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Accesul la resurse inepuizabile de 
informații de orice natură, de care ne 
bucurăm în prezent, deschide în fața 
noastră cel puțin două ispite, la fel de 

periculoase, atât una cât și cealaltă. 
Prima ar fi autoînșelarea sau accesarea unor 

surse care au doar pretenția că sunt credibile, în 
timp ce nu prezintă nicio temelie solidă care să le 
confere autenticitatea. 

Pentru a nu cădea în plasa acestei capcane 
este necesar să fim foarte minuțioși în identifica-
rea provenienței materialului studiat. De aseme-
nea este importat să cunoaștem izvoarelor sigure 
cărora ne putem adresa pentru informații, fiind 
capabili, în același timp, să depistăm falsitatea 
care abundă. 

Încercarea de a demonstra credibilitatea unei 
informații, prin expresia „scrie pe net” trădea-
ză o naivitate ignorantă, o  gândire limitată, o 
înțelegere eronată, deși, în realitate chiar „scrie”. 
Cu puțină gândire și cu o dorință sinceră de a afla 
adevărul, oricine poate aprecia că pe net se poate 
scrie orice. Indiferent de cultură sau cunoștințe, 
indiferent de vârstă sau pregătire, orice persoană 
care are acces la internet are posibilitate să posteze 
diverse informații. Aceasta nu înseamnă că ele 
sunt și credibile. Există mai multe informații 
nefondate, mai multe induceri în eroare, decât 
comunicări inteligente, neîndoielnice, valoroase. 
Contrafacerea îmbracă în zilele noastre straie 
verosimile, încât este destul de greu să-ți dai seama 
că ai de a face cu un fals. Inepuizabilele rețete 
pentru slăbit, tratamentele miraculoase de vinde-
cări, metode ingenioase de rezolvarea diverselor 
probleme, știri senzaționale etc. umplu paginile 
internetului, stârnind curiozități, scoțând expresii 
de uimire și, mai grav, înșelând pe mulți. În plus, 
conștientizarea acestui fapt face ca informațiile 
adevărate și știrile care prezintă în realitate interes, 
să fie tratate cu suspiciune și scepticism. 

Calea sigură de urmat în acest sens este veri-
ficarea atentă a surselor. Întâlnim adesea reclame 

pentru un produs care „face minuni”. Căutând 
comentarii referitoare la acesta, nu în reclamă, 
ci în alte locuri, discuții pe forum etc., putem 
afla imediat că respectivul nu este chiar atât de 
miraculos precum este prezentat, sau are chiar 
contraindicații semnificative. 

Accesul la o mulțime de surse ar trebui 
valorificat. Nu ne va folosi cu nimic multitudinea 
de izvoare informative, dacă ne oprim la prima 
reclamă ce ne iese în cale și credem cu naivitate 
tot ce ni se spune. 

Cea de a doua posibilă greșeală pe care o pu-
tem face ca urmare a multelor informații la care 
avem acces, este tendința de a așeza explicațiile 
științifice deasupra Cuvântul lui Dumnezeu. 
Într-o situație ca aceasta, concluzionând că tot ce 
scrie în Cuvântul lui Dumnezeu poate fi probat 
științific, există riscul de a contesta anumite 
afirmații, atunci când dovezile lipsesc. 

Oricât de interesantă ar fi o știre, oricât de 
credibilă ar fi sursa de unde provine, dacă ea vine 
în contrazicere cu adevărul conținut în cuvântul 
lui Dumnezeu, respingeți-o. Poate că are dovezi 
temeinice, poate este susținută cu experimente 
ingenioase. Cu toate acestea nimic nu o poate 
așeza deasupra unui clar „așa stă scris”. 

Cuvântul lui Dumnezeu nu are totdeau-
na nevoie de argumente și experimente. Dacă 
Dumnezeu a spus un lucru, El Se va ține de 
cuvânt și cuvântul Lui nu va da greș. Dreptul de 
a ne îndoi ne aparține, totuși există suficiente 
argumente care susțin că Biblia este adevărată. 
Prin urmare să luăm cuvântul lui Dumnezeu ca 
bază solidă și sigură pentru verificarea oricăror 
informații. Fără un punct de reper ne putem 
rătăci cu ușurință. Oamenii își schimbă părerile, 
știința ajunge uneori la concluzii contrare celor 
susținute cu câțiva ani în urmă. Singurul care 
rămâne incontestabil este cuvântul lui Dumne-
zeu. Păstrându-l ca etalon și argument pentru 
testarea oricărei supoziții, vom fi scutiți de 
multe dezamăgiri.    p

Daniela Picu
Ancorați în adevăr
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Marius Stroia

Octombrie 2018. Și lumea nu este cu  
   nimic mai bună, mai stabilă decât  
  în 2017, 2016, 2000 sau oricând mai 
înainte... Și nici mai sigură!!! În ciuda 

progreselor tehnologice și a presupusei creșteri 
economice anuale, calitatea vieții omului de rând 
nu pare să fi înregistrat evoluții pozitive.

