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„Cunoaște-te pe tine însuți” a fost 
motto-ul ilustrului profesor Socrate, 
în instruirea studenților săi. Dar 
mai important, apostolul Pavel, prin 

inspirație divină, ne spune ceva asemănător – că 
este nevoie să ne examinăm personal pentru 
a vedea dacă suntem statornici în ce privește 
credința în Hristos: „Pe voi înșivă încercaţi-vă 
dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înșivă încercaţi-
vă.” (2 Corinteni 13:5 p.p.). După cum luăm în 
considerare această chestiune, ajungem la con-
cluzia că o cunoaștere personală este într-adevăr 
esențială pentru viață și, mai presus de toate, 
pentru salvarea noastră veșnică.  

Există două căi prin care ne putem examina 
personal. Una este metoda fariseilor. De ce se 
considerau ei a fi oameni buni și drepți? De-
oarece se comparau pe ei înșiși cu alții. Cu cât 
mai răi erau oamenii cu care se comparau ei, cu 
atât mai buni se simţeau fariseii.  Aceasta este o 
metodă foarte periculoasă. Pavel a scris fraților 
din Corint: „Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne 
punem alături sau în rândul unora din aceia care 

Cunoașterea de sine
se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoa-
ră cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt 
fără pricepere.” (2 Corinteni 10:12). 

Cea de a doua metodă – și singura moda-
litate sigură – să te cunoști pe tine însuți prin 
cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Hristos. Dom-
nul Hristos S-a rugat Tatălui Său în folosul nos-
tru:  „Și viaţa veșnică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus 
Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3). 

„(Ioan 17:3 citat). Aceste cuvinte au o mare 
însemnătate. Numai prin cunoașterea lui Hris-
tos putem cunoaște pe Dumnezeu. Trimisul lui 
Dumnezeu atrage atenția tuturor să ia aminte la 
aceste cuvinte. Ele sunt cuvintele lui Dumnezeu 
și toți trebuie să ia aminte la ele, căci prin ele 
vor fi judecați. A cunoaște mântuirea lui Hristos 
înseamnă să fii vitalizat prin cunoaștere spiritu-
ală, să practici cuvintele Sale. Fără aceasta toate 
celelalte sunt fără valoare.” (Comentarii Biblice, 
Noul Testament, Ioan cap. 17). 

Doar prin cunoașterea lui Hristos prin 
studiu cu rugăciune a cuvântului Său – și 
ascultând de el – putem să ne cunoaștem în 
realitate pe noi înșine. Aceast lucru are ca 

rezultat un diagnostic clar al stării noastre 
păcătoase și o înțelegere a nevoii noastre 

de un Salvator. Ea ne ajută să iubim pe 
Dumnezeu și pe aproapele nostru ca pe 
noi înșine. Înălțarea noastră de sine se 
topește în praf. Aceasta ne va conduce 

la supunerea întregii noastre vieți lui 
Isus ca singura nădejde de mântuire 
și singurul nostru Model adevărat. 

Scriind credincioșilor evrei, 
Pavel îi îndemna să se uite „ţintă 
la Căpetenia și Desăvârșirea 
credinţei noastre, adică la Isus, 
care, pentru bucuria care-I era 
pusă înainte, a suferit crucea, 
a dispreţuit rușinea, și șade la 

dreapta scaunului de domnie al lui 

„
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Dumnezeu. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la 
Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotri-
vire așa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cum-
va să vă pierdeţi inima și să cădeţi de oboseală în 
sufletele voastre.” (Evrei 12:2,3). 

Apostolul nu spune că este suficientă doar 
o privire la Hristos. Este nevoie să păstrăm 
privirea îndreptată spre El. Procedând astfel, 
noi învățăm să ne cunoaștem starea noastră 
păcătoasă, dar nu devenim descurajați pentru 
că apreciem dragostea Lui pentru noi și suntem 
transformați prin această privire constantă. 
„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o 
oglindă, slava Domnului, și suntem schimbaţi în 
același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului.” (2 Corinteni 3:18)

„Simţământul de nevrednicie va face inima 
să flămânzească și să înseteze după neprihănire, 
iar dorinţa aceasta nu va fi dezamăgită. Aceia 
care Îi fac loc lui Isus în inima lor, Îi vor simţi 

iubirea. Toţi aceia care doresc să ajungă la un 
caracter asemănător cu al lui Dumnezeu vor fi 
satisfăcuţi. Niciodată Duhul Sfânt nu lasă nea-
jutorat pe cel care-L caută pe Isus. El ia din lu-
crurile lui Hristos și i le descoperă. Dacă ochiul 
este aţintit asupra lui Hristos, lucrarea Duhului 
nu încetează până când sufletul nu ajunge să 
aibă chipul Lui. Elementul curat al iubirii va 
face sufletul să crească, dându-i destoinicia să 
ajungă la ţinte mai înalte și să aibă cunoștinţe 
mai mari în lucrurile cerești, așa încât el nu va 
rămâne neîmplinit. „Ferice de cei flămânzi și 
însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi.” 
(Matei 5:6).” (Hristos, lumina lumii, cap. 31). 

Cunoscându-L pe Tatăl prin Hristos, cunos-
cându-L pe Hristos prin cuvântul Său, putem să 
ne cunoaștem pe noi înșine și să găsim mântui-
rea deplină în Mielul lui Dumnezeu care ridică 
păcatele lumii (Ioan 1:29) – în special propriile 
noastre păcate. A Lui să fie slava! Amin!
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Iată postul plăcut Mie...

Dezleagă lanțurile răutății 
Stăpânire de sine – tăcerea. (În cămin. În 
viața de zi cu zi.)

„Este adevărat, vor veni încercări chiar 
pentru aceia care sunt pe deplin consacraţi. 
Răbdarea celor mai răbdători va fi aspru pusă la 
probă. Soţul sau soţia poate rostesc cuvinte care 
s-ar putea să provoace un răspuns pripit, însă 
ar fi bine ca acela căruia îi sunt adresate să tacă. 
Tăcerea înseamnă siguranţă. Adesea, tăcerea 
este cea mai severă mustrare care poate fi adre-
sată unuia care a păcătuit cu buzele.” (Căminul 
Adventist, pg. 37). 

„Când ei (copiii și tinerii) își pierd controlul și 
spun cuvinte pătimașe, păstrarea tăcerii este adesea 
calea cea mai bună de urmat, nefiind nevoie de 
reproșuri, certuri sau condamnare. Tăcerea, care 
este de aur, va valora adesea mai mult decât toate 
cuvintele care pot fi rostite. ” Idem.

„Postul și rugăciunea nu vor îndeplini 
nimic, atâta timp cât inima este înstrăinată de 
Dumnezeu printr-o cale greșită de acțiune... 
Ceea ce cere Domnul este o lucrare a inimii, 
fapte bune, izvorând dintr-o inimă plină de 
iubire.” (2 T. pg. 146, cap. Rugăciunea pentru bolnavi).

„Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei,  
dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând  

şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l,  
şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile,  

şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, 
 şi slava Domnului te va însoţi.” (Isaia 58:6-8).

„Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți 
în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu 
recunoașteți voi ca Isus Hristos este în voi? Afară 
numai dacă sunteți lepădați.” (2 Corinteni 13:5).

Unor frați care au lucrători cărora le fac sim-
bria mai mică, sau acelora care vând mai scump 
și cumpără mai ieftin, Domnul le spune:

 „Pot pune întrebarea: ’La ce ne folosește 
să postim, dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim 
sufletul, dacă Tu nu ții seamă de lucrul acesta?’ 
(Isaia 58:3). Dumnezeu a arătat motivele pentru 
care rugăciunile tale n-au primit răspuns. Ai crezut 
că ai aflat motivele în alții și ai dat vina pe ei. Dar 
eu am văzut că sunt motive suficiente la tine însuți. 
Ai o lucrare de făcut spre a-ți pune în regulă inima. 
Trebuie să înțelegi că lucrarea trebuie să înceapă cu 
tine.” (2 T. pg. 156). 

„Iubirea de lume a consumat adevărata 
evlavie și a amorțit atât de mult puterile minții, 
încât adevărul nu reușește să aibă o influență 
transformatoare asupra vieții și caracterului. 
Iubirea de lume a închis inimile lor, ca să poată 

Partea a doua
Marin Barbu
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simți împreună și să țină seamă de nevoile altora. 
Spiritul ei i-a despărțit de Dumnezeu. Frate și soră, 
voi aveți o lucrare de făcut și, anume, să ieșiți de 
sub jugul lumii; trebuie să faceți eforturi serioase 
spre a birui iubirea de lume, egoismul și zgârcenia. 
Acestea sunt păcate care îl blestemă pe poporul 
lui Dumnezeu... O, cât de important este faptul 
că credința în lucrurile mici caracterizează viața 
noastră, că integritatea adevărată marchează tot 
cursul activității noastre și, totdeauna, să ținem 
minte că îngerii lui Dumnezeu iau cunoștință 
de fiecare faptă! Ceea ce măsurăm noi altora, 
aceea ni se va măsura și nouă. Totdeauna să te 
însoțească o teamă, ca nu cumva să te comporți 
nedrept, egoist.” (2T. pg. 158).   

Bârfa, invidia, amenințările cu degetul
 „Este necesară o convertire profundă înainte 

ca membrii ei să poată fi pregătiți pentru lucrare. 
Egoismul, mândria, invidia, malițiozitatea, bănuie-
lile rele, atacurile pe la spate, bârfa şi flecărelile 
au fost nutrite printre ei, până când Duhul lui 
Dumnezeu n-a mai avut decât prea puțin de-a face 
cu ei. În timp ce unii care mărturisesc că-L cunosc 
pe Dumnezeu rămân în starea lor actuală, rugă-
ciunile lor sunt o urâciune înaintea Sa. Ei nu-și 
sprijină credința prin fapte, iar pentru unii ar fi 
fost mai bine să nu fi mărturisit niciodată adevărul, 
decât să-și dezonoreze mărturisirea așa cum au 
făcut-o. În timp ce mărturisesc că sunt robi ai lui 
Hristos, ei sunt slujitori ai vrăjmașului dreptății; și 
lucrările lor mărturisesc despre ei că nu Îl cunosc 
pe Dumnezeu și că inimile lor nu ascultă de voința 
lui Hristos. Ei fac din religie o joacă de copii; se 
poartă ca niște copii supărăcioși.” (3 T. pg. 53). 

„Dumnezeu îi cheamă pe credincioșii Săi să 
înceteze să caute greșeli, să înceteze să vorbească 
pripit, fără bunătate. Părinţilor, vorbiţi-le copiilor 
voștri cuvinte bune și plăcute, astfel ca îngerii să 
aibă ajutorul vostru în a-i atrage la Hristos. Este 
nevoie de o reformă deplină în casa bisericii. Fie 
ca aceasta să înceapă de îndată. Fie ca orice mur-
murare, orice nemulţumire și orice cicălire să 
înceteze. Aceia care sunt nemulţumiţi și cicălesc 
alungă îngerii cerului și-i invită înăuntru pe 
demoni.” (Căminul adventist, pg. 441). 

Criticarea pastorilor
„Mulți nu privesc predicarea ca fiind mijlocul 

stabilit de Dumnezeu pentru instruirea poporului 
Său și de aceea ea trebuie să aibă totdeauna o înaltă 
considerație. Ei nu simt că predica este Cuvântul 
Domnului ce li se adresează și nu-L apreciază după 
valoarea adevărurilor rostite; ci îl judecă așa ca 
și când ar fi vorbirea unui avocat la bară – după 
iscusința argumentației prezentate și după puterea 
și frumusețea limbajului. Pastorul nu este infailibil, 
dar Dumnezeu l-a onorat, făcându-l mesagerul 
Său. Dacă îl ascultați ca și când n-ar fi chemat și în-
sărcinat de sus, atunci nu veți respecta cuvintele lui 
și nici nu le veți primi ca fiind solia lui Dumnezeu. 
Sufletele voastre nu se vor hrăni atunci cu mana 
cerului; se vor ridica îndoieli cu privire la unele 
lucruri care nu plac inimii firești și veți judeca pre-
dica așa cum judecați unele remarci ale unui lector 
sau vorbitor politic. De îndată ce întâlnirea s-a 
terminat, sunteți pregătiți cu unele observații sau 
remarci sarcastice, arătând astfel că solia, oricât de 
adevărată și necesară ar fi ea, nu v-a fost de folos. 
N-ați mâncat-o; v-ați format obiceiul să criticați și 
să găsiți greșeli și astfel strângeți și alegeți și poate 
că respingeți chiar lucrurile de care aveți nevoie cel 
mai mult.” (5T, pg. 298).
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Pastorii se critică între ei
Ucenicii au întrebat odată pe Domnul Isus: 

„Noi de ce n-am putut?”...după ce Isus a vindecat 
un copil bolnav la poalele muntelui „Schimbării 
la față”. Ei erau nemulțumiți și cârteau împotriva 
Domnului. Ei au încercat să vindece bolnavul 
dar fără succes. Cum putem să așteptăm succes în 
activitățile misionare fără o convertire reală, adevă-
rată. În timp ce vorbim de rău de colegii noștri în 
lipsa lor, când nu avem curajul să-i privim în ochi, 
pentru că opiniile lor nu corespund cu punctul 
meu de vedere, nu putem să ne așteptăm la rezulta-
te bune în lucrarea de salvare de suflete.

 „Spiritul de bârfă și flecăreală reprezintă unul 
dintre mijloacele speciale ale lui Satan de a semăna 
discordia și cearta, de a despărți prieteni și de a 
submina credința multora dintre noi.” (Căminul 
adventist, pg. 441). 

 Împarte-ți pâinea cu cel flamand și adu în 
casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi 
pe un om gol, acoperă-l, și nu întoarce spatele 
semenului tău.

