
suplimentar, strâns legat de sănătatea cardiovascu-
lară și controlul greutății este leptina (o proteină). 
Secreția de leptină crește pe timpul nopții în somn 
și scade ziua. Nivelul scăzut de leptină (asociat 
cu privarea prelungită de somn), crește pofta de 
mâncare și predispune astfel creșterea în greutate. 
Un alt studiu arată că somnul insuficient conduce 
la o îmbătrânire prematură prin acumularea de 
cortizol în organism. (Dr. Shawn Talbot – Hormo-
nul stresului). 

Sfaturi practice
– Faceți-vă un program regulat de mers la somn 

și de trezire. Urmați acest program și în week-
end sau concediu. 

– Nu citiți, nu scrieți, nu mâncați și nu vorbiți 
la telefon stând în pat. Organismul va asocia 
aceste activități cu somnul și astfel veți adormi 
mai greu atunci când mergeți la culcare. 
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– Se recomandă închiderea aparatelor electroni-
ce și a surselor de lumină pe timpul nopții. Cu 
cel puțin o oră înainte de a merge la culcare, 
evitați să folosiți tehnologia cu ecran luminos 
precum: laptop-uri, TV, telefoane, tablete etc. 
Aceste device-uri emit lumina albastră care 
alterează producția de melatonină, hormon 
esențial în reglarea somnului. De asemenea 
este recomandat ca pe întreaga durată a som-
nului să fie întuneric profund în dormitor, 
pentru refacerea melatoninei. 

– Evitați cinele bogate și gustările târzii. Nu 
uitați că stomacul are și el nevoie de odih-
nă. Pe lângă un somn slab calitativ, veți fi 
predispuși creșterii în greutate. 

– O baie caldă înainte de a merge la culcare va 
oferi un efect relaxant, prin acțiunea vasodi-
latatoare, decongestionantă, pe care o are, și 
astfel veți adormi mai ușor. 

– Evitați situațiile tensionate înainte de a merge 
la culcare. 

Odihna nu înseamnă însă numai somn. Paleta 
este mult mai largă. În acest sens: 

– Luați-vă timp de meditație și rugăciune – mici 
pauze de reîncărcare, în care să vă eliberați de 
stresul acumulat. Chiar și numai 5 minute vor 
avea un impact profund asupra organismului 
și performanțelor lui. Numeroase studii au 
demonstrat că în timpul acestor pauze de 
relaxare, tensiunea arterială și hormonii de 
stres scad, iar hormonii anti-îmbătrânire cresc, 
rezultatele benefice neîntârziind să apară.

– Petreceți cât mai mult timp în mijlocul naturii. 
Nimic nu vă poate reface sănătatea și fericirea, 
ca viața trăită într-un mediu atractiv de la țară. 
Aerul curat, ciripitul păsărelelor și parfumul 
florilor, câmpiile și delurile înverzite, livezile și 
viile bogate, sunt adevărate surse de sănătate. 

– Odihniți-vă o zi pe săptămână! Nu uitați de 
ziua a șaptea (Sabatul) creat special pentru 
noi! (Marcu 2:27). Să reflectăm puțin asupra 
acestui text: „În ziua a șaptea Dumnezeu Și-a 

sfârșit lucrarea pe care o făcuse; și în ziua a 
șaptea S-a odihnit de toată lucrarea pe care o 
făcuse.” (Geneza 2:2). De ce S-a odihnit Dum-
nezeu în această zi? Obosise de atâta muncă? 
Nici nu se pune problema. Ceea ce făcea era să 
dea un exemplu și să plaseze o zi de repaus în 
ciclul nostru săptămânal, o oază de repaus în 
deșertul nostru de trudă. Odihniți-vă așadar 
trupul, mintea și spiritul în această zi. 

Odihna ca și activitatea, reprezintă un factor 
esențial pentru păstrarea sănătății, influențând atât 
performanțele intelectuale, fizice, cât și relațiile 
interumane. Alternanța perioadelor de activitate și 
odihnă determină starea de sănătate. 

Călcarea unei legi a sănătății va duce la 
consecințe negative mai devreme sau mai târziu. 
A nu avea timp pentru odihna adecvată, înseamnă 
a ne grăbi propriul mormânt. Dumenzeu ne-a în-
zestrat corpurile cu o forță de care vom avea nevoie 
în diferite perioade ale vieții. Putem să ne epuizăm 
această rezervă, înlocuind atât lucrul și odihna cu 
tot felul de paleative, care nu fac altceva decât să 
ne producă o stare de excitabilitate ridicată și să ne 
distrugă treptat și ireparabil organismul – sau pu-
tem să o folosim într-un mod echilibrat și eficient. 
Ce alegem?
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Eden – ce ne sugerează acest cuvânt? Ne 
gândim, desigur la grădina de vis pierdută 
prin păcat de părinţii nostri, însufleţiţi de 

speranţa redobândirii ei.
Eden – cuvânt ceresc, loc plăcut, încântător, 

rai, paradis. 
Eden – cuvântul ce impulsionează inimile 

disperate ale multor suflete deznădăjduite sau sufe-
rinde redându-le încrederea, o licărire a credinţei, a 
speranţei că acolo vor reuși să redirecţioneze traiec-
toria unei situaţii disperate, scăpate de sub control. 

Eden –  un loc în care nădăjduim că vom găsi 
pacea mult dorită, un loc unde toţi se așteaptă să 
scape de suferinţă sau de povara ce le apasă sufletul. 

Și totuși, pentru noi, cei de la Eden, acest loc 
ascunde în el, dincolo de zâmbetele și buna dispo-
ziţie pe care ne străduim să le împărţim pacienţilor, 
osteneală, lipsuri, descurajare și multe, multe teste 
de răbdare. Dar peste toate, apare din când în 
când, ca o rază de speranţă printre norii învolbu-

Din Eden… despre Eden
raţi, o experienţă frumoasă, o mărturisire relatată 
într-o cuvântare de rămas bun ce ne ajută să ne 
evaluăm activitatea, să ne testăm utilitatea. Nu de 
puţine ori, însă, rezultatele întârzie să ne moti-
veze, după cum tratamentele naturale își fac mai 
greu efectul, nu acţionează rapid ca un anestezic 
modern. Și totuși, uneori, adunăm în mănunchiul 
nostru de amintiri câteva mărturii ale pacienţilor, 
pe care suntem dornici să le împărtășim fraţilor 
noștri, celor care înalţă rugăciuni pentru noi și 
pentru cei ce poposesc la Eden.

***
Au trecut 2 ani de la prima internare a dom-

nului N. Încerca, de dragul băiatului său minor, 
o ultimă soluţie pentru a-și depăși starea în care 
se afundase. Patima alcoolului pusese stăpânire 
pe viaţa lui. 

Reușise să renunţe la ţigară în urma unei expe-
rienţe neplăcute ce-l marcase cu câteva luni înainte, 
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când petrecuse ceva timp în zăpadă, nefiind în stare 
să se ridice din cauza ebrietăţii. Acceptase propune-
rea familiei ca ultimă încercare de a birui viciul. În 
plus, își dorea să scape și de surplusul de kilograme. 

A dovedit, încă de la început, o voinţă 
puternică, așa încât a hotărât să prelungească cura 
de sucuri de la 3 la 10 zile, iar la sfârșitul seriei de 
tratament reușise să nu mai consume alcool și să 
scadă în greutate  8 kg, ceea ce însemna dublu faţă 
de cât sperase iniţial. 

Încântat de rezultate, dornic să-și salveze 
viaţa, ca mulţi alţi pacienţi care părăsesc Edenul, 
s-a hotărât să continuie și acasă dieta vegetariană, 
iar pentru a-i fi mai ușor a început să fie el însuși 
instructorul celor din casa lui pentru ca și ei să cu-
noască beneficiile unui stil de alimentaţie sănătos. 

După aproximativ 3 luni de la plecare a dorit 
să telefoneze pentru a ne ține la curent cu progre-
sul realizat: slăbise încă alte kilograme, mâncase ve-
getarian și nu mai consumase deloc alcool. Vestea 
care ne informa că este perseverent și rezultatul 
obţinut a fost îmbucurătoare pentru noi, cei care îl 
ajutasem să înţeleagă valoarea abstinenţei, cei care 
înălţasem rugăciuni cu și pentru el.

A fost din nou pacient și într-o serie din anul 
trecut, iar acum, în 2014, urma să revină pentru 
a treia oară și avea să povestească pe îndelete o 
impresionantă experienţă decisivă din viaţa lui:

„Când am venit prima oară aici eram bolnav, 
aveam datorii și mă luptam cu alcoolul. Aici am 
reușit să slăbesc, analizele erau bune și am hotărât 
să nu mai beau. După ce am plecat am tranzacţi-
onat o afacere în valoare de 15.000 Euro, la care 

câștigul meu ar fi fost de 8.000 Euro. Convenisem 
asupra tranzacţiei și consemnasem detaliile într-un 
contract pe care urma să-l semnăm împreună cu par-
tenerul meu de afaceri și eram  extrem de mulţumit. 
Și partenerul meu era la fel de satisfăcut ca și mine 
și, ca urmare, mi-a sugerat să mergem la un restau-
rant să mâncăm, să bem ceva, și apoi să îl semnăm. 
Aici am simţit că ispita mă pândește. Ceva nu era 
bine… Hotărâsem să nu mai beau, dar acum, a nu 
accepta oferta ar fi însemnat să pierd contractul... 
Am cumpănit: ce se întâmplă cu mine dacă încep 
din nou? Și totuși, dacă nu acceptam urma să-mi 
pierd câștigul de 8000 Euro, chiar în momentul în 
care aveam destule datorii și mare nevoie de bani. 
În mintea mea se ducea o luptă. Dar dacă o iau de 
la capăt cu viciul în urma acestei tranzacţii? Nu ar 
fi viaţa mea compromisă? Atunci am luat hotărâ-
rea definitivă. I-am spus că renunţ la contract, nu 
merg. Nu înţelegea, se mira… Mi-am păstrat totuși 
poziţia și am pierdut contractul… Clientul meu 
și-a găsit pe altcineva cu care să încheie afacerea, 
pentru 30.000 Euro. 

