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Întrebat fiind care este relația sa cu Hristos, 
orice creștin răspunde, de obicei, fără ezitare: 
Este Prietenul meu! Îl iubesc pe Hristos și-mi 
place să stau în compania Lui. 
Existența unei relații strânse cu Mântuitorul 

nu este însă o realitate doar pentru simplu fapt că 
noi pretindem aceasta. El este Cel care poate apre-
cia corect dacă suntem sau nu prietenii Săi. Spu-
nând: „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă 
poruncesc Eu” (Ioan 15:14), Hristos nu intenționa 
să ne facă să ne simțim robi unei ascultări neplăcute 
gustului nostru, ci doar că autenticitatea prieteniei 
cu El poate fi verificată în funcție de disponibilita-
tea noastră de a asculta de poruncile Sale. Mai mult, 
a face ce poruncește Hristos, din alte motive decât 
cel al dragostei și recunoștinței față de El, nu are 
mai mare valoare decât a ignora poruncile Sale. 

„A trăi în acest fel după Cuvântul lui Dumne-
zeu înseamnă să-I predăm Lui toată viaţa noastră. 
Vom simţi un continuu sentiment de nevoie și 
dependenţă, o atracţie a inimii către Dumnezeu.” 
(Educația, cap. Credința și rugăciunea). 

Poate că nu am experimentat încă astfel de 
simțăminte. Dacă ne dorim această experiență 
putem începe sau relua legătura noastră cu 
Mântuitorul. 

„Rugăciunea este o necesitate; căci ea este 
viaţa sufletului. Rugăciunea familială, rugăciunea 
publică, amândouă își au locul lor; însă comuniu-
nea în taină cu Dumnezeu este cea care susţine viaţa 
sufletului…

În orele de rugăciune solitară, Isus a primit în 
timpul vieţii Sale pământești înţelepciune și putere. 
Tinerii să urmeze exemplul Său și să găsească dimi-
neaţa și la apus un timp liniștit pentru comuniune 
cu Tatăl lor din ceruri. Iar în cursul întregii zile să-și 
înalţe inimile către Dumnezeu...” (Idem). 

Un alt mijloc de comunicare este deschi-
derea Cuvântului Său cu dorința sinceră de a 
considera fiecare îndemn sau învățătură potrivite 
pentru noi înșine. 

„Una este să tratăm Biblia ca fiind o carte de 
învăţături morale, pe care să le ascultăm atâta vreme 

cât se potrivesc cu spiritul timpurilor pe care le tră-
im și cu poziţia pe care o avem în lume, iar cu totul 
altceva e să o privim ca fiind exact ceea ce este de 
fapt – Cuvântul Dumnezeului celui viu, Cuvântul 
care este viaţa noastră, Cuvântul care trebuie să ne 
modeleze acţiunile, vorbele și gândurile. A aborda 
Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind orice mai puţin de 
atât înseamnă a-l respinge. Și această respingere din 
partea celor ce mărturisesc credinţa în el este cauza 
principală a scepticismului și a necredinţei tinerilor.

O agitaţie cum n-a mai fost văzută vreodată 
până acum pune stăpânire pe lume. În distracţii, 
câștigul de bani, întrecerea pentru putere, în chiar 
lupta pentru existenţă există o forţă teribilă, care 
absoarbe și trupul, și mintea, și sufletul. În mijlocul 
acestei goane înnebunitoare, Dumnezeu vorbește. 
„Opriţi-vă, și să știţi că Eu sunt Dumnezeu.” (Psal-
mii 46:10).” (Idem). 

Să nu ne mulțumim cu participarea la serviciile 
de cult sau cu simpla ceremonie a altarelor de 
dimineața și seara. Dacă vrem să avem o relație vie 
cu Hristos trebuie să ne asigurăm că beneficiem de 
momentele prețioase în care El ni se descoperă. 

„Mulţi, chiar în clipele lor de închinare, nu 
reușesc să primească binecuvântarea unei adevărate 
comuniuni cu Dumnezeu. Sunt într-o grabă prea 
mare. Cu pași grăbiţi, încearcă să intre în cercul pre-
zenţei iubitoare a lui Hristos, zăbovind poate o cli-
pă în atmosfera sacră, neașteptând însă să primească 
sfat. Nu pot rămâne cu Învăţătorul divin din lipsă 
de timp. Cu poverile lor, se întorc la muncă.

Acești oameni muncitori nu vor putea dobândi 
niciodată cel mai înalt succes până nu învaţă care 
este secretul puterii. Trebuie să-și facă timp pentru 
a gândi, a se ruga, a aștepta ca Dumnezeu să le 
reînnoiască puterea fizică, mintală și spirituală. Ei 
au nevoie de influenţa înălţătoare a Duhului Său. 
Primind acestea, ei vor fi învioraţi printr-o viaţă 
înnoită. Constituţia ostenită și creierul obosit vor fi 
împrospătate și inima împovărată va fi ușurată.

Nevoia noastră nu este aceea de a ne opri o cli-
pă în prezenţa Sa, ci de avea un contact personal cu 
Hristos, de a ne așeza și a fi în tovărășia Sa.” (Idem).

O comuniune vie
Editorii
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Pus deoparte pentru o întrebuințare 
deosebită, ca zi distinctă față de 
celelalte zile ale săptămânii, Sabatul a 
fost rânduit de Dumnezeu în scopul 

menţinerii legăturii omului cu Creatorul său. 
În Sabat oamenii au posibilitatea să-L cunoască 
îndeaproape pe Dumnezeu și să ia noi hotărâri 
în inima lor. Participând la serviciile divine, bu-
curându-ne de părtășie binecuvântată cu frații, 
care au aceleași idealuri, ne putem reîmprospăta 
mintea și inima, câștigând puteri pentru a merge 
mai departe pe drumul anevoios al vieții. 

„Sabatul a fost făcut pentru om, ca să fie o 
binecuvântare pentru el, prin abaterea minţii 
lui de la munca profană la contemplarea bună-
tăţii și a slavei lui Dumnezeu.” (2 T. cap. Cum să 
păzim Sabatul?)

Se întâmplă adesea ca aceleași evenimente, 
aceleași predici, aceleași experiențe, urmărite 
de diferiți martori oculari să aibă efecte diferite 
față de fiecare dintre ei. Probabil că ați auzit 
comentarii diferite pe marginea aceleași pre-
dici, unii găsind-o ca fiind obiectivă, benefică 

Să stați în picioare!
sufletului lor, alții considerând-o subiectivă, 
tendențioasă, lipsită de valoare. 

Într-o zi de Sabat Domnul Hristos a mers, 
ca de obicei, la Sinagogă. Aici a întâlnit o femeie 
stăpânită de un duh de neputință, care nu 
putea să-și îndrepte spatele. Ea se chinuia într-o 
poziție incomodă de optsprezece ani. Fără 
multe comentarii Domnul Hristos Și-a întins 
mâinile peste ea, dezlegând-o de boala care o 
chinuia, lăsând-o liberă și deplin sănătoasă. 

Gestul acesta a creat reacții diferite în 
mintea privitorilor. În funcție de impactul pe 
care vindecarea l-a avut asupra lor întâlnim în 
această situație două grupe: 

•	 Pe de o parte femeia vindecată, care 
după ce s-a îndreptat Îl slăvea pe 
Dumnezeu

•	 Pe de altă parte fruntașul sinago-
gii care s-a mâniat pentru faptul că 
vindecarea avusese loc într-o zi de 
Sabat. Cu toate că numai acesta a avut 
curajul să-și exprime părerea, prin 
faptul că Domnul Hristos i s-a adresat 

Fivi Picu
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folosind pluralul: fățarnicilor, putem 
înțelege că erau acolo mai mulți 
care împărtășeau gândul acuzației și 
nemulțumirii. Acest lucru ne este con-
firmat în finalul relatării acestei în-
tâmplării, atunci când se menționează 
că „potrivnicii Lui au rămas rușinați”. 
Mențiunea că „norodul se bucura de 
toate lucrurile minunate pe care le 
făcea El” este, de asemenea, o dovadă 
că și de partea femeii mai existau și 
alții care priveau binevenite faptele de 
binefacere ale Mântuitorului. 

Motivul pentru care femeia suferea prinsă 
în neputința ei este dezvăluit de pana inspirată 
în relatarea întâmplării: „femeia aceasta pe care 
Satan o ținea legată de optsprezece ani”. 

(Vezi Luca 13:10-17). 
Deși nu trăim în timpul când Domnul 

Hristos Se află în persoană pe pământ, ne putem 

bucura de prezența Sa în fiecare moment, dar 
în mod deosebit în zilele de Sabat, acolo unde 
mergem special să Îl întâlnim. 

Ne-am pus vreodată întrebarea: De ce mer-
gem la adunare? Ce așteptări avem atunci când 
pornim spre locul de închinare? Ne-am propus 
vreodată să implorăm ajutor divin, cerând să fim 
dezlegați de neputințele noastre? 

Femeia vindecată de Domnul Hristos nu 
a cerut intervenția Mântuitorului. Cu toate 
acestea El a găsit cu cale să o elibereze de povara 
bolii și ea a lăudat cu glas tare pe Dumnezeu 
pentru darul primit. 

Dumnezeu cunoaște chiar și dorințele 
noastre neexprimate. El este gata să ne pună 
în libertate, dând la o parte toate poverile și 
apăsările noastre fizice sau sufletești. Poate ne 
considerăm sănătoși, drepți, neîncovoiați de 
vreo greutate. Chiar și în aceste condiții este 
necesar să ne verificăm la fiecare pas. Rămâ-

nerea în picioare 
până la sfârșit nu 
este un lucru simplu. 
Vrăjmașul nostru 
ne poate întinde 
diferite curse și el ne 
poate pune poveri 
apăsătoare pe umerii 
noștri, determi-
nându-ne să ne 
clătinăm și chiar să 
cădem. Cunoscând 
această realitate, 
Domnul Hristos ne 
îndeamnă: „Luaţi 
seama la voi înșivă, 
ca nu cumva să vi se 
îngreuieze inimile 
cu îmbuibare de 
mâncare și băutură și 
cu îngrijorările vieţii 
acesteia, și astfel ziua 
aceea să vină fără 
veste asupra voastră. 
Căci ziua aceea va 
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veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată 
faţa pământului. Vegheaţi, dar, în tot timpul 
și rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de 
toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să 
staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 
21:34-36). 

Deși Satan încearcă să dărâme pe toți 
oamenii, el nu va avea succes decât în cazul 
celor care cred că verticalitatea lor depinde de 
ei, sau de anumite mijloace la care pot recurge 
prin propria lor înțelepciune. „Unii se bizuie pe 
carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe 
Numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se 
îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămânem 
în picioare.” (Psalmii 20:7,8). 

„Scopul hotărât al lui Satan este de a ascun-
de din privire pe Isus și de a face pe oameni să 
privească la oameni, să se încreadă în oameni și 

să aștepte ajutor de la oameni. Ani de zile biseri-
ca a privit la oameni în loc să privească la Isus în 
care sunt concentrate speranţele noastre de viaţă 
veșnică.” (M. Sp. pg. 84).

Planurile lui Satan față de noi ar trebui 
urmărite doar pentru a ne asigura cu măsuri de 
prevedere, și nu pentru a ne înfricoșa. În timp 
ce el ne întinde curse, întreg Cerul se află la 
dispoziția noastră, gata să ne vină în ajutor. Chiar 
dacă Domnul Hristos nu Se mai află în persoană 
printre noi, El este la fel de binevoitor să ne vină 
în ajutor. „Domnul sprijină pe toţi cei ce cad și 
îndreaptă pe cei încovoiaţi.” (Psalmii 145:14). 

Care este partea omului în intenția sa de a 
rămâne în picioare? În primul rând este nevoie 
să conștientizăm dependența noastră de Dum-
nezeu. Dacă ne dăm seama că doar alături de El 
putem sta ridicați, vom implora ajutorul Său. 

Dumnezeu nu ne ascunde 
faptul că lupta ce o avem de dus nu 
este una foarte simplă. El nu vrea 
să fim luați prin surprindere, motiv 
pentru care ne aduce la cunoștință 
că „n-avem de luptat împotriva 
cărnii și sângelui, ci împotriva căpe-
teniilor, împotriva domniilor, îm-
potriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor 
răutăţii care sunt în locurile ce-
rești.” (Efeseni 6:12). Pentru aceste 
situații El ne oferă o armătură 
potrivită, cu ajutorul căreia putem 
ține piept uneltirilor diavolului. 
Putem rămâne în picioare, eliberați 
de orice ne-ar putea împovăra și 
lega într-un duh de neputință, 
având mijlocul încins cu adevărul, 
îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, 
având picioarele încălțate cu râvna 
Evangheliei păcii, purtând scutul 
credinței, coiful mântuirii și sabia 
Duhului. Rugăciunea reprezintă 
dorința noastră de a fi ajutați și 
Dumnezeu este gata să ne răspundă 
și să ne vină în ajutor. 
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Ziua judecății, despre care Cuvântul lui 
Dumnezeu ne avertizează în repetate rânduri, 
îi înspăimântă pe majoritatea oamenilor. 
Existența unui proces în care numele tău este 
strigat ca inculpat, poate constitui, într-adevăr, 
un motiv de îngrijorare. Dar dacă te știi nevi-
novat, dacă ai un Avocat care cunoaște situația 
ta îndeaproape și simți că el este pregătit să o 
prezinte corect judecătorului, atunci lucru-
rile se simplifică. Despre cei răi cuvântul lui 
Dumnezeu spune că „nu pot ține capul sus în 
ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor 
neprihăniți” (Psalmii 1:5). Cu toate acestea 
calea celor neprihăniți este cunoscută de 
Domnul. Cel care a ales ca în această viață să se 
depărteze de calea celor păcătoși, să nu se așeze 
pe scaunul celor batjocoritori, să-și găsească 
plăcere în Legea Domnului și să cugete la ea 
zi și noapte, este, în aprecierea lui Dumnezeu, 
asemenea unui pom sădit lângă un izvor de apă 
care își dă rodul la vremea lui. (Psalmii 1:1-4). 
El va duce la bun sfârșit ceea ce a început și 
ziua judecății nu-l va înspăimânta. 

Clasa de închinători reprezentată prin 
fruntașul sinagogii merge la întrunire fără un 
scop anume. Se consideră cunoscătoare și ca-
pabilă să facă distincția între bine și rău, motiv 
pentru care este gata să interpreteze faptele și 
intervențiile celorlalți. Unora ca aceștia Dum-
nezeu le spune: „Astfel, dar, cine crede că stă în 
picioare să ia seama să nu cadă… De aceea, prea 
iubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli.”  
(1 Corinteni 10:12.14). 

„Cuvintele de avertizare adresate de apostol 
bisericii din Corint sunt valabile în toate timpu-
rile și îndeosebi sunt potrivite în zilele noastre. 
Prin idolatrie el nu înțelege numai închinarea la 
idoli, ci și preocuparea de sine, iubirea unei vieți 
de ușurătate, satisfacerea apetitului și a pasiu-
nilor. O credință doar cu numele în Hristos, o 
îngâmfată cunoaștere a adevărului, nu face pe ci-
neva creștin. O religie care nu caută altceva decât 
să mulțumească ochiul, urechea și gustul sau care 
aprobă cedarea în fața plăcerilor nu este religia 
lui Hristos.” (I.F.A., pg. 317). 