Domnul a manifestat compasiune pentru 
bolnavi, pentru săraci și străini. Oamenii lipsiți de 
ajutor erau obiectul atenției lui speciale. Putem 
să postim, să predicăm sau să urmărim cu mare 
atenție împlinirea datoriilor religioase. Avem însa 
nevoie de o lucrare lăuntrică profundă pentru a 
manifesta  același spirit de compasiune și bunătate 
pentru bolnavi, săraci și străini, pentru a aștepta 
aceleași rezultate.

„Domnul Însuși ne-a făcut diferiți – pe unii 
săraci, pe unii bogați, pe alții necăjiți – pentru ca 
toți să aibă ocazia de a-și clădi caracterul. Dum-
nezeu a rânduit să existe săraci, pentru ca noi să 
putem fi încercați, puși la probă, și să scoatem la 
iveală ceea ce este în inimile noastre. (CA, pg. 447). 

Când spiritul de ospitalitate moare, inima 
ajunge paralizată de egoism. 

„Mândria și ambiția lumească trebuie 
alungate din inimile noastre. În toată lucra-
rea noastră, trebuie pus în practică principiul 
altruismului descoperit în viața lui Hristos. Pe 
pereții căminelor noastre, pe tablouri și pe 
mobilier, trebuie să citim: „Și adu în casa ta pe 
nenorociții fără adăpost” (Isaia 58:7). Trebuie 

să vedem scris pe garderoba noastră, ca și cu 
degetul lui Dumnezeu, „îmbracă-i pe cei goi”. 
În camera de zi, pe masa încărcată cu mân-
care îmbelșugată, ar trebui să vedem înscris: 
„Împarte-ți pâinea cu cel flămând!” (Isaia 
58:7).” (Divina vindecare, pg. 206). 

„În ziua lui Dumnezeu, când vor fi aduși 
să stea față în față cu Acela care Și-a dat viața 
pentru acești nevoiași, ce scuze vor aduce aceia 
care își cheltuiesc timpul și banii pentru niște 
capricii pe care Dumnezeu le-a interzis? Unor 
astfel de oameni nu le va spune oare Hristos: 
„Am fost flămând și nu Mi-ați dat să mănânc; 
Mi-a fost sete și nu Mi-ați dat să beau; (...) am 
fost gol și nu M-ați îmbrăcat; am fost bolnav 
și în temniță și n-ați venit pe la Mine”? (Matei 
25:42, 43).

Religia curată...
 „Religia curata și neîntinată, înaintea lui 

Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe 
orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim 
neîntinați de lume.” (Iacov 1:27). 

 ... Când îngerii vin foarte aproape 
„Roadele pe care Hristos le cere să le 

aducem sunt faptele bune: cuvinte amabile, 
fapte de binefacere, grijă afectuoasă pentru cei 
săraci, cei nevoiași și cei îndureraţi. Când inimi 
simpatizează cu inimi împovărate de descurajare 
și necaz, când mâna dă celor în nevoie, când cei 
goi sunt îmbrăcaţi, când străinii sunt bineve-
niţi să ocupe un scaun în salonul tău și un loc 
în inima ta, îngerii vin foarte aproape, și în cer 
vibrează o coardă corespunzătoare. Fiecare faptă 
de dreptate, de milă și de binefacere produce în 
cer o melodie. Tatăl de pe tronul Său îi vede pe 
cei care fac aceste fapte de îndurare și-i socoteș-
te printre cele mai preţioase comori ale Lui... 
Fiecare faptă de milă faţă de cei nevoiași, de cei 
care suferă, este privită ca și cum e făcută pentru 
Isus. Când îi ajuţi pe cei săraci, simpatizezi cu 
cei îndureraţi și asupriţi, și te împrietenești cu 
cei orfani, te afli într-o mai strânsă legătură cu 
Isus.” (2 T., pg. 25). 
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Beneficiile binefacerii sunt garantate 
„Atunci lumina ta va răsări ca zorile și 

vindecarea ta va încolți repede; neprihănirea ta îți 
va merge înainte și slava Domnului te va însoți.” 
(Isaia 58: 8). 

 „Cei care demonstrează practic binefacerea, 
prin simpatia și faptele de milă față de cei săraci, 
suferinzi și nenorociți, nu numai că îi ușurează pe 
suferinzi, dar contribuie în mare măsură la pro-
pria lor fericire și sunt pe calea asigurării sănătății 
sufletului și a trupului. Isaia a descris în mod lă-
murit lucrarea pe care Dumnezeu o va accepta și 
pentru care va binecuvânta pe poporul Său dacă o 
va face.” (4 T., pg. 60, cap. Binefacerea adevărată).  

 „Legătura care există între minte și trup este 
foarte mare. Când unul este afectat, celălalt răs-
punde. Starea minții are mult de-a face cu sănă-
tatea organismului fizic. Aceasta în cazul în care 
mintea este liberă și fericită. Binecuvântarea lui 
Dumnezeu este un vindecător, iar cei care sunt 
bogați în facerea de bine pentru alții își vor da 
seama de binecuvântarea minunată din inima și 
viața lor.” Daca mintea este liberă și fericită dato-
rită conștiinței facerii de bine și a simțământului 

de mulțumire, făcându-i fericiți pe alții, ea va da 
naștere unei bucurii care va reacționa asupra or-
ganismului întreg, întărindu-l și ajutând sângele 
să circule mai liber.” (4 T., pg. 60, 61). 

Bolnavii să găsească ocazii să facă 
bine altora. Ei vor fi vindecați prin 
facerea de bine

 „Faptele bune constituie de două ori o bine-
cuvântare – atât pentru binefăcător, cât și pentru 
cel ce se bucură de actul de binefacere. Conștiința 
facerii de bine este unul dintre cele mai bune me-
dicamente pentru corpurile și mințile afectate de 
boală. Când mintea este liberă și fericită în urma 
sentimentului datoriei bine împlinite și satisfacției 
de a fi dăruit și altora fericire, influența învioră-
toare, moralizatoare, aduce o viață nouă întregii 
făpturi.” (Divina vindecare, pg. 257). 

„Cei afectați să caute să arate compasiune mai 
degrabă decât să o pretindă neîncetat. Puneți po-
vara propriei voastre slăbiciuni și întristări asupra 
Mântuitorului celui milostiv. Deschideți-vă inima 
înaintea iubirii Sale și lăsați-o apoi să se reverse și 
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asupra altora. Amintiți-vă că toți au încercări greu 
de purtat și ispite greu de biruit și că puteți face 
ceva pentru a ușura aceste poveri. Exprimați-vă 
recunoștința pentru binecuvântările pe care le 
aveți; arătați-vă aprecierea pentru atențiile pe care 
le primiți. Păstrați-vă inima plină de făgăduințele 
prețioase ale lui Dumnezeu, pentru a putea scoate 
din această comoară cuvinte care vor fi mângâiere 
și tărie pentru alții. Aceasta vă va învălui într-o 
atmosferă utilă și înălțătoare. Țelul vostru să fie 
acela de a-i binecuvânta pe cei din jurul vostru și 
veți găsi căi pentru a fi de folos atât membrilor 
propriei voastre familii, cât și altora.” Idem.

Neprihănirea ta îți va merge înainte 
și slava Domnului te va însoți

Doar atunci când vom fi îmbrăcați cu hai-
nele neprihănirii lui Hristos vom fi aduși „într-o 
stare după voia lui Dumnezeu”. Vom fi făcuți 
în stare să respectăm Legea și vom putea să fim 
„dregători de spărturi”, „cei ce dreg drumurile și 
fac țara cu putință de locuit”. Atunci slava Dom-
nului ne va însoți. Suntem pregătiți pentru cer și 
gata de a conduce pe alții pe același drum.

„Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh 
zdrobit; Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o ini-
mă zdrobită și mâhnită” (Psalmii 51:17). Omul 
trebuie să fie golit de eul lui înainte de a putea 
fi, în înțelesul deplin al cuvântului, un credin-
cios în Isus. Când s-a renunțat la eu, Domnul 
poate face din om o făptură nouă. Vase noi pot 
să cuprindă vin nou. Iubirea lui Hristos îl va 
însufleți pe credincios cu o viață nouă. În acela 
care privește la Începătorul și Desăvârșitorul 
credinței noastre, se va manifesta caracterul lui 
Hristos.” (Hristos lumina lumii, pg. 280). 

Și toți aceia, care vor aduce roadă ca împre-
ună lucrători cu Hristos, trebuie ca mai întâi să 
cadă pe pământ și să moară. Viața trebuie să fie 
aruncată în brazda nevoilor lumii. Iubirea de 
sine, interesul egoist, trebuie să piară. Dar legea 
sacrificiului de sine este legea conservării de 
sine. Sămânța îngropată în pământ aduce roade, 
iar la rândul lor și acestea sunt semănate, în 
acest fel recolta se înmulțește. Plugarul își păs-
trează sămânța aruncând-o în pământ. Tot așa 
stau lucrurile și în viața noastră; a da, înseamnă 
a trăi.” (Parabolele Domnului Hristos, pg. 86).
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          nțeleptul împărat, preocupat mereu de sen- 
 sul vieții omului, se întreba într-o zi: „Ce 
     folos are omul din toată truda pe care și-o dă 

sub soare?” (Eclesiastul 1:3), dar după ce 
înșiră câteva acțiuni care se derulează necon-
tenit și „sunt într-o necurmată frământare”, 
așa cum nu se poate spune, concluzionează in 
versetul 8: „ochiul nu se mai satură privind”.

Această dorință de a alerga de la o mare la 
alta și de la răsărit la apus, spre a vedea și vizita 
locuri noi, o avem fiecare și de îndată ce un 
tânăr devine independent, caută să și-o îndepli-
nească, păstrând prin bogatele dotări tehno-
logice, să arate și altora, ori să privească peste 
ani, imagini încântătoare pe care ochiul lui le-a 
văzut cândva.

Cine nu și-ar dori, de pildă, să ajungă în 
Patagonia, acolo unde doar în decursul unei 
ore, la apusul soarelui, cerul se schimbă în pes-
te 1000 de culori, oferind ochiului imagini pe 
care nu și le poate închipui? (vezi Wikipedia). 
Eu chiar pot să spun că, dacă mi s-ar oferi vre-
odată această oportunitate, nu aș rata-o. Dar 
ceea ce m-a pus pe gânduri în sensul acesta, a 
fost declarația unui simplu păstor de oi și cule-
gător de smochine de pe dealurile Betleemului, 
cu aproximativ 755 de ani înainte de Hristos. 
El scria că motivul pentru care, în zilele ce 

vor veni curând, fetele frumoase și flăcăii vor 
alerga „de la o mare la alta și de la miazănoapte 
la răsărit” (Amos 8:11-13), nu va fi cel amintit 
mai sus, ci spre a prinde ultima ocazie de a in-
tra într-o relație cu Cel care este pâinea și apa 
vieții, adică Isus, așa cum este El descoperit în 
Scriptura căruia astăzi îi dăm mult prea puțină 
importanță.

Cred că astfel de gânduri îl preocupau, 
câțiva ani mai târziu și pe Isaia, cronicarul de la 
curtea lui Ozia, când scria: „Căutați pe Domnul 
câtă vreme se poate găsi; chemați-L câtă vreme 
este aproape.”! (Isaia 55:6.)

Isaia, considerat evanghelistul Vechiului Tes-
tament, deși scrie pasaje de o deosebită frumusețe 
literară în cartea sa, face apeluri serioase, ce au 
menirea să te conștientizeze cu privire la harul lui 
Dumnezeu care este pe punctul de a se retrage de 
pe planeta noastră. Acest lucru se poate observa 
clar în atentatele care se înmulțesc, în instabili-
tatea economică, politică, socială, religioasă și în 
natură. Dacă ceea ce scriu Amos și Isaia este ade-
vărat și credem că se poate împlini, atunci cuvân-
tul de ordine al timpului nostru este ~OPOR-
TUNITATE~, ceea ce, potrivit DEX, înseamnă: 
„a se întâmpla, ori a se produce la timpul potrivit 
sau indicat”, motiv pentru care fiecare ar trebui să 
își refacă lista cu priorități din viața sa.

Mihăiță Lung

OPORTUNITATE
Î
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Sunt convins că, cel puțin o dată în viață, ai 
alergat cu sufletul la gură spre o stație pentru ca 
tocmai când ai ajuns acolo să constați că ai ajuns 
prea târziu, privind chiar autobuzul sau trenul 
cum plecă din fața ta, fără a te putea urca în el, 
deși te aflai atât de aproape...

Când am pierdut odată avionul, nu puteam 
înțelege de ce nu mi se face check-inul, sau 
îmbarcarea, deși era mai mult de o oră până la 
decolarea lui! Îmi amintesc cum mi s-a explicat 
frumos, cu acel zâmbet oficial, că a fost un timp 
pentru aceasta, iar poarta tocmai s-a închis. Ceea 
ce era cel mai neplăcut era faptul că nu vorbeam 
de o întârziere de zeci de minute sau ore, ci de 
un singur minut. Dacă Solomon spune că fiecare 
lucru de sub soare are ceasul lui, atunci haideți 
să ne gândim de cât e nevoie ca să pierzi ceva 
care are un timp stabilit și nu așteaptă? De cât 
timp a fost nevoie pentru ca cele 5 fecioare din 
pildă să fie nevoite să strige: „Doamne, Doamne, 
deschide-ne!”? În versetul 11 din Evanghelia 
după Matei la capitolul 25 scrie: „Mai pe urmă, 
au venit și celelalte...”. Puțină întârziere a fost 
suficientă ca să rămână afară.