 A fost un moment de răscruce… Am pierdut 
mult, dar am simţit că Dumnezeu m-a binecuvântat 
mai mult după aceea. Băutura nu mai face parte din 
viaţa mea. În plus,  am reușit să îmi plătesc datoriile 
și să și economisesc, pe deasupra. Știu că Dumnezeu 
m-a ajutat” – și-a încheiat el minunata experienţă.

***
Doamna M., o pacientă de vârsta a treia, 

supraponderală și cu alte multiple probleme de 
sănătate, se programase pentru o cură de tratament 

25Sănătate



la insistenţele copiilor dumneaei care o sfătuiau 
să slăbească. Fără să calculeze cât cheltuise pentru 
mâncarea care îi îngreunase trupul și îi afectase 
sănătatea, nemulţumită de  suma pe care trebuia 
s-o achite pentru cazarea, mâncarea, tratamentul, 
consultaţiile și investigaţiile medicale pentru 
perioada celor două săptămâni, doamna se arătase  
sceptică de la bun început. 

Nefiind sigură că va suporta regimul de sucuri, 
neștiind  exact cât va rămâne la noi, era îngrijorată 
să plătească de la început tot sejurul. De aceea, am 
convenit să achite eșalonat banii pentru tratament, 
după cum hotărăște să-și prelungească șederea. A 
acceptat propunerea și s-a mai liniștit, oarecum. Am 
asigurat-o că va putea suporta regimul, că poate să 
ne comunice zilnic cum se simte și că tratamentul 
ţine cont permanent de starea ei de sănătate. 

În cea de a doua zi de cură cu sucuri, senzaţia 
de foame îi influenţa puternic atitudinea și într-un 
moment de furie s-a îndreptat către bucătărie și a 
început să-și  reverse mânia asupra personalului 
printr-un potop de injurii și vorbe de reproș pen-
tru „cura de dezintoxicare” pentru care era nevoită 
să sufere foamea pe banii ei, într-un centru unde 
venise cu iluzia că „va călca pe covoare persane”, 
după exprimarea exactă a dumneaei. „Tornada” de 
cuvinte a venit ca un duș rece peste bucătăresele 
asudate de muncă și aburul din bucătărie, dar au 
reușit să facă faţă situaţiei, răspunzând cu amabi-
litate și asigurând-o pe pacienta nemulţumită că îi 
va fi ajustat meniul în așa fel încât să suporte mai 
ușor senzaţia de foame. 

După câteva zile de tratament, doamna deveni-
se mai senină, mai relaxată. Începuse să aibă încrede-
re în cei ce se îngrijeau de sănătatea ei, renunţase la 
mai mult de jumătate din medicamentele pe care le 
folosea la internare și starea de bine era net vizibilă. 
Era dispusă să povestească din viaţa personală, din 
viaţa familiei. La una din vizitele de dimineaţă 
ale medicilor a povestit despre fiul ei, călugăr la o 
mănăstire ortodoxă unde „14 persoane aud voci 
și primesc mesaje credibile de la Dumnezeu”.  A 
urmat o dezbatere mai lungă cu privire la ceea ce se 
întâmplă la mănăstirea despre care povestea cu atâta 
entuziasm și medicii au reușit prin câteva  argumen-
te retorice să-i sugereze subiecte de meditaţie.

Experienţa care o impresionase în mod 
deosebit era cazul unei mame care venise să ceară 
călugărilor înzestraţi cu puteri supranaturale să 
afle despre starea fiului ei ucis. Duhovnicul i-a 
transmis mesajul că băiatul se află într-un loc 
frumos, plin cu verdeaţă și că experimentează o 
stare de bine, dar face apel la mama lui să ridice 
piatra de peste el care îi apasă greu pieptul. Fe-
meia interpretase că fiul mort era nemulţumit că 
fusese depus într-un cavou. Deși puţin interesat 
de subiect, presat de timpul în care și alţi pacienţi 
așteptau vizita, medicul a întrebat-o:

– Nu vi se pare, totuși că există o contradic-
ţie în cele două propoziţii despre care călugărul 
pretindea că sunt revelatoare? Întâi spunea că îi 
era bine, că era pe o câmpie, după care era sub 
lespedea prea grea. Unde era până la urmă?

Această întrebare era dincolo de ceea ce gân-
dise ea până atunci. Nu și-o pusese până atunci. 
Era uimită. Se pare că dorea să cunoască mai 
multe despre noi și înţelegerea noastră deoarece 
era consecventă în participarea la programele de 
dimineaţă și de seară. Îi plăcea ceea ce auzea. În-
cepea să-și schimbe impresia, începea să-și contu-
reze o altă părere. Era impresionată de amabilita-
tea personalului, de devotamentul cu care fiecare 
își îndeplinește sarcina de serviciu. Era copleșită 
de pacea care-i inundase sufletul la Eden. 

La programul special de rămas bun, cuvin-
tele de apreciere, de mulţumire și recunoștinţă 
pentru serviciile oferite și pentru timpul petrecut 
în mijlocul nostru curgeau din inimă; dintr-o 
altă inimă, o inimă veselă, o inimă plină de pace. 
Pacienta noastră avea să ducă cu ea gânduri bune. 

***
Un pacient mai vechi, a revenit după 2 ani 

împreună cu trei dintre membrii familiei lui pen-
tru a petrece doar câteva zile împreună cu noi. 
Dorea ca și soţia lui să cunoască cele ce se fac la 
Eden, să guste din delicatesele culinare deosebite 
de la mesele noastre. Au participat toți cu respect 
la programele de rugăciune, iar la plecare domnul 
a notat în Jurnalul Pacientului:

 „O experienţă plăcută, … care ne-a ajutat să 
ne regăsim liniștea… Ne vom reîntoarce ori de 
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câte ori vom avea ocazia” și,  „Sper să revin aici 
cât de curând cu inima împăcată.”

***
Un alt pacient nota la plecare în același 

Jurnal:
„M-au făcut să simt că, având credinţa în 

Domnul, viaţa poate fi mai bună și mai frumoasă 
din toate punctele de vedere.

Fundaţia Eden este pentru mine un loc unde 
m-am simţit și mă simt bine și sper, dacă Domnul 
vrea, să ajung din nou în viitorul apropiat. Sigur 
că acum, ca un membru al marii familii Eden, 
am să încerc să vă scriu din timp în timp, așa cum 
i-am promis și domnului Doctor Valerian.

Mulţumesc mult pentru felul cald, sincer și 
prietenos în care m-aţi tratat, tot personalul de la 
centru… 

… am învăţat că laptele de soia se poate face 
în casă, că din gluten pot face „șniţele și mici ve-
getarieni”, la ceilalți nu m-am mai gândit de ceva 
vreme…  Toate astea nu-s puţin lucru, nu?” (F.S.)

***
O altă pacientă, tânără, consemna:
„Am învăţat că fără credinţă în Dumnezeu 

și fără o gândire pozitivă nicio terapie nu-și va 
împlini scopul. Am învăţat să nu amestec nicio-
dată legumele și fructele la aceeași masă pentru 
că dăunează digestiei. Am învăţat să gătesc pateu 
de soia. Am învăţat să zâmbesc mai des, să mă 
rog, să mănânc mai sănătos, să meditez, să ascult 
mai atent.” (V.S.) 

Pentru mulţi dintre noi unele lucruri sunt de 
la sine înţelese, le luăm ca valori implicite, fără să 
fim conștienţi cât de mari sunt obstacolele în ca-
lea celor care caută ceva mai bun, o schimbare în 
viaţa lor sau pacea… De multe ori avem impresia 
că lucrurile sunt bune pentru că e datoria lor să 
fie așa, și nu preţuim cu adevărat valoarea unui 
cămin liniștit, în care părinţii nu consumă alcool, 
nu fumează, ci se ghidează după Cuvântul lui 
Dumnezeu. Pentru mulţi însă aceste lucruri sunt 
idealuri spre care ţintesc, care le solicită eforturi-
le, pentru care luptă greu… Devenim conștienţi 
de aceste lucruri în discuţiile pe care le avem cu 
pacienţii noștri, în experienţele de viaţă pe care 
le aflăm. Și astfel preţuim mai mult Adevărul 
pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat, cel care 
ne-a condus spre o viaţă mai bună, ne-a oferit o 
fărâmă din pacea cerului.