„Să facem din Cuvântul sfânt al lui Dum-
nezeu studiul nostru, aducând principiile sale 
sfinte în viața noastră. Să umblăm înaintea lui 
Dumnezeu cu blândețe și umilință, corectând 
zilnic greșelile pe care le facem. Să nu fim mândri 
și egoiști și să nu ne separăm sufletul de Dumne-
zeu. Să nu cultivați un sentiment de supremație, 
crezându-vă mai buni ca alții. „Astfel dar, cine 
crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.” 
Pacea și odihna vor fi cu voi, dacă vă aduceți 
voința în subordonare față de voința lui Hristos. 
Atunci dragostea lui Hristos va conduce inima, 
aducând în captivitate față de Mântuitor izvoa-
rele secrete al acțiunii. Temperamentul repezit și 
ușuratic va fi domolit și atenuat prin revărsarea 
uleiului harului lui Hristos. Sentimentul că păca-
tele îți sunt iertate îți va aduce pacea ce depășește 
orice pricepere. Discordia va dispărea. Cel ce găsea 
cusur celor din jurul său va vedea că greșeli mult 
mai mari există în propriul său caracter.” (Solii 
către tineret, cap. Viața sfințită). 

Concluzie
Deşi rămânerea în picioare nu depinde în 

totalitate de noi, noi suntem cei care decidem 
dacă vom fi eliberați de apăsarea noastră sau 
vom rămâne împovărați de duhul de neputință 
trimis de Satan. 

„Trezește-te, trezește-te! Îmbracă-te în po-
doaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, 
Ierusalime, cetate sfântă! Căci nu va mai intra 
în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. 
Scutură-ţi ţărâna de pe tine, scoală-te şi şezi în 
capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi legăturile 
de la gât, fiică, roabă a Sionului!” (Isaia 52:1, 2). 

Oricât de mulți ar fi împotrivitorii noștri, 
puterea lui Dumnezeu este superioară acestora 
și El este gata să ne vină în ajutor. 

„Doamne, ce mulţi sunt vrăjmașii mei! Ce 
mulţime se scoală împotriva mea! Cât de mulţi 
zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el 
la Dumnezeu!” Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul 
meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! ... 
La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să 
fie peste poporul Tău.” (Psalmii 3:1-3, 8).
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Cătălin Barnea

Revoltă  
împotriva  

Creatorului!
„Și dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor  

cărora le slujeau părinţii voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi.  
Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15)
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C ând Dumnezeu a creat tot universul 
El a avut un scop cu creația Sa. El a 
organizat viața pe pământ, în jurul 
familiei. Scopul Creatorului a fost 

în primul rând părtășia cu omul creat și fericirea 
acestuia în prezența Sa. Dumnezeu L-a făcut pe 
bărbat și din coasta lui a făcut-o pe Eva și acestei 
familii i-a dăruit copii. Ei urmau să trăiască 
fericiți pentru veșnicii.

Numai că dincolo de scopul lui Dumnezeu 
în creație, observăm războiul diavolului pentru 
aceasta. El duce un război pe viață și pe moarte 
împotriva Creatorului. Războiul acesta  împo-
triva autorității universului a început în ceruri 
când a încercat să uzurpe poziția de autoritate a 
lui Dumnezeu. Prin atitudinea sa de răzvrătire, 
a instigat și a atras de partea lui o treime dintre 
îngeri. Unul din trei a devenit parte la această 
răzvrătire.

Dușmanul lui Dumnezeu și al omului, a 
încercat sistematic să distrugă planul Creatoru-
lui. Experiența din ceruri, unde a fost înfrânt de 
Mihail, nu i-a fost suficientă și, așa cum a corupt 
a treia parte din ceruri, într-un mod   
inexplicabil a venit și pe pământ în fața unor 
ființe perfecte, necontaminate de păcat, 
înșelându-le și pe acestea. Diavolul corupe ori-
unde merge, îi instigă pe oameni unii împotriva 
altora. El care a provocat dezastru în cer, face 
același lucru și pe pământ.

Mai întâi a reușit să întrerupă părtășia 
omului cu Dumnezeu, prin faptul ca l-a instigat 
la răzvrătire împotriva Maestrului, așa cum 
el însuși a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, 
atunci când avea calitatea de lider al îngerilor 
din ceruri. Consecința acestui păcat a rupt 
părtășia dintre Creator și omul creat, care acum 
încercă să se ascundă de Suveranul cerului. Sen-
timentul de vinovăție îl împinge pe om departe 
de prezența Divină, în singurătate și în afara 
zonei de protecție a lui Dumnezeu. Despărțit 
de Stăpân, omul și-a pierdut fericirea, liniștea 
interioară și sentimentul că este folositor.

Pe lângă acestea, omul a pierdut și favoarea 
de a administra grădina Edenului. Imaginați-vă 
ce onoare e să pui nume la toate animalele de pe 

fața pământului și Dumnezeu să respecte ceea 
ce ai făcut, apoi câtă cinste este să administrezi 
grădina lui Dumnezeu. Dar atunci când s-a lăsat 
amăgit de Satan, omul a pierdut toate aceste pri-
vilegii pe care le-a avut. Alungat din grădină el a 
plecat rușinat împreună cu Eva, îndreptându-se 
spre nicăieri, departe de acel loc minunat. Viața 
în prima familie a cunoscut înfrângerea, rușinea, 
groaza, singurătatea și disperarea doar pentru 
faptul că Diavolul s-a implicat acolo.

Dintre cele patru obiective, părtășia cu Cre-
atorul, fericirea omului, administrarea grădinii 
și perpetuarea speciei, diavolul le-a distrus pe 
primele trei. A mai rămas unul singur: Familia. 
Astăzi obiectivul neobosit al diavolului este de 
a distruge familia și o altă instituție, creată mai 
târziu de Domnul Isus – biserica.

Fiecare om are această libertate de a lupta 
cu dușmanul împotriva Creatorului sau să lupte 
cu Creatorul împotriva dușmanului. În acest 
război este implicat Dumnezeu – creatura s-a 
ridicat împotriva Lui, iar omul nu mai ține cont 
de instituțiile Lui, nici de familie cu rânduielile 
ei, (modelul un soț și o soție având copii pe lân-
gă ei) și nici de biserică. Toate acestea, creștinul 
modern vrea să le abandoneze pentru plăcere 
și păcat. Atât familia cât și biserica este prea 
conservatoare pentru ei.

Astăzi generația noastră este chemată să ia 
atitudine în fața unui război care se duce îm-
potriva Dumnezeului nostru, împotriva Cărții 
Dumnezeului nostru și împotriva Bisericii 
Dumnezeului nostru. Chiar dacă instituția 
familiei nu s-a prăbușit, interesul generației 
noastre pentru familie a scăzut considerabil, 
fidelitatea partenerilor, nașterea și educația 
copiilor sunt în declin. Foarte mulți tineri au 
relații înainte de căsătorie, iar o mare parte 
dintre cei căsătoriți ajung la despărțire. Mulți 
oameni trăiesc în concubinaj și mai mult de 
jumătate dintre copiii născuți cresc cu un singur 
părinte. Avorturile, căsătoriile unisex, scăderea 
dramatică a natalității, ne obligă să acceptăm 
că familia a intrat într-o nouă eră. O eră ce este 
condusă, nu după planurile lui Dumnezeu, ci 
după planul bine aranjat de Diavolul. 
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Deși în secolul trecut populația a crescut de 
aproximativ cinci ori, datorită creșterii speranței 
de viață, natalitatea a scăzut îngrijorător mai 
ales în țările occidentale și în familiile bogate. 
De exemplu, în Rusia în ultimii cinzeci de ani 
natalitatea a scăzut cu cinzeci de procente. În 
2006 în Germania s-au închis două sute două-
zeci de școli, cauza fiind lipsa copiilor, datorită 
scăderii natalității.

Care este cauza scăderii interesului pentru 
familie?

 Cred că pe primul loc se află lipsa de spi-
ritualitate a oamenilor. Pe om nu-l 
mai interesează ce a spus Crea-
torul (creșteți și înmulțiți-
vă!). Ei nu mai doresc o 
Evă pentru un Adam 
și un Adam pentru 
o Eva. Au mintea 
întunecată, își fac 
de cap și dau curs 
impulsurilor lor și 
trăiesc după cum le 
dictează conștiința 
lor întunecată, fără 
să mai asculte de 
cuvântul lui 
Dumnezeu.

O altă cauză este feminismul. Mișcarea 
feministă care a apărut în jurul anilor șaizeci a 
avut poate părți bune, dar a avut și părți rele. 
Aceasta încurajează independența care duce la 
superioritate față de soț. Viața profesională a 
femeii moderne duce la ideea că soțul te încurcă 
să-ți faci carieră și, de asemenea, copiii îți stau 
în cale, pentru că trebuie să stai să-i crești, să-i 
educi și lucrul acesta este complicat. Așa că s-a 
ajuns la concluzia că o relație stabilă pune multe 
bariere în calea plăcerilor omenești.

Aceste lucruri nu sunt dominante în biseri-
că, dar fraților trebuie să tragem un semnal de 

alarmă ca valul acesta să nu ne cuprindă 
și să fim duși departe de Dumnezeu. 

Copiii noștri care pleacă timpuriu 
din casele noastre și ajung în 

școli sunt asaltați de curentul 
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acesta,  uneori sunt înghițiți de aceste filozofii, 
care par mult mai ușor de asimilat și conferă mai 
multă libertate și plăcere decât conservatoris-
mul din biserică. Aparent e mai ușor să trăiești 
în păcat, decât să te lupți pentru neprihănire. 
Dar cine se gândește la consecințe? Familia este 
prezentată astăzi ca un faliment, iar Diavolul se 
bucură de aceasta.

Dacă Creatorul a organizat viața în jurul 
familiei, oamenii lui Dumnezeu vor trăi în 
ascultare de porunca lui Dumnezeu, bucurân-
du-se de această fericire. 

Într-o zi un profesor de filozofie a mers la 
școală cu un borcan, și i-a întrebat pe studenți: 

,,Cum e borcanul acesta?” iar ei 
au răspuns: ,, Este gol”. 

A scos dintr-o cutie 
câteva mingi de 

golf, le-a pus 
în borcan și 
a umplut 
borcanul cu 
mingi de golf. 
A întrebat 

iarăși: „Cum 
este borcanul?” 

Ei au zis: „Este plin”. Apoi profesorul a pus în 
borcan niște pietricele mărunte ca boabele de 
mazăre, întrebându-i iarăși: „Cum este borca-
nul?” Ei au fost puțin încurcați, dar au răspuns: 
„Este plin.” În cele din urmă profesorul a turnat 
în borcan nisip foarte fin și i-a întrebat din 
nou cum este borcanul? Studenții au răspuns: 
„Plin.” Apoi profesorul le-a explicat: „Mingile 
de golf reprezintă familia (soțul, soția, copii sau 
părinții); pietricelele sunt colegii, prietenii și 
pasiunile; nisipul este serviciul. Dacă pe primul 
loc în viață pui nisipul,  pietricelele nu mai 
încap fără să mai vorbim de mingile de golf.

 Noi suntem asemenea unui vas și în acesta 
decidem singuri ce punem pentru început? 
Cine este prioritar pentru noi? Care sunt valori-
le noastre? Sunt prietenii, sunt modurile în care 
ne distrăm, este serviciul sau familia?

Înțeleptul Solomon descrie condiția femeii 
binecuvântate de Dumnezeu. El o prezintă 
implicată în familia ei, preocupată de ceea ce 
are loc aici. 

„Ea veghează asupra celor ce se petrec în 
casa ei, și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei 
se scoală și o numesc fericită; bărbatul ei se 
scoală și-i aduce laude zicând: „Multe fete au 
o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” 
(Proverbele 31:27-29).

Dacă nu vom accepta că Dumnezeu știe 
cel mai bine care obiceiuri sau practici au o 
finalitate fericită, putem fi înșelați. Să-l credem 
pe Dumnezeu pe cuvânt! Să alegem să urmăm 
sfatul Său în toate lucrurile și vom fi fericiți, noi 
și familiile noastre.

,,Nici o altă structură  
nu poate înlocui familia. 

 Fără ea, copiii noştri  
sunt lipsiţi de orice temelie morală.  

Fără ea, ei devin  
nişte analfabeţi morali 

 a căror unică lege este eul.”  
Charles Colson
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Mereu de strajă
Daniela Picu
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C
unoscând așteptările pe care Dumnezeu 
le are de la copiii săi, creștinul este tentat 
să se preocupe de starea sa, încercând să 
aprecieze dacă felul său de a fi este sau nu 

aprobat de Dumnezeu. Faptul acesta nu este 
rău în sine, totuși el poate conduce la două 
extreme, la fel de grave, atât una, cât și cealaltă. 

Unii sunt atât de preocupați de ce trebuie 
să facă și ce nu, încât pierd din vedere faptul 
că Dumnezeu îi poate ajuta chiar și pentru a-și 
conștientiza greșelile și, cu atât mai mult, să le 
îndrepte. Unora ca aceștia remediul care li se 
prescrie este credința în meritele Mântuitorului, 
încrederea de copil în puterea sângelui salvator. 

Străduința de a face fapte bune se va dovedi 
un eșec, în timp ce comuniunea strânsă cu 
Dumnezeu și implorarea ajutorului Său la orice 
pas, ne va conduce să facem fapte bune, fără 
să simțim că am făcut un efort extraordinar, ci 
doar că nu puteam face altfel. 

Cealaltă extremă în care sunt tentați să 
alunece unii este aprecierea că au ajuns deja 
un grad de sfințire satisfăcător și că nu au 
nevoie de mai mult. Ei simt că sfaturile le-ar 
fi inutile și nici chiar cuvântul lui Dumnezeu 

nu are ce să le mai spună, pentru că știu tot ce 
poate fi știut. 

Starea aceasta de lucruri nu este o noutate 
pentru zilele noastre. Ea a existat din cele mai 
vechi timpuri și o putem identifica încă din 
zilele primilor noștri părinți. Atunci când Cain 
și Abel au venit să se închine înaintea lui Dum-
nezeu, Cain s-a prezentat ca unul care știe tot 
despre mântuire și are chiar planuri mai bune 
pentru ajungerea în posesia ei. „Cain nutrea 
sentimente de răzvrătire și murmura împotriva 
lui Dumnezeu din cauza blestemului pronunţat 
împotriva lui Adam și din cauză că și pământul 
era blestemat datorită păcatului lui… Cain și-a 
adus darul Domnului cu murmur și necredinţă 
în inimă cu privire la Jertfa promisă. El nu era 
dispus să urmeze cu stricteţe planul de asculta-
re.” (Istoria mântuirii, cap. 6). 

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că, 
deși majoritatea oamenilor aleg una din extre-
mele amintite, există și creștini sinceri, umili 
care, asemenea lui Abel, se încred în sângele 
Mielului și vin cu recunoștință înaintea Sa. 

O atitudine de felul acesta nu trebuie însă 
doar adoptată, ci și menținută. Creștinul trebu-
ie să fie un creștin veghetor, atent la fiecare pas, 
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astfel încât, chiar dacă astăzi a stat bine, „să ia 
seama să nu cadă” în momentul următor. 

Paragrafele care urmează reprezintă un 
fragment dintr-un raport al Conferinţei din 
Suedia, care a avut loc în iunie 1886, publicat 
în Review and Herald, 5 octombrie 1886.