Orice am pierde din lumea aceasta din cauză 
că nu am folosit corect oportunitățile vieții, sunt 
pierderi care, cu cheltuieli mai mici sau mai mari, 
se pot recupera. Atunci când ajungem însă după 
ce „mirele Isus a intrat in odaia de nuntă” împreu-
nă cu cei ce erau gata, iar „ușa s-a încuiat”, aceasta 
este o pierdere veșnică ce nu se mai poate recupe-
ra vreodată și vei rămâne afară, acolo „unde este 
plânsul și scrâșnirea dinților”. Cel mai trist lucru 
nu este acesta, nici regretele ce vor urma, ci faptul 
că ai pierdut o veșnicie de a fi cu El. 

Tocmai spre a-i feri de aceasta, Isus le 
spune ucenicilor și în același timp și nouă, prin 
Evanghelia lui Ioan 7:33 și 34: „Mai sunt cu voi 
puțină vreme... Voi Mă veți căuta și nu Mă veți 
găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteți veni”.

„Pe măsură ce ne apropiem de pericolele 
ultimelor zile, Satan se consultă serios cu îngerii 
lui pentru a găsi planurile cele mai reușite spre a 
înfrânge credința poporului lui Dumnezeu… El 
știe că aceeași lumină care descoperă adevăratul 
Sabat descoperă și lucrarea de slujire a lui Hris-

tos în Sanctuarul ceresc, arătând că ultima lucra-
re pentru mântuirea omului se desfășoară chiar 
acum. Dacă reușiți să țineți mintea oamenilor 
în întuneric până când se va încheia această 
lucrare, vom câștiga atât lumea, cât și biserica.” 
(Mărturii pentru predicatori, pg. 472).

„Trebuie să le distragem atenția și să stârnim 
dezbinare. Să-i facem să nu se mai preocupe de 
propriul suflet, să se critice, să se judece, să se 
acuze și să se condamne unul pe altul, cultivând 
dușmănia și egoismul și invidia. Acestea sunt 
păcatele pentru care Dumnezeu ne-a alungat 
din prezența Sa, și toți cei care ne vor urma 
exemplul vor avea aceeași soartă.” (Mărturii pen-
tru predicatori, pg. 475).

Deși avem fiecare în viață diverse ținte, care 
iau în calcul zile, săptămâni, luni sau chiar mai 
mulți ani, să nu uităm că este o țintă supremă 
care nu așteaptă. Iar dacă pentru obiectivele 
noastre am făcut și suntem dispuși să facem 
cheltuieli mari și investiții, oare cât ar trebui 
să dăm pentru a-L „cunoaște pe Isus și puterea 
învierii Lui... ca să ajung cu orice chip, dacă voi 
putea la învierea din morți” și la „a câștiga acea 
cunună care nu se poate veșteji”?

Niciun locuitor al planetei nu este exceptat 
de la a fi beneficiarul unui proiect al iubirii divi-
ne care, la auzirea lui, uimește îngerii și întregul 
univers, dar care, pe cei mai mulți din lumea 
noastră, îi lasă reci, neprețuind toată investiția 
lui Dumnezeu.

„Când marea jertfă a fost adusă, Hristos S-a 
înălțat la cer, refuzând adorarea îngerilor până 
ce nu a prezentat cererea: „Vreau ca acolo unde 
sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care 
Mi i-ai dat Tu”. (Ioan 17:24).

Cea mai mare bucurie a Domnului Isus 
este de a te avea cu El părtaș la gloria Sa, iar 
atunci când „în fața mulțimii răscumpărate 
este Cetatea Sfântă, Isus deschide larg porțile 
de mărgăritar și popoarele care au păzit adevă-
rul intră prin ele. Acolo privesc Paradisul lui 
Dumnezeu, căminul lui Adam, în puritatea lui. 
Apoi glasul Acela, mai bogat decât orice muzică 
ce a atins vreodată o ureche muritoare, se aude 
zicând: „Lupta voastră s-a sfârșit”. „Veniți, 
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binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți 
împărăția care v-a fost pregătită de la întemeie-
rea lumii.” (Tragedia veacurilor, pg. 646).

„Acum se împlinește rugăciunea Mântu-
itorului pentru ucenicii Săi... O, minuni ale 
iubirii răscumpărătoare; încântarea ceasului 
aceluia, când Tatăl Cel veșnic, privindu-i pe cei 
răscumpărați, va vedea chipul Său, discordia 
păcatului îndepărtată, blestemul alungat și ome-
nirea iarăși în armonie cu Divinitatea.” (Tragedia 
veacurilor, pg. 646).

„Isus nu S-a rugat doar pentru ucenicii 
Săi... Privirea Lui a străpuns vălul întunecos al 
viitorului și a citit istoria vieții fiecărui fiu și 
a fiecărei fiice a lui Adam. El a simțit poverile 
și durerile fiecărui suflet bătut de furtună, iar 
acea rugăciune fierbinte a cuprins, împreună cu 
ucenicii Lui în viață, pe toți urmașii Lui până la 
încheierea timpului.” (4 T. pg. 529).

Fie ca Duhul Sfânt să te conducă acolo 
unde, asemenea tânărului David, sa-L descoperi 

pe Isus ca fiind „Cel mai frumos dintre oameni” 
(Psalmii 45:2). Aceasta nu se va produce in-
stantaneu, ci doar atunci când vom folosi orice 
oportunitate de a-L contempla pe El, de a „ne 
uita țintă la Căpetenia și desăvârșirea credinței 
noastre” (Evrei12:2) și astfel, într-un mod 
imperceptibil, vom ajunge să „socotim toate 
ca un gunoi față de prețul nespus de mare al 
cunoașterii Lui.” (Filipeni 3:8).

„Dacă ne predăm călăuzirii Domnului Hris-
tos, El ne va duce de la nivelul cel mai de jos în 
care ne-a lăsat păcatul, la cele mai înalte culmi 
ale harului. Atunci vom dovedi mai lămurit ca 
oricând, deplinătatea noastră in El.” (Review and 
Herald, 11 noiembrie 1903).

„Să luăm, dar, bine seama că, atâta vreme cât 
rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna 
Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit 
prea târziu”! Să folosim oportunitatea de a fi 
cu cei „fără  prihană și plini de bucurie înaintea 
slavei Sale” (Iuda 24), pentru totdeauna.
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Afirmând despre cineva că-şi face socotelile 
în suflet am putea concluziona că este 
vorba de o persoană prevăzătoare, care  
  depășește limitele superficialului și este 

capabilă să gândească în profunzimea problemelor. 
Cu toate acestea nu sufletul este centrul 

potrivit pentru încheierea socotelilor, ci mintea. 
Trecute prin rațiune, calculele, în orice dome-
niu, vor fi clare și exacte, reflectând realitatea și 
dându-ne posibilitatea să apreciem corect starea 
în care ne găsim.

În timp ce sufletul reprezintă partea afec-
tivă a ființei noastre, locul unde au loc trăirile 
emoționale, cărora uneori chiar rațiunea se 
subordonează, mintea este zona în care omul 
gândește, cântărește lucrurile, le înțelege și le dă 
interpretări raționale.   

Tu unde obișnuiești să-ți faci socotelile? În 
minte sau în suflet?

Născut în păcat și moștenitor al decăderii 
morale în continuă depreciere de mai bine de 6000 
de ani, omul este adesea în conflict cu propriile 
plăceri. Educația scolastică, morală și religioasă îi 

dictează frecvent altceva decât înclinațiile firești. 
Experiența sa de zi cu zi se aseamănă celei a apos-
tolului Pavel, aflându-se în incapacitate de a face 
binele, deși își dorește lucrul acesta. (Romani 7:18). 

Dacă ar fi să dăm un exemplu biblic în acest 
sens poate că în unanimitate ne-am opri la Samson 
care, în ciuda unui raționament logic, din care 
putea discerne clar că unirea cu necredincioșii, și 
mai ales prin relație de căsătorie, îi va aduce ruină, 
a ales să-și facă socotelile „în suflet”, lăsându-se 
pradă plăcerii de moment. „Ia-mi-o, căci îmi place”, 
a spus el părinților săi, cerându-le să-i aprobe căsă-
toria cu o tânără dintre fetele filistenilor. Urmările 
acestui calcul sunt dezastroase. 

Un exemplu asemănător este cel al lui Esau. 
Copleșit de situația de moment el a ales să renunțe 
la cel mai prețios dar pe care-l poseda: dreptul de 
întâi născut. Consultându-și propriile simțăminte 
s-a evaluat ca aflându-se pe moarte, prin urma-
re alegerea făcută era una bună, ea însemnând 
de fapt salvarea propriei sale vieți. Oare atât de 
repede moare un om prin înfometare? Oricine 
știe că alimentația, deși este importantă pentru 

cu mintea?

Daniela Picu

Cu sufletul sau

13Meditații



supraviețuire, se află pe un loc secundar în ordinea 
importanței, după aer și apă. Dacă Esau ar fi fost 
rațional, gândindu-se la urmările alegerii sale, și-ar 
fi dat seama cu ușurință că prețul ciorbei de linte 
este mult prea mare. 

„Mulţi sunt aceia care își vând dreptul de întâi 
născut pentru pofte trupești. Este sacrificată sănă-
tatea, facultăţile mintale se slăbesc, iar cerul este 
pierdut; și toate acestea, numai pentru o plăcere 
de o clipă – o patimă, care este în același timp și 
dăunătoare, și înjositoare în caracterul ei.” (Patriarhi 
şi profeți, cap. 16).  

Lumea este astăzi bombardată de reclame 
prin intermediul cărora sunt evidențiate drepturile 
omului, nevoile și meritele sale, precum și „crima” 
de a-ți refuza vreun moft. „Meriți să…”, „Răsfață-
te cu …”, „Ai dreptul la…” și multe alte sloganuri, 
care mai de care mai tentante, sunt fluturate zilnic 
prin fața ochilor noștri, convingându-ne că este 
spre binele nostru să ne satisfacem orice dorință. 
Tendința de a lăsa la aprecierea simțurilor ceea ce 
urmează să faci, este din ce în ce mai puternică. Și 
dacă totuși cineva are pretenția că a gândit pasul 
pe care urmează să-l facă, adesea și gândirea este 
influențată de mersul lumii din jurul său, de publi-
citate și obiceiuri cotidiene. 

Siguranța constă în menținerea minții într-o 
strânsă legătură cu Sursa Înțelepciunii Supreme și 
o dispoziție totală de a te lăsa călăuzit de aceasta. 
Dacă reușim să ridicăm problemele cu care ne 
confruntăm la nivelul minții, iar aceasta este bine 
ancorată, ele vor avea o cu totul altă rezolvare. 
Poate că situația de moment nu se va îmbunătăți, 
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sau, din contră va deveni mai critică. Totuși 
calculele din minte obțin rezultate favorabile și 
pe termen lung.  

Ce fel de calcul a făcut Iosif atunci când soția 
lui Potifar i-a propus un compromis cu păcatul? 
Poate fi vorba de un raționament inteligent să intri 
în dizgrația stăpânei? Cum credeți că a reevaluat 
el situația din temnița rece în care s-a așezat, prin 
propria alegere, pentru o perioadă îndelungată? 

Totuși „Iosif știa foarte bine care aveau să fie 
consecinţele împotrivirii sale. Pe de o parte erau 
tăinuirea, favorurile și răsplătirile; pe de altă parte, 
dizgraţia, închisoarea și, poate, moartea. Întreaga 
sa viaţă viitoare depindea de hotărârea unui mo-
ment. Va triumfa oare principiul? Va rămâne Iosif 
totuși credincios lui Dumnezeu? Cu o îngrijorare 
ce nu se poate exprima în cuvinte, îngerii priveau 
la scena aceasta. Răspunsul lui Iosif a dat pe faţă 
puterea principiului religios. El nu va trăda încre-
derea stăpânului său de pe pământ și, indiferent de 
consecinţe, el va fi credincios Stăpânului său din 
ceruri.” (Patriarhi şi profeți, cap. 20). 

Exemplele pot continua cu Daniel pus în fața 
gropii cu lei, cei trei tineri dinaintea cuptorului 
încins sau milioanele de martiri care și-au dat viața 
refuzând să aducă chiar și un bob de tămâie pe 
altarele idolatre. 

Rezolvarea problemelor la nivelul minții 
nu înseamnă însă scepticism și nici ignorare a 
puterii lui Dumnezeu. Oricât de inteligent am 
gândi, oricât de abili am fi în intuirea viitorului, 
gândirea noastră, pe care suntem chemați să o 
punem la lucru, trebuie să cuprindă în calculele ei 

și providența. Experiența ne arată că Dumnezeu a 
dărâmat adesea previziunile omenești, intervenind 
inexplicabil, înlocuind logica cu miracolul. 

Oprirea în loc a soarelui în timpul lui Iosua, 
supraviețuirea lui Iona în corpul unui pește, timp 
de trei zile, întoarcerea umbrii soarelui pe cadra-
nul lui Ahaz, din vremea lui Ezechia, biruințele 
câștigate în exclusivitate prin puterea divină, în 
diversele confruntări cu popoarele păgâne, vinde-
cările miraculoase din vremea Domnului Hristos, 
învierile la cuvântul Său sau al apostolilor, sunt 
exemple concludente ale intervenției divine, pe 
care calculele omenești nu le pot justifica. Atunci 
când Daniel a ales să-L slujească pe Dumnezeu cu 
prețul pierderii vieții sale, el nu s-a lăsat copleșit 
de sentimentul spaimei, al descurajării, dar nici 
nu avea vreo logică potrivit căreia gurile leilor 
urmau să rămână închise. Același lucru l-au expe-
rimentat cei trei tineri în fața cuptorului încins. 
„Și chiar dacă nu ne va scoate”, au spus ei plini de 
curaj, exprimând prin aceasta nu nesiguranță, ci 
mai degrabă statornicie în principii, fermitate și 
consecvență în ascultare de Dumnezeu, indife-
rent de consecințe. 