A consemnat personalul de la Eden
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„Un suflet care Îl are pe Hristos nu poate fi oprit să-L mărturisească, precum nu pot fi oprite apele Niaga-
rei să curgă în cascadă.” (Sfaturi pentru servicii creștine, pg. 211). 

Compilație din scrierile
 E. G. White de Nelu Iancu

Organizarea 
forțelor creștine

  impul este scurt și forţele noastre  
             trebuie să fie în așa fel organizate încât să  
           facă o lucrare mai mare.”(Sfaturi pentru  
         servicii creștine, pg. 66). 

,,Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. 
Tot ce este în legătură cu cerul este într-o perfectă 
ordine; mișcarea oștilor îngerești este caracteri-
zată de supunere și de o desăvârșită disciplină. 
Succesul poate fi obţinut numai printr-o ordine 
și o lucrare armonioasă. Dumnezeu cere ordine 
și sistem în lucrarea Sa de astăzi, tot așa cum a 
cerut și în zilele poporului Israel. Toţi aceia care 
lucrează pentru El trebuie să lucreze în mod 
inteligent, nu în chip nepăsător și la voia în-
tâmplării. El vrea ca lucrarea Lui să fie făcută cu 
credinţă și exactitate, pentru ca să-Și poată pune 
sigiliul aprobării Sale asupra ei.”(Sfaturi pentru 
servicii creștine, pg. 67). 

Organizarea comunităților în grupe 
misionare  

(Se va folosi chestionarul: Lucrează pentru a 
salva un suflet).

,,... În comunităţile noastre să se formeze 
grupe pentru slujire. Diferiţi credincioși să se 
unească și să lucreze ca pescari de oameni.”  
(7 T., pg. 21).

,,Formarea de grupe mici ca bază a efortului 
creștin mi-a fost prezentată de Cineva care nu poa-
te greși. Dacă sunt mulţi membri în comunitate, 
ei să fie organizaţi în grupe mici, pentru a lucra 
nu numai pentru membrii bisericii, ci pentru 
necredincioși. Dacă într-un loc sunt numai doi 
sau trei care cunosc adevărul, ei să se organizeze 
ca o grupă de lucrători.”  (7 T., pg. 21, 22).

T„
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,,Tineri și tinere, nu puteți voi să vă organizați 
în grupe și ca ostași ai lui Hristos, să porniți la 
lucru, punând tot tactul, priceperea și orice talent 
în servirea Domnului, în vederea salvării sufletelor 
de la pierzare? În fiecare Biserică să fie grupe 
organizate spre a face această lucrare... Vor oare 
tinerii și tinerele care într-adevăr iubesc pe Isus 
să se organizeze ca lucrători, nu numai pentru 
cei care sunt păzitori ai Sabatului, dar și pentru 
aceia care nu sunt de o credință cu noi?”  (Sfaturi 
pentru servicii creștine, pg. 29).

După abilitățile, vârsta și puterile 
fiecăruia

,,... Fiecare membru al bisericii să aibă o parte 
de îndeplinit, așa încât nimeni să nu ducă o viaţă 
lipsită de ţeluri, ci ca toţi să poată îndeplini ceea 
ce ei pot, fiecare conform cu abilităţile lor dife-
rite.” (Review and Herald, 2 septembrie 1890).

,,... Pentru fiecare minte și pentru fiecare 
mână este de lucru. Există lucru felurit, potrivit 
diferitelor vârste și puteri.”  (Sfaturi pentru 
servicii creștine, pg. 10). 

,,...  Este nevoie de planuri înţelepte pentru 
a așeza pe fiecare om în sfera lui proprie, încât 
să poată obţine o experienţă care-l va pregăti 
să poarte o răspundere.” (Sfaturi pentru servicii 
creștine, pg. 53).

,,Dacă această metodă sigură și radicală este 
adoptată și urmată în mod adecvat, cu interes și 
voie bună, se va evita multă  muncă fără un scop 
anume și multă iritare inutilă.” (Evanghelizare, 
pg. 94, engl., cap. 5 „Organizând adunări de 
evanghelizare”).

Înființarea orei misionare
,,Îndrumați adunările la ora misionară, 

astfel ca să dați poporului instrucțiuni cum să 
facă lucrare misionară. Dumnezeu așteaptă 
de la comunitatea Sa ca ea să învețe și să 
pregătească pe membrii ei pentru lucrarea de 
a lumina lumea.” (6T., pg. 437, cap. Lucrarea 
misionară internă).

,,... Daţi fiecăruia ceva de făcut pentru 
alţii... Și învățați pe toți, anume cum să lucreze.” 
(9T., pg. 82, engl., cap. 2, secţiunea „Literatură în 
slujire”).

,,Nu ar trebui să existe nicio amânare în 
acest efort bine planificat de a educa membrii 
bisericii.” (9T., pg. 119, engl., secţiunea 3, „Lu-
crarea în orașe”).

,,... Fie ca cei care au în grijă turma lui Hris-
tos să se trezească la datoria lor și să pună multe 
suflete la lucru.” (6T., pg. 436, engl., secţiunea 7, 
„Chemări la slujire”).

Instruirea grupelor misionare  
- Planuri bine definite

,,Este esenţial să lucrăm ordonat, urmând un 
plan organizat și un scop definit...” (Evangheli-
zare, pg. 94, engl., cap. 5, „Organizând întâlniri 
de evanghelizare”)  

,,Prezbiterii și cei care ocupă poziţii 
de conducere în biserică trebuie să dea mai 
multă atenție la planurile pentru conduce-
rea lucrării...” (Review and Herald, 2  sep-
tembrie 1890).

,,Cei care au suprave-
gherea spirituală a Bisericii 
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trebuie să caute  căi și mijloace prin care să-i 
dea fiecărui membru al bisericii ocazia de a lua 
parte în lucrarea lui Dumnezeu. Prea adesea, în 
trecut, aceasta nu s-a făcut. Nu s-au făcut și nu 
au fost pe deplin puse în aplicare planuri clare, 
prin care talentele tuturor să poată fi folosite în 
serviciu activ. Numai puţini sunt cei care își dau 
seama cât de mult s-a pierdut din cauza aceas-
ta.” (Sfaturi pentru servicii creștine, pg. 55).

,,Oamenilor li s-a predicat prea mult. Dar 
au fost ei învăţaţi cum să lucreze pentru aceia 
pentru care a murit Hristos? S-a trasat un 
plan de lucru și a fost el pus în faţa lor în așa 
fel încât fiecare să fi văzut necesitatea de a 
lua parte la lucrare?” (Sfaturi pentru servicii 
creștine, pg. 53).

,,Fie ca tinerii, tinerele și copiii să meargă să 
lucreze în numele lui Isus. Fie ca ei să se unească 
laolaltă după un plan sau ordine de lucru. Oare 
nu puteți voi organiza o grupă de lucrători și 
să aveți timpuri mai dinainte rânduite când să 
vă rugați laolaltă și să cereți Domnului să vă dea 
harul Său și să desfășurați o activitate unită?” 
(Sfaturi pentru servicii creștine, pg. 29). 

,,Prin învăţătură și practică, oamenii vor 
fi făcuți destoinici să facă faţă oricărei situații 
neprevăzute care s-ar ivi...” (Sfaturi pentru servicii 
creștine, pg. 53).

,,Trebuie găsite cele mai simple planuri 
de a lucra și de a pune la lucru pe membrii 
comunităților...” (6T., pg. 433, cap. Lucrarea 
misionară internă)

Încredințați responsabilități și 
lăsați-i să-și exercite propria jude-
cată în planificarea și executarea 
proiectelor misionare

,,Bărbaţii din conducere ar trebui să așeze 
responsabilităţi asupra altora, și să le permită să 
planifice și să execute, așa încât să poată obţine 
o experienţă. Spuneţi-le un sfat când e necesar, 
însă nu le luaţi înapoi lucrarea când credeţi că fraţii 
fac greșeli... Toţi lucrătorii trebuie să aibă spaţiu 
pentru a-și exercita propria judecată și înţelege-
re. Dumnezeu a dat oamenilor talente pe care El 
intenţionează ca toţi să le folosească. El le-a dat 
minţi și El intenţionează ca ei să devină gânditori 
și să gândească singuri și să planifice, mai degrabă 
decât să depindă de alţii, ca aceia să gândească 
pentru ei.” (Christian Leadership, pg. 43).

,,Vrem ca fiecare persoană responsabilă să 
împartă responsabilităţi altora. Puneţi-i pe alţii 
la acele lucruri care vor cere să planifice, să-și 
folosească judecata. Nu-i educaţi să se bazeze pe 
judecata voastră. Tinerii trebuie să fie instruiţi 
să fie gânditori.” (Mărturii pentru predicatori,  
pg. 302, 303, engl., cap. 11, „Fraţilor din poziţii 
de răspundere”).

Vei obține o răsplată bogată dacă: 
vei ști bine ce ai de făcut, vei accep-
ta în unire astfel de planuri și vei fi 
perseverent în îndeplinirea lor!

,,Planuri bine definite ar trebui să fie prezen-
tate tuturor celor care sunt avizaţi de ele și ar tre-
bui să se obţină asigurarea că ele sunt înţelese.  
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Apoi cereţi tuturor acelora care sunt la condu-
cerea diferitelor departamente să coopereze în 
îndeplinirea acestor planuri...” (Evanghelizare,  
pg. 94, engl., cap. 5, „Organizând adunări de 
evanghelizare”).