„În timpul adunărilor de la Orebro, am fost 
îndemnată de Duhul Domnului să prezint Le-
gea Sa ca fiind marele standard al neprihănirii 
și să avertizez poporul nostru împotriva sfinţirii 
false, moderne, care își are originea mai degrabă 
în închinarea după propria voinţă, decât în 
supunerea faţă de voinţa lui Dumnezeu. Aceas-
tă gândire falsă cuprinde lumea cu repeziciune 
și, ca martori ai lui Dumnezeu, vom fi chemaţi 
să vestim o mărturie hotărâtă împotriva ei. Ea 
este una dintre cele mai mari amăgiri ale zilelor 
din urmă și se va dovedi a fi o ispită pentru toţi 
cei ce cred adevărul prezent. Aceia care nu au o 
credinţă bine întemeiată pe Cuvântul lui Dum-
nezeu vor fi duși în rătăcire. Iar partea cea mai 
tristă este că foarte puţini dintre cei care sunt 
amăgiţi de această concepţie falsă își vor mai 
găsi vreodată calea de întoarcere la lumină.

Biblia este standardul prin care trebuie să 
fie verificate afirmaţiile tuturor celor ce pretind 
că sunt sfinţiţi. Domnul Isus S-a rugat ca uce-
nicii Săi să fie sfinţiţi prin adevăr, iar El spune: 
„Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17), 

în timp ce psalmistul declară: „Legea Ta este 
adevărul” (Psalmi 119:142). Toţi cei care sunt 
călăuziţi de Dumnezeu vor manifesta o înaltă 
consideraţie faţă de Scripturile în care este auzi-
tă vocea Sa. Biblia va fi pentru ei „de folos ca să 
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciu-
ne în neprihănire, pentru ca omul lui Dumne-
zeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru 
orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16,17). „Îi veţi 
cunoaște după roadele lor” (Matei 7:16).

Pentru a judeca sfinţirea oamenilor, nu 
avem nevoie de nici o altă dovadă. Dacă se tem 
ca nu cumva să nu împlinească toată voia lui 
Dumnezeu, dacă ascultă cu atenţie vocea Sa, în-
crezându-se în înţelepciunea Sa și făcând din 
Cuvântul Său sfătuitorul lor, și dacă în același 
timp nu se mândresc cu o evlavie superioară, 
putem fi siguri că acești oameni caută să atingă 
desăvârșirea caracterului creștin. Dar, dacă aceia 
care pretind că sunt sfinţi ajung până acolo, în-
cât să susţină că lor nu li se mai cere să cerceteze 
Scripturile, nu trebuie să ezităm să declarăm că 
sfinţirea lor este falsă. Ei se bazează pe propria 
înţelepciune, în loc să se conformeze voinţei lui 
Dumnezeu.

Ce anume cere Dumnezeu
În timpul acesta, Dumnezeu cere exact ce 

i-a cerut perechii sfinte din Eden – o asculta-
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re deplină faţă de toate cerinţele Sale. Legea 
Sa rămâne aceeași în toate veacurile. Marele 
standard al neprihănirii, care este prezentat în 
Vechiul Testament, nu a fost coborât în Noul 
Testament. Lucrarea Evangheliei nu este aceea 
de a micșora cerinţele Legii sfinte a lui Dumne-
zeu, ci de a-i ridica pe oameni în poziţia în care 
pot respecta poruncile ei. Credinţa în Domnul 
Hristos care ne mântuiește nu este cea pe care o 
prezintă mulţi. „Crede, crede”, strigă ei, „doar să 
crezi în Hristos și vei fi mântuit. Acesta este sin-
gurul lucru pe care trebuie să-l faci.” Deși se ba-
zează în totalitate pe Hristos pentru mântuire, 
adevărata credinţă va conduce la conformarea 
desăvârșită cu Legea lui Dumnezeu. Credinţa 
este manifestată prin fapte. Iar apostolul Ioan 
declară: „Cine zice: ’Îl cunosc’ și nu păzește 
poruncile Lui,este un mincinos, și adevărul nu 
este în el” (1 Ioan 2:4).

Dacă ne încredem în sentimente sau în 
impresii, nu suntem în siguranţă, deoarece sunt 
niște îndrumători nesiguri. Legea lui Dum-
nezeu este unicul standard corect al sfinţirii. 
Prin această Lege va fi judecat caracterul. Dacă 
un căutător al mântuirii ar întreba: „Ce să fac 
pentru a moșteni viaţa veșnică?”, învăţătorii 
moderni ai sfinţirii ar răspunde: „Trebuie doar 
să crezi că Isus te mântuiește”. Dar când I s-a 
pus această întrebare, Domnul Hristos a spus: 

„Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” Iar 
când cel ce întreba a răspuns: „Să iubești pe 
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta… și 
pe aproapele tău ca pe însuţi”, Isus a zis: „Bine 
ai răspuns…Fă așa și vei avea viaţa veșnică” 
(Luca 10,25-29). 

Adevărata sfinţire se va evidenţia printr-o 
respectare conștiincioasă a tuturor poruncilor 
lui Dumnezeu, printr-o dezvoltare atentă a 
fiecărui talent, printr-o vorbire prudentă și o 
manifestare a blândeţii lui Hristos în fiecare 
faptă. 

O sfințire care îndepărtează de 
Biblie

Mai multe persoane care erau prezente la 
această adunare susţineau teoria populară cu 
privire la sfinţire, iar când au fost prezentate 
cerinţele Legii lui Dumnezeu și a fost arătat 
adevăratul caracter al concepţiei greșite. Un om 
s-a simţit atât de ofensat, încât s-a ridicat brusc 
și a părăsit sala. După aceea, am auzit că venise 
de la Stockholm pentru a participa la această 
adunare. Stând de vorbă cu unul dintre pastorii 
noștri, el a afirmat că este fără păcat și a spus 
că nu are nevoie de Biblie, deoarece Domnul 
i-a spus direct ce să facă, iar el era mai presus 
de învăţăturile Bibliei. Ce altceva decât să fie 
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dezamăgiţi se poate aștepta de la aceia care își 
urmează mai degrabă propria imaginaţie, decât 
Cuvântul lui Dumnezeu? Când înlătură singu-
rul mijloc de a descoperi greșeala, ce îl mai poa-
te împiedica pe marele înșelător să-i facă robi 
ai voinţei lui? Acest om reprezintă o categorie. 
Sfinţirea falsă îi îndepărtează pe oameni de Bi-
blie. Religia este redusă la nivelul unei povești. 
Sentimentele și impresiile ajung un criteriu. În 
timp ce mărturisesc că sunt fără păcat și se mân-
dresc cu neprihănirea lor, pretendenţii sfinţirii 
îi învaţă că oamenii au dreptul să calce Legea 
lui Dumnezeu. Cerinţelor Legii le stârnește 
opoziţia și îi incită la mânie și la nemulţumire. 
În acest fel, caracterul lor este dovedit, pentru 
că „umblarea după lucrurile firii pământești este 
vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu 
se supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu poate 
să se supună” (Romani 8:7). 

Adevăratul urmaș al lui Hristos nu are nici 
o pretenţie plină de mândrie a sfinţirii. Legea 
lui Dumnezeu îl convinge pe cel nelegiuit 
de păcat. El își vede propria stare 
păcătoasă în contrast cu neprihă-
nirea pe care o susţine Legea, iar 
acest fapt îl conduce la umilinţă și la 
pocăinţă. El ajunge să fie împăcat cu 
Dumnezeu prin sângele lui Hristos 
și, dacă va continua să umble cu El, 
va dobândi o înţelegere mai clară 
a sfinţeniei caracterului lui Dum-
nezeu și a naturii vaste a cerinţelor 
Sale. El își va vedea mai bine pro-
priile defecte și va simţi nevoia unei 
pocăinţe continue și a credinţei în 
sângele lui Hristos. Cel care cultivă 
un simţământ continuu al prezenţei 
lui Hristos nu-și poate îngădui să se 
încreadă în sine și în neprihănirea 
proprie. Nici unul dintre profeţi sau 
apostoli nu au făcut afirmaţii îngâm-
fate cu privire la propria sfinţire. 
Cu cât s-au apropiat mai mult de 
desăvârșirea caracterului, cu atât 
s-au considerat mai nevrednici și 
mai puţin neprihăniţi. 

Dar cei care înţeleg cel mai puţin 
desăvârșirea lui Isus, cei ai căror ochi sunt în-
dreptaţi cel mai puţin spre El, tocmai ei pretind 
cel mai insistent că sunt desăvârșiţi.”

Trăim timpuri solemne. Vrăjmașul nostru 
care știe că mai are puțină vreme „dă târcoale ca 
un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.” 
(1 Petru 5:8). „Am descoperit în experienţa 
noastră faptul că, dacă Satana nu poate ţine su-
fletele legate în gheaţa indiferenţei, el va încerca 
să-i împingă în focul fanatismului.” (Mărturii vol. 
5, cap. Idei greșite cu privire la mărturisire). Reali-
tatea aceasta nu ar trebui să ne înspăimânte, 
ci doar să ne motiveze pentru o mai atentă 
veghere și cercetare a cuvântului lui Dumnezeu. 
Convingerea noastră să fie aceea că avem de 
luptat cu un vrăjmaș care a fost biruit. Nu avem 
de luptat singuri. „Sunt încredinţat”, spunea 
Pavel, „că Acela care a început în voi această 
bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus 
Hristos.” (Filipeni 1:6).
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I sus i-a găsit pe ucenicii Săi dormind. Încercat 
afectiv dincolo de capacitatea noastră de  
înțelegere, Mântuitorul nostru căuta simpa-
tie umană. Măslinii din grădina Ghetsimani 

îi erau familiari, dar greutatea păcatului omenirii 
și mizeria acestuia nu o cunoscuse. Isus, Cel care 
urâse atât de mult păcatul, îl avea acum asupra Sa. 
Cum ar putea umanitatea și divinitatea Sa să facă 
față unor lucruri atât de străine de natura Lui?

„Hristos Și-a exprimat dorința Sa de simpatie 
umană, apoi S-a depărtat de [Petru, Iacob și Ioan] 
ca la o aruncătură de piatră. Căzând pe faţa Sa a 
început să se roage...

După aproximativ o oră, simțind nevoia de 
simpatie umană, S-a ridicat de la pământ și împle-
ticindu-Se, a mers până la locul unde-i lăsase pe cei 
trei ucenici. Dorea să-i vadă. Natura umană tânjea 
după părtășie umană.  Tânjea să audă de la ei vreun 
cuvânt de alinare pentru suferința Sa. Dar a fost 
dezamăgit. Ei nu i-au oferit ajutorul așteptat. În 
schimb, i-a găsit dormind…

În cel mai critic moment, când Fiul lui 
Dumnezeu avea nevoie de simpatia [ucenici-
lor] și de rugăciunile lor sincere, ei au adormit. 
Chiar înflăcăratul Petru, care, cu numai câteva 
ore înainte declarase că va merge cu Domnul 
chiar și la moarte, dormea.” (Semnele timpului,  
2 decembrie, 1897). 

T. Stockler

Ce a făcut Isus când S-a simțit singur? Cum 
a exprimat El propria nevoie pentru simpatie? A 
rostit El vreun cuvânt negativ, vreo expresie de 
frustrare, vreun act de imaturitate emoțională? Nu. 
Mântuitorul suferind a oferit simpatie celor care 
L-au dezamăgit și trădat. 

„Chiar și cea mai mare agonie Isus a fost 
dispus să scuze slăbiciunea ucenicilor: „Duhul este 
plin de râvnă”, a spus El, „dar carnea este neputin-
cioasă.” (Marcu 14:38). 

Isus a vrut ca prietenii să-i fie aproape în 
cel mai greu ceas al vieții Sale. El aștepta de la ei 
compasiune și empatie. Dar când noi, ca și ceilalți 
oameni, Îl părăsim, El se poartă cu amabilitate 
și generozitate față de noi. El prezintă o scuză în 
dreptul numelui nostru. Trupurile noastre sunt 
într-adevăr slabe. 

Natura noastră umană demonstrează de 
multe ori că avem puțină răbdare cu cei care ne 
dezamăgesc. Când prietenii ne fac sau nu ne 
fac rău, de multe ori ne comportăm teribil sau 
cel puțin ne văităm la nesfârșit. A fi singur este 
greu pentru mulți dintre noi. Noi vom coborî 
standardul comportamentului doar pentru a 
evita singurătatea. Teama de singurătate este, 
probabil, cel mai eficient instrument al lui Satan 
folosit împotriva noastră. Satan l-a cucerit pe 
Adam cu acesta. 

Consolare în singuratate
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„Acum, păcătuind ea însăși, Eva a devenit un 
agent al lui Satana în lucrarea de ruinare a soţului 
ei. Într-o stare de stranie și nenaturală excitare, cu 
mâinile pline de fructele oprite, ea l-a căutat și i-a 
povestit toate cele ce au avut loc.

O expresie de întristare s-a întipărit pe faţa 
lui Adam. El era uimit și alarmat. La cuvintele 
Evei, el a răspuns că acesta trebuie să fie vrăjmașul 
împotriva căruia fuseseră avertizaţi; și, prin hotă-
rârea divină, ea trebuia să moară. Ca răspuns, ea l-a 
îmbiat să mănânce, repetând cuvintele șarpelui, că 
nu vor muri, cu siguranţă.

Adam a înţeles că tovarășa sa a călcat porunca 
lui Dumnezeu, nesocotind singura opreliște ce 
le-a fost pusă ca test al credincioșiei și iubirii lor. 
În mintea sa avut loc o luptă teribilă. El deplângea 
faptul că îngăduise Evei să rătăcească departe de 
el. Dar acum fapta fusese săvârșită; el trebuia să se 
despartă de aceea a cărei societate fusese bucuria 
sa. Cum avea să suporte el lucrul acesta? Adam se 
bucurase în compania lui Dumnezeu și a sfinţilor 
Săi îngeri. El privise slava Creatorului. Adam 
înţelesese destinul măreţ ce se deschidea înaintea 
neamului omenesc, dacă ei rămâneau credincioși 
lui Dumnezeu. Acum, toate aceste binecuvântări 
erau pierdute din vedere de teama de a nu pierde 

acel singur dar, care în ochii săi le întrecea pe toate 
celelalte. Iubirea, recunoștinţa și credincioșia faţă 
de Creator, toate erau subordonate iubirii lui pen-
tru Eva. Ea era o parte din el și nu putea suporta 
gândul despărţirii.” (Patriarhi și profeți, cap. 3).

Satan are același succes și azi, ca și în vremea 
lui Adam. El ne îndeamnă să-L abandonăm pe 
Dumnezeu, doar pentru a nu rămâne singuri. Pare 
un bărbat sau o femeie atractivi pentru noi? Are 
acest potențial iubit dragoste față de Dumnezeu, 
păstrând poruncile Sale? De câte ori ne-am aban-
donat onestitatea, integritatea, păstrarea Sabatului, 
respectul față de părinți și dragostea pentru Însuși 
Dumnezeu, doar pentru că vrem „să fim fericiți”?

Să ne fie clar: A te căsători cu o persoană în-
seamnă să o accepți așa cum este. Aceasta înseamnă 
a recunoaște valorile sale morale și condiția de a fi 
la fel de bun ca și tine însuți. 