În concluzie, rezultate corecte sunt cele ale 
calculelor făcute la nivelul minții, al înțelegerii 
clare a situației, lăsând la o parte senzațiile și 
simțămintele de moment. Și atunci când, din 
punct de vedere omenesc, nu există explicații, 
deși avem certitudinea unei călăuziri divine, să ne 
încredem deplin în brațul atotputernic și să spu-
nem asemenea tatălui copilului suferind: „Cred, 
Doamne, ajută necredinței mele!”

„Dacă vrem să nu păcătuim, trebuie să ne sustragem ispitei îndată ce se ivesc primele semne. 
Fiecare emoție și dorință trebuie să fie verificată de rațiune și conștiință.  

Fiecare gând nesfânt trebuie să fie imediat alungat. Alergați în cămăruțele voastre.  
Rugați-vă cu credință și din toată inima. Satana vă urmărește pas cu pas.  

Dacă vreți să fiți salvați de capcanele sale, trebuie să primiți ajutorul ceresc.”  
(5 T., pg. 177). 
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T
ema „relaţiei” în cuplu a fost și va rămâne 
mereu una de permanentă actualitate, 
întrucât natura umană este una socială 
prin excelenţă, iar forma cea mai înaltă a 

acestei nevoi de companie, precum și a împlinirii 
ei, se află în relaţia de cuplu.

Despre interesul pentru aceasta mărturisesc, 
printre altele, nu doar conversaţiile între prieteni, 
ci și rubricile special dedicate acestei tematici, care 
sunt nelipsite din ziare, reviste, magazine, dar și 
emisiuni radio-tv, pagini de internet, bloguri etc.

În accepțiunea multora, singurătatea poate fi 
percepută ca o dramă, în vreme ce o relaţie armo-
nioasă este considerată un ingredient principal, 
indispensabil sentimentului de împlinire în viaţă.

Informaţiile care ne sunt furnizate pe aceste 
căi pot fi foarte diverse, ba adesea chiar contradic-
torii, în funcţie de sursele din care provin. Aceste 
surse pot fi încadrate în două mari categorii, în 

Marius Stroia

funcţie de orientarea pe care o au la bază: Surse 
laice (nereligioase) și surse religioase (dintre care, 
în acest articol, le vom lua în considerare pe cele de 
orientare creștină). 

În marea lor majoritate, formulele propuse de 
sursele laice de informaţie, au cunoscut variaţii și 
schimbări dramatice în timp, astfel că, forme de 
convieţuire consacrate în trecut, ajung să nu mai 
fie la fel de populare astăzi, iar altele, inacceptabile 
și dezaprobate de societate în trecut au ajuns să co-
existe cu cele tradiţionale și să câștige tot mai mult 
în popularitate și acceptanţă în rândul populaţiei, 
tinzând să le înlocuiască pe cele vechi și să devină 
mai degrabă regula decât excepţia.

Ca exemple în acest sens s-ar putea menţiona 
modificarea atitudinii societăţii faţă de căsătorie 
în general, concubinaj, 
sex premarital, aven-
turi ocazionale etc.  

Căsătoria – promotor sau piedică 
în calea realizării personale?

„Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului,  
ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinţilor spre copii și inima  

copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:5, 6).
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– lucruri reflectate și în așa numita „educaţie sexu-
ală” oferită tinerilor în școli, unde accentul se pune 
cu preponderenţă pe prevenţia bolilor cu trans-
mitere sexuală și a sarcinilor nedorite și mai puţin 
pe aspectele și implicaţiile morale și emoţionale 
ale unor asemenea acţiuni, transmiţându-li-se, în 
esenţă, mesajul că, atâta vreme cât s-au luat măsuri 
de prevenţie corespunzătoare, orice tip de activi-
tate sexuală este acceptabilă, dacă se desfășoară cu 
acordul părţilor implicate.

O asemenea mentalitate se potrivește foarte 
bine cu concepţia ateistă de viaţă, în care omul are o 
singură viaţă și trăiește pentru propria lui satisfacţie, 
neavând niciun fel de justificare pentru vreun fel 
de scrupule de natură morală. Căsătorii și divorţuri 
succesive, sex premarital și relaţii extraconjugale, 
aventuri „de o noapte” sau relaţii pe termen scurt, 
întreruperi de sarcină, experimente sexuale în grup 
sau chiar relaţii cu parteneri de același sex sunt doar 
câteva exemple de modificare a dinamicii convie-
ţuirii în cuplu, care au cunoscut în ultimul secol o 
amploare fără precedent, culminând cu tentativa de 
redefinire a înţelesului clasic al căsătoriei ca unirea 
dintre un bărbat și o femeie.

Numitorul comun al majorităţii 
acestor sugestii este acela că oame-
nii pornesc de la premisa că sunt 
îndreptăţiţi să încerce a profita de 

toate avantajele și beneficiile unei relaţii, încercând 
totodată a evita responsabilităţile care decurg din 
aceasta. Și acesta este și motivul pentru care aseme-
nea modele nu pot duce decât la eșec.

Marea problemă cu recomandările proveni-
te din asemenea surse laice este că nimeni nu-și 
asumă responsabilitatea pentru „inovaţiile” și 
experimentele pe care le propune, consecinţele 
căzând în întregime în responsabilitatea celor care 
aleg să le urmeze.

Spre deosebire de ele, sursele de proveniență 
creștină își bazează, în cel mai fericit caz, reco-
mandările pe principiile Sfintei Scripturi, care 
pornesc de la premisa că omul este creaţia lui 
Dumnezeu și că, în calitate de Creator, Dum-
nezeu a prevăzut și mediul social optim pentru 
dezvoltarea acestuia. Particularitatea Sfintelor 
Scripturi este că acestea propun o formulă rămasă 
neschimbată de-a lungul veacurilor și își asumă 
rezultatele celor care o urmează, întrucât „Căile 
lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Dom-
nului este încercat: El este un scut pentru toţi cei 
ce aleargă la El.” 
(Psalmii 18:30).
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Mai mult, în ele se poate afla acea înţelepciu-
ne care să-i asigure omului succesul în viaţă: „...
din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot 
să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, 
prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura 
este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să în-
veţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune 
în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să 
fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună.” (2 Timotei 3:15-17).

Aceste învăţături sunt clare și deslușite, fără 
afirmaţii echivoce sau incerte, stând în vădit con-
trast cu recomandările surselor ateiste, caracteriza-
te adesea de o răsturnare a scalei de valori, lucru cu 
privire la care Dumnezeu rostește un vai: „Vai de 
cei ce numesc răul bine, și binele, rău, care spun că 
întunericul este lumină, și lumina, întuneric, care 
dau amărăciunea în loc de dulceaţă, și dulceaţa în 
loc de amărăciune! Vai de cei ce se socotesc înţe-
lepţi și se cred pricepuţi! (Isaia 5:20, 21).

La o analiză mai aprofundată a celor două 
accepţiuni se va putea recunoaște diferenţa dintre 
soluţiile neprihănite ale lui Dumnezeu și cele de 
o moralitate îndoielnică, propuse de oameni: 
„Numai iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut 
pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe 
șiretenii.” (Eclesiastul 7:29). 

Pe termen lung, și în această privinţă experi-
enţa confirmă faptul că soluţiile divine sunt cele 
care se confirmă: „Totuși, măcar că păcătosul face 
de o sută de ori răul și stăruie multă vreme în el, 
eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de 
Dumnezeu și au frică de El.” (Eclesiastul 8:12). 
Complexitatea suplimentară a acestui capitol 
rezidă în faptul că deciziile luate în privinţa rela-
ţiilor îi afectează nu doar pe cei implicaţi, ci și pe 
urmașii lor, ale căror condiţii de dezvoltare sunt 
dramatic influenţate de mediul social în care vor 
crește: „Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe 
care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu și copiii 
tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce 
este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului 
tău.” (Deuteronomul 12:28).

Principiul enunţat de Dumnezeu la creaţiune, 
care definește mediul social optim al omului este 
că „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac 

un ajutor potrivit pentru el.” (Geneza 2:18) iar 
„ajutorul potrivit” avea să se concretizeze în Eva, 
o fiinţă care să răspundă nevoilor sale emoţionale, 
satisfăcându-i dorinţa după o companie adecvată. 
De remarcat faptul că nici un animal de companie 
nu i-ar fi putut satisface aceste nevoi, cum mai în-
cearcă unii oameni să-și compenseze singurătatea.

Alte traduceri ale versetului din Psalmii 68:6 
spun că „Dumnezeu îi face pe cei singuratici să 
locuiască în familii”, adică este direct implicat în a 
le oferi oamenilor un mediu social adecvat.

Domnul a fost mulţumit de această ultimă 
și cea mai nobilă dintre toate creaturile Sale și a 
avut în vedere ca omul să fie locuitorul desăvârșit 
al unei lumi desăvârșite. Însă scopul Său nu era ca 
omul să trăiască singur. El a spus: „Nu este bine 
ca omul să fie singur; am să fac un ajutor potrivit 
pentru el.” (Căminul adventist, cap. 3).

În urma finalizării creaţiunii, privind-o, 
Dumnezeu a constatat că „erau foarte bune”, 
această constatare incluzând și instituţia căsătoriei, 
care, ar fi rămas și ea „foarte bună” dacă n-ar fi fost 
denaturată în urma pătrunderii păcatului în lume. 
Este important de remarcat că, deși majoritatea 
familiilor se confruntă cu probleme de tot felul, 
aceasta nu se datorează instituţiei căsătoriei în sine, 
ci modului cum proiectul lui Dumnezeu a ajuns să 
fie aplicat de către oameni. Însă instituţia ca atare 
a fost și rămâne una desăvârșită. Din acest motiv 
Biblia are în continuare cuvinte pozitive despre o 
căsătorie după voia lui Dumnezeu:

Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu 
atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se 
întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de 
cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l 
ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se în-
călzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească 
dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unu-
ia, doi pot să-i stea împotrivă; și funia împletită în 
trei nu se rupe ușor. (Eclesiastul 4:9-12)

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 adventist, cap. 15). 
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Printre avantajele majore ale unei asemenea 
forme de convieţuire, după voia lui Dumnezeu, se 
numără stabilitatea, durabilitatea, moralitatea relaţi-
ei și mediul optim creat pentru dezvoltarea copiilor: 

„Influenţa unui cămin creștin, supravegheat 
cu grijă în anii copilăriei și ai tinereţii, este cea 
mai sigură protecţie împotriva corupţiei din 
lume. În atmosfera unui astfel de cămin, copiii vor 
învăţa să-i iubească atât pe părinţii lor pământești, 
cât și pe Tatăl lor ceresc.” (Căminul adventist, cap. 1).

Mai mult, o familie creștină facilitează 
dezvoltarea pozitivă a caracterului, cum nimic 
altceva nu o poate face, constituindu-se într-una 
din cele mai preţioase binecuvântări de care omul 
poate avea parte:

„Relaţiile din cadrul familiei trebuie să fie 
sfinţitoare prin influenţa lor. Căminele creștine, în-
temeiate și conduse conform planului lui Dumne-
zeu, constituie un ajutor extraordinar în formarea 
caracterului creștin...” (Căminul adventist, cap. 1).

„Dumnezeu a sărbătorit prima căsătorie. 
Astfel, această instituţie Îl are la originea sa pe 
Creatorul Universului. „Căsătoria este demnă de 
onoare”; ea a constituit unul dintre primele daruri 
ale lui Dumnezeu pentru om și este una dintre cele 
două instituţii pe care, după cădere, Adam le-a dus 
cu sine dincolo de porţile Paradisului. Când sunt 
recunoscute principiile divine în cadrul acestei 
relaţii și cei doi se supun acestora, căsătoria este 
o binecuvântare; ea apără curăţia și fericirea 
neamului omenesc, asigură nevoile sociale ale 
omului, îl înalţă din punct de vedere fizic, inte-
lectual și moral.” (Căminul adventist, cap. 3).

 „Legătura familială este cea mai strânsă, cea 
mai duioasă și cea mai sfântă dintre toate legăturile 
de pe pământ. A fost desemnată spre a fi o bine-
cuvântare pentru omenire. Și este cu adevărat o 
binecuvântare ori de câte ori se pășește în legă-
mântul căsătoriei în mod inteligent, cu teamă 
de Dumnezeu și ţinând seama în mod corespun-
zător de responsabilităţile implicate.” (Căminul 
adventist, cap. 1).

„La începutul lucrării Sale publice, Hristos 
Și-a dat aprobarea Sa hotărâtă instituţiei care fusese 
aprobată în Eden. Astfel El a declarat tuturor că 
nu-și va refuza prezenţa la ocaziile de căsătorie și că 

atunci când se pășește în ea cu puritate și sfinţenie, 
adevăr și neprihănire, căsătoria este una dintre cele 
mai mari binecuvântări date vreodată neamului 
omenesc. Preoţii și papii au făcut legi, interzicându-
le oamenilor să se căsătorească și închizându-i în 
mănăstiri. Aceste legi și restricţii au fost născocite de 
Satan pentru a-i pune pe bărbaţi și femei în poziţii 
nenaturale. Astfel, Satan i-a ispitit pe oameni să 
nesocotească legea căsătoriei ca pe un lucru nesfânt, 
dar în același timp a deschis ușa pentru îngăduirea 
patimii umane. Astfel au apărut unele dintre cele 
mai mari rele care au blestemat lumea noastră: adul-
terul, curvia și uciderea copiilor nevinovaţi născuţi 
în afara căsătoriei.” (S.T., 30 august 1899).