,,... Dacă membrii vor accepta în unire 
astfel de planuri și le vor aduce la îndeplinire 
în mod perseverent, ei vor obţine o răsplată 
bogată, deoarece experienţa lor va deveni mai 
strălucită, îndemânarea lor va crește, iar prin 
eforturile lor vor fi salvate suflete.”(6T., pg. 433, 
cap. Lucrarea misionară internă).

Prezentarea  din partea grupelor, la 
ora misionară, a rapoartelor de activi-
tate misionară și a experiențelor lor

,,Învăţaţi-i pe tineri să facă ceea ce li s-a 
încredinţat și, săptămână de săptămână, daţi-le 
prilej să prezinte rapoartele lor la o adunare 
misionară, povestind experienţele pe care le-au 
făcut și ce succes au avut prin harul lui Hristos. 
Dacă rapoarte de felul acesta vor fi prezentate 
de lucrători consacraţi, adunările misionare nu 
ar fi nici plictisitoare și nici obositoare. Ele ar fi 
pline de interes și nu ar fi lipsă de participanţi.” 
(6T., pg. 437, cap. Lucrarea misionară internă).

Fiecare plan misionar trebuie adus 
înaintea lui Dumnezeu 

,,... Înţelepciunea oricărui agent omenesc nu 
este suficientă pentru planificarea și gândirea din 
acest timp. Desfășuraţi înaintea lui Dumnezeu 
fiecare plan, cu post, cu o umilire a sufletului 

înaintea Domnului Isus și încredinţaţi-vă căile 
Domnului, iar promisiunea sigură este: „El îţi va 
conduce cărările”. El are resurse infinite... Fiecare 
întreprindere legată de cauza Sa ar trebui avansată 
cu ordine, gândire în avans, și rugăciune serioa-
să.” (Review and Herald, 18 martie 1884).

,,Putem depune cele mai bune eforturi umane 
ale noastre; totuși, fără botezul Duhului Sfânt 
nu se va vedea niciun rezultat pozitiv. Călăuzirea 
și puterea Duhului Sfânt sunt absolut necesare, 
dacă vrem să avem succes în câștigarea de suflete 
pentru împărăţia lui Dumnezeu.” (Historical 
Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day 
Adventists, pg. 294).

,,Binecuvântarea Domnului va veni peste acei 
membri ai comunității care participă astfel la lucra-
re adunându-se zilnic în grupe mici, spre a se 
ruga pentru succesul ei. În felul acesta credincioșii 
vor căpăta har pentru ei înșiși iar lucrarea Domnu-
lui va progresa.” (Evanghelizare, pg. 70).

,,Trebuie să avem o legătură vie cu Dumne-
zeu. Trebuie să fim îmbrăcaţi cu putere de sus 
prin botezul Duhului Sfânt, pentru ca să putem 
ajunge la un standard mai înalt; pentru că în 
niciun alt mod nu există ajutor pentru noi.” (The 
Review and Herald, 5 aprilie 1892).

,,... Lucrul acesta nu se va face nici prin 
putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu,  zice 
Domnul oștirilor!” (Zaharia 4:6).

,,Când bisericile devin biserici vii, lucrătora-
re, Duhul Sfânt va fi dat ca răspuns la cererea lor 
sinceră... Atunci ferestrele cerului vor fi deschise 
pentru revărsarea abundentă a ploii târzii.” (The 
Review and Herald, 25 februarie 1890).

Va urma...
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Experiența convertirii la Isus  
partea a II-a

De mic copil, băiatul meu participase la 
biserica ortodoxă împreună cu bunica 
mea, dar în timpul liceului se înscri-
sese la un curs științifico-fantastic, 

așa că mintea lui începea să devină confuză. 
Nașa mea a descoperit în el o preocupare pentru 
subiecte spirituale. Ea făcuse parte dintr-o familie 
de adventiști reformiști și a început să-i vorbească 
în ascuns despre credința părinților și surorii 
ei. Locuința în care ne mutasem era chiar lângă 
biserica adventistă, iar fiul meu a început să o 
frecventeze. La început a mers împreună cu un 
coleg, amândoi dornici de aventură și ironie. Nici 
eu, nici soțul meu nu cunoșteam nimic, nici în 
legătură cu discuția avută cu nașa noastră, nici 
despre vizita la biserica adventistă. Când soțul 
meu a aflat despre începuturile relației lui cu 
acești creștini, a fost extrem de revoltat. El a mers 
la sora și cumnatul nașilor noștri și, sub influența 
alcoolului, i-a amenințat că le dă foc la casă și 
la Biblie, iar pe mine mă învinuia că am știut 
dinainte despre legăturile fiului meu cu acești 
oameni, deși acest lucru nu era adevărat.

În timp ce băiatul meu era preocupat de re-
ligie, pe mine mă preocupa viitorul lui material. 
Încă din clasa a XI-a am decis să-i dau ore supli-
mentare la matematică și fizică pentru admite-
rea la facultate. Fratele  tatălui meu a intervenit 
pentru el și am stabilit să-l trimit la București de 
două ori pe săptămână pentru a lua ore supli-
mentare la aceste materii. El încerca să facă față 
cerințelor școlii, cerințelor suplimentare, dar 

A. T.

își ocupa, în ascuns, mult timp citind Biblia și 
alte cărți religioase. Soțul meu îl supraveghea 
atent și descoperea din când în când cărțile pe 
care băiatul le ascundea. Atunci îmi reproșa 
că cheltui cu el bani pentru meditații, iar el se 
preocupă de alte cărți. Atunci, amândoi (și eu și 
soțul meu) începeam un potop de reproșuri la 
adresa băiatului și eram foarte indignați pentru 
„încăpățânarea” lui. Sub potopul de cuvinte 
amenințătoare, el punea, însă, capul în jos și 
nu spunea nimic, dar citeam din atitudinea și 
privirea lui că rămâne neclintit în plăcerea lui 
de a studia literatură religioasă. Ca o ultimă 
încercare, am abordat o discuție mai apropiată 
cu el și am decis să mergem împreună la biserica 
ortodoxă pentru a cere sfatul unui preot. 

Era în ajunul Paștelui, chiar în postul mare 
al Paștelui. Am stabilit o întâlnire într-o zi de 
miercuri și pentru că lucram în schimbul doi în 
acea săptămână m-am învoit de la șefa mea pen-
tru a rezolva problema religioasă a băiatului. Ca 
să capăt învoire i-am relatat șefei situația pe scurt 
și problema mea a fost socotită importantă, așa că 
am găsit repede înțelegere. 

Biserica ortodoxă era dincolo de biserica 
adventistă. Programasem discuția noastră cu 
preotul, așa că el ne aștepta. Când ne-a întâlnit, a 
întrebat:

― Acesta este fiul rătăcit?
― Părinte, i-a răspuns băiatul, dacă dumnea-

voastră îmi aduceți un argument pe baza Scriptu-
rii eu sunt gata să mă întorc în biserică. 

În prima parte a experienței am aflat cum tânăra A. s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, 
necazuri în familie, pe fondul neînțelegerii, a lipsurilor. O perioadă grea în care a se încrede și  

a nu se încrede în Dumnezeu erau mereu două alternative. După multe încercări reușește  
să obțină o locuință de la serviciul soțului, atunci când băiatul ei a terminat clasa a VIII-a.

În prima parte a experienței am aflat cum tânăra A. s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, 
necazuri în familie, pe fondul neînțelegerii, a lipsurilor. O perioadă grea în care a se încrede și  

a nu se încrede în Dumnezeu erau mereu două alternative. După multe încercări reușește  
să obțină o locuință de la serviciul soțului, atunci când băiatul ei a terminat clasa a VIII-a.
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În timpul discuției fiul meu punea preotului 
nenumărate întrebări, dar acesta, în răspunsul 
lui, făcea referire la tradiție. Fiul meu îi cerea să-i 
dovedească din Biblia pe care o avea în mână 
afirmațiile făcute, dar preotul a refuzat chiar și să 
atingă Biblia lui considerând că nu este o Biblie 
reală. Atunci fiul meu i-a cerut să aducă el una 
reală, dar preotul a motivat că nu are. Eu nu inter-
veneam cu nimic. Stăteam și ascultam discuția lor. 
Am rămas, însă, șocată când am auzit că preotul 
afirmă că nu are Biblie în biserică. Atunci am știut 
că spune minciuni. Cum putea fi adevărat? Doar 
duminica citea liturghia din Biblie. În sfârșit, 
preotul a recunoscut că nu reține bine dovezile pe 
care ar trebui să le aducă și a fixat o nouă întâlnire 
peste o săptămână, timp în care să pregătească 
răspunsurile la întrebările fiului meu. Înainte 
de plecare, eu l-am rugat să facă un pomelnic 
(acatist) pentru tot postul Paștelui pentru ca fiul 
meu să se întoarcă la credința ortodoxă pentru că 
așa credeam în acel moment că este bine. Pentru 
ca slujba să fie eficientă, preotul mi-a cerut să aduc 
la biserică o pereche de pantaloni, o cămașă și un 
maiou, toate ale fiului meu pe care preotul trebuia 
să le sfințească, să citească o slujbă peste ele și să 
îndepărteze duhurile rele de la fiul meu. 