Niciunul nu trebuie să fie conștiință completă 
pentru celălalt. Odată ce v-ați căsătorit, partenerul 
are la fel ca și tine dreptul de a defini un compor-
tament corect sau greșit pentru membrii familiei 
voastre. 

În cazul în care soțul tău (soția ta) se compla-
ce în folosirea cărnii ca aliment sau desconsideră 
activitățile sacre ale zilei de Sabat, înainte de 
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intrarea în legământul căsătoriei, el sau ea are tot 
dreptul să-i învețe pe copii să adopte aceste acțiuni 
greșite. (Ai grijă cu cine te căsătorești!). Căsătoria 
este un compromis între doi indivizi. Nimeni nu 
poate pretinde că are totdeauna dreptate. Niciunul 
nu poate pretinde „să urmăm calea mea” în orice 
împrejurare. Standardul moralității familiei este 
definit de acest membru nesfințit.  

Alegerea unui partener de viață poate însemna 
foarte bine alegerea destinului cuiva. 

Foarte mulți oameni din zilele noastre sunt 
dispuși să-și piardă viața veșnică și să respingă pe 
Dumnezeu doar pentru faptul de a fi „fericiți” 
alături de cel (cea) pe care-l (o) iubesc. 

(Solicitarea bisericii pentru membrii ei de 
a se căsători în cadrul bisericii nu este o dorință 
a acesteia de a limita alegerile lor conjugale, ci o 
recunoaștere a faptului că relațiile nepotrivite re-
prezintă experiențe de suferință pentru tot parcur-
sul vieții, asemenea unei case dezbinate împotriva 
sa însăși, care nu poate rezista). 

„Doar puţini sunt aceia care au vederi corecte 
cu privire la căsătorie. Mulţi cred că aceasta în-
seamnă dobândirea fericirii absolute; însă, dacă ar 
cunoaște cel puţin un sfert din durerile celor legaţi 
prin votul căsătoriei - cu lanţuri pe care ei nu pot și 
nu îndrăznesc să le rupă, nu ar fi surprinși că scriu 
aceste lucruri. Căsătoria este, în majoritatea cazu-
rilor, un jug exasperant. Sunt unii care sunt legaţi, 
dar nu se potrivesc. Cărţile cerurilor sunt împo-
vărate de suferinţele, ticăloșiile și abuzurile care se 
ascund sub mantia căsătoriei. Iată de ce aș dori să-i 
avertizez pe tinerii care se află la vârsta căsătoriei să 
se grăbească încet în alegerea tovarășului de viaţă. 
Cărarea vieţii de căsătorie poate părea frumoasă și 
plină de fericire; însă de ce să fiţi și voi dezamăgiţi 
așa cum au fost alte mii de persoane până acum?...

De ei depinde într-o mare măsură bunăstarea 
copiilor lor în această lume și fericirea lor în cea 
viitoare. Într-o mare măsură, ei determină atât 
caracterul fizic, cât și cel moral, pe care îl primesc 
cei mici.” (Căminul advent, cap. 6). 

Poți să fii fericit și singur? Da! Singurătatea 
și mulțumirea par să fie contradictorii. Desigur, 
unele tipuri de persoane acceptă mai greu ca altele 
ideea de a fi singure. Dar puteți găsi mulțumire 

și fără companie. Isus a reușit în alegerea Sa să Se 
confrunte singur cu Calvarul. Eu și tu putem purta 
crucea (care este mult mai ușoară decât a Sa), chiar 
și singuri, cu ajutorul Său. 

Pentru ca cineva pe care Dumnezeu l-a ales 
să bea paharul în profundă singurătate, aș vrea să 
punctez câteva lucruri pe care le-ar putea lua în 
considerare, legate de trăirea în singurătate: 

Acceptarea. În general, cei care trăiesc singuri 
refuză să accepte condiția lor. Adesea ei se auto-
compătimesc, reclamând faptul că nu acesta ar 
trebui să fie drumul vieții lor. 

Dacă Dumnezeu a permis, iar diavolul v-a 
rezervat, o viață de singurătate, acceptați-o! Ceea 
ce nu poate fi schimbat, trebuie să fie acceptat. 
Refuzul de a accepta vă va duce la păcat. 

Locuirea în singurătate este totdeauna 
nenaturală. „Nu este bine ca omul să fie singur.” 
Dumnezeu, care este Atotînțelept a declarat aceasta. 
Locuirea în singurătate poate fi transformată în ceva 
cu care te poți obișnui. Dar nu va fi niciodată idealul 
pe care Dumnezeu l-a rezervat experienței noastre. 
Păcatul a schimbat mediul nostru. Oamenii au fost 
concepuți să trăiască înconjurați de soț, părinți, co-
pii și familia extinsă. Există o colectivitate a familiei 
și noi suntem toți desemnați să o avem. Alegerile 
noastre individuale păcătoase au un impact asupra 
celor care sunt în legătură cu noi. Ei suferă datorită 
eșecurilor noastre din cadrul familiei. Și noi suferim 
datorită eșecurilor membrilor familiei noastre. 

Persoanele care locuiesc singure reamintesc 
în mod constant cât de nefiresc este acest lucru. 
De fiecare dată când văd o familie fericită sau vin 
acasă și găsesc casa goală, își amintesc de crucea 
vieții lor. Locuirea în singurătate este periculoasă. 
Ea conduce la dezvoltarea unor caractere dezechi-
librate, care sunt o problemă socială și poate duce 
până a ne face nepotriviți pentru cer. Nu există nici 
o modalitate mai potrivită pentru a hrăni egois-
mul, ca aceea de a trăi singur. Nu este nimeni în jur 
pentru a te solicita să fii altruist. Nu este nimeni 
în jur pentru a-ți solicita dezvoltarea personalității 
până când aceasta va fi șlefuită. Adesea nu este 
nimeni care să observe micile semnale din viața 
ta, care altfel trec neobservate, semne de sănătate 
sau de boală fizică, mentală sau spirituală. Nu este 
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nimeni care să aibă grijă de tine atunci când ești 
descurajat, bolnav sau când mori. Toate acestea 
tind să-i conducă pe indivizi la forme extreme de 
îngrijorare și de neîncredere în Dumnezeu. 

Dumnezeu a rânduit căsătoria ca pe un mijloc 
prin care membrii ei să-și transforme personalita-
tea în mod pozitiv. 

„Cultivarea  curtoaziei armonioase, voinţa de a 
face altora ceea ce voim ca ei să ne facă nouă, va alun-
ga jumătate din relele vieţii.” (Căminul advent, cap. 69). 

„Toţi aceia care pășesc în relaţie de căsătorie, 
având un scop sfânt - soţul de a dobândi senti-
mentele curate ale unei inimi de femeie, femeia de 
a înmuia și îmbunătăţi caracterul soţului ei și de 
a-l desăvârși - îndeplinesc scopul lui Dumnezeu 
pentru ei.” (Căminul advent, cap. 15).

„Când soţia își lasă trupul și mintea în 
stăpânirea soţului ei, lăsându-se în voia dorinţelor 
lui, în toate lucrurile, sacrificându-și conștiinţa, 
demnitatea și chiar propria ei identitate, ea pierde 
ocazia de a exercita acea puternică influenţă spre 
bine, pe care ar trebui s-o aibă pentru a-și înnobila 
soţul. Ea îi poate înmuia firea dură, iar influenţa 
ei sfinţitoare poate fi folosită pentru a-l rafina și 
curăţi, conducându-l astfel ca el însuși să se lupte 
cu seriozitate pentru a-și stăpâni patimile și a fi mai 
spiritual, pentru ca amândoi împreună să poată fi 
părtași de natură divină, scăpând de stricăciunea 
care este în lume prin pofte. Puterea influenţei 
poate fi mare spre a conduce mintea asupra unor 
subiecte nobile, înălţătoare, în ciuda îngăduințelor 
josnice, senzuale, pe care inima nerenăscută prin 
har le caută în mod firesc. Dacă soţia simte că, 
pentru a-i fi pe plac soţului ei, trebuie să coboare 
la acest nivel - patima animalică fiind temelia 
dragostei și acţiunilor lui - atunci ea nu Îi este pe 
plac lui Dumnezeu ; pentru că ea greșește prin a 
nu exercita o influenţă sfinţitoare asupra soţului ei. 
Dacă ea simte că trebuie să se supună patimilor lui 
animalice, fără vreun cuvânt de obiecţie, înseamnă 
că nu își înţelege datoria faţă de el și faţă de Dum-
nezeu.” (Căminul advent, cap. 18). 

„Înţelegerea, stăpânirea se sine și dragostea, 
necesare cu copiii, ar fi o binecuvântare pentru 
fiecare cămin. Anumite trăsături de caracter ale 
acelora care ar trebui să fie mai voioși, mai liniștiţi, 

ar fi îmblânzite și domolite. Prezenţa unui copil în 
cămin îndulcește și rafinează. Un copil crescut în 
temere de Domnul este o binecuvântare.

Grija și afecţiunea pentru copii, care sunt 
fiinţe dependente, îndepărtează asprimea din firea 
noastră, ne înduioșează, ne fac mai înţelegători și 
ne dezvoltă cele mai nobile trăsături de caracter.” 
(Căminul advent, cap. 23). 

A locui singur poate fi o binecuvântare, dacă 
alegeți să o considerați astfel. Apostolul Pavel, care 
a cunoscut această experiență, a explicat:  „Dar eu 
aș vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine nu este însurat 
se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea 
să placă Domnului.

Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile 
lumii, cum să placă nevestei.

Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o 
deosebire: cea nemăritată se îngrijește de lucrurile 
Domnului, ca să fie sfântă, și cu trupul, și cu du-
hul; iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, 
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cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta 
pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, 
ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteţi sluji 
Domnului fără piedici.” (1 Corinteni 7:32-35). 

Dumnezeu are binecuvântări speciale pe 
care le oferă numai celor singuri. Biserica are o 
responsabilitate față de cei care trăiesc singuri. Iov 
spunea că el scăpa „pe săracul care cerea ajutor și 
pe orfanul lipsit de sprijin.” (Iov 29:12). 

Dumnezeu a poruncit israeliților să amin-
tească în mod public faptul că „Blestemat să fie 
cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului 
și văduvei!”, răspunzând la această afirmație cu 
„amin” (Deuteronom 27:19),  pentru „căci cine 
nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate 
să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede?”  
(1 Ioan 4:20). „Religia curată și neîntinată, înain-
tea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm 
pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne 
păzim neîntinaţi de lume.” (Iacov 1:27). 

Trăirea în singurătate și dezvoltarea totodată a 
cerului în inima noastră este o provocare ce poate 
fi posibilă doar cu ajutor divin. 

Dar Isus a fost capabil să aleagă crucea pentru 
mântuirea mea și a ta, în timp ce El a fost singur 
și retras. Isus a murit pentru păcatul lui Adam, 
care a introdus păcatul în lumea noastră pentru că 
primul om a refuzat să trăiască singur, fără Eva. 

Isus a murit pentru noi. În puterea Sa cei care 
sunt nevoiți să trăiască singuri, pot face aceasta cu 
bucurie și succes. 

Toți acei care nu aveți de trăit singuri, 
mulțumiți lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care 
o aveți de trăit cu partenerul vostru, cu părinții și 
cu copiii voștri. Ei sunt o binecuvântare pe care 
alții și-ar dori-o. Prețuiți-i. Rugați-L pe Dumnezeu 
să-i binecuvânteze. 

Pentru fiecare dintre noi, fie ca Dumnezeu să 
ne ajute să trăim mulțumitori ca o binecuvântare 
pentru cei din jur. Amin.
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Trecutul traieste!- ,

Adevărata sfințire  
a Sabatului

Împovărarea prin restricții exagerate puse asupra serbării Sabatului
Evreii văzând că nu pot fi ceea ce trebuia să fie și că nu posedau destulă rezistență 

pentru a se împotrivi corupției morale, au început să înlocuiască frica de Dumnezeu prin 
a-și impune singuri diferite prescripții și reguli, care nu erau decât porunci omenești. Ei 
mergeau până acolo, încât acuzau pe Dătătorul Sabatului de călcarea acestuia. Pentru 
respectarea Sabatului, Iudeii au făcut multe prescripții și răpeau semenilor lor dreptul de a 
cugeta și a judeca ei singuri. Astfel, poporul a ajuns, în cele din urmă, netrebnic și se uniră 
cu toți pentru a-L lepăda pe Mesia, pentru că nu era plăcut de cărturari și farisei.

Poporul evreu condus de asemenea oameni, a căzut în cealaltă extremă, au îngrămădit 
asupra Sabatului atâtea reguli încât aceasta devenise pentru mulți o povară și nu o bucurie. 
Când se apropia Sabatul, se apropia și grija și teama. Nu puteau face foc în Sabat, pentru că 
așa ceva era interzis prin poruncă! Toamna și iarna era frig în unele locuri și pentru a nu se 
face vinovați, evreii puneau pe păgâni să le facă toate aceste servicii. Porunca nu spunea să 
nu ai foc în timpul Sabatului în locuință, ci spunea să nu aprinzi focul în Sabat. Aprinde-
rea focului, în acele vremuri, necesita o mare oboseală. Dar evreii puneau pe servii și robii 
lor să facă aceste lucruri. Ei neglijau să-și păstreze aprins focul, ceea ce nu era nici un păcat, 
dar considerau păcat a pune un lemn pe foc în Sabat. Când se însera, în ziua pregătirii, la 
începutul Sabatului, nu aveau voie să aprindă lumânările, ci un păgânt trebuia să facă asta 
sau se aprindeau înainte de începerea Sabatului. Dacă le cădea jos vata din ureche nu aveau 
voie să o ridice, deoarece era o profanare a Sabatului. Paturile rămâneau nearanjate până la 
trecea Sabatului sau o femeie păgână le aranja. Când vroiau să meargă la plimbare în natu-
ră, trebuia să aibă mare grijă pentru a nu uita câți pași au parcurs, pentru că era deja stabilit 
de rabini să meargă numai1000 de pași. Nu puteau să ducă în mâini greutăți sau cărți. Și 
multe alte restricții de acest fel întunecaseră sfințenia Sabatului. Ei se gândeau la tot felul 
de lucruri rele și vorbeau tot felul de povești, chiar și când se rugau, gândul lor era îndrep-

tat la lucrurile deșarte. Toate aceste restricții nu i-au adus, însă, la o adevărată sfințenie 
a Sabatului. Pentru multe suflete, Sabatul, era o povară. De aceea Domnul spunea prin 

partea a 3-a
M. Streza
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profetul Isaia: „Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu 
le mai pot suferi.” (Isaia 1:14).

Odată cu venirea lui Mesia, Mântuitorul nostru Isus, au fost date pe față motivele 
acestor oameni și Însuși întemeietorul Sabatului a arătat cum trebuie serbat Sabatul pen-
tru a deveni o binecuvântare și o zi de bucurie. Dar spionii urmăreau pe Isus pas cu pas. 
Orice facere de bine, în Sabat, a vindeca pe bolnavi, era considerată o călcare de Sabat. 
Însă Domnul ne-a arătat că a face bine și a alina durerile, chiar și foamea, în Sabat, dacă 
acestea ar necesita o lucrare, pe care în alte condiții nu ar fi permis, nu este considerată o 
profanare a Sabatului. Iată ce ne spune cuvântul inspirației:

„Isus vroia să le întipărească, atât ucenicilor, câr și vrăjmașilor Săi, învățătura că 
servirea lui Dumnezeu este prima dintre toate datoriile și dacă cineva a obosit și e flămând 
din cauza lucrului, atunci îi este permis, chiar în Sabat, a-și satisface necesitățile firii sale 
omenești. Sabatul nu a fost făcut pentru a cauza durere și indispoziție, în loc de binecuvân-
tare.” (Viața lui Isus, pg. 189).