„Isus a îndreptat atenţia ascultătorilor Săi îna-
poi la instituţia căsătoriei, așa cum a fost rânduită 
la creaţiune... Atunci și-au avut originea căsătoria 
și Sabatul ca instituţii gemene pentru slava lui 
Dumnezeu în avantajul omenirii. Atunci, când 
Creatorul a unit mâinile perechii sfinte în căsăto-
rie, ...El a enunţat legea căsătoriei pentru toţi copiii 
lui Adam, până la sfârșitul timpului. Ceea ce Tatăl 
cel Veșnic însuși declarase ca fiind bun a fost legea 
celei mai înalte binecuvântări și dezvoltări pentru 
om. Asemenea oricărui alt dar bun încredinţat de 
către Dumnezeu omenirii spre păstrare, căsătoria a 
fost pervertită prin păcat; dar este scopul evan-
gheliei să îi restaureze puritatea și frumuseţea.” 
(Credinţa prin care trăiesc, pg. 253).

În concluzie se impune înţelegerea faptului 
că, în cazul în care vedem în jur la tot pasul căsnicii 
eșuate sau care se confruntă cu probleme majore, 
aceasta nu se datorează vreunei „erori de proiec-
tare” din partea lui Dumnezeu, ci, mai degrabă, 
modului în care omul a ales să aplice în mod egoist 
planul lui Dumnezeu, fiind selectiv cu anumite 
părţi ale acestuia. Sub influenţa evangheliei însă, 
omul poate avea experienţa restaurării în căsnicie a 
frumuseţii iniţiale a acesteia. 

De aceea, în loc de a dispreţui această insti-
tuţie sau de a face haz pe seama ei, s-ar cuveni, 
mai degrabă, ca fiecare să înţeleagă potenţialul 
extraordinar cu care Dumnezeu a înzestrat-o, și să 
se străduiască, sub călăuzirea Duhului lui Dumne-
zeu, să-l realizeze, întrucât „Onorabilă este în toate 
căsătoria”! (Evrei 13:4).
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Trecutul traieste!- ,

S              i aceasta cu atât mai mult, cu  
   cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: 
este ceasul să vă treziţi în sfârşit din 
somn, căci acum mântuirea este mai  

          aproape de noi decât atunci când am 
crezut. Noaptea aproape a trecut, se ap-
ropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele 
întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele 
luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, 
nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în 
fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă.” 
(Romani 13:11-13)

Cu aceste cuvinte sfinte și pline de aver-
tizări și sfaturi, venim în fața voastră, iubiți frați 
și surori în Domnul. Creștini ai crucii, ridicați 
capetele voastre, că vine ceasul încercării și 
noi trebuie să ne trezim din amorțeală, spre a 
întâmpina furtuna ce se apropie repede de noi. 
Să nu mai pierdem niciun timp, cu lucruri ce nu 
ne pot folosi spre întărirea credinței și spre uni-
rea în adevăr. Fraților, vă rog, dați la o parte tot 
ce vă mai împiedică de a fi uniți și armonizați 
unii cu alții și cu Dumnezeu, conform adevăru-
lui prezent. A venit timpul când noi trebuie să 
ne ridicăm ca un singur om, uniți în credință, 
uniți în solie, uniți în adevăr și iubindu-ne unii 
pe alții, așa după cum Hristos ne-a poruncit. 
Nu mai este timp de pierdut cu neîncredere, 
cu bănuieli, cu șoapte nepotrivite, ci noi să ne 
punem genunchii la pământ și să ne rugăm pen-
tru primirea puterii Spiritului Sfânt. Să postim, 

să ne rugăm pentru unirea cu Hristos și să ne 
sfințim prin adevărul prezent. Ceasul din urmă 
a sosit și noi trebuie să fim treziți, spre a nu fi 
amăgiți de acei care s-au angajat în serviciul 
celui rău, de a căuta greșelile unuia sau a altuia și 
pe urmă să răspândim toate relele de care numai 
Satan și îngerii întunericului se bucură, când 
reușesc ca să facă pe creștini să se certe și să se 
bănuiască unii pe alții, să semene neîncredere 
în orice lucru. Să dam ascultare Cuvântului lui 
Dumnezeu și sfaturilor date prin Mărturiile 
Spiritului Profetic. Să cercetăm profețiile și 
viața lui Isus Hristos, spre a deveni la caracter 
asemenea cu El.

Patimile senzuale pun stăpânire pe acei 
care își găsesc plăcere pentru a se coborî în 
rândurile animalelor fără rațiune. Asemenea 
bărbaţi și femei nu mai pot fi spirituali. Ei 
nu pot judeca spiritual, căci trăiesc lumește, 
necumpătați, neînfrânați, atunci ei se vor 
purta aproape în orice lucru tot firește, nu 
creștinește. Unii ca aceștia vor fi ispitiți să-și 
uite curăția inimii lor și să poarte grijă mai 
mult de viața altora decâr de a lor. 

Rugăm pe toți frații cu răspundere, pe cei 
care simt asupra lor obligația sfântă și zic împre-
ună cu Hristos: Sfințește-i în adevărul Tău; Cu-
vântul Tău este adevăr: Domnul să ne sfințească 
inima și gândul, familia, copiii și comunitatea, 
ca să putem fi părtași ploii târzii, spre a putea sta 
în ceasul încercării ce ne stă în față.

Mihai Streza

Ceasul cercarii se apropie repede  
de poporul lui Dumnezeu

„ ,

Prima parte
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Un avertisment solemn pentru  
timpul cercării

Neliniștea ce bântuie printre națiunile 
pământului, ne arată că noi am ajuns pe pragul 
împlinirii ultimelor evenimente. Aceste stări 
de lucruri se schimbă repede, împlindu-se 
multe preziceri în fața ochilor noștri. Luptele 
naționale, războialele care bântuie mereu în di-
ferite părți, pregătirile uriașe, ce se fac în vederea 
unui eventual război, se fac pe față și sub ochii 
lumii întregi. Economia ruinată a popoarelor 
pământului din cauza cheltuirii a enorme sume 
bugetare ce aduc cu sine înarmările, a copleșit 
multe state și a trântit majoritatea locuitorilor 
pământului în mizerie și anarhie. Milioane din 
locuitorii pământului sunt lipsiți de strictul ne-
cesar iar, ca urmare la toate acestea, sinuciderile, 
crimele, furturile, vandalismul și corupția mo-
rală sunt răspândite în cea mai mare proporție 
și cresc pe fiecare zi ce trece. Toate aceste stări 
mizerabile dintre națiuni, dintre sărmanii oa-
meni fără speranță și fără credință, ne strigă cu 
glas tare că ceasul din urmă este în fața noastră. 
Nu mai e timp pentru a-l pierde în neutralitate 
și nepregărite, când vedem o lume întreagă în 
tulburarea și agonia unei morți inevitabile care 
amenință pe orice ființă. 

Războiul de rasă dezlănțuit în Africa va 
aduce o mare schimbare în orientarea națiuni-

lor pământului și, mai cu seamă, în Europa. 
Ura dintre rase și acest război se va întinde, 
iar războiul de la Armanghedon va dovedi 
modul cum s-a provocat și s-a dezlănțuit ura 
dintre națiuni și rase. Spiritele rele, făcătoare 
de minuni, își fac lucrarea lor pentru a pregă-
ti și a lega pe unii de alții, între negri, albi și 
galbeni, pentru a se aduna la locul judecății lui 
Dumnezeu, pentru ca să-și primească fiecare 
răsplata. Dar atunci va fi prea târziu pentru noi 
de a mai rechema timpul pierdut, care ne-ar fi 
folosit spre mântuire și spre salvarea altora.

Rătăcirile lui Satan se răspândesc repede, 
iar cei ce nu sunt statorinici și întemeiați în 
adevărul prezent al soliei întreite, vor cădea 
pradă rătăcirilor puternice, pentru a fi pier-
duți. Am ajuns un timp când trebuie să ne 
consacrăm cu totul lucrării lui Dumnezeu. Este 
timpul culminant când încă se mai poate face 
ceva, deci, noi să folosim talentele și mijloacele 
noastre spre mântuirea altora și spre răspândirea 
adevărului peste întreg pământul. Trebuie să 
răsune solia din Apocalipsa 18:1-3 în toată tăria 
ei. Aceasta este solia timpului nostru pe care 
numai necredincioșii o pot tăgădui.

Va urma...

Articol preluat din Solul Misionar, anul XIII, Nr. 1/1936
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Capodopera
J. Leslie

V                        i s-a cerut vreodată să aveți  
        grijă de ceva de mare valoare –  
  ceva foarte prețios pentru cineva 
– ceva care nu ar putea fi înlocuit? 

Este o responsabilitate foarte mare, ceva ce 
implică o  mare încredere în capacitatea ta de 
a acționa și a gândi corect în ceea ce privește 
poziția în care te-ai găsi. Pentru mine, s-ar 
părea o experiență deosebită, să cred că cineva 
m-ar considera demn de încredere ca să-mi 
încredințeze capodopera lui specială.

Mie și ție ne-a fost încredințată cea mai mare 
capodoperă din lume! Este un mecanism dintre 
cele mai minunate, cu o structură atât de com-
plexă, atât de flexibilă, atât de puternică, încât 
oameni de știință și ingineri încearcă zadarnic 
să copieze doar câteva dintre funcțiile sale. Este 
creația cea mai complexă, interesantă și care 
inspiră venerație, pe care cineva a văzut-o sau a 
făcut-o vreodată. Este cu siguranță o capodoperă!

Rețeaua de telecomunicații a acestui me-
canism nu poate fi comparată cu nimic pe acest 
pământ și poate ajunge până la ceruri. Acest 
mecanism este dotat cu cele mai avansate sisteme 
de lubrifiere, ventilație, eliminare, producție, 
manipulare, avertizare și control al temperaturii 
– iată doar câteva dintre ele.  

Este atât de minunat a studia acest corp fizic și de a învăța diferitele lui abilități -   

fiecare dintre ele învățându-ne lecții minunate despre Creatorul nostru și legea Lui. 

22 Păzitorul Adevărului, iulie - septembrie 2016



Această capodoperă, în cazul în care nu ați 
ghicit, ești tu. Proprietarul și Creatorul ei este 
marele Dumnezeu al universului – Isus Hristos. 
„Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile 
care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele 
nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie 
domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El 
și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, 
și toate se ţin prin El.” (Coloseni 1:16, 17). El ne-a 
făcut după chipul lui Însuși, a promis să ne țină în 
viață și să ne facă bine, atâta timp cât ascultăm și 
urmăm instrucțiunile Lui. El ne asigură: „Dacă vei 
asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumne-
zeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, 
dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi 
toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile 
cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul 
care te vindecă.” (Exodul 15:26).

Este atât de minunat a studia acest corp fizic 
și de a învăța diferitele lui abilități – fiecare dintre 
ele învățându-ne lecții minunate despre Creato-
rul nostru și legea Lui. „Legea Sa (a lui Dumne-
zeu) este scrisă cu degetul Său pe fiecare nerv, pe 
fiecare mușchi, pe flecare capacitate dată omului. 
Și orice greșită sau rea întrebuințare a oricărei 
părți a organismului nostru este o violare a acelei 
legi.” (Parabolele Domnului Hristos, pg. 347).

Să ne hotărâm să învățăm mai mult și mai 
mult despre modul în care funcționează acest 
organism și modul în care putem îngriji cel mai 

bine de el. Făcând aceasta ne vom uni cu David 
și să spunem: „Te laud că sunt o făptură așa de 
minunată.” (Psalmii 139:14).

Ca cel mai mic element în această structură 
de care trebuie să îngrijim, celula este o unitate 
foarte, foarte interesantă, demnă de a avea primul 
loc în studiul nostru. Celula se prezintă în multe 
forme diferite și are nume neobișnuite și compli-
cate pentru rolurile și funcțiile sale. Aceasta a fost 
comparată cu un mic oraș complet, cu o forță 
de poliție, sistem de comunicații, companie de 
transport, centru de producere a energiei, depar-
tament de salubritate și restaurante.

[Corpul] pentru a crește puternic și a rămâne 
sănătos depinde de buna funcționare a acestor celu-
le. Dacă ceva nu merge bine, ne vom îmbolnăvi. Și, 
pentru ca celulele să funcționeze în mod corespun-
zător, aveți nevoie să obțineți materialele potrivite 
pentru ea și să îndepărteze deșeurile. Acest lucru 
depinde de o circulația perfectă. De aici zicala recu-
noscută și în Spiritul Profetic: „Sănătatea perfectă 
depinde de o circulație perfectă.” (2 T. pg. 531).

Este nevoie să investim timp în studiu supli-
mentar cu privire la ce materiale sunt necesare, 
cum să păstreze gardienii treji, astfel încât aceștia 
să poată ține departe virușii, bacteriile, otrăvurile 
invadatoare și modul în care această mașină din-
tre cea mai minunată să poată lucra cel mai bine 
și, astfel, să slăvească pe Creatorul ei.

Articol preluat din The Refomation Herald, vol. 48, nr. 3
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Domnul Grigorii B. este un român de 
peste Prut. Viaţa a fost grea pentru el 
încă de când era copil. Rămas orfan 
de ambii părinţi a crescut într-un orfeli-

nat. Acolo a învăţat să trăiască o viaţă dură, o viaţă 
doar cu ordine și porunci. Singura fiinţă de care s-a 
legat sufletul lui a fost, mai târziu, soţia lui. Alături 
de ea a avut pentru prima dată o familie. De aceea, 
de multe ori avea simţământul că o percepe ca pe o 
mamă, iar ea era blândă și supusă. 