În drum spre casă am mai discutat cu băiatul, 
vorbindu-i despre păcatul de a-și părăsi biseri-
ca în care s-a născut. Acesta era singurul meu 
argument pe care i-l puteam aduce. Altele nu 
cunoșteam.

Duminica următoare am mers la biserică. 
Am participat la slujbă, apoi preotul a început să 
citească pomenirile. Când a ajuns la numele fiului 
meu a menționat că se roagă pentru „necredința 
lui în Dumnezeu”, lucru care m-a indignat, căci nu 
de necredință era vorba, nu asta era problema lui. 

În ziua stabilită ne-am dus din nou la întâl-
nire, dar preotul nu era acolo. Am așteptat cu 
răbdare, dar nimeni nu venea. Un bărbat și o fe-
meie făceau curățenie în biserică. După mai mult 
de o oră și jumătate de așteptare, m-am adresat 
bărbatului și i-am spus că aveam o întâlnire cu 
preotul. El s-a oferit să meargă să-l sune acasă, dar 
când s-a întors ne-a spus că nu poate veni, fiind 
plecat la o feștanie (sfințirea unei locuințe). Eram 

mâhnită pentru modul cum ne tratase. Nu aveam 
scuze pentru atitudinea lui. Acum era rândul 
fiului meu să-mi vorbească. 

― Vezi, mamă, ce mult l-a preocupat oaia 
rătăcită din turmă? m-a întrebat el. Dacă era 
interesat cu adevărat de problema mea putea tri-
mite un alt preot în locul lui, dar feștania era mai 
importantă pentru el decât situația mea. 

Eu nu aveam nimic de spus. Tăceam, îl 
ascultam și în adâncul sufletului meu îi dădeam 
dreptate. Duhul lui Dumnezeu începuse, parcă, 
să lucreze și la inima mea. Începusem să-mi pun 
și eu întrebări. În următoarele zile am început 
să abordez și eu subiectul religiei cu nașa mea și 
cu sora ei. Voiam, parcă, să-L slujesc pe Dumne-
zeu, dar îmi era frică, îmi era rușine de oameni. 
Știam că pocăiții sunt disprețuiți, știam că voi 
avea probleme cu serviciul, știam că voi întâm-
pina împotrivirea soțului, ceea ce mă înfricoșa 
cel mai mult. 

În timpul postului am mai fost la biserică 
de câteva ori. Urmăream pomenirea și voiam să 
fiu sigură că preotul citește acatiste pentru fiul 
meu, dar nu i-am mai auzit numele rostit. După 
ce a trecut Paștele, m-am dus din nou la biserică 
pentru a recupera hainele copilului. Preotul m-a 
privit mirat și nu părea să-și amintească despre ce 
este vorba, nu mai știa că i-am lăsat ceva. 

În jurul sărbătorii de Înălțarea Domnului, 
când se aduceau la biserică frunze de nuc, după 
aproape două luni de când dusesem preotului 
hainele, acestea au fost găsite, în sfârșit, împreună 
cu o grămadă mare de alte haine așezate într-un 
colț la intrarea în altar. 

Pentru a-și îndeplini datoria, preotul a înge-
nuncheat peste grămada de haine, printre care se 
aflau și hainele fiului meu, a rostit câteva formule 
tipic bisericești: „Doamne, miluiește! Doam-
ne miluiește!”, a înmuiat ramura de nuc în apă 
sfințită și a stropit peste haine, apoi și-a încheiat 
misiunea. Eu priveam cu uimire procedura. Mi se 
părea o scenă ridicolă, comică, grotească, chiar. 

M-am întors acasă cu hainele băiatului, dar 
nu aveam nici cea mai slabă credință că ar exista o 
putere miraculoasă în lucrurile acelea. De atunci 
n-am mai fost niciodată la biserica ortodoxă. 
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Timp de doi ani cheltuielile pentru medita-
rea fiului meu au fost enorme  în comparație cu 
veniturile noastre modeste, dar speram ca totul să 
fie răsplătit prin reușita la examenul de admitere, 
lucru care nu s-a întâmplat. Eu și soțul meu am 
fost extrem de dezamăgiți când am aflat că picase 
examenul. Mă simțeam distrusă, pierdusem 
fără rost munca mea de doi ani. Profesorii care 
îl pregătiseră erau, de asemenea, nedumeriți și 
indignați în același timp. Reputația lor era în joc, 
ei îmi garantaseră reușita, iar acum nimeni nu 
pricepea motivul pentru care toți irosisem fără 
rost muncă și bani. 

La scurt timp, fiul meu a primit ordin de 
încorporare. Despărțirea a fost extrem de grea 
pentru mine. A fost trimis la Lugoj și primele pa-
tru luni, până la depunerea jurământului, au tre-
cut foarte greu. Cu această ocazie m-am dus să-l 
întâlnesc. Soțul meu n-a vrut să mă însoțească.

Când procesiunea s-a terminat și soldații 
au fost lăsați liberi, fiecare părinte s-a îndreptat 
spre copilul lui. Toți se îmbrățișau fericiți, dar eu 
nu-mi vedeam fiul. Îi privisem insistent pe fiecare 
în parte în timpul festivității, dar nu reușeam 
să-l identific. Am început să plâng. Nu știam ce 
trebuie să fac. Plângeam și așteptam. În sfârșit, 
a apărut, dar era de nerecunoscut. Figura lui era 
alta. S-a apropiat de mine, îmbrăcat în unifor-
ma militară, slab și plin de coșuri pe față, dar 
mie nu-mi venea să cred că acesta este fiul meu. 
Niciodată nu avusese fața atât de plină de coșuri. 
Am stat împreună până seara, în jurul orei 18, iar 
despărțirea a fost din nou dureroasă. 

După depunerea jurământului militar, 
fiul meu a fost mutat la Năvodari. În timpul 
instrucției de acolo a murit bunica mea. Deși 
pentru el era străbunica, o iubise mult. Și ea îi 
strigase numele până în ultima clipă a vieții ei. O 
îngrijisem în spital înainte de moarte. La înmor-
mântare a putut participa și el. 

După terminarea armatei, fiul meu s-a 
întors acasă hotărât să urmeze mai departe calea 
credinței. Atunci au început din nou problemele 
familiei noastre. Soțul meu voia să-l angajeze, dar 
el refuza să lucreze într-un loc unde nu putea păs-
tra Sabatul. Rudele mele îl îndârjeau și mai tare 

pe soțul meu, considerând că băiatului nu-i place 
munca și de aceea refuză să accepte angajarea la 
întreprindere. Între timp, băiatul încerca să-și 
găsească de lucru, apelând la ajutorul fraților 
de a-i găsi o slujbă, dar răspunsul întârzia să 
vină. El rămânea, totuși, hotărât și încerca să 
depășească cu răbdare situația tensionată din 
familie. În cele din urmă a fost solicitat să mear-
gă la Avrig pentru a lucra acolo cu niște frați la 
tricotaje. Despărțirea de el a fost din nou grea 
pentru mine. Eram indignată pentru faptul că 
el, copilul meu, nu avea loc împreună cu noi în 
locuința pentru obținerea căreia eu mă zbătu-
sem atât de mult și care era de fapt căminul lui. 

Nu după mult timp de la plecarea lui,  fiul 
meu a reușit să se deprindă cu meseria și venea 
la Constanța cu marfă pentru vânzare. Afacerea 
îi mergea bine, iar „maiștrii” lui îl îndrăgiseră și 
continuau să-l învețe să-I slujească lui Dumnezeu. 

În acest timp starea sănătății mele s-a 
agravat din nou. Era nevoie de o a doua 
intervenție în cadrul problemelor cu arterita. 
Am fost din nou internată la spitalul Fundeni 
din București unde era nevoie de înlocuirea 
cu o proteză a unei părți dintr-o arteră. „Frații 
și surorile” fiului meu de la Mișcarea de Re-
formă din București mă vizitau și-mi aduceau 
mâncare vegetariană, dar starea sănătății mele 
era rea. Nu puteam sta nici măcar în șezut căci 
aveam o amețeală puternică datorată anemiei. 
Mai întâi doctorul îmi cerea să mă dau jos din 
pat, dar când și-a dat seama care este proble-
ma mea mi-a cerut să nu părăsesc patul până 
nu-mi crește hemoglobina la valorile normale. 
Pentru o mai rapidă refacere a sănătății mele 
și pentru evitarea altor pericole, medicul mi-a 
indicat să nu mănânc carne de porc și să nu mai 
fumez. Am fost avertizată că în cazul în care nu 
respect aceste indicații va trebui să-mi amputeze 
piciorul. Încercasem să renunț la fumat imediat 
după internarea mea, dar nu reușisem. Știam 
pe de o parte că-mi dăunează sănătății, iar pe 
de altă parte Duhul lui Dumnezeu mă mustra-
pentru viciul de care depindeam. De câte ori 
mă simțeam apăsată, neliniștită, descurajată îmi 
găseam refugiul într-o țigară pe care decideam 
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să o fumez „pentru ultima dată”, dar nu după 
mult timp simțeam nevoia să aprind alta. Nu 
de puține ori mi-am aruncat rezerva de țigări, 
apoi mergeam la magazinul din incinta spita-
lului și cumpăram alte 2-3 bucăți. Cu mustrări 
de conștiință trăgeam câteva fumuri dintr-una, 
apoi, decisă pentru a nu știu câta oară să mă 
opresc, le aruncam pe cele rămase, dar peste 
numai câteva ore încercam să le recuperez și, 
pentru că de fiecare dată nu le mai găseam, mer-
geam și din nou cumpăram altele.