Fariseii erau așa de încurcați, încât prețuiau un animal mai mult decât un om cu 
rațiune. Oamenii făcuți după chipul lui Dumnezeu erau neglijați, iar un animal prețuit.

„Ei știau (fariseii), că deși pe un om îl lasă mai bine să sufere și să moară, decât să-i 
aducă o alinare în ziua Domnului, totuși pe un animal îl ajutau imediat, când se afla în 
primejdie, căci altfel stăpânul lui ar fi suferit o pagubă.” (Viața lui Isus, pg. 191).

Adunările și călătoriile în Sabat
Făgăduința lui Isus este că: „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele 

Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20). Mulți dintre credincioși sunt izolați și 
îndepărtați de adunare. Ei ar dori să vină la adunare, dar sunt multe piedici în cale. Timpul 
din urmă a adus multe îmbunătățiri în ce privește mijloacele de transport dintr-un loc în 
altul. Dar mulți vor să meargă mai departe decât este scris în Mărturii și în Biblie, pentru a 
se întoarce iarăși la fariseism și polisemitism, pentru a îngreuia serbarea Sabatului. Porunca 
Sabatului oprește pe fiecare copil al lui Dumezeu de a-și munci animalele în ziua sfântă, 
pentru folosul lui sau al altuia. Dar a călători în Sabat pe o cale care să pretindă multe ore 
de mers pe jos, este nu numai permisă, dar este chiar folositoare. Dacă cineva dorește a 
servi comunităților sau a merge la adunare, deși locuiește departe, și folosește o bicicletă, 
în asemenea cazuri, frații nu trebuie să meargă până acolo, încât să-l osândească. Asemenea 
chestiuni nu trebuie rezolvate de alții, ci de cei care sunt nevoiți să călătorească. Nouă nu 
ne este permis a ne face conștiință pentru alții și a decide ce trebuie să facă un altul. Unii ca 
acei care vor să se amestece în asemenea cazuri și să condamne pe unul care în Sabat, în loc 
să facă 6, 8, 15 kilometri mergând pe jos, folosește o bicicletă, sunt deopotrivă – oricum ar 
căuta ei să se dezvinovățească – ca fariseii și cărturarii, cărora de un om nu le era milă, dar 
de un animal le era milă și îl scoteau din groapă pentru ca stăpânul să nu sufere o pagu-
bă. Acestor frați și oameni le este milă de o bicicletă mai mult decât de un biet om, care 
dorește să meargă la adunare fără a se obosi foarte tare. Sora White nu s-a gândit niciodată 
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să scrie cuiva să nu meargă cu bicicleta în Sabat, când se deplasează la adunare. Dar ea a 
scris ca să nu intrăm în societatea sportivilor, turiștilor etc. și să nu ne ducem pentru a goni 
pe acei ce nu cunosc pe Dumnezeu la jocurile lor sau în alte locuri de petreceri. Acest lucru 
l-a scris serva Domnului. Și dacă Biblia și Mărturiile tac în această privință, de ce oare să 
facem noi o discuție specială și un punct de credință, din ceea ce nu ni s-a impus? Aceste 
cazuri sunt lăsate la conștiința fiecărui suflet în parte.

Despre alte călătorii în Sabat, serva Domnului scrie foarte lămurit și nu trebuie să 
înțelegem altceva decât ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu și în Mărturii.

„Dacă voim să dobândim binecuvântarea făgăduită celor ascultători, atunci trebuie să 
păzim Sabatul cu mai mare strictețe. Eu mă tem că noi călătorim adesea în această zi, când 
am putea să evităm. În armonie cu lumina pe care Dumnezeu mi-a dat-o cu privire la res-
pectarea Sabatului, eu zic că trebuie să fim cu mai mare prevedere în călătoriile cu vaporul 
și cu trenul în această zi. În această chestiune noi trebuie să dăm copiilor noștri și tinere-
tului un bun exemplu. Poate fi de trebuință a călători în Sabat, spre a vizita comunitățile, 
care au nevoie de ajutorul nostru și să le transmitem solia, pe care Dumnezeu o are pentru 
dânșii, dar atât cât este posibil ar trebui să ne procurăm biletele și toate cele necesare 
călătoriei cu o zi înainte. Când călătorim, să ne străduim însă, cât de mult posibil, a rândui 
planul nostru de călătorie astfel ca să nu ajungem la locul destinat în ziua Sabatului.” (Măr-
turii pentru comunitate, pg. 129).

Să înțelegem oare din mărturia de mai sus, că nu trebuie să călătorim deloc? Nu, dar 
serva Domnului vedea că se neglijează și chiar se abuzează, călătorind în Sabat cu trenul 
și vaporul când nu era nevoie s-au când s-ar fi putut evita aceasta. Oare dacă era un păcat 
și o profanare călătoria cu bicicleta și tramvaiul, spre a nu merge la adunare și a vizita 
comunitățile, ea de ce nu a amintit aceste cazuri? Oare serva Domnului nu a folosit în 
marele oraș New York și în alte orașe tramvaiul niciodată? Ba da. Dar ea dorește să spună 
că sunt călătorii care s-ar putea evita. Ea nu exclude călătoriile în Sabat, dacă sunt necesare, 
dar atrage atenția tuturor de a fi prevăzători. În paragraful acesta, ea se ocupă de călătoriile 
lungi, care necesită multă muncă și trebuie să ai de-a face cu bagaje, taxe de plătit etc. și 
acestea nu sunt deloc potrivite în Sabat. Aceasta este esența la tot ce vrea ea să ne spună. 
Ea ne spune să ne procurăm bilet, dacă este posibil și cele necesare pentru călătorie cu o 
zi înainte de Sabat, deoarece sunt unele vapoare care au plecarea numai în Sabat. Iar dacă 
este posibil să nu ajungem în Sabat la locul destinat, tot pentru faptul că se cere ca să ai 
de-a face cu transportul bagajului iar în alte cazuri cu verificarea vizelor sau aranjarea altor 
documente în ziua care ar trebui să fie sfântă pentru noi.

Vă rugăm dar fraților, să nu vă depărtați de la sfaturile lui Dumnezeu și de la principi-
ile noastre ca și comunitate, spre a vă ocupa de idei fanatice, după cum sunt unii, fără nici 
o regulă și vor să sucească toate și să facă din Sabat o zi de groază nu de bucurie. Unii ca 
aceștia au ajuns, după cum am întâlnit în altă țară pe un frate care mi-a luat piciorul, care 
era pus peste celălalt, zicându-mi că este păcat să fac acest lucru în adunare. Toți membrii 
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Articol preluat din Solul misionar – Anul XIV / Nr. 1 / 1937

erau cuprinși de groază și de frică când mergeau la adunare ca nu cumva să-i vadă acel frate 
că fac vreo mișcare oarecare pentru că el stătea în spate de unde putea să-i vadă pe toți.

Nu demult un frate mi s-a adresat, printr-un bilet, pentru a mă întreba dacă n-ar fi 
bine să-i oprim pe frați să mai pună scrisorile vinerea la poștă, pentru că în Sabat sunt 
duse la destinație cu trenul. Acest frate mai spunea că el consideră ca păcat a se face co-
lectă în ziua Sabatului. Oare nu trebuie să fim noi, creștinii, oameni ca să judecăm și să 
înțelegem până unde să mergem? Fanatismul trebuie împiedicat și combătut de oriunde 
s-ar ivi el. Acesta este un spirit de îndreptățire de sine, care dă la o parte dreptatea lui 
Isus. Însă ce e mai rău la unii ca aceștia este faptul că sunt așa de înfierați și împietriți, 
că nu primesc nici un sfat de la nimeni. Sfârșitul lor este pierzarea. Însă puțini se pot 
vindeca de acest spirit.

Despre darurile din Sabat, fie colectă pentru lucrare, fie pentru săraci, este aprobat de 
Dumnezeu. Iată ce era îndeosebi poruncit când venea poporul în fața lui Dumnezeu: „Să 
nu vii cu mâinile goale înaintea Mea.” (Exodul 23:13).

„Numai faptele de milă și de caritate (daruri) erau în acord cu intenția Domnului în 
această zi. Acestea nu trebuie legate nici de timp, nici de loc. A ajuta celor suferinzi și a 
mângâia pe cei întristați este o faptă de iubire, care face cinste zilei sfinte a lui Dumnezeu.” 
(Viața lui Isus, pg. 187).

„Noi mulțumim lui Dumnezeu că școlile noastre de Sabat au contribuit la succesul 
multor întreprinderi prețioase. Copiii și tinerii au dat bănuțul lor, care asemenea unor mici 
râulețe întregesc un fluviu de binefacere.” (Mărturii pentru comunitate, pg. 217).

Dacă un copil al lui Dumnezeu poate să dea o bucată de pâine la un nevoiaș și 
sărac în Sabat, pentru a-i potoli foamea trupească, oare nu poate dărui și o broșură sau 
o carte? Nu poate să dăruiască și o colectă în Sabat, drept mulțumire pentru toate cele 
ce Domnul ne-a descoperit, ca prin mijloacele noastre să putem să ajutăm și săracilor 
spirituali? Oare regula de dăruire am introdus-o noi, acum? Nu a fost introdusă de când 
s-a întemeiat școala de Sabat și sora White a participat la aceasta și a scris, după cum 
am auzit mai sus? Cei care se împotrivesc acestor lămuriri sunt de o rea credință și sunt 
porniți spre fanatism și exagerare.

O deplină armonie trebuie să domnească în școala de Sabat și pe parcursul întregii zile 
de odihnă.

„Severitatea și găsirea de greșeli nu ar trebui să aibă loc în școala de Sabat și nici în alte 
școli. Acestea ar trebui îndepărtate din inimile învățătorilor și din a tuturor acelora care 
au vreo răspundere în școală. ... Școala de Sabat nu ar trebui să devină un loc de discuții 
contradictorii; ea nu este locul unde să se ia în discuție diferite păreri. Fie ca orice lucru de 
felul acesta să dispară din școală și să fie menținută numai armonia. Oare dacă membrii 
aduc sub formă de întrebări unele idei, să avem grijă să nu se nască un spirit de combatere 
și să nu urmeze discuții și lupte contradictorii.” (Mărturii pentru școala de Sabat, pt. 79, 45).
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T         răim într-o perioadă în care, deși medici-
na, tehnologia și nu numai, sunt în plină 
dezvoltare, totuși starea de sănătate a 
omului este din ce în ce mai precară, mai 

fragilă. Zi după zi, pierduți în spectacolul cotidian, 
ne găsim în fața unui potop de boli, de obiceiuri 
înțelenite, lipsiți din ce în ce mai mult de acea 
stare de bine, de echilibru fizic și psihic – sănătatea 
–  cel mai de preț bun dăruit chiar de Creatorul 
nostru. Nevoia noastră cea mai mare în  această 
perioadă este cunoașterea propriului organism, 
înțelegerea mecanismului de funcționare a uimi-
toarei mașinării umane, pentru a putea preveni 
și vindeca boala. „Există reguli rânduite în mod 
divin, care, dacă ar fi respectate, ar păzi ființele 
omenești de boli și moarte prematură. Majoritatea 
bolilor, sub apăsarea cărora familia omenească a 
suferit și încă suferă, au fost create de oameni prin 
necunoașterea propriilor legi organice.”(D.H. cap. 4)

De-a lungul timpului, sindromul metabolic a 
avut mai multe definiții, printre care: Sindromul 
X, sindromul lui Reaven, sindromul dismetabolic, 
sindromul rezistenței la insulină. Toate acestea 
definesc o entitate clinică ce implică manifestări 
multiple la nivel de organ și sistem de organe, la un 
singur individ.

Sistemul metabolic

Astfel, importanța sindromului metabolic 
constă tocmai în faptul că reunește mai mulți 
factori de risc ce predispun la apariția sau agravarea 
bolii cardiace ischemice, a diabetului, a accidente-
lor vasculare cerebrale. Prezența sindromului me-
tabolic crește de aproximativ 4 ori rata mortalității 
prin evenimente coronariene (infarctul miocar-
dic). Prevalența sindromului metabolic în țările 
dezvoltate este într-o continuă creștere chiar și în 
rândul populației tinere (20-40 de ani), cauzele 
principale fiind alimentația bogată în grăsimi satu-
rate (semipreparate, fast food) și sedentarismul. 

Sindromul metabolic reprezintă o grupare de 
afecțiuni, printre care: obezitatea (în special cen-
trală- abdominală), scăderea toleranței la glucoză, 
anomalii ale lipidelor (dislipidemii) și hipertensi-
unea arterială. Este cunoscut faptul că persoanele 
supraponderale, obezii, prezintă un risc crescut de 
a dezvolta diabet zaharat tip II, valori crescute ale 
tensiunii arteriale, tulburări ale metabolismului 
lipidic, toate acestea însumate la un singur individ 
reprezentând de fapt sindromul metabolic. În 
cadrul aceluiași sindrom mai pot apărea și alte 
afecțiuni, precum: ficat steatozic (gras), sindrom 
de ovare polichistice, hiperuricemie, litiază biliară, 
sindrom de apnee în somn. Această tulburare 
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metabolică complexă a atras atenția medicilor în 
mod deosebit deoarece anumite afecțiuni subes-
timate de-a lungul timpului, cum ar fi: obezitatea 
și dislipidemia, au răsunet important în evoluția 
ulterioară a sănătății pacientului.

Astfel,  diagnosticul sindromului metabo-
lic presupune prezența a cel puțin 3 factori din 
următorii 5:
– prezența obezității abdominale - 

circumferința abdominală >102 cm la bărbați 
și >88 cm la femei;

– creșterea tensiunii arteriale peste 130/85 
mmHg;

– creșterea valorilor glicemiei peste 100 mg/dl 
pe nemâncate;

– creșterea trigliceridelor peste 150 mg/dl;
– scăderea HDL colestolului (așa-numitul 

„colesterol bun”).
Civilizația modernă presupune o continuă 

stare de alertă, un timp „mereu pe repede înainte”, 
astfel încât ajungem să ne hrănim cu ce avem mai 
ușor la îndemână, să ne tratăm cât mai repede 
posibil, să găsim o soluție cât mai rapidă la orice 
problemă. De aici și mulțimea problemelor de 
ordin fizic, psihic dar și social.

Stresul, sedentarismul, alimentația plină 
de grăsimi, semipreparată, consumul de alcool, 

substanțe excitante, fumatul sunt factori de risc în 
marea majoritate a bolilor secolului. 

Vizita medicală periodică, cu efectuarea 
analizelor de sânge, poate ajuta la diagnosticarea 
precoce a acestor tulburări metabolice. După un 
examen clinic complet, se  măsoară circumferința 
abdominală și se calculează indicele de masă cor-
porală, deoarece obezitatea poate fi numită „moto-
rul” sindromului metabolic.  Valorile normale 
ale IMC variază între 18,5 și 24,9. Orice valoare 
care depășește 24,9 reprezintă supraponderabili-
tate și obezitate de diferite grade. Apoi, medicul 
recomandă efectuarea testelor sangvine, care pot 
confirma cu certitudine prezența sau absența anu-
mitor modificări caracteristice sindromului meta-
bolic. Se recomandă efectuarea profilului lipidic, 
glucidic, dar și a anumitor markeri inflamatori, de 
tipul proteinei C reactive sau fibrinogenului, care, 
prin statusul proinflamator, cresc riscul de boală 
cardiovasculară. Pentru a completa examenul fizic 
și biologic, medicul poate recomanda efectuarea 
unei ecografii abdominale pentru depistarea unei 
eventuale steatoze hepatice sau  a altor afecțiuni 
(litiaza biliară).