Tsunami-ul care a lovit vineri, 28 septembrie, 
părți ale Indoneziei a provocat până în prezent 
aproximativ 1350 de victime, numărul lor total 
nefiind încă stabilit, datorită persoanelor care sunt 
încă date dispărute. Cât despre amploarea pagu-
belor provocate de valul nimicitor, acestea rămân 
greu de evaluat, viața supraviețuitorilor fiind una 
extrem de dificilă în condițiile date. Pentru noi 
ceilalți, neafectați de calamitate, rămâne poate o 
știre, parte din cotidian, ca oricare alta, prin care 
luăm notă că un număr considerabil de persoane 
au decedat în condiții violente. Și, până la urmă, 
dacă numărul ar fi fost doar la jumătate, sau dublu, 
ori înzecit, care ar fi fost pentru noi diferența, în 
condițiile în care ne-am obișnuit să ne raportăm 
la oameni ca la niște cifre într-o statistică?!!! Dar 
dacă ne gândim că fiecare deces în parte a atras 
după sine atâta suferință din partea aparținătorilor 
și a persoanelor apropiate, am putea fi copleșiți de 
valurile de suferință care se abat asupra planetei, 
lăsându-i pe supraviețuitori marcați și nemângâiați 
în urma pierderilor suferite.

În acest timp, Președintele în exercițiu al Sta-
telor Unite – Donald Trump, surprinde din nou, 
în plenul adunării generale a ONU, exprimându-și 
fără rezerve admirația față de Dictatorul Nord-
Corean, dar și prin afirmațiile conform cărora, 
administrația lui ar fi realizat în mai puțin de 
doi ani, mai mult decât orice altă administrație 
din istoria țării – afirmație care a făcut asistența 
să izbucnească în râs. În timp ce politica ameri-
cană vizavi de Corea de Nord a luat o turnură 

neașteptată, discursul ostil Iranului continuă, 
Statele Unite solicitând celorlalte state membre 
ONU să izoleze Iranul în toate planurile – solici-
tarea fiind întâmpinată cu reticență de multe țări, 
printre care, nu în ultimul rând, țările membre ale 
Uniunii Europene.

În Uniunea Europeană, continuă negocieri 
dure, vizavi de condițiile ieșirii Marii Britanii din 
UE, așa numitul Brexit creând o serie întreagă de 
probleme serioase în toate planurile. Și aceasta 
pentru că privilegiile apartenenței la UE sunt 
însoțite și de dezavantaje pe măsură, iar dacă în 
momentul aderării, perspectiva părea una foarte 
atractivă, realitatea transferului puterii decizio-
nale în toate domeniile majore către Bruxelles 
echivalează cu lipsirea popoarelor de autonomia 
națională, pe care și-au dorit-o. Iar nemulțumirile 
vizavi de politicile UE nu vin doar din partea Ma-
rii Britanii, ci și din partea altor popoare, indignate 
de ceea ce s-a dovedit a fi cedarea suveranității 
naționale și subordonarea necondiționată la 
deciziile UE.

Și toate acestea, în timp ce Românii sunt 
chemați la referendum, să-și exprime prin vot 
acordul pentru „Legea de revizuire a Constituției 
României în forma adoptată de Parlament*” în 
condițiile în care multora nu le sunt clare toate 
prevederile acestei Legi. În principiu se susține 
specificarea în definiția căsătoriei faptul că aceasta 
se încheie între un bărbat și o femeie, și nu doar 
generic „între soți” – cum era stipulat până în 
prezent. Această revizuire se impune în condițiile 
presiunilor exercitate de Occident în vederea 
posibilității legalizării cu statut de „familie” a 
relațiilor între parteneri de același sex, care solicită 
aceasta. Asistăm la un veritabil asalt al comunității 
LGBT asupra majorității conservatoare, demer-
surile nevizând doar recunoașterea unui aseme-
nea statut, ci încetățenirea ideii că e normal ca o 

Semnele sfârșitului – cazuri izolate  
sau o prezenţă cotidiană?
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familie să fie compusă din parteneri de același sex 
și că, în ultimă instanță, sexul nu este un factor 
determinat la naștere, ci o chestiune de opțiune 
personală, restul „detaliilor” putând fi rezolvate pe 
cale chirurgicală, probabil pe banii contribuabili-
lor. Oricum e un paradox deloc îmbucurător că cei 
mai interesați de a se căsători par să fie cuplurile de 
același sex, în timp ce multe din cuplurile hetero-
sexuale preferă să trăiască în concubinaj pe termen 
nelimitat, nefiind neapărat interesați a-și asuma și 
responsabilitățile legale ale vieții conjugale. Însă 
experiența țărilor cu tradiție în domeniu dovedește 
că revendicările acestei presupuse emancipări, 
cuprind mult mai mult decât pare la prima vedere: 
Nu e vorba doar de posibilitatea încheierii unor 
asemenea „căsătorii”, ci și de pasul următor, acela 
al adoptării de copii, luați eventual cu forța din 
familii creștine, acuzate de lucruri mai mult sau 
mai puțin imaginare, promovarea valorilor creștine 
tradiționale fiind asociată unor atitudini discrimi-
natorii, pasibile de pedeapsă cu amenzi sau chiar 
închisoare. În numele libertății de exprimare, se 
emite pretenția de a promova ideologia LGBT în 
grădinițe, școli și alte instituții de învățământ, atât 
prin propagandă directă, cât și prin includerea 
acestor conținuturi în manuale, precum și în așa 
numite lecții de educație sexuală, dezacordul față 
de aceasta fiind incriminat ca atitudine discrimina-
torie și sancționat ca atare.