Într-una din nopțile petrecute în spital, în 
timp ce toate celelalte paciente dormeau deja, 
m-am coborât la marginea patului și am început 
să mă rog în gând, dar sufletul meu striga cu 
putere către Dumnezeu. Plângeam în surdină și 
strigam la Dumnezeu și la Mântuitorul meu, Isus 
Hristos. M-am rugat mult, m-am rugat stăruitor.  
Am strigat către Domnul mai mult de o oră și 
jumătate, poate aproape două ore, dar această 
rugăciune a fost pentru mine o terapie eficientă 
pentru renunțarea la fumat. M-am sculat de pe 
genunchi plină de pace, suficient de puternică ca 
să nu mai cad niciodată. Din acea seară n-am mai 
pus țigara în gură, slăvit să fie Dumnezeu!

În timpul internării mele, luasem, de aseme-
nea, decizia, în inima mea, să nu mai consum nici 
un fel de carne, nu să renunț doar la cea de porc, 
așa cum îmi ceruse medicul. Acest lucru, a fost, 
de asemenea greu pentru mine. Eram gurmandă, 
iubeam carnea și obișnuiam să mănânc preparate 
din carne de trei ori pe zi. Îmi plăceau salamurile, 
cârnații și cartaboșii, dar m-am întors acasă cu 
dorința de a nu mai consuma niciun fel de preparat 
din carne. Mă îngrozise avertizarea medicului că, 
dacă nu fac o reformă în alimentație, voi rămâne 
fără picior. Tatăl meu suferise de aceeași boală ca 
și mine. La vârsta de 36 de ani fusese și el operat 
pentru arterită, dar nu ținuse cont de sfatul medi-
cului, continuând să fumeze și fără să țină regim, 
ajunsese la amputarea piciorului drept de deasupra 
genunchiului, iar la vârsta de 62 de ani și decedase 
în urma unui infarct. Îl întrebasem pe medic dacă 
moștenesc și eu boala tatălui, iar el îmi confirmase. 
Atunci am hotărât mai mult în inima mea să fac 
tot ce depinde de mine ca să evit consecințele bolii 

pe care o moșteneam. Spuneam tuturor că sunt 
hotărâtă să fac tot ce depinde de mine ca să trăiesc 
nu doar 60 de ani, ci măcar 80. 

După externare am luat un tren de noapte. 
Vroiam să fie mai liber ca să mă pot întinde pe 
canapea în timpul călătoriei. Am ajuns acasă 
dimineață la ora 5. Imediat după sosirea mea, soțul 
meu a plecat la serviciu, iar eu am rămas singură. 
După ce m-am odihnit m-am hotărât să caut ceva 
de mâncare. Am deschis frigiderul. Soțului meu 
îi plăcea să mănânce bine, așa că îl aproviziona 
tot timpul. Frigiderul era plin cu carne și brânză. 
Exista o luptă între dorința mea de a gusta măcar 
un pic și decizia pe care o luasem deja de a renunța 
la carne. Ispita era mare. Mă uitam cu poftă la 
„bunătățile” ademenitoare. Atunci am început să 
strig către Dumnezeu. „Doamne, vreau să mă las 
de carne, dar nu pot. Tu știi că vreau să mă las de 
ea, dar e greu. Ajută-mă să mă las.” Am închis fri-
giderul, m-am depărtat și am deschis larg brațele, 
apoi am strigat din nou: „Doamne, ajută-mă, ce 
nu pot face eu, fă Tu, dacă vrei. Fă ce vrei cu mine, 
iată-mă, sunt a Ta. Îmi recunosc neputința ca un 
copil, Doamne, ascultă-mi rugăciunea, Te rog cu 
umilință și sinceritate!”

Dragii mei, acestea au fost clipe reale, trăite 
de mine, personal. Nu relatez povestiri închipu-
ite, nici basme „meșteșugit alcătuite”. Aceasta a 
fost experiența mea personală, aceasta a fost lupta 
mea și poate a fost lupta multor creștini. Da, am 
renunțat pentru totdeauna la ceea ce îmi plăcea, 
prin puterea Lui. Nu, nu eu am făcut ceva pentru 
a deveni puternică,  biruitoare. Nu. Puterea 
rugăciunii, puterea lui Dumnezeu, doar acea 
putere divină mi-a dat biruința. El a făcut totul, 
eu nimic. Doar m-am predat Lui, cu sinceritate, 
iar eu mă minunez de răbdarea pe care El a avut-o 
cu mine. Mă minunez că frații și surorile din 
București au venit să aducă mâncare uneia care 
nu renunțase încă la poftele și viciile ei, iar vizitele 
lor m-au făcut să-mi amintesc că există oameni 
care-mi pot fi un model de viață, să înțeleg că pot 
trăi și eu ca și ei, nu pentru a-mi satisface  poftele 
mele, ci spre slava lui Dumnezeu. 

După această intervenție chirurgicală am fost 
pensionată gradul 2. La scurt timp secția unde 
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lucrasem s-a desființat. Acum toate lucrurile pă-
reau să fi fost pregătite de Cineva, special pentru 
mine. Mă îngrijorasem în legătură cu posibilita-
tea de a ține Sabatul, dar Dumnezeu pregătise în 
amănunt primirea mea în biserică și totuși eu nu 
mă grăbeam să iau încă o hotărâre decisivă. 

Era într-o zi de vineri, seara. Fiul meu 
adusese marfă pentru vânzare și rămăsese acasă 
pentru Sabat. Atunci tocmai se pregătea să plece 
la adunare. Eu nu țineam încă Sabatul și nu 
cunoșteam îndeajuns importanța lui. Stăteam în 
sufragerie și priveam la televizor și, deodată, am 
simțit că-mi este sete, dar pentru că-mi era greu 
să mă ridic, l-am rugat pe el să-mi aducă apă. El 
mi-a promis, dar în scurt timp a ieșit pe ușă și 
eu am crezut că a uitat ce-i cerusem. Soțul meu 
a observat totul și a început să comenteze inci-
dentul, atrăgându-mi atenția că băiatul nu as-
cultă, nu-mi poartă respect și atenționându-mă 
că nu voi avea niciun sprijin în el la bătrânețe. 
Ca să evit cearta am tăcut și subiectul s-a înche-
iat după ce el și-a revărsat toată indignarea.

Sâmbătă seara, trebăluiam prin bucătărie, când 
fiul meu s-a întors de la adunare. El a luat o cană de 
apă și mi-a întins-o. M-am uitat urât la el cu uimire.

– Îți bați joc de mine? am strigat cu mânie. 
Ești nesimțit, eu ți-am cerut aseară apă și tu mi-o 
aduci acum? Pleacă de aici! mi-am revărsat eu 
indignarea.

Dar el nu părea afectat. Din contră, fața îi era 
senină. 

― Vezi, mamă, mi-a spus cu glas pașnic, tu 
te-ai supărat pe mine pentru că nu ți-am dat apă 
când mi-ai cerut. Tot așa și Dumnezeu ne cere să 
ne închinăm într-o zi, iar noi alegem să ne închi-
năm Lui după 24 de ore decât ne cere El. Cum ar 
trebui să procedeze El cu noi?

Am rămas fără cuvinte. Întâmplarea aceasta 
m-a pus pe gânduri și am început să reflectez 
mai serios la viața mea și la ceea ce ar fi trebuit 
să fac. Nici măcar nu cred că mă rugasem pentru 
aceasta, cum mă rugasem pentru renunțarea la fu-
mat și la mâncarea de carne, dar fiul meu se ruga 
mult pentru mine, în special acolo, la familia din 
Avrig unde lucra tricotaje. Ei mi-au povestit mai 
târziu că-l surprindeau adesea retrăgându-se în 

grădină, îngenuncheat lângă pârâiașul care trecea 
pe acolo. Rugăciunile lui se înălțau cu ardoare, 
mai întâi în șoaptă, apoi strigând cu putere către 
Dumnezeu. Gazdele îl auzeau adesea cerând lui 
Dumnezeu ajutor pentru ca și mama lui să vină la 
picioarele Sale. Și rugăciunile lui au fost asculta-
te, dar drumul până la convertirea mea deplină 
și încheierea legământului cu Dumnezeu a fost 
lung și anevoios. Fiul meu, cel pe care m-am 
răzbunat adesea pentru toate probleme pe care 
mi le oferea viața, fiul meu pe care l-am persecu-
tat, pe care l-am pedepsit, cu sau fără motiv, nu 
doar că m-a iertat pentru comportamentul meu 
nedrept față de el în copilărie, dar m-a ridicat și 
mi-a pus picioarele pe calea mântuirii. Eu simt 
că nu meritam iertarea lui, dar știu că el a făcut-o 
din dragoste pentru că așa învățase în Cuvântul 
lui Dumnezeu, pentru că și el vrea să fie iertat și 
mântuit. Acum soțul meu e mândru de el, iar noi 
sperăm ca într-o zi și el să-și predea viața lui Isus. 