Obezitatea atrage după sine o multitudine de 
alte boli: 
–  probleme cardiace, cum ar fi hipertensiunea 

arterială, risc crescut de infarct miocardic, 
insuficiență venoasă cronică;

–   probleme respiratorii, scăderea toleranței la 
efort, sindromul de apnee în somn;
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– favorizează dezvoltarea diabetului zaharat tip II;
– favorizează dezvoltarea anumitor tumori 

maligne (de colon, de sân, de prostată);
– favorizează formarea calculilor biliari;
– favorizează apariția problemelor la nivelul 

aparatului locomotor: distrucția articulațiilor, 
mai ales cele mari, apariția tasărilor la nivelul 
coloanei vertebrale;

– favorizează apariția problemelor de ordin 
psihoemoțional (depresia);

– scăderea calității vieții dar și a speranței de viață.
Dislipidemia, întâlnită frecvent în practica 

medicală la persoane din ce în ce mai tinere, se 
manifestă printr-o cantitate anormală de lipide la 
nivel seric (colesterolul și fracțiunile sale, triglice-
ridele). De cele mai multe ori dislipidemia apare 
ca și consecință a stilului de viață dar și a regimu-
lui alimentar. Pacienții care prezintă tulburări 
dislipidemice, nu prezintă simptome specifice, ci 
sunt depistați în urma analizelor de rutină. Deși la 
prima vedere pare o afecțiune banală, ignorată pe 
o perioadă mai lungă de timp favorizează apariția 
unor probleme grave de sănătate.  Netratată, 
dislipidemia conduce la depunerea colesterolului 
pe vasele arteriale (ateroscleroză), transformându-le 
în vase îngroșate și rigidizate, curgerea sângelui 
realizându-se cu dificultate și cu turbulențe. Afec-
tează în mod deosebit inima, creierul și circulația 
periferică. Când aceasta afectează cordul, riscul 
de atac ischemic devine major.  Auzim frecvent 
de așa-numitul „colesterol rău” și „colesterol bun”. 
Iată care sunt aceștia și care sunt diferențele:
– LDL colesterolul (lipoproteine cu densitate 

joasă) reprezintă colesterolul rău deoarece 
prezintă, împreună cu trigliceridele, risc 
aterogen crescut. Fiind insolubil, colesterolul 
nu se poate amesteca cu sângele și din această 
cauză este transportat sub formă de lipopro-
teine (lipidul se asociază cu mici proteine). 
Diferența dintre cele două tipuri de colesterol 
este tocmai densitatea moleculară.

– HDL colesterolul (lipoproteine cu densitate 
înaltă) spre deosebire de HDL colesterol, 
conține o cantitate mai mică de grăsime și 
o mai mare cantitate de proteină, fapt care 
conferă protecție cardiovasculară.

Deși există mecanisme complexe de echili-
brare a metabolismului colesterolului, balanța este 
alterată fie prin diverse boli asociate, fie direct prin 
alimentație necorespunzătoare. Dieta neadecvată, 
săracă în legume, fructe și cereale, alimentele prăji-
te, consumul produselor cu un conținut ridicat de 
grăsimi de genul „chipsurilor”, consumul exagerat 
de sare, zahăr, produsele de patiserie, atât consumul 
băuturilor alcoolice cât și nealcoolice carbogazoa-
se, fumatul, lipsa exercițiului fizic regulat, distrug 
echilibrul natural al organismului și în timp slăbesc 
mecanismul și capacitatea sa de apărare împotriva 
bolilor. Există situații când, în ciuda unei diete 
alimentare „0 colesterol”, nivelul seric al acestuia 
este totuși crescut. Atunci vorbim fie despre o 
predispoziție genetică (hipercolesterolemia fami-
lială), fie despre o alterare la nivel de producție sau 
eliminare a colesterolului. În ambele cazuri paci-
entul trebuie să consulte medicul specialist pentru 
diagnostic și conduită terapeutică adecvată.

Un alt factor important în sindromul meta-
bolic este toleranța scăzutăla glucoză, prediabetul, 
caracterizat de valori crescute glicemice (zahărul 
din sânge), dar nu suficient de crescute pentru a de-
fini diabetul zaharat. Valorile glicemiei scad și cresc 
de mai multe ori pe parcursul unei zile, indiferent 
dacă pacientul este diabetic sau nu. Astfel, vorbim 
despre toleranța scăzută la glucoză în momentul în 
care, organismul răspunde inadecvat la aceste valori 
glicemice, nereușind menținerea acestora în limite 
normale. Zahărul preluat din alimentație (glucoza) 
este transportat către fiecare celulă a organismului, 
fiind absolut necesar pentru producerea de energie. 
În mod normal pancreasul secretă în cantitate 
adecvată un hormon denumit „insulină”, care 
favorizează pătrunderea glucozei în celulă. În mo-
mentul în care glucoza nu este preluată de celule, 
ea se acumulează în sânge, astfel producându-se 
hiperglicemia, care, în absența unui tratament, 
produce diabetul zaharat de tip II, cu importante 
consecințe asupra calității vieții. Diabetul zaharat 
este o boală cu evoluție îndelungată, asimptomatică 
timp de mai mulți ani înainte de a fi diagnosticată, 
cu afectare multiorganică: cord, rinichi, ochi, vase 
sangvine centrale, dar și periferice. Se manifestă 
prin senzația intensă de sete, creșterea volumului 
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urinar, oboseală extremă, deshidratare. În cadrul 
sindromului metabolic valorile crescute ale glice-
miei sunt un criteriu important, care, tratate, pot 
preveni apariția diabetului, o boală gravă, nu atât 
prin ea însăși ci prin complicațiile ei.

Revenind la sindromul metabolic, vestea bună 
e că prin reformarea fizică și psihică a stilului de 
viață, o mare parte din terenul pierdut al sănătății 
poate fi recâștigat! 

Înainte de a vorbi despre tratamentul sindro-
mului metabolic, trebuie precizat faptul că, este o 
boală ce poate fi prevenită, poate fi tratată, astfel 
încât consecințele ei să nu devină dezastruoase 
pentru sănătate. La momentul actual, nu există un 
medicament adresat strict sindromului metabo-
lic, ci o serie de măsuri și medicamente ce intervin 
în evoluția fiecărei componente metabolice în 
parte. Tratamentul, desigur, este unul ce ține de 
mai mulți specialiști: diabetolog, cardiolog, endo-
crinolog, nutriționist. Împreună cu pacientul, me-
dicul elaborează o schemă terapeutică ce prevede 
menținerea greutății corporale, a tensiunii arteria-
le, a colesterolului și glicemiei în limitele valorilor 
normale. Evident că prima intenție a tratamentu-
lui în sindromul metabolic este regimul igieno-di-
etetic, care reprezintă în același timp și măsura de 
profilaxie primară a acestei boli. Astfel, pe lângă 
tratamentul hipocolesterolemiant, antidiabetic și 
antihipertensiv, recomandat de medicul specia-
list, individualizat pentru fiecare pacient, există o 
serie de factori ce pot fi folosiți de orice persoană 
atât pentru prevenție cât și pentru vindecare. 
Depinde strict de noi, cum folosim lucrurile ce ne 
stau la îndemână!

Ca și măsuri generale de prevenție igieno-die-
tetică menționez:
–  monitorizarea greutății corporale, cu reduce-

rea ei dacă este nevoie;
–  renunțarea la alcool și țigări;
–  exercițiu fizic adaptat fiecărui pacient;
–  regim alimentar sărac în grăsimi, zaharuri;
–  creșterea consumului de fructe și legume, a 

nucilor și semințelor.
Peste 70% din problemele de sănătate ale 

omului sunt determinate de o nutriție deficitară. 
Hrana este combustibilul care menține, asigu-
ră, vindecă organismul uman, ceea ce mâncăm 
fiind, fie benefic, fie dăunător. Deși în ultimii ani 
progresele tehnologiei au atins cote inimagina-
bile, sănătatea este din ce în ce mai șubredă; deși 
alimentele sunt din ce în ce mai variate, calitatea 
lor se degradează treptat. Avem din ce în ce mai 
multe produse rafinate, semipreparate, pline de 
conservanți, extrem de dăunătoare organismului. 
Ne-am îndepărtat mult prea mult de hrana desem-
nată pentru noi (Geneza 1:29). Știința demon-
strează ceea ce Creatorul nostru ne-a învățat încă 
de la început și anume, că o alimentație corectă 
conține: semințe, cereale, legume și fructe, care 
împreună alcătuiesc atât o masă delicioasă cât și un 
tratament veritabil. 

„Poporul nostru trebuie să ajungă să poată tra-
ta boala fără ajutorul medicamentelor otrăvitoare” 
(LMM, cap.4). Pacienții cu sindrom metabolic și nu 
numai, trebuie să evite două grupe mari de alimen-
te: grăsimile și glucidele concentrate. Dulciurile 
precum ciocolata, înghețata, sucurile din comerț, 
dulceața, gemurile, produsele de cofetărie și pati-
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serie nu realizează echilibrul nutrițional și atunci 
ele sunt stocate de organism sub formă de grăsime, 
pe lângă faptul că zahărul favorizează și determină 
apariția  bolilor precum cancerul și diabetul. Pro-
dusele de tip fast-food, alimentele prăjite, consu-
mul exagerat de sare, supraalimentația (numărul 
de calorii ingerate este mai mare decât necesarul de 
calorii) determină apariția obezității. „Trebuie să 
fim mulțumiți cu o hrană curată, simplă și de ase-
menea pregătită într-un mod simplu. Substanțele 
denaturate trebuie evitate.”(D.H., Cap. 4). Astfel,  se 
recomandă consumul de:
–   legume și fructe proaspete, variate, bogate în 

vitamine, minerale, fibre;
– cereale de tipul grâului, ovăzului, orzului, 

meiului, bogate în glucide complexe, fibre, 
proteine;

– leguminoase: fasole, mazăre, soia, năut, linte, 
bogate în proteine, fibre, minerale, vitamine;

– oleaginoase: nuci, alune de pădure, migdale, 
semințe de floarea-soarelui, dovleac, in, susan 
bogate în grăsimi „bune”, minerale, fibre.
Încercați să acordați atenție alimentelor, 

nu mâncați la „întâmplare”! Avem nevoie de 
2-3 mese/zi, cu un interval de pauză între ele 
de aproximativ 5-6 h, fără a consuma fructe sau 
alte alimente între mese (cu excepția pacienților 
diabetici, care au un regim special). Mestecați bine 
alimentele! La fiecare masă avem nevoie de legume 
sau fructe pentru că aduc un aport important de 
antioxidanți, iar pentru îmbunătățirea gustului 
mâncărilor preparate, se recomandă folosirea 
mirodeniilor naturale: cimbru, busuioc, oregano, 
măghiran, ghimbir, coriandru etc. Avem nevoie 
doar de idei pentru a planifica un meniu echilibrat, 
variat, sănătos și mai ales delicios.

Un lucru din ce în ce mai neglijat în ziua de 
azi, extrem de important în schimbarea stilului ali-
mentar, dar și în tratamentul diferitelor boli, este 
postul. „În multe cazuri de boală, cel mai bun re-
mediu este ca pacientul să postească preț de o masă 
sau două, pentru ca organele digestive istovite să 
poată avea ocazia să se odihnească.”(D.H. cap.10). 
O zi de post pe săptămână ar fi de un real ajutor, 
deoarece oferă timp organismului suprasolicitat 
fizic și psihic să-și recapete vigoarea și puterea.

O altă componentă importantă în tratamen-
tul sindromului metabolic este exercițiul fizic. 
Sedentarismul reprezintă cauza majorității bolilor. 
Lipsa exercițiului  fizic, în aer curat, îmbolnăvește 
atât mintea cât și corpul. Pentru obținerea unui to-
nus fizic și psihic de invidiat este nevoie de mișcare 
în aer liber, mișcare coordonată cu respirația. Se 
recomandă exercițiu fizic moderat,  precum mersul 
în pas alert timp de 30-60 de min. zilnic, înotul, 
mersul pe bicicletă, bineînțeles, acest exercițiu va 
fi ales în funcție de particularitățile patologice 
ale pacientului. „Când vremea permite, cei care 
pot să facă acest lucru, să se plimbe în aer liber 

în fiecare zi, vara și iarna. Îmbrăcămintea trebuie 
să fie corespunzătoare pentru mișcare fizică, iar 
picioarele să fie bine protejate. O plimbare, chiar 
în timpul iernii, va fi mai benefică pentru sănătate 
decât toate medicamentele pe care medicii le pot 
prescrie. Va fi tot mai multă vitalitate, care este atât 
de necesară pentru sănătate.” „În scurt timp, vă veți 
da seama de beneficiile mișcării fizice și ale aerului 
curat, încât veți ajunge să nu puteți trăi fără aceste 
binecuvântări.” (Sfaturi pentru Sănătate, cap. 
Mișcarea fizică)

Creatorul nostru ne-a dăruit sănătate deplină 
și mijloacele potrivite pentru a o menține. Prin 
păcat diavolul a ruinat sute de mii de vieți și mulți 
pier din cauza lipsei de cunoștință, de informație. 
Dumnezeu dorește reabilitarea omului și a 
sănătății și de aceea ne promite că „vindecarea ta va 
încolți repede” și „slava Domnului te va însoți”, cu 
o singură condiție: ASCULTAREA.

Simona Stanciu, medic internist rezident
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În scrierile sfinte, atât în Biblie, cât și în Spiritul 
Profetic, găsim exprimat îndemnul de a 
prezenta credincioșia lui Dumnezeu, dovedită 
prin modul în care Dumnezeu lucrează pentru 

noi individual, ca mijloc de a întări credinţa noas-
tră și a celor din jur. Aceste experienţe, trăite în 
această generaţie, ne întăresc, scrie pana Inspirată, 
mai mult decât citirea experienţelor altor persoane, 
care au fost îndepărtate de noi în timp sau spaţiu. 
Întrucât ne sunt apropiate și cunoscute, vrem, cu 
această ocazie să vă prezentăm aspecte din viaţa 
unor pacienţi ai noștri, care ne-au încurajat, și care 
sperăm să încurajeze și alţi cititori. 

Am avut în urmă cu 2 ani ca pacienţi o familie 
de fraţi adventiști de vârstă mijlocie, care căutau trata-

Din viața  
pacienților noștri...

ment pentru problema de sănătate a capului familiei, 
un domn înalt, puternic, dar suferind de cancer. 
Fusese operat, dezvoltase metastaze ale bolii, care 
fuseseră de asemenea operate, acum starea sănătăţii 
sale fiind stabilă. Venise totuși pentru un tratament 
adjuvant împreună cu soţia sa după a doua operaţie. 