Anul trecut a fost un an greu pentru el. O 
boală cumplită părea să îl doboare cu totul. Se in-
stalase treptat și tot mai intens. Medicii nu reușeau 
să-i pună un diagnostic, iar el nu mai putea suporta 
suferinţa. Prietenii, cunoscuţii și rudele îl priveau 
cu compătimire, dar nu-l puteau ajuta cu nimic. În 
cele din urmă, un medic din Chișinău a decis să-l 
opereze, iar pacientul, ajuns în pragul disperării, 
era gata să accepte intervenţia. Înainte de a semna 
acordul, însă, soţia lui a întrebat medicul:

– Dar care este motivul pentru care îl operaţi? 
Aţi descoperit ce are?

Vești din Eden…  
și Republica Moldova…

– Nu, a răspuns medicul, nu știm ce are. Vom 
tăia și vedem ce e acolo înăuntru.

Îngrozită, femeia a decis atunci să îl scoată din 
spital. Cazul disperat al acestui om plin de viaţă 
și de sănătate cu doar câteva luni înainte și ajuns 
acum în pragul disperării s-a răspândit repede 
nu doar în satul lui, ci și în satele vecine. Aflând 
despre suferinţa lui, fratele Ghiţă G., un cunoscut 
dintr-un sat învecinat a încercat să ia legătura cu 
d-l Grigorii. I-a vorbit despre Dumnezeu, despre 
puterea Lui vindecătoare și i-a dat chiar câteva sfa-
turi de sănătate. Dar situaţia lui era mult prea gravă 
ca să se vadă rezultate imediate. Durerile abdomi-
nale îl apăsau ziua și noaptea și pe stradă nu mai 
putea merge decât îndoit de durere, la propriu. 

Fratele Ghiţă G. a rămas foarte impresionat 
și parcă un cuget nu îi dădea pace: Omul acesta 
trebuie ajutat, părea că îi șoptește conștiinţa ziua și 
noaptea. Ar trebui să facem ceva pentru el. 

– În România este un sanatoriu unde s-ar 
putea să capeţi lecuire! – i-a spus el pacientului în 
limbajul tipic moldovenesc, după câteva zile.
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– Oh, a suspinat pacientul, dar eu nu am bani 
pentru sanatoriu.

Și fratele Ghiţă G. a continuat să simtă același 
îndemn de a-l ajuta pe bolnav. A vorbit cu fraţii 
din conducerea bisericii, le-a explicat situaţia și au 
stabilit că pot oferi omului o sumă din costul unei 
serii de tratament. Atunci fratele Ghiţă G. a sunat 
deja și a făcut rezervarea pentru luna septembrie 
2015. Timpul pentru începerea sejurului se apro-
pia, pacientul se simţea tot atât de rău, boala se tot 
agrava de la o zi la alta, iar banii pentru acoperirea 
cheltuielilor de tratament erau doar o treime din 
cât ar fi fost necesar. 

Ca în fiecare an, spre sfârșitul lunii august, în 
republica Moldova tinerii, dar și cei mai în vârstă, se 
adună la Rădeni, într-o frumoasă tabără de câteva 
zile, tabără la care adesea se bucură și fraţi din Ro-
mânia care vizitează Moldova. Spre sfârșitul taberei 
din anul trecut, când fraţii împărtășeau împreună 
experienţele lor, fratele Ghiţă G. a fost îndemnat să 
le vorbească celor adunaţi despre cazul d-lui Grigorii 
B. și să facă apel la cei adunaţi nu numai pentru 
rugăciuni pentru acest caz, ci și pentru o colectă 
specială care să acopere costul seriei de tratament la 
Eden. Mai erau doar câteva zile și prin providenţă 
divină, cu acea ocazie suma adunată a fost exact ceea 
ce lipsea, așa că în câteva zile, fratele Ghiţă G. perso-
nal se deplasa la Breaza ca să-l aducă pe bolnav.

Primele zile, primul contact cu personalul și 
tratamentul de la Eden au părut ciudate pentru 
pacientul nostru. Diagnosticul nu putea fi stabilit 
nici aici. La vizita medicală i s-a vorbit de încrede-
rea în Dumnezeu care poate vindeca, iar pacientul 
a simţit o pace în suflet și un plus de încredere. 
Dorea să-L cunoască pe Dumnezeu. Pe noptiera 
de lângă pat era o Biblie, dar literele erau prea mici 
pentru a putea citi cu ușurinţă. A cerut și a primit 
o Biblie mai „mașcată”, așa cum spunea el. În cea de 
a doua zi, la vizita medicală de dimineaţă, medicii 
și asistentul șef au avut o mică discuţie cu el și 
văzându-l dispus să se încreadă în Dumnezeu au 
îngenuncheat cu toţii lângă patul din salon și s-au 
rugat pentru vindecare. Aceasta a lăsat o impresie 
puternică asupra sufletului său tulburat. Faptul că 
era îngrijit de niște oameni care pot prezenta cazul 
lui înaintea Dumnezeului cerului îl făcea să se sim-

tă în siguranţă. Înainte de a pleca de acasă dorea să 
moară. Dacă ar fi fost să aleagă singur nu ar fi mai 
venit la Eden, dar a acceptat pentru că îi era rușine 
să-l refuze pe fratele Ghiţă G. care se luptase să facă 
atât de multe pentru el. Acum, însă, încrederea i-a 
readus dorinţa de a trăi, de a se face sănătos.

În zilele care au urmat a putut afla multe 
despre un stil de viaţă sănătos și despre o dietă să-
nătoasă, iar în primul Sabat petrecut la Eden a fost 
deosebit de impresionat de predica fratelui Marin 
Barbu ţinută cu ocazia Sfintei Cine. A urmărit cu 
atenţie tot programul și a avut impresia că predica i 
se adresează personal, că Domnul Hristos îi spune 
direct: „Și pentru tine am suferit!”

După patru sau cinci zile petrecute la Eden se 
simţea deja mai bine. Atunci a decis să sune acasă și 
să îi spună soţiei că s-a hotărât să își schimbe viaţa. 
I-a cerut să facă curăţenie în frigider și congelator 
pentru că nu dorea să mai găsească acasă carne, 
era decis să devină vegetarian. În cea de a doua 
săptămână, la doar una sau două zile după decizia 
lui au început să îl sune prietenii. Până atunci nu se 
interesase nimeni de el. 

– Te-ai prostit? Ți-au spălat creierul? – îl 
întrebau ei batjocoritor. 

Și nu numai atât. Domnul Grigorii știa că are 
mult mai multe de făcut. A povestit că, în dorinţa 
lui de a face voia lui Dumnezeu, așa cum crezuse 
mai înainte, zidise în curtea casei o troiţă mare 
unde oamenii veneau să se închine. Acum era 
hotărât să o dărâme, dar nu știa cum să procedeze. 
I s-a vorbit despre Ghedeon și dărâmarea altarului 
lui Baal. I s-a spus să fie prevăzător ca să nu stâr-
nească revolta oamenilor care n-ar fi înţeles gestul 
său. Zelul lui era mare, dar lupta urma să fie aprigă. 
După întoarcerea acasă au urmat zile de luptă, de 
data aceasta, nu cu boala. Prietenii, rudele, cunos-
cuţii nu vedeau minunea pe care o făcuse Dumne-
zeu cu el sau, mai bine zis, nu voiau să o vadă. 

Alţii, membri ai altor culte protestante, mai 
mult sau mai puţin cunoscuţi, în încercarea de 
a-l atrage în bisericile lor, veneau cu argumente 
răstălmăcite pentru a-l deruta de la adevărul pe 
care tocmai îl primise. În zelul său, omul încerca să 
facă faţă la toţi, dar nu ușoară era lupta și nu puţine 
momentele în care Satan era gata să-l învingă. 
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Mai întâi, a început însă să urmeze Sabat de 
Sabat la biserica cea mai apropiată. Mergea dis de 
dimineaţă la familia fratelui Ghiţă G., de cele mai 
multe ori împreună cu soţia. Acolo au putut învăţa 
multe în legătură cu gătirea hranei vegetariene, 
degustau mâncăruri delicioase, apoi participau la 
adunare. O grupă mică de creștini, majoritatea mai 
în vârstă, veneau parcă să se odihnească în zi de 
Sabat de truda de peste săptămână. Musafirul nou 
venit, s-a așezat între ei flămând și însetat după 
adevăr și nu s-a rușinat să remarce în scurt timp pe 
faţă, cu glas tare: 

– Măi fraţilor, de ce sunteţi așa plictisâţi? 
Fiţi mai bucuroși, mai plini de viaţă că așa erau 
adunările la Breaza. Acolo toată lumea cânta, era 

cu zâmbetul pe faţă, haideţi să fim și noi mai zeloși 
că așa e frumoasă adunarea! 

În felul acesta, Dumnezeu lucra nu doar pen-
tru sufletul nou convertit, ci și pentru cei ce păreau 
deprinși cu rutina. 

Luni de-a rândul, d-l. Grigorii B. a fost ca într-un 
curs de perfecţionare cu studii intensive. Una sau 
două persoane nu puteau face faţă puterii lui de 
cercetare și acumulare a cunoștinţelor. Sabat de 
Sabat mergea la adunare și era dornic să descopere 
cât mai multe. Seara studia Biblia și principiile 
credinţei noastre împreună cu fr. Sandu Moţ prin 
Skype și tot ce descoperea mergea și spunea priete-
nilor și cunoscuţilor. Agricultor de meserie, mer-
gea în piaţa satului unde obișnuia să-și mai vândă 
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marfa și acolo făcea cunoscut altora cele învăţate. 
S-a făcut o mare lucrare. Unii îl contraziceau, alţii 
îl batjocoreau, dar erau și unii care erau interesaţi și 
cu care el a început să lucreze în mod personal. 

Doar un an, un an luuung și totuși un an plin 
de rod și la aceeași tabără de la Rădeni, unde se 
făcuse apelul pentru a ajuta o persoană suferindă, 
alături de alţi candidaţi la botez, a fost îngropat 
în apa botezului domnul Grigorii B. împreună cu 
soţia lui și au ieșit de acolo, din apa râului, fratele și 
sora noastră în Hristos. La această ocazie de bucu-
rie au fost și un grup de salariaţi de la Eden: fratele 
Sandu Moţ care contribuise, poate, cel mai mult la 
instruirea lui spirituală, pe care fratele Grigorii îl 
numea „profesorul meu spiritual”, fratele Valeri-

an Răileanu și alţii care au putut participa. Cu o 
astfel de ocazie s-ar fi dus, desigur, toţi salariaţii, 
dar întâmplarea a făcut ca ziua programată pentru 
botez să coincidă cu zilele de tratament pentru alţi 
pacienţi care aveau nevoie de alinare a suferinţelor 
și de a-L cunoaște pe Marele Medic. 

Dumnezeu să fie lăudat pentru aceste suflete 
nou convertite și El să îi ajute pe noii convertiţi să 
fie statornici pe calea credinţei și o lumină pentru 
mulţi alţii. 

Pentru cei care doresc să urmărească înre-
gistrarea mărturiei fratelui Grigorii B. făcută cu 
ocazia încheierii legământului cu Dumnezeu adă-
ugăm link-ul următor: https://www.youtube.com/
watch?v=21vg5_dlGf0&feature=youtu.be
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Într-o lume modernă și în continuă dezvol-
tare, într-un timp când eficiența transmiterii 
unui mesaj este măsurată după mulțimea care 
ar fi putut avea acces la el, Evanghelia este 

supusă adesea metodelor moderne de răspândire, 
predicarea ei fiind adaptată schimbărilor vremii, 
sub pretextul perceperii ei cu mai mare ușurință. 
Înțelegându-ne misiunea de a duce Evanghelia 
în toată lumea, îi neglijăm adesea pe oameni și în 
strădania de a predica până la marginile pămân-
tului, trecem nepăsători pe lângă semenul din 
imediata apropiere, doar pentru că suntem prea 
ocupați să ne pierdem vremea cu el. 

Pentru faptul că din ce în ce mai mulți oameni 
folosesc internetul, suntem înclinați să generali-
zăm lucrurile și să concluzionăm că ceea ce avem 
de făcut este nu să-i vizităm pe oameni, ci să le 
scriem mesaje, să le distribuim programe intere-
sante etc. Chiar și predicile simple, de suflet, în 
cadrul cărora pastorul își privea în ochi ascultăto-
rii, încercând să le transmită împreună simțire și 
atașament, sunt înlocuite adesea de prezentări reci, 
sala fiind despărțită de vorbitor printr-un monitor 
în care prezentatorul privește cu atenție sporită, 
uitând să urmărească privirile publicului. „O poză 
face cât o mie de cuvinte” susțin unii și, adoptând 
acest slogan, înlocuiesc cuvântul cu imaginea, care 
se impune din ce în ce mai pregnant, reușind să 
capteze întreaga atenție. Ascultătorul nu mai este 
lăsat să gândească, să-și imagineze. El primește 
totul „pe tavă”, gândirea realizatorului prezentării 
fiind transmisă în detaliu publicului. 

În timp ce nu trebuie să ignorăm eficiența 
tehnicilor moderne, este necesar să luăm în 

Din casă în casă
considerație faptul că pe lângă mintea din ce în 
ce mai ascuțită pe care oamenii o au, sufletul le-a 
rămas la fel de sensibil și receptiv, tânjind după 
apropiere, după compasiune, după căldură. Va-
loarea mesajului comunicat personal nu poate fi 
comparată cu aceea a mesajelor standard transmi-
se unui public nedefinit. Oamenii au nevoie să fie 
ascultați, înțeleși, iar cuvântul adresat lor va avea 
mai mare impact, dacă este formulat la persoana 
I și adaptat fiecărui individ, potrivit situației cu 
care se confruntă. 