Aceasta este experiența  minunată prin care 
Domnul mi-a descoperit calea mântuirii. Acesta 
este modul în care El ne așteaptă cu răbdare și 
acesta este mijlocul prin care El ne oferă puterea 
Sa pentru ca noi să ieșim biruitori. 
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Conferința spirituală Ardealul de Sud

Adunarea Spirituală care a precedat adu-
narea delegaților pentru reorganizarea 
administrativă a Conferinței Ardealul 

de Sud a avut loc duminică, 8 iunie 2014, la sediul 
din Făgăraș, județul Brașov. 

Prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu, cân-
tări, poezii, experiențe, rapoarte de activitate, au 
alcătuit programul conferinței în cadrul căruia cei 
prezenți au adus laudă și mulțumire lui Dumnezeu 
pentru modul minunat în care le-a purtat de grijă 
și i-a sprijinit pe parcursul a doi ani, de la ultima 
întâlnire similară. 
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Conferința Spirituală Banat

Duminică, 15 iunie 2014 a avut loc o 
conferință spirituală în biserica noastră 
din Lugoj. 

Desfășurată sub genericul „Misionari pentru 
Hristos” întrunirea a avut ca scop reînviora-
rea interesului participanților pentru ducerea 
soliei Evangheliei celor din jur, trezirea simțului 
responsabilității ce ne revine, în calitate de copii 
ai lui Dumnezeu, ambasadori ai Cerului în 
această lume. 

În prima temă prezentată, fr. Marin Barbu a 
definit noțiunea de misionar, subliniind condiția 
noastră de „trimiși” ai lui Dumnezeu asemenea 
Domnului nostru Isus Hristos care, la rândul Său, 
a fost trimis de către Tatăl în această lume pentru 
a-L face cunoscut. 

În cea de a doua temă prezentată de fr. Nelu 
Iancu a fost subliniat faptul că legea cerului este 
legea slujirii. Echilibrul Universului este asigurat 
prin disponibilitatea fiecărui element al acestu-
ia de a fi de folos celor din jur. Totul în natură 
trăiește pentru a da. 

Ca parte integrantă a acestui sistem misiunea 
noastră este de a ne pune în slujba altora. Ca unii 
care ne-am apropiat de Dumnezeu și am gustat 
bucuria împăcării cu El, suntem chemați să venim 
în sprijinul celor din jur. 

Programul de laudă la adresa lui Dumne-
zeu, care s-a desfășurat în cea de a doua parte a 
zilei a inclus, alături de cântări și poezii, relatări 
ale experiențelor trăite în activitatea de misio-
nari în diferitele sectoare ale lucrării. Frații din 
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Conferința Banat desfășoară activități de răspân-
dire a Evangheliei prin distribuirea de literatură, 
studii biblice în penitenciare, programe de laudă 
și distribuire de ajutoare în case de bătrâni sau în 
diferite locații publice etc. 

La conferință au fost prezenți doi foști 
deținuți, care și-au exprimat recunoștința față de 
Dumnezeu pentru modul minunat în care i-a găsit 
chiar și în condițiile de detenție, prin intermediul 
fraților care aleg să petreacă o parte din timpul 
lor prezentându-le solia adevărului. Unul dintre 
aceștia a făcut deja legământ cu Dumnezeu prin 
botez, iar cel de al doilea se pregătește pentru 
acest eveniment, studiind principiile noastre de 
credință. La rândul lor acești oameni sunt bucuroși 
să se alăture grupului care vizitează penitenciarele, 
simțind nevoia de a duce mai departe vestea cea 
bună în aceste locuri defavorizate.  
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Duminică, 29 iunie 2014 a avut loc o adunare spirituală în Conferința Ardealul de Nord, la 
sediul acesteia din orașul Cluj Napoca. 

Intitulat „Luminează-ți lumea!” subiectul dezbătut cu această ocazie a subliniat rolul copi-
ilor lui Dumnezeu în această lume, punctându-se modalitățile prin care ei pot face acest lucru. 

Așezându-ne într-o poziție favorabilă față de lumina cerească ce se revarsă din Cuvântul lui Dumne-
zeu, fiecare dintre noi putem deveni, la rândul nostru, canale de lumină pentru cei din jur. 

Lumea are nevoie să fie luminată. Caracterul lui Dumnezeu trebuie făcut cunoscut celor care nu-l 
cunosc îndeaproape. 

Fie ca cei care Îl iubesc pe Dumnezeu și simt responsabilitatea conlucrării cu El în favoarea salvării 
de suflete, să poată deveni surse de lumină pentru cei din jur. 

Conferința Spirituală Ardealul de Nord
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Sănătate și armonie pentru trup și suflet

I    naugurat în 4 martie 2014 programul de serii specializate cu profil medical, nutrițional și 
de promovare a sănătății prin mișcare a fost reluat în perioada 24 -31 august 2014 în aceeași 
locație, Campus Porumbacu, jud. Sibiu. 

Pacienții care a ales să participe au beneficiat de:
•	 Consultații	medicale	de	evaluare	(incluzând	efectuare	de	electrocardiogramă	cu	interpretarea	aces-

teia și interpretarea analizelor medicale), urmate de instituirea după caz a tratamentelor profilacti-
ce sau de prevenție secundară a apariției bolilor.

•	 Sesiuni	informative	și	educative	în	legătură	cu	bolile	cronice	netransmisibile	cât	și	în	vederea	adop-
tării unui stil de viață sănătos (alimentație sănătoasă, activitate fizică regulată, tehnici de renunțare 
la fumat, eliminarea consumului de alcool, managementul stresului etc.).

•	 Program	de	alimentație	sănătoasă,	personalizat	în	funcție	de	profilul	metabolic	și	de	necesitățile	și	
starea de sănătate a fiecărui participant.

•	 Sesiuni	de	activitate	fizică	dirijată,	în	funcție	de	necesitățile	(scădere	ponderală,	creștere	în	greu-
tate, dezvoltare a masei musculare etc.) și posibilitățile personale: de la tehnici simple de relaxare 
în sală sau în aer liber, până la exerciții cu grad de dificultate ridicat la aparatură specială sau prin 
trasee montane dirijate.

•	 Ședințe	de	masaj	și	terapii	de	relaxare	în	interior	sau	în	aer	liber	(foc	de	tabără,	muzică,	plimbări	în	
aer liber, drumeţii montane etc.).
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Cei care au ales să fie prezenți la această a 
doua serie au avut un avantaj deosebit oferit de 
frumusețea naturii din această perioadă a anului. 
Frați slujbași din biserica noastră au petrecut pe 
rând câteva zile printre pacienți, ascultându-le 
problemele cu care se confruntă, răspunzân-
du-le diverselor întrebări care-i frământă și 
împărtășindu-le experiențe de părtășie cu Dum-
nezeu în situații similare. 

Dorim ca Dumnezeu să Se facă cunoscut 
acestor oameni. Fie ca ei să găsească nu doar re-
medii pentru redobândirea sănătății fizice, ci, în 
mod deosebit, pace sufletească, odihna și liniștea 
după care tânjește orice ființă din această lume. 
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Ziua de 1 iunie 2014, o zi destul de închisă din 
punct de vedere al vremii, dar o zi deosebită 
pentru tânăra Claudia Mariș, care s-a pregătit 

și a dorit să primească numele de „copil născut 
în împărăţie”. O sala a bisericii plină de oaspeţi, 
împreună cu membrii comunităţii, cântări și chiar 
participarea unor colegi de clasa, fraţi, prieteni și 
mulţi cunoscuţi, invitaţi special pentru aceasta oca-
zie, totul benefic acestui moment unic în viaţa ei. 

Ne-am bucurat de bucuria ei, a bisericii care a 
susţinut-o, de bucuria familiei care au crescut-o și 
i-au oferit o educaţie pe calea credinţei. 

Îi dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în 
viaţa de credinţă.

A consemnat Neluţu Dărămuș

Botez la Bogdan Vodă, Maramureș

Data de 13 iulie 2014 a fost o zi de bucurie pentru fraţii din comunitatea Beliu, jud. Arad care 
au găzduit o ceremonie de botez în cadrul căreia cinci tineri au făcut legământ cu Dumnezeu, 
alegând să se atașeze în mod oficial bisericii Sale. 

Le spunem bun venit tinerilor: Raul Tomoiagă, Delmina Ghiţan, Claudia Bejan, Otilia Bejan și 
Marius Gabriel Mariș, dorindu-le binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tot parcursul vieţii lor. 

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru alegerea lor și suntem încredinţaţi că El îi va folosi 
pentru salvarea altor suflete, astfel încât numărul copiilor Săi să fie completat cât mai curând posibil. 

Botez la Beliu, Banat
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Măreţia  unei  zile  este  definită de  lucru-
rile  care au  încununat-o. Astfel ziua de 
3 august 2014 va rămâne în amintirea 

noastră ca fiind o zi  plină de bucurie. 
Cu această frumoasă ocazie în faţa martorilor 

văzuţi și în faţa cerului, opt persoane, dintre care 
cinci tineri, am ales să ne exprimăm public dorinţa 
de a-L accepta pe Isus ca Domn și Mântuitor în 
vieţile noastre.