Erau o familie serioasă, devotată principiilor 
pe care le cunoșteau, de care ne-am legat sufletește. 
În unul dintre Sabatele petrecute împreună în 
timpul acelei prime internări, domnul a împărtășit 
cu noi experienţa vieţii sale, pe care a prezentat-o 
de asemenea pacienţilor dintr-o serie din acest an, 
când a venit din nou și întrucât aceasta ar putea să 
fie o încurajare pentru multe persoane, vrem să v-o 
redăm în continuare: 

„Voi cânta îndurările Domnului, voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioșia Ta!  
Căci zic: ‚Îndurararea are temelii veșnice! Tare ca cerurile este credincioșia Ta!...  

Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne!  
Şi credincioșia Ta Te înconjoară.’ ” (Psalmii 89:1, 2, 8)
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Se născuse într-o familie adventistă și a 
crescut cunoscând adevărul, totuși, la vârsta 
maturităţii a hotărât să aleagă o altă cale decât 
cea a părinţilor săi, și s-a căsătorit cu o tânără 
din biserica reformată, lăsând deoparte tot ce 
însemna credinţa adventă. A început să frecven-
teze cârciumi, să producă el însuși vin, ajungând 
ca la un moment dat să obţină chiar premii 
pentru vinul „de calitate” pe care îl făcea, acesta 
fiind recunoscut ca cel mai bun vin din regiunea 
Târnavelor. În tovărășie cu soţia sa, o femeie cum-
secade, de altfel, mergeau pe această cale a vieţii 
lumești, casa lor fiind mereu plină de vizitatori 
petrecăreţi. Părinţii domnului locuiau în aceeași 
curte, privind cu resemnare și tristeţe calea fiului, 
iar mama dumnealui îi spunea mereu: „Iosif, 
întoarce-te!”, și nu înceta să se roage pentru el, 
atât în familie, cât și la întâlnirile de rugăciune 
ale bisericii pe care o frecventa. Răspunsul lui era 
doar: „Mamă, acum merg la cârciumă, iar după 
aceea o să mă întorc.” Și mergea, iar acolo o voce 
îl urmărea în conștiinţa sa: „Iosif, tu nu ești bine 
așa cum ești.” Dar, nu o lua în seamă.

Mama nu înceta, totuși, să îl avertizeze și să se 
roage pentru el... ani la rând. Și s-a stins din viaţă 
fără să vadă rugăciunile ei împlinite. La fel și tatăl. 
Iar la înmormântarea mamei, una dintre surorile 
pacientului nostru, în discuţie cu unul dintre fraţii 
lui, a făcut remarca: „Imre, acum s-a stins Sabatul 
în curtea asta.” Și pentru șase ani toate zilele au 
trecut la fel, fără nici o schimbare. 

După șase ani însă, fiind nevoit să meargă în 
Germania la lucru, a locuit la unul dintre fraţii săi, 
care păstra credinţa. În timp ce era acolo la lucru, în 
comunitatea pe care o frecventa fratele pacientului 
nostru, se transmiteau întâlniri de evanghelizare, la 
care pacientul nostru a fost invitat de către fratele 
său. Întrucât locuia sub acoperișul fratelui său 
adventist, din rușine și respect, domnul Iosif a ac-
ceptat să meargă după mulţi ani din nou la adunare. 
Nu din proprie iniţiativă, totuși din proprie alegere, 
din respect pentru fratele său. Și mesajul auzit acolo 
i-a răscolit inima, făcându-l să își revizuiască viaţa. 
Întors acasă după seara de evanghelizare, a continu-
at să își cerceteze viaţa și, în cele din urmă, a hotărât 
să facă o schimbare în viaţa sa. 

La plecarea spre casă, spre România, a avut 
un accident de mașină grav, din care totuși Dum-
nezeu l-a scăpat. Întors acasă a reunit familia și 
le-a spus decizia sa, iar soţia și cei doi fii au hotă-
rât să i se alăture, după un timp întreaga familie 
încheind legământ cu Dumnezeu prin botez, 
împreună cu alte trei rude. Un total de șapte 
suflete, familia sa apropiată, soacra sa, și încă alte 
două rude au acceptat Sabatul, acesta fiind din 
nou sărbătorit în curtea părinţilor săi. 

După ceva timp, făcând niște analize de 
rutină, medicul pacientului nostru l-a trimis să 
facă niște analize aprofundate, la sfârșitul cărora 
s-a constat cancer. Stând pe holurile spitalului și 
privind la feţele celor care ieșeau din cabinetul 
medicului, se ruga: Doamne, fă-mă să ies și eu 
cu rezultate bune! Dar lucrurile au stat altfel. A 
urmat o operaţie și teama de viitor, totuși, într-un 
moment de descurajare, când se ruga pentru în-
curajare și călăuzirea lui Dumnezeu, a fost întărit: 
„Din pricina păcatului lăcomiei lui, M-am mâniat 
și l-am lovit, M-am ascuns în supărarea Mea, și 
cel răzvrătit a urmat și mai mult pe calea inimii 
lui. I-am văzut căile, și totuși îl voi tămădui; îl voi 
călăuzi, și-l voi mângâia, pe el și pe cei ce plâng 
împreună cu el.” (Isaia 57:17, 18). A luat cuvintele 
astea ca adresate lui personal și s-a simţit întărit de 
promisiunea conţinută în ele. 

După prima vizită la Eden a luat hotărârea 
de a renunţa la alimentele prăjite și la carne. 
Acum, la a doua vizită, recomanda pacienţilor 
cu afecţiuni similare cu a sa, să facă același pas. 
Impresionant era nu doar mesajul, ci mai ales 
tonul în care îl prezenta, cu căldură și convingere. 
Am fost încurajaţi de felul prietenos în care îi 
îndemna pe pacienţi să facă în viaţa lor schimbări 
cu efecte pe termen lung.

Astăzi întreaga sa familie trăiește conform 
principiilor adventismului, iar influenţa sa este 
hotărât una de viaţă spre viaţă. Cu lacrimi în 
ochi se adresa ascultătorilor, îndemnându-i să 
nu abandoneze rugăciunea pentru cei dragi, dar 
neconvertiţi. Deși mama lui nu a trăit să își vadă 
fiul întors, rugăciunile pe care ea le-a făcut cât a 
trăit cu siguranţă l-au urmărit, și într-o zi, apelurile 
Duhului Sfânt l-au întors pe calea credinţei. 
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O altă experienţă pe care am vrea să o amin-
tim este într-un mod mai strâns legată de pre-
zentul nostru. Am avut în luna martie o doamnă 
pacientă care, fiind impresionată de lucrarea de la 
EDEN, a hotărât să ajute la înaintarea ei, dăruind 
cu generozitate pentru lucrări de renovare în 
Centrul de Sănătate. La scurt timp după ce a 
început să investească în lucrarea de aici, în timp 
ce era cu soţul la Breaza, au primit un telefon că 
o locuinţă pe care o închiria pentru scopuri turis-
tice în Constanţa fusese atacată și prădată. Soţul 
doamnei și-a întrerupt șederea la Eden pentru a 
merge să rezolve lucrurile în urma incidentului. 
Rămasă în urmă, doamna era „încurajată” și 
„întrebată” de cei din anturajul dumneaei, cum 
de se întâmplă așa ceva tocmai când ea a început 
astfel de lucrări. Cu o seară înainte de aflarea 
veștii, însă, la rugăciunea de seară de la Breaza se 
prezentase experienţa lui Iov prin suferinţă și fap-
tul că suferinţa lui nu era o pedeapsă. Din aceasta 
doamna concluzionase că spargerea locuinţei lor 
nu era o pedeapsă pentru abandonarea cercu-
lui de influenţă al religiei ei și atenţia acordată 
Centrului nostru de Sănătate, ci pur și simplu 
rezultatul neglijenţei administratorilor locuinţei 
de a monta gratii la geamurile imobilului. 

În timpul seceratului, fiind acasă, ne-a telefonat 
într-o zi să ne anunţe o bucurie a ei: pe holdele pe 
care le administra ea, recolta fusese de 6000 kg de 
grâu/ha, comparativ cu 4500 kg /ha pe holdele pe 
care le administrau cei din cercul ei de influenţă. 
Înţelegerea cunoscuţilor ei era că „a avut noroc” într-
un an atât de secetos pentru grâu, cum a fost acesta. 
Înţelegerea ei era că a fost binecuvântată. Dar încă 
nu era și o convingere a celor cu care lucra ea. 

Uneori ne putem gândi că astăzi lucrurile 
trebuie făcute într-un mod care să impresioneze 
ochii, că trebuie folosite resurse, metode, și oameni 
extraordinari pentru a duce solia la cei care nu o 
cunosc. Să fim însă mai degrabă fiecare o lumină 
în locul în care suntem, perseverând în facerea 
binelui dând mărturie despre experienţa noastră cu 
Dumnezeu, iar lucrarea va fi îndeplinită, nici prin 
putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului, 
care va convinge, va converti și va menţine intere-
sul creat, El aducând apoi ca rezultat binecuvân-
tări! Domnul ne îndeamnă să Îl punem la încerca-
re „și veţi vedea dacă nu vă voi deschide ferestrele 
cerurilor și voi turna peste o voi o binecuvântare, 
până nu va mai fi loc destul să o primiţi” (Maleahi 
3:10 KJV/BTF).

A consemnat personalul Fundației „Eden”
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Mergeți în toată lumea… 

Nevoia implicării în lucrarea de vestire a 
Evangheliei este exprimată clar în Cu-
vântul lui Dumnezeu. Toți cei care aleg 
să-i slujească lui Dumnezeu din toată 

inima vor simți nevoia stringentă de a duce vestea 
cea bună și semenilor lor. Ei nu vor putea păstra 
pentru ei ceea ce Dumnezeu le-a încredințat. 

„Domnul Hristos vine a doua oară, cu putere 
pentru a mântui. Pentru a pregăti fiinţele omenești 
în vederea acestui eveniment, el a trimis soliile 
primului, celui de-al doilea și al treilea înger. Acești 
îngeri îi reprezintă pe cei care primesc adevărul și 
care deschid cu putere Evanghelia înaintea lumii.” 
– 7 C.B. 978, 979.

Vestirea „cu putere” a Evangheliei nu ar trebui 
înțeleasă neapărat ca o manifestare senzațională 
și de proporții uriașe. Chiar dacă Dumnezeu 
intenționează să multiplice slabele noastre eforturi, 
noi nu vom aștepta până când avem posibilitatea 
să facem ceva extraordinar, ci vom începe să vestim 
Evanghelia în cercul restrâns în care ne desfășurăm 
activitatea, demonstrând mai mult prin fapte decât 

prin cuvânt, că suntem copiii lui Dumnezeu și, apre-
ciind gestul cerului de a Se jertfi în favoarea noastră, 
suntem gata să ne punem în slujba semenilor.  

„Biserica lui Hristos este instrumentul folosit 
de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Mi-
siunea ei este de a duce lumii Evanghelia. Această 
îndatorire stă asupra tuturor creștinilor. Fiecare, în 
limitele darului său și ale ocaziilor pe care le are, 
trebuie să aducă la îndeplinire însărcinarea Mân-
tuitorului. Iubirea lui Hristos, descoperită nouă, 
ne face datori faţă de toţi aceia care nu-L cunosc. 
Dumnezeu ne-a dat lumină nu numai pentru noi, 
ci pentru a o revărsa și asupra altora.” - Calea către 
Hristos, cap. 9. 

„Dacă urmașii Domnului Hristos ar fi treji 
la postul datoriei lor, ar fi mii acolo unde astăzi 
este numai unul care vestește Evanghelia în ţările 
lumii. Toţi aceia care nu se pot angaja personal în 
această lucrare pot totuși s-o susţină cu mijloacele 
lor, cu simpatia și rugăciunile lor. Și mai este încă 
mult de lucru pentru suflete chiar în ţările așa-zise 
creștine.” - Calea către Hristos, cap. 9.
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O experiență tristă  
– un mesaj impresionant

În timpul proiectului din Londra, unul dintre 
lucrătorii din Spania a încercat să vândă o 
carte Marea Luptă la o ușă din vecinătatea 
locului unde se ținea conferința de sănătate și 

seminarul de profeție din suburbiile Londrei. Pe 
când se îndepărta de acea ușă, a văzut un om în 
vârstă stând într-o mașină și urmărindu-l. Când el 
s-a apropiat de trotuar, omul l-a întrebat ce făcea, 
de unde era și ce organizație reprezintă. După ce 
i-a dat explicații despre scopul lucrării bisericii 
noastre în Londra, omul, numit Miroslav, i-a zis 
că era familiarizat cu organizația bisericii noastre.

Miroslav a fost născut în Rusia, apoi s-a 
mutat în România pe când era încă foarte tânăr. 
Tatăl său era bețiv și mama sa a murit când el 
era foarte mic, pentru că o mașină de poliție a 
călcat-o în România. Când avea 12 ani, în timp 
ce locuia cu unchiul său, a observat că se întâm-
plau lucruri ciudate în casa vecinilor săi în timpul 
orelor târzii ale nopții. Deși un mare grup de oa-
meni se adunau în casă, oamenii plecau din casă 
și o părăseau înainte de revărsatul zorilor într-un 
mod care putea fi observat cu greu. Un an mai 
târziu, el a dorit să vadă ce se întâmplă, așa că a 
mers și el la întâlniri. El era singurul copil prezent 
când oamenii din biserica noastră s-au întâlnit să 
studieze Biblia și să cânte încetișor pentru a nu 
atrage atenția vecinilor sau autorităților. În tim-
pul acelei prime vizite, adulții abia l-au observat 
pe tânărul băiat și niciunul n-a vorbit cu el.

Câțiva ani mai târziu o familie care s-a mutat 
în acel sat avea un băiat de vârsta lui așa că a înce-
put să meargă la biserică regulat cu „unul dintre 
ai noștri”. Pe măsură ce asculta solia prezentată, 
inima lui era emoționată să știe dacă acesta este 
adevărul. Când Miroslav a împlinit 17 ani, a ce-
rut pastorului care îi vizita să îi dea studii Biblice 
ca să se pregătească de botez. Cumva, predicato-

rul nu a avut timp să îi dea studiile Biblice de care 
avea nevoie și după ce a solicitat studiile de câteva 
ori, când a avut 24 ani i s-a spus că niciodată 
nu va putea fi pregătit pentru botez. Noi nu 
cunoaștem exact împrejurările acelui răspuns.

El a fost atât de descurajat după ce a încer-
cat să obțină studii Biblice timp de 7 ani așa că 
s-a hotărât să fugă din România și să moară. El 
a sperat că va fi ucis când va trece granița, dar 
a scăpat cu viață în mod miraculos și a găsit un 
vorbitor de limbă rusă dincolo de graniță care 
l-a ajutat. În cele din urmă a ajuns pe străzile din 
Olanda, cu puțini bani și cu sufletul dezamăgit 
datorită refuzului repetat de care avusese parte, ca 
și în România, în mai multe biserici din diferite 
țări ale Europei. Cu 1000 de guilders olandezi în 
buzunar a mers la cazino, sperând să facă o așa 
datorie la jocurile de noroc, încât mafia să îl ucidă 
pentru că el însuși nu putea comite suicidul. În 
loc să piardă însă, el a câștigat sume mari de bani 
până a devenit un om bogat. Cu aceștia s-a mutat 
în Franța și mai târziu în Anglia, unde a investit 
ce câștigase și a devenit un om bogat, posedând 
multe case și chiar 8.000.000 lire în bancă. Câțiva 
ani mai târziu soția lui a murit și cu două săptă-
mâni înainte doctorii i-au spus și lui că mai are 
aproximativ 30 zile de trăit, suferind de cancer de 
plămân. El a instruit oamenii lui de încredere să 
împartă bunurile sale la 13 societăți caritabile pe 
care le-a menționat, din Anglia și Franța.