Venind să locuiască în mijlocul oamenilor, 
Domnul Hristos a dat cel mai concludent exemplu 
de predicare. Ar fi putut transmite un mesaj gene-
ral, care să facă cunoscut oamenilor de pe întreg 
pământul caracterul Tatălui. Dar a ales să vină per-
sonal, să trăiască în mijlocul lor, să simtă alături de 
ei nevoile lor. El  a dedicat mai mult timp lucrării 
cu oameni individuali, decât predicării maselor. 

Atunci când predica unei mulțimi, Domnul 
Hristos rămânea totuși în imediata lor apropiere. 
El nu obișnuia să se ridice pe vreo înălțime, ci 
se depărta de ei doar atât cât era nevoie pentru 
a-i cuprinde pe toți cu privirea. Faptul că uneori 
mulțimile se adunau în jurul Său, nu descoperă 
înclinația Sa de a vorbi mulțimilor. Din contră 
„Mântuitorul nu a așteptat să se adune lume 
multă. Adesea, începea să dea învăţătură fiind de 
faţă numai câţiva, dar, unul câte unul, trecătorii 
se opreau să asculte, până când o mulţime de 
oameni ascultau cu uimire și temere cuvintele lui 
Dumnezeu vorbite de Învăţătorul trimis de sus. 
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Cel care lucrează pentru Hristos nu trebuie să se 
lase dus de ideea că n-ar putea vorbi cu aceeași 
râvnă la câţiva ascultători, ca și la o mare adunare. 
S-ar putea întâmpla să fie un singur ascultător 
al soliei; dar cine poate spune cât de mare va fi 
influenţa acestuia?”  (Hristos lumina lumii, cap. 19). 

Dacă mesajul transmis lui Nicodim, care la 
prima vedere l-a indignat pe învățătorul iudeu, 
ar fi fost transmis unei mulțimi din care ar fi 
făcut parte și acesta, poate că n-ar fi avut același 
efect asupra lui. Privindu-l direct în ochi Dom-
nul Hristos l-a putut asigura de interesul Lui 
pentru sufletul său, i-a putut transmite dragos-
tea ce i-o purta și l-a asigurat că ceea ce-i spune 
reprezintă purul adevăr. 

Același lucru poate fi concluzionat și în cazul 
femeii din Samaria. Dacă în predica Sa adresată 
unui grup însemnat Domnul Hristos ar fi spus 
cuvintele care au fost adresate femeii de la fântâna 
lui Iacob, aceasta s-ar fi simțit jignită, iar susținerea 
Lui că este fiul lui Dumnezeu ar fi fost respinsă. 

„Cei care trudesc pentru Dumnezeu abia au 
început lucrarea după ce au ţinut un discurs de 
la amvon. După aceasta vine adevărata muncă, 
vizitarea din casă în casă, conversaţia cu membrii 
familiilor, rugăciunile împreună cu ei și apropie-
rea de aceia cărora vrem să le facem bine. Nu-i va 
scădea din demnitate unui slujitor al lui Hristos 
să fie treaz ca să vadă și să-și dea seama de poverile 
vremelnice și grijile familiilor pe care le vizitează și 
să fie de folos, căutând să-i despovăreze acolo unde 
poate, angajându-se în muncă fizică. În acest fel, 
el poate avea o putere a influenţei, de a dezarma 
împotrivirea și demola prejudecata, pe care nu ar 
putea-o avea, chiar dacă în orice altă privinţă ar 
fi un slujbaș al lui Hristos cu maximă eficienţă.” 
(Mărturii vol. 3, cap. Sârguința în slujire).

„Domnul face apel la tinerii noștri să se an-
gajeze ca evangheliști și colportori, să facă lucrare 
din casă în casă, în locuri care nu au auzit încă ade-
vărul… În timp ce vor merge din casă în casă, vor 
găsi suflete care sunt flămânde după pâinea vieţii, 
cărora le vor putea rosti un cuvânt la vreme potri-
vită. Este nevoie de colportori care să simtă povara 
pentru suflete. Poate spui: „Nu sunt pastor. Eu nu 
pot predica oamenilor”. Da, s-ar putea să nu fii 
în stare să predici; dar poţi sluji, îi poţi întreba pe 
cei pe care îi întâlnești dacă Îl iubesc pe Domnul 
Isus. Poţi fi un evanghelist. Poţi fi mâna de ajutor a 
lui Dumnezeu, lucrând așa cum au făcut ucenicii 
atunci când i-a trimis Hristos. Tineri și tinere, 
Domnul vă cheamă să vă înrolaţi în lucrarea Sa. 
Este foamete în ţară după Evanghelia cea curată.” 
(Evanghelizare prin literatură, cap. 3).

„Cine va răspunde chemării? Cine va porni în 
lucrare cu înţelepciune, har și iubirea lui Hristos 
pentru aceia care sunt aproape și pentru aceia care 
sunt departe? Cine va sacrifica tihna și plăcerea 
pentru a merge în locuri unde există rătăcire, 
superstiţie și întuneric, lucrând cu seriozitate și stă-
ruinţă, rostind adevărul cu simplitate, rugându-se 
cu credinţă și făcând lucrare din casă în casă? Cine 
va porni în acest timp, prin puterea Duhului Sfânt, 
îndurând ocara de dragul lui Hristos, deschizând 
Scriptura oamenilor și chemându-i la pocăinţă?” 
(Evanghelizare prin literatură, cap. 2).

„Când merg din casă în casă, pot discuta cu 
oamenii, ducând cu ei mireasma vieţii lui Hristos. 
Străduindu-se astfel să aducă binecuvântări altora, 
ei înșiși vor fi binecuvântaţi; ar dobândi experienţă 
în credinţă; cunoașterea de către ei a Scripturilor ar 
crește mult; și ei ar învăţa continuu cum să câștige 
suflete pentru Hristos. (Idem, cap. 6).

Departamentul Misionar al Uniunii Române



În perioada 12-13 iunie 2016 la sediul 
Conferinței Ardealul de Sud din Făgăraș 
s-au desfășurat lucrările sesiunii de delegați 
în vederea reorganizării. 
În prima zi a avut loc o adunare spirituală pe 

tema „O inimă și un gând”, textul moto fiind cel 
din Fapte 4:32: „Mulţimea celor ce crezuseră era 
o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile 
lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște.”

Nevoia unității se simte din ce în ce mai 
mult în rândul copiilor lui Dumnezeu, pe măsu-
ră ce „din cauza înmulțirii fărădelegii” dragostea 
tinde să se răcească și idei controversate se ivesc 
la tot pasul. Secretul succesului stă în unitate și, 
cunoscând foarte bine lucrul acesta, vrăjmașul 

Conferința Ardealul de Sud
nostru luptă cu toate forțele ca să ne dezbine și 
să ne divizeze. 

Este nevoie să ne unim forțele și să ne înro-
lăm sub stindardul Prințului Emanuel, pentru a 
putea ține piept uneltirilor diavolului. 

Programul întrunirii din prima zi a conferinței 
a fost diversificat prin participarea corului local și 
a altor momente poetice, mărturisiri de credință, 
îndemnuri din partea fraților participanți. 

În cea de a doua zi au avut loc lucrările de reor-
ganizare a conferinței, la care au participat delegați 
din întreaga zonă, precum și slujbașii locali. 

Dumnezeu să binecuvânteze hotărârile luate 
cu această ocazie și El să conducă în continuare 
lucrarea Sa de pretutindeni. Amin.
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Conferința Banat

În data de 19 iulie 2016 a avut loc conferința 
spirituală a câmpului Banat, care a purtat 
titlul ,,Vremuri profetice”. Conferința s-a 
deschis la ora 10:00, de către fratele Ema-

nuel Farcaș, iar prima parte a programului a fost 
susținută de fratele Claudiu Suceava.

În cadrul primului program au fost susținute 
două teme spirituale de către frații Nelu Bogdan și 
Marinică Barbu. Aceste teme au tratat vremurile 
profetice, importanța educației pe care părinții 
trebuie să o acorde copiilor în aceste vremuri de pe 
urmă, precum și exemplificarea anumitor semne 
profetice care s-au împlinit și ne conștientizează în 
ce timp al profeției ne aflăm.

„Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu 
prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechi-
me.” (Faptele Apostolilor 3:21 u.p.) Acesta a fost 
motto-ul conferinței spirituale din Banat și despre 
aceste evenimente profetice s-a discutat în cadrul 
acestor teme spirituale.

A doua parte a programului a fost susținută de 
către fratele Mihăiță Lung și a fost adusă laudă la 
adresa Domnului prin cântări, poezii, experiențe… 
fiind un program în care toți cei care au dorit să la-
ude pe Domnul, au avut ocazia să o facă. Principa-
lele participări au fost aduse de către Corul Banat, 
Grupul Instrumental și grupul vocal al bisericii 
Lugoj. Totodată am depănat amintiri plăcute la 
aniversarea a 25 de ani a Corului Banat.

Momentele misionare au fost susținute de 
către fratele Marcel Bordeianu și Vali Todoran, 
care ne-au amintit faptul că, în aceste vremuri de 
pe urmă, prioritatea noastră principală trebuie să 
fie aceea a salvării de suflete, că vom primi mari 
binecuvântări sufletești în urma colaborării cu 
Domnul Hristos în salvarea sufletelor pierdute.

În urma acestei conferințe spirituale am 
rămas încărcați cu dorința de a ne pregăti pentru 
întâmpinarea Mirelui și dorim ca acest gând să ne 
însoțească până la venirea Sa pe norii cerului.
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Botez la Campus, Porumbacu

„Hristos a făcut botezul ca semn al intrării în Împărăția Sa spirituală. Înainte ca cineva 
să fie primit în comunitate, înainte de a păși pe pragul împărăției Tatălui, el trebuie 
să primească pecetea numelui dumnezeiesc. Botezul este cea mai solemnă renunțare 
la lume.” (6 T., pg. 85). 

Pentru că Isus cheamă și așteaptă, noi, Adelina și Denisa, din comunitatea Sibiu, am răspuns che-
mării Lui. Ceremonia de botez a avut loc la Campusul bisericii, duminică 14 august 2016. Sărbătoarea a 
început cu serviciul divin unde au fost prezenți dragii noștri părinți, familia, a doua familie (corul) și frații 
din comunitate. Apoi a avut loc botezul propriu-zis, la care cu siguranță au participat și martori nevăzuți. 

Dorim ca bunul nostru Tată să ne însoțească pe drumul vieții, iar noi să umblăm cu El de mâna și 
în acea zi mult așteptată să auzim: „Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi 
pune peste multe lucruri; intra în bucuria stăpânului tău.” (Matei 25:23).”

32 Păzitorul Adevărului, iulie - septembrie 2016



Cu aprobarea cerului, ziua de 31 iulie 
2016 va rămâne în amintirea noastră 
ca fiind o zi de sărbătoare și binecuvân-
tată de Tatăl ceresc pentru noi, cei trei 

candidați la botez.
Această decizie a fost un motiv de bucurie 

pentru comunitățile din care facem parte: Lugoj, 
respectiv Timișoara, dar avem convingerea că și 
Cerul a luat parte la bucuria noastră. 

Programul religios de botez a avut loc în bise-
rica din localitatea Lugoj, unde a fost diversificat cu 
momente poetice și muzicale, dar în care am primit 
și un mesaj din partea Domnului. După programul 
religios ne-am deplasat la râul Timiș, unde a avut 

O viață nouă  
cu Isus!

loc îngroparea omului vechi și trezirea la o nouă 
viață în Isus Hristos, alături de care dorim să ne 
petrecem veșnicia. La eveniment au participat frații 
de credință, prieteni apropiați și rude. 

După încheierea legământului prin botez am 
fost primiți ca membri în biserica lui Hristos. 

La final a urmat o masă de părtășie. 
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că ne-a 

primit pe brațul Său și ne-a oferit o a doua șansă 
pentru a ajunge să moștenim cerul! 

Dorința noastră este să fim o lumină și un 
exemplu în această lume întunecată. Noi, Alex, 
Ana și Adriana vă invităm să luați parte alături de 
noi în cea mai profundă și importantă lucrare în 
care am pornit „să fim lumină în întuneric”. 

În încheiere doresc să vă transmit o 
făgăduință, care pe mine m-a întărit foarte mult 
în pașii credinței: „Tu să te ții în totul totului tot, 
numai de Domnul Dumnezeul tău” .

 Păstrează aceste cuvinte în inima ta și vei fi 
fericit!” (Deuteronom 18:13)

A consemnat Precup Simona Adriana

   ,,Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea 
îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur om 

care se pocăiește’’ (Luca 15:10).
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În data de 31 iulie 2016 în localitatea 
Budăi a avut loc un eveniment plin de 
bucurii pentru fraţi, surori, părinţi, bunici, 
soţi, dar și pentru cerul întreg. Fraţii din 

partea de nord a conferinței s-au adunat pen-
tru a fi martori la ceremonia de înmormântare 
a „omului vechi” și la declaraţia publică a celor 
cinci persoane, care au ales să facă parte din 
împărăţia lui Hristos și au vrut să facă public 
lucrul acesta.

Programul de la Casa de Rugăciune din lo-
calitatea Budăi, condus de fratele Virgil Ipati, a 
început la ora 13:00, localul fiind neîncăpător 
pentru toate sufletele adunate cu acea ocazie. 
Fratele Emil Paul a dat câteva sfaturi și încu-
rajări celor care au făcut acest pas. Tinerii din 
grupul Ammiel au lăudat pe Dumnezeu pentru 
purtarea de grijă și binecuvântările Sale prin 
imnuri, atât acasă cât și pe malul apei.

Dumnezeu să binecuvânteze pe acești noi 
copii ai Săi, născuţi acum din apă și din Duh. Fie 
ca să ne putem întâlni cu ei pe Marea de Cristal!