Această decizie a fost un motiv de bucurie 
pentru comunităţile din care facem parte, respectiv 
Hidișelu de Jos, Botean, Bercu Nou și Satu Mare, 
dar avem certitudinea că și în cer a fost o mare 
bucurie.  „Dar dacă cel rău se întoarce de la toate 
păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile 
Mele, și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, 
nu va muri.” (Ezechiel 18:21).

Programul religios de botez a avut loc în loca-
litatea Băile Felix în cadrul pensiunii „Vidrarul”, iar 
bucuria noastră, a celor care am încheiat legământ 
cu Domnul a fost sporită de prezenţa a aproxima-

Botez la  
Băile Felix,  

Ardealul de Nord
tiv 200 de prieteni și cunoscuţi, care au răspuns la 
invitaţia noastră de a se bucura împreună cu noi. 

Dorim să păstrăm în minte veșnic această 
frumoasă și plăcută amintire. Mă rog ca veșmintele 
albe pe care le-am purtat cu această ocazie să fie un 
simbol pentru haina albă, nepătată pe care Isus o 
va oferi celor care au crezut în El și L-au urmat.

Într-un peisaj paradisiac, în apa cristalină a 
Crișului Repede, a avut loc îngroparea omului  
vechi  și  trezirea  la  o  nouă viaţă  în  Isus  Hristos,  
alături  de  care  ne dorim să petrecem veșnicia.

Mulţumiri fie aduse Tatălui nostru că ne-a 
primit pe braţul Său și ne-a oferit o a doua șansă  
pentru  a  ajunge  să  moștenim cerul!  Noi  ne  
dorim să  fim o  lumină  și  o mărturie pentru 
Domnul nostru în această lume. Amin!

„Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am 
fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după 
cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, 
tot așa și noi să trăim o viaţă nouă.” (Romani 6:4).

 A consemnat Anca Birta
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O zi de neuitat!
„Pot totul in Hristos care mă întărește.” (Filipeni 4:13)

Nici nu știu cu ce să încep.  Cu toate că a fost destul de greu 
până m-am hotărât să iau această decizie, nu regret că am 
luat-o. În urmă cu aproximativ 6 luni, am luat decizia de a mă 

boteza și de a începe o nouă viață cu Hristos, ca slujitor al Său. Am  
luat-o în urma tulburărilor pe care le aveam și a faptului că simțeam 
un gol imens înlăuntrul meu. Simțeam că ceva lipsește. Și din mo-
mentul în care am început pregătirea pentru botez cu pastorul local, 
am început să simt cum încet, încet, se umple. Am avut și încercări 
și încă am, chiar după ce m-am botezat. Dar mai mult decât atât, am 
simțit mâna lui Dumnezeu în viața mea. Am simțit cum Isus lucrează la inima mea, prin Duhul Său cel 
Sfânt. Și am reușit să mă schimb. Nu în totalitate, dar încet încet, da. 

În ziua de 7 septembrie, în râul Argeș, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, am încheiat legământ  cu 
Dumnezeu. A fost o experiență unică, pe care nu o voi uita niciodată. Apa rece, cufundarea omului cel 
vechi și renașterea omului celui nou, au fost momentele definitorii în viața mea. Simțeam o bucurie imen-
să. În jurul meu, toată lumea zâmbea, unii chiar cu lacrimi. Pe acordurile melodiei „Salvat” din Imnuri 
creștine, am ieșit din apă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta zi, pentru această viață și pentru tot 
ce îmi dă. Mulțumesc și celor ce m-au ghidat până la acest punct, în special familiei mele și pastorului, 
precum și tuturor celor care au participat la botezul meu. Fie ca Dumnezeu să mă ajute și să ne ajute pe 
toți ca de-acum înainte, fiecare zi să o dedicam Lui și să ne încredem în El. Amin!

…„Cine are pe Fiul are viața…” (1 Ioan 5:12)

Ultima zi a lunii august a adus momente de bucurie pentru frații din comunitatea Palilula, care, 
împreună cu fraţi din bisericile apropiate, au participat la încheierea legământului prin botez 4 
suflete, dintre care 3 tineri. La serviciul divin au fost prezenţi circa 70 de persoane, mulți dintre ei 

de alte confesiuni religioase (prieteni, colegi de școală, rude apropiate). 
„În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră.” Cuvântul 

prezentat a făcut apel la inimile celor prezenţi, să-și asigure viaţa acolo unde e „garanţie și siguranţă”, adică 
alături de Isus. S-a accentuat faptul că orice bancă sau agenție de asigurări este nesigură și poate falimenta 
oricând, dar împreună cu Cel ce ne-a creat și mântuit nu este niciun pericol. El ne-a promis ocrotire și 
liniște atât pentru viaţa aceasta cât și pentru veșnicie și ne asigură că făgăduinţele Sale sunt „adevărate 
și demne de crezare”. Imnuri de fanfară și momente poetice au completat programul, după care, în apa 
Jiului, a avut loc ceremonia botezului.  Toţi cei prezenţi împreună cu martorii nevăzuţi au cântat „Salvat, 
salvat…” atunci când Alin, Daniel, Amelia și Ioana, au fost afundaţi în apă. 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta minunată, pentru soarele care a revărsat peste noi raze-
le sale, și ne rugăm ca binecuvântarea cerului să-i însoţească pe noii membri pe drumul vieţii și sa-i ajute să 
fie martori credincioși ai Săi pentru veșnicie.

Botez la Palilula, 
Dolj
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Botez la Bucov, Prahova

Botez la 
Necșești,  

Teleorman

„Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El.” (Romani 6:8). 

Ziua de 14 septembrie, o zi însorită de toamnă,  a fost o zi de bucurie pentru comunitatea din Ne-
cșești, jud. Teleorman. O familie tânără s-a decis să-și predea viaţa Domnului Isus, iar prin mărtu-
risirea deosebită exprimată în faţa martorilor, ei au dovedit cât de mare este dorinţa lor de intra în 

rândurile celor credincioși. Și aceasta s-a materializat intrând în apa râului Teleorman, făcând legământ 
cu Cerul prin botezul cu apă care reprezintă „moartea omului vechi și începutul unei vieţi noi” împreună 
cu Hristos. La eveniment au participat fraţii de credinţă, rudele, prietenii apropiaţi și martori nevăzuţi, 
despre care avem făgăduința că se bucură împreună cu noi la astfel de ocazii. 

Dorim ca binecuvântarea cerului să-i însoţească pe cei doi, Mihai și Dorina, să-i ajute să trăiască o 
viaţă nouă aici, apoi, împreună cu Domnul Isus, să se bucure veșnic pe Noul Pământ. 

A consemnat Ionel Aria 

         n 21 septembrie 2014 a fost o zi de bucurie pentru frații din Pleașa și Loloiasca. În această zi fieca- 
         re din aceste grupe ale bisericii noastre au primit câte un membru. Ceremonia de botez a avut loc 
         pe malul râului Teleajen. Aici, în fața multor martori, cei doi candidați și-au exprimat dorința de a 
face legământ cu Dumnezeu, alegând să-I servească Lui pe tot parcursul vieții. Ca semn vizibil că ei accep-
tă spălarea păcatelor prin sângele Domnului Hristos, ei au fost cufundați în apă și „ridicați” la o viață nouă. 

Dumnezeu să le ajute să poate fi lumini printre cei din jur, acolo unde ei își desfășoară activitatea. 

Î                  
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,Oita cea cuminte
În vacanța de vară Jeni a fost în vizită la bunici. Pe dealurile din apropierea satului pășteau o 

mulțime de animale. Fetiței îi plăcea să le privească. Cele mai drăguțe i se păreau oile. Da, oile 
erau blânde și cuminți. Ea se putea apropia în siguranță de ele. Preferata ei era o oaie albă cu 
blănița moale și pufoasă. Era oaia bunicii și fetița o considera prietena ei. 

― „Mie îmi place mult de oi”, spuse Jeni într-o zi. „Și cățelușii sunt simpatici, și pisicuțele sunt 
nostime, dar oițele sunt așa cuminți… Uite, bunico, oița asta stă nemișcată așteptând parcă să-mi lipesc 
nasul de boticul ei!”

Bunica zâmbi. 
― „Jeni, știi că oile Îl reprezintă pe Domnul Hristos?”
― „Nu prea știam”, spuse fetița. „Eu credeam că Domnul Hristos Se aseamănă cu un animal puter-

nic, pentru că L-a biruit pe Satan”. 
― „Așa este. Lui I se spune și „Leul din Iuda”, tocmai pentru că este Puternic. Dar în mod deosebit 

El este asemănat cu o oaie, pentru că era blând și oricine se simțea bine alături de El. Apoi despre El se 
spune că a mers la cruce să moară în locul oamenilor păcătoși, fără să spună vreun cuvânt de răzbunare, 
fără să acuze sau să condamne pe cineva. El era asemenea unei oi, care nu scoate niciun cuvânt când 
stăpânul hotărăște să o taie.”

Jeni îmbrățișă oița. O iubea atât de mult!
― „Nu aș vrea să mori, oița mea”, îi spuse ea în șoaptă. 
Bunica i-a amintit atunci cum pe Noul Pământ animalele vor trăi fericite alături de copilași, jucân-

du-se împreună și fiind recunoscătoare lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa.