Bărbatul acesta l-a luat pe tânărul colportor 
acasă la el (aproximativ 10 mile de locul unde 
colporta) să vadă casa pe care o avea cu toate 
mașinile sale din garaj și i-a arătat o bibliotecă 
mare de cărți, care era mai mare decât casa unde 
stăteam noi toți, 35 de persoane. El citise cărți 
despre toate religiile din lume și în biblioteca sa 
avea tot Spiritul Profetic în rusă, română și engle-
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ză. El a spus că a înțeles că singurul mod de a ajunge în cer este cu ajutorul soliei pe care o avem și el știe 
clar că el nu poate ajunge acolo fără să facă parte din Mișcarea de Reformă.

Totuși, el nu are în inima lui puterea să ierte ceea ce i-a făcut lui biserica. El i-a mai spus tânărului 
că nu are ce să îi dea unui colportor și că nu are ce să dea bisericii care, deși are adevărul, nu are grijă de 
străinii care vin la ușile lor așa cum n-au făcut-o pentru el când era tânăr. El nu a lăsat nicio informație 
pentru contact și tânărul colportor nu își aduce aminte cum au ajuns la casa lui. El a zis că i-a spus 
aceste lucruri și i-a arătat ce are, ca să poată da o solie tinerilor bisericii noastre și conducătorilor ei, 
îndemnându-i să aibă grijă de străinii care vin în biserică, în special de tineri. La momentul când am 
început programele de evanghelizare, el probabil că murise, dacă nu l-a ținut vreo minune în viață. Dar 
nu uitați mesajul pe care l-a lăsat în urmă. Sper că noi vom lua acest mesaj la inimă și vom avea grijă de 
acei pe care Dumnezeu îi aduce în calea noastră ca predicatori, lucrători și membri în această ultimă 
solie pentru o lume căzută.
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În perioada 6 – 24 iulie 2015, s-a desfășurat un 
proiect educațional și misionar organizat de 
către Departamentul Misionar al Conferinței 
Generale, în colaborare cu departamentele mi-

sionare și de tineret ale Uniunii Române AZȘ-MR. 
Proiectul a cuprins o perioadă de pregătire 

realizată la Campus Porumbacu, urmată de o 
activitate de colportaj, voluntariat medical și 
seminarii de sănătate în orașul Sibiu. Primele 3 
zile au fost rezervate instructajului de omiletică, 
oratorie și misiune. În susținerea cursurilor au 
fost implicați frații Barbu Marin și Fînaru Adrian. 
În după-amiaza zilei de 8 iulie, tinerii au experi-
mentat cele învățate, colportând un sat de munte 
din apropiere, Arpașu de Sus. Lucrarea a conti-
nuat apoi în Sibiu, cei aproximativ 30 de tineri 
colportând orașul pe durata unei săptămâni. În 
data de 12 iulie, tinerii au vizitat toate bisericile 

Proiect misionar Sibiu 2015 – 
„Iată-mă, trimite-mă!”

neo-protestante din oraș, unde au fost distribuite 
invitații pentru conferințele publice de sănătate și 
profeție. Începând cu 13 iulie, timp de 12 zile, un 
pavilion expozițional a fost instalat pe bulevardul 
Mihai Viteazu, una din cele mai circulate artere ale 
orașului. De-a lungul staționării acolo, grupul de 
tineri voluntari a intrat în contact cu peste 2500 de 
persoane, care au beneficiat de consiliere medicală, 
măsurarea tensiunii arteriale și a indicelui de gră-
sime corporală; de asemenea, vizitatorii au putut 
răsfoi sau chiar achiziționa titlurile oferite spre 
vânzare la standul de carte. Promovarea seminarii-
lor desfășurate la sfârșitul proiectului s-a realizat cu 
sprijinul echipei care a distribuit invitații în oraș, 
dar și a postului de Radio Vocea Evangheliei, care 
a difuzat interviuri și reclame publicitare zilnic. 
Casa de Cultură a Sindicatelor a fost locația care a 
găzduit conferințele publice de profeție și sănătate. 
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Fratele Liviu Tudoroiu, secretar al departamen-
tului misionar al CG, a susținut cele șase teme 
de profeție sub genericul „Ora Zero”. Temele de 
sănătate au fost susținute de directorul Centrului 
de sănătate și medicină preventivă „Eden”, Breaza, 
doctorul Stelian Răileanu. Mulțumim lui Dum-
nezeu pentru succesul acestui proiect și tuturor 
celor care l-au sprijinit prin rugăciunile lor sau prin 
implicare financiară, logistică sau morală. 

A consemnat, Florin Gabriel Dărămuș
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Ziua de 12 iulie 2015 a fost o zi deosebită 
pentru grupa de frați din Odăi, județul 
Prahova. Într-un cadru sărbătoresc frații 
din acest loc, precum și alții din biserici-

le din împrejurimi, au fost martori mărturisirii de 
credință pe care sora … a depus-o în fața martori-
lor văzuți, dar și a celor nevăzuți. 

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu 
pentru decizia acestei surori și ne rugăm la 
Dumnezeu ca El să-i conducă pașii pe drumul 
vieții, ajutând-o să fie o lumină pentru familia ei, 
pentru comunitatea din care face parte și pentru 
toți cei cu care vine în contact. 

Botez la Odăi, 
Prahova
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Botez la Cluj

Ziua de 19 iulie 2015 a fost o zi de sărbătoare pentru comunitatea din Cluj,  care a primit în rân-
durile membrilor săi încă două suflete. 

Ceremonia de botez a avut loc în biserica locală din Cluj, apoi s-a continuat pe malul 
Someșului Mic, în apropiere de comuna Florești. Au participat frați din localitate și din împre-

jurimi, dar și mulți veniți de departe, prieteni și rude ai celor două familii, din care Emanuela și Miuța fac 
parte. Chiar dacă ne-am obișnuit cu astfel de ocazii și uneori pentru mulți botezul unei persoane nu mai 
reprezintă o știre importantă, suntem încredințați că Dumnezeu Se bucură de fiecare suflet care alege să-I 
slujească și depune o mărturie publică, exprimându-și dorința de a fi reprezentanți Săi în această lume. 
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Botez la Petrova, Maramureș
„Cei sădiți în Casa Domnului, înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini 

de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire.”  (Psalmii 92:13-15).

Ziua de 19 iulie 2015 a fost din nou o 
ocazie de bucurie pentru comunitatea 
Petrova și pentru frații și surorile din 
comunitățile apropiate, care au ales să se 

bucure împreună cu ei la o ceremonia de botez. 
Deși experiența de convertire a fiecărui copil 

al lui Dumnezeu este unică în felul ei, pentru 
fratele Vasile Tăut, care s-a decis să facă legământ 
cu Dumnezeu și să mărturisească public dorința 
lui de a sluji Domnului, gestul acesta este deosebit 
deoarece este făcut la o vârstă foarte înaintată, el 
având aproape 90 de ani. Plin de curaj și speranță, el 
ignoră numărul anilor și pășește încrezător înainte, 
alegând să-I slujească lui Dumnezeu în anii pe care 
El vrea să i-i mai pună la dispoziție pe acest pământ. 
Soția fratelui Vasile, membră în biserică de mai 
mulți ani, nu a putut participa la botez, din motive 
de sănătate.  Ea a trăit însă momente de bucurie 
și împlinire, și este recunoscătoare lui Dumnezeu 
pentru modul minunat în care a răspuns rugăciuni-
lor ei, lăsând ca Duhul Sfânt să impresioneze inima 
soțului ei și să-l determine să facă o alegere bună 
atâta timp cât ușa harului mai este deschis. 

Cu ocazia ceremoniei de botez cei prezenți 
au fost martori la o întâlnire deosebită, care a 
dezvăluit o experiență ce a avut loc în urmă cu 
aproximativ 70 de ani. 

Aflat în armată fr. Vasile a cunoscut acolo un 
tânăr care a suferit mult datorită convingerilor sale 
religioase, a refuzului de a se instrui cu arma, de 
a mânca tot ceea ce se servea la bucătăria unității 
militare, precum și a refuzului de a lucra în Sabat. 
Acest tânăr a rămas statornic credinței sale și este 
membru al bisericii noastre din Petrova. Acum, 
când fr. Vasile s-a decis să devină membru al 
bisericii, a avut plăcuta surpriză să-și reîntâlnească 
tovarășul de armată, pe fratele Oancea Dumitru, 
de loc din Poienile de sub Munte, membru al 
comunității Repedea, Maramureș. 

Experiența deciziei sale, precum și bucuria 
reîntâlnirii celor doi după atâția ani, a impresionat 
până la lacrimi pe cei prezenți, situația aceasta fiind 
o mărturie vie despre modul minunat cum lucrea-
ză Dumnezeu în viețile noastre. Fie că suntem 
conștienți sau nu, fiecare reprezentăm o mărturie 
vie pentru cei din jur și putem semăna semințe 
prețioase care vor aduce rod la vremea cuvenită. 

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze cu sănăta-
te, credință și putere pe noul membru al bisericii 
noastre, astfel încât să poată trăi o viață de credință 
și să aibă parte în final de întâlnirea cu Domnul 
și Mântuitorul nostru, pentru a rămâne cu El o 
veșnicie. Amin!      

A consemnat Ghiță Ulici
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Botez la Repedea, Maramureș

În data de 2 August 2015, in comunitatea Repedea a avut loc un botez la care au participat frați din 
localitate, din alte comunități din apropiere  și persoane din afara biserici. Tânărul Cut Ghiță care 
locuiește la Paris de la vârsta de 3 ani, de altfel originar din Repedea a decis să încheie legământ cu 
Dumnezeu. În urmă cu aproximativ un an a început să frecventeze biserica noastră din Paris unde 

împreună cu slujbașul local a început după aceea să studieze mai mult în vederea pregătirii pentru botez. 
Am primit o confirmare prin fax despre începerea acestei pregătiri pe care am continuat-o împreuna cu el 
în Romania până când a pășit în apa botezului.

Timpul a fost frumos, apa curată cât și prezența celor aproximativ 80 de persoane ne-au dat un im-
puls pozitiv și am simțit mâna Domnului care ne-a condus și ne-a ajutat.

Cu această ocazie după primirea în comunitate și felicitări s-a sărbătorit pentru el și încă un frate din 
biserică prima ocazie de Sfânta Cină, apoi s-a finalizat programul și împreună cu familia și frații din comu-
nitatea locală am simțit o mare bucurie.

Dorim ca acest început să fie o binecuvântare pentru el, familie, comunitate și pentru toți pe care 
Domnul îi va mai adăuga bisericii Sale în aceste timpuri.

                 A consemnat Neluțu Dărămuș

42 Păzitorul Adevărului, iulie - septembrie 2015



Anul acesta frații slujbași din Uniunea 
Română au acceptat cererea de rămânere 
la pensie a fratelui Vasile Buftea, predica-
tor în via Domnului. 

Fratele Buftea s-a născut în data de 17 iunie 
1950 în localitatea Bogdan Vodă din județul 
Maramureș. 

A crescut într-o familie creștină și la rândul 
său a urmat calea părinților săi, devenind membru 
al bisericii în anul 1974. Câțiva ani mai târziu, în 
1978 a fost chemat să lucreze în via Domnului, 
mai întâi ca lucrător biblic, apoi ca predicator, 
începând cu anul 1987. 

A activat în conferința Ardealul de Sud, acolo 
unde a locuit după ce s-a căsătorit și s-a stabilit 
în localitatea Toaca din județul Mureș. În cadrul 
conferinței, afară de comunitățile pe care le-a 
administrat, a ocupat și posturi de conducere fiind 
vicepreședinte de conferință pentru două mandate 
(1992 – 1994; 2006 – 2008), apoi secretar – un 
mandat (1996 – 1998), președinte – patru manda-
te (1998 – 2006). 

„Și când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa 
 care nu se poate veșteji, a slavei” (1 Petru 5:4)

O perioadă a făcut parte și din comitetul exe-
cutiv al Uniunii ocupând funcția de vicepreședinte 
de Uniune (2000 – 2002, 2004 – 2006), apoi 
președinte de Uniune din 2006 până în 2010. 
În perioada 2010 – 2013 a activat ca director al 
Campusului Bisericii noastre, coordonând lucră-
rile de construire a acestuia, amenajarea lui și apoi 
implicându-se în planurile de bună funcționare a 
activității din acest loc. Începând cu 1 iulie 2015 
fratele Buftea a ales să rămână la pensie. 

Îi mulțumim pentru dedicarea de care a dat 
dovadă în cadrul lucrării de salvare a sufletelor. Ne 
rugăm ca Dumnezeu să-l aibă în pază, dăruindu-i 
sănătate și înțelepciune, astfel încât pensionarea să 
fie doar un timp prielnic, mai puțin stresant, de a 
continua să lucreze în liniște în via Domnului, în 
familie, în comunitate și oriunde este nevoie. 

Fie ca Dumnezeu să-i păstreze credința, 
ajutându-l să rămână cu totul de partea Sa și să se 
bucure de răsplata pe care Însuși Domnul Hristos 
o va oferi la venirea Sa, tuturor celor care au lucrat 
pentru El.
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Cine este cel mai mare?
F  ilip și Radu s-au trezit dimineața la sunetul strident al soneriei. Băieții au sărit în picioare, știind  

    că nu aveau foarte mult timp la dispoziție pentru a se pregăti să meargă la școală. Ajunși în același 
timp în fața ușii de la baie, cei doi frați au început să se certe, fiecare având pretenția că are dreptul să 
intre primul. 

– Eu sunt mai mare, susținea Filip, - în timp ce Radu era de părere că are întâietate tocmai pentru că 
este mai mic. 

Auzind discuția, care se transformase în ceartă, mama a încercat să facă pace, sugerând copiilor să-și 
facă un program al priorităților, pentru a ști clar cine urma să folosească primul baia în anumite zile și cine 
va face lucrul acesta în celelalte. 

Radu a acceptat propunerea mamei, găsind-o bună, dar Filip se considera în continuare nedreptățit și 
susținea că el are totdeauna întâietate, fiind mai mare. 

La întoarcerea de la școală mama a reluat discuția din acea dimineață, întrebându-l pe Filip: 
– Cine este mai mare, eu sau tu?
Băiatul a privit-o nedumerit, simțind că mama vrea să-l determine să spună ceva ce nu i-ar fi convenit. 
– Tu, a răspuns el într-un târziu. 
– Da, ai răspuns corect. Și pot recunoaște că am într-adevăr întâietate. Eu am dreptul să mă scol tot-

deauna prima, să mă pregătesc în grabă, nu doar pentru a lăsa baia liberă pentru voi, dar și pentru a pregăti 
micul dejun, astfel încât totul să fie gata când vă sculați voi. 

Filip a pus capul în jos. El începea să priceapă despre ce fel de întâietate vorbește mama. 
La serviciul divin din acea seară tata a citit textul: „Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.” 

(Matei 23:11). După aceea le-a explicat copiilor gestul Domnului Hristos de a spăla picioarele ucenicilor 
și învățătura pe care El a dorit să le-o dea cu acea ocazie. 

Tu cât de mare eşti? Știi ce drepturi ai, pentru că eşti mare?
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