Botez la Budăi 
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Data de 7 august 2016 rămâne o amin-
tire frumoasă pentru comunitatea 
Bucov. Este ziua în care un grup sem-
nificativ de tineri s-a alăturat bisericii, 

alegând să urmeze lui Dumnezeu pentru restul 
vieţii, prezentându-L oamenilor, prin comporta-
mentul lor, ca un Dumnezeu bun și iubitor, care 
atrage la Sine pe toți oamenii. 

Din jurnalul candidaților …
„Este un singur Domn, o singură credinţă, un 

singur botez.” (Efeseni 4:5). 
„Vreau să mă botez!” Aceste cuvinte le-am spus 

părinților mei în luna decembrie a anului trecut. 
Am împărtășit sentimentul prietenilor mei și am 
constatat că nu eram singura cu această dorință! 
Prin urmare, în data de 7 august 2016, mi-am 
predat viața în mâinile Lui Hristos, împreună 
cu alți șapte prieteni și cu o soră dintr-o biserică 
învecinată. Cu ajutorul fratelui Adrian Tudorel și al 
pastorului Marian Manolache, am parcurs și studi-
at Cuvântul Sfânt, mai mult de atât, ne-am rugat cu 
speranța că vom înțelege fiecare învățătură în parte. 

Botez la Bucov
Teamă. Sentimentul pe care l-am simțit în Sabatul 
în care a avut loc cercetarea pentru botez. Deși 
cunoștințele acumulate erau bine întipărite în min-
te, eram cuprinsă de emoție, mai ales când în sala 
bisericii abia puteai observa un loc liber. Chipuri 
cunoscute și mai puțin cunoscute, părinți, prieteni, 
rude; toți au fost alături de noi și ne-au încurajat 
pentru noul drum pe care îl vom parcurge împre-
ună cu Hristos! Duminică, atunci când marele 
eveniment a avut loc, inima îmi era cuprinsă de bu-
curie și orice tristețe pe care o aveam în suflet, orice 
teamă și amăgire, dispăruseră! Cuvintele fratelui 
Marian Manolache „Te botez în Numele Tatălui, al 
Fiului și al Duhului Sfânt!” mi-au dat un fior, unul 
pozitiv! Am simțit în acele secunde cum viața mea 
va lua un alt contur și după ce mă voi ridica din apă, 
voi fi un om nou, un suflet nou, un suflet pregătit 
și dedicat Lui Dumnezeu! Mulțumesc celor care au 
putut lua parte la cel mai important eveniment din 
viața mea de până acum! Cu bucurie în suflet, pot 
spune că alți 9 soldați s-au alăturat Armatei Cerești! 
Fiți binecuvântați!” (Denisa Dinu).
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Ziua de 10 august a fost o zi de mare 
bucurie pentru comunitatea de cre-
dincioși din Cîmpuri, județul Vrancea, 
când 2 persoane a ales să încheie legă-

mânt cu Dumnezeu, pe întreaga durată a vieţii 
lor. Programul a fost frumos, fiind compus din 
cântări, poezii și un mesaj din partea Domnului 
rostit de fr. Costel Bardaș. Fiecare persoană 
prezentă la acest eveniment a avut dorinţa de a-i 
felicita pe candidați pentru cea mai importantă 
alegere din viaţa lor. 

Domnul să-i binecuvânteze cu har și 
înțelepciune pentru a fi o lumină pentru cei din 
jurul lor!

Botez la Câmpuri 
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Acțiune misionară  
– orașul Covasna

 „Ce frumoase sunt pe munți, picioarele celui ce aduce vești bune,  
care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune,  
care vestește mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului:  

Dumnezeul tău împărățește! (Isaia 52:7)
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P rin harul Domnului, în perioada 4-11 
septembrie 2016 s-a organizat o acțiune 
misionară în orașul Covasna. Împreună 
cu un grup de tineri am colportat orașul, 

dăruind pliante, cărți și invitații la un seminar de 
sănătate ce a avut loc în perioada 9-11 septembrie 
2016. Fiecare participant a avut experiențe fru-
moase, discutând cu oamenii, îndrumându-i spre 
Hristos, Cel care ne dăruiește viața și sănătatea.

Seminarul a fost susținut de doi studenții la 
medicină. Bucuria a fost mare atunci când am 
văzut rodul muncii noastre prin participarea la 
seminar a celor cărora le-am înmânat o invitație 
și le-am dăruit Cuvântul vieții. În continuare ne 
vom ruga pentru aceste persoane cu care am venit 
în contact, și vom continua acțiunea după planul 
Domnului. 

Dorim ca astfel de acțiuni să se organizeze și 
în continuare, iar când veți fi invitați, să participați 
cu bucurie.

A consemnat Rădoiaş Cristian, 
secretarul Departamentului de Tineret 

al Conferinței Ardealul de Sud
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Copiii mei! Eu doar v-am privit... 
Și am întrebat, dacă acest eveniment chiar vă este dorit?!
  ***
Mi-a plăcut întotdeauna, să vă văd cu cartea în mână...
Sau cu pastori, profesori, căutând împreună 
Izvorul curat care e proaspăt mereu! 
Ca apoi... singuri să descoperiți diferența dintre bine și rău! 
Aș putea spune, nu? Când voi ați ales...
Mă uit spre Cer. Mă rog:
„Doamne încununează-i cu succes! 
Adu-le Tu, lumină când totul pare-n ceață,
Și multă prospețime în fiecare dimineață.”
  ***
Mi-ar plăcea să vă spun că drumul înspre Paradis
E-atât de minunat încât pare un vis... 
Să vă spun că veți fi doar eroi
Cu haine imaculate, neatinse de noroi.
Să pot prezice că nu veți cădea,
Că pasul vă va fi perfect,
Și nici un gând nu vă va tulbura... 

Gânduri de mamă
  ***
Dar, prefer să aștern frumosul real:
Și să vă spun că-n acest timp de har,
Dacă tineri fiind, nu v-a atras doar un crez
Sau un titlu de membru prin botez, 
Ci căutând adânc în voi... 
Găsind mulțime de nevoi,
Ați înțeles că sunteți fii de om,
Țesuți miraculos atom lângă atom,
Și dacă ați ales Prieten pe bunul Creator,
Mergând cu El alături 
Drumul va fi ușor!
  ***
Copiii mei, chiar dacă este vară, sau e ger și vânt... 
Dacă e greu sau bine, durere sau doar cânt... 
Viața e frumoasă, e strop de fericire
Descoperind pe Isus – căci El este Iubire!
   Semida Ciurea
                       Câmpuri-Surduc 11.01.2015
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Prin harul lui Dumnezeu, în 3 iulie, la 
sediul Conferinţei Ardealul de Nord 
din Cluj, am avut ocazia să participăm la 
conferința spirituală bienală. Adunați din 

diferite comunități, cei aproximativ o sută de frați 
și surori am avut bucuria părtășiei sub îndrumarea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Tema conferinței a fost 
„Dragostea – esența slujirii”, iar textul din  
1 Corinteni 16:15 a fost versetul călăuzitor:  
„Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste!”

Muzică, poezie, predicare și toate momentele 
frumoase petrecute aici au înviorat pe cei prezenți 
și nu puțini sunt cei care doresc mai des binecu-
vântarea unor astfel de ocazii. Conferința spiritua-
lă a fost urmată de cea organizatorică, cu participa-
rea delegaților comunităților noastre.

Ar trebui să ne întoarcem mereu la esența slu-
jirii și să clădim lucrurile care dăinuie: cele în care 
dragostea de Dumnezeu și pentru semenii noștri 
este pe primul loc.

 A consemnat Ghiță Bizău

Dragostea – 
esența slujirii
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Fratele Tudorel Adrian s-a născut la 19 februarie 1966, fiind al doilea copil al familiei Tudo-
rel Nicolae și Ioana. Născut și crescut într-o familie creștină, a fost educat de mic în spiritul 
temerii de Dumnezeu și respectului față de cerințele Sale. La rândul său a ales să slujească lui 
Dumnezeu, iar la 15 noiembrie 1981 a făcut legământ cu El prin botez. Familia din care provi-

ne a fost una modestă, motiv pentru care a fost învățat de mic cu munca și privațiunile. 
  În 1990 a fost chemat în lucrarea misionară și a acceptat să lucreze ca lucrător biblic. 
În 20 noiembrie 1992 s-a căsătorit cu Daniela Butilcă. Dumnezeu a binecuvântat familia lor cu 

doi copii: Roxana și Alexandru. 
În septembrie 1996 a fost învestit cu binecuvântarea de prezbiter și a primit câmp în partea de 

nord a județului Teleorman, în București, iar apoi în diferite comunități din județul Prahova.
În august 2000 a fost hirotonit ca predicator. Tot în acest an a fost ales și președinte al Conferinței 

Muntenia, responsabilitate pe care a îndeplinit-o timp de trei mandate, până în 2006. În perioada 
2006-2008 a avut responsabilitatea de vicepreședinte al Conferinței Muntenia. 

La 1 iunie 2008 a întrerupt activitatea la cerere. 
La sfârșitul anului 2013 a fost diagnosticat cu o boală severă. A încercat să facă față situației, ur-

mând atât tratamentul medicamentos cât și un regim naturist adecvat, sperând că lucrurile vor merge 
spre bine. În această perioadă a activat în comunitatea locală și în alte comunități din împrejurimi, 
atunci când era chemat și sănătatea îi permitea.  

Deși omul, oricare ar fi el, are în minte gândul veșniciei, Dumnezeu a avut un alt plan cu fratele 
Adrian Tudorel, iar în data de 20 august 2016 l-a chemat la odihnă, spunându-i astfel să se odihnească 
până în dimineața învierii. Pentru cei rămași, decizii de felul acesta sunt triste și dureroase. Oricât de 
încredințați suntem că toate lucrurile lucrează totdeauna pentru binele celor ce se tem de El, ne este 
greu să acceptăm că vom fi privați pentru restul vieții de persoana pe care o iubim. 

Suntem încredințați că Dumnezeu va da putere familiei să depășească momentul trist care le-a 
umbrit pacea căminului și-i va mângâia cu speranța revederii cu cel drag, în ziua învierii. Mai mult, 
sperăm ca pierderea aceasta să le dea o nouă motivație de a fi mai mult atrași de cele veșnice, știind că 
cel pe care l-au iubit îi va căuta în dimineața revederii.

Popas în drumul 
spre veșnicie
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T        ârgul din zonă avea un concurs: Cine  
      poate crește cel mai mare dovleac?

Jimmy era entuziasmat, pentru că tot 
anul cultivase și fertilizase solul din grădi-

na lui, așa că putea obține rezultate foarte bune. Cel 
mai mare dovleac din istorie cântărește peste o tonă, 
dar Jimmy era doar un fermier junior la scară mică, 
într-o zonă izolată – așa că ar fi fost fericit să poată 
câștiga doar concursul local. Cu mari speranțe și 
ajutat de tatăl la ridicat, băiatul a încărcat în căruța 
de lemn dovleacul său cel mai mare și se îndrepta 
grăbit pe drumul noroios spre târg. 

Într-adevăr, când Jimmy a prezentat giganti-
cul dovleac, cântarul a arătat că este cel mai mare 
dovleac din concurs. Dar iată – spre surprinderea 
lui Jimmy – dintr-o dată Sandra Sue a pretins că 
dovleacul ei este cel care se află pe cântar și nu 
al lui Jimmy. Astfel, judecătorii trebuiau să ia o 
decizie dificilă deoarece nu erau foarte siguri al 
cui era de fapt dovleacul. 

Cine primește credit?
Jimmy era zdrobit. S-a întors acasă să discute 

cu mama sa despre aceasta. 
„Eu am fost creatorul acelui dovleac și nu 

Sandra Sue”, a țipat Jimmy. „Nu-mi vine să cred că 
s-a întâmplat astfel, după atâta muncă!” Mama l-a 
îmbrățișat pe Jimmy, apoi l-a întrebat: „Stai puțin 
Jimmy. Cine este de fapt creatorul dovleacului?”

„Eu… Adică presupun că Dumnezeu. Dar 
am fost o parte importantă a tabloului.”

„Eu înțeleg frustrarea ta, Jim”, a spus mama. 
„Imaginează-ți însă cum se simte Isus când oame-
nii încearcă să-l considere un „junior”, în loc să-L 
recunoască drept Creator!”

„Isus Creator? Am crezut că Dumnezeu 
Tatăl a fost Creatorul și că Isus a fost doar Fiul lui 
Dumnezeu”, a spus Jimmy. 

„Amintește-ți cele scrise în Biblie” a spus 
mama. „La început a fost Cuvântul și Cuvântul era 
cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. El era 
la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost 
făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a 
fost făcut fără El. .. Și Cuvântul S-a făcut trup și 
a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi 
am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singu-
rului născut din Tatăl.” (Ioan 1:1-3.14). Cuvântul 
care S-a făcut trup este Isus, desigur. Există și alte 
versete care explică puterea creatoare a lui Isus – de 
exemplu Evrei 1:1,2 și Coloseni 1:12-17. În plus, 
la creațiune și „Duhul lui Dumnezeu se mișca pe 
deasupra apelor” (Geneza 1:2). 

Jimmy s-a gândit câteva momente, apoi a 
spus: „Presupun că, dacă Hristos nu primește 
totdeauna credit pentru lucrarea Lui, eu sunt 
în companie bună. Dumnezeirea a făcut totul. 
Eu doar am ratat obținerea locului cel mai de 
onoare la un concurs de dovleci. Asta nu este 
un motiv de plângere în comparație cu lucrurile 
prin care a trecut Isus.” 

„Ai dreptate, Jimmy,” a continuat mama. 
„Mă bucur așa de mult că înțelegi și vei fi mereu 
fericit și binecuvântat datorită acestui mod de 
gândire… Acum hai să facem niște plăcintă din 
dovlecii proaspeţi abia recoltaţi de tine.”
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