Doar că un vot dat la referendum nu rezolvă 
nicidecum problema, întrucât România va fi 
nevoită să se țină de directivele primite de la 
Bruxelles, chiar și în acest domeniu, pentru a nu 
fi confruntată cu sancțiuni – și aceasta indiferent 
de opinia populației – alternativa fiind ieșirea 
din UE și revenirea în sfera de influență a Rusiei, 
unde influența ortodoxă ar anula necesitatea 
unor asemenea discuții, dar unde, în același timp, 
nu s-ar mai pune atât de mult problema corupției 
și a funcționării unei justiții neaservite politic 
– ceea ce ar putea prinde bine clasei politice 
contemporane.

Pe scurt, „nu-i liniște sub soare,” tensiunile 
sociale sunt în creștere, iar amenințarea unei noi 
crize financiare de amploare capătă contururi tot 
mai concrete... Profețiile referitoare la condiția 
lumii în timpul sfârșitului sunt împlinite și răul 
pare să-și fi ajuns apogeul – lumea fiind pregătită 
pentru sfârșit. Iar dacă la această situație, la nivel 
global, nimic nu se mai prea poate schimba, 
există totuși posibilitatea ca, la nivel individual, 
atitudinea noastră vizavi de ce urmează să vină, 
să se schimbe în mod pozitiv, astfel ca, venirea 
Domnului să nu fie pentru noi ca venirea unui 
hoț noaptea, ci să ne găsească pregătiți, gata să 
răspundem cu promptitudine la apelul: „Iată, 
Mirele vine, ieșiți-I în întâmpinare!”    p



Testarea 
temeliei

Cristian Paulescu

„Căci iată, voi porunci și voi vântura casa lui Israel  
între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul,  
fără să cadă un singur bob la pământ.” (Amos 9:9)

Ce este cernerea? O lucrare bună, o 
lucrare necesară, o lucrare pe care 
gospodarul o face continuu. Cernerea 
este făcută de persoana care dorește 

să separe pleava de grâu.  Cernerea este o lucrare 
necesară, pe care gospodarul o îndeplinește pen-
tru a avea grâu curat. Cernerea implică zguduire 
puternică; sub presiunea acestei zguduiri, conţi-
nutul ciurului este aruncat într-o parte și-n alta, 
tocmai pentru a separa grâul de pleavă. Ce este 
cel mai minunat în lucrarea de cernere, grâul nu 
are de ce să se teamă; gospodarul nu are intenţia 
de a pierde grâul, ci de a-l separa de impurităţi. 
Versetul spune că nu va cădea la pământ nici 
măcar un bob de grâu.

Cernerea va avea loc în viitor? Nu. Este 
un proces care a început deja și care sporește în 
intensitate tot mai mult, pentru că are scopul de 
a testa la maximum temelia spirituală a poporului 
lui Dumnezeu.

,,Domnul a zis: ,,Simone, Simone, Satana v-a 
cerut să vă cearnă ca grâul.  Dar Eu M-am rugat 
pentru tine, ca să nu se piardă credința ta; și după 
ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe 
fraţii tăi.“ (Luca 23:31-32).

Domnul îi spune lui Petru că el și poporul lui 
Dumnezeu este cerut să fie trecut prin procesul 
de cernere. Ce m-a surprins este următoarea 
parte a versetului în care Domnul nu spune că Se 
împotrivește acestei dorințe, adică să fim ocoliți 
de cernere, ci Domnul ne asigură că S-a rugat ca 
în mijlocul încercării să nu ni se piardă credința, 
ci aceasta să devină cât mai curată și puternică. 

Trebuie să înțelegem trei aspecte. Primul este 
că cel rău nu se poate atinge de noi decât atunci 
când îi îngăduie Dumnezeu și numai atât cât îi 
îngăduie Dumnezeu, ca în cazul lui Iov. 

Al doilea aspect este că cernerea îngăduită 
de El nu este pentru pierzare, ci este pentru 
curățire. De fapt, Dumnezeu veghează asupra 
întregului proces și stabilește limite acestor încer-
cări, ca să nu fie destructive, ci constructive: ,,Nu 
v-a ajuns nicio ispită, care să nu fi fost potrivită 
cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este 
credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste 
puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit 
și mijlocul să ieșiţi din ea, ca s-o puteți răbda.“  
(1 Corinteni 10:13).

 Nu deznădăjdui și nu intra în panică. Dom-
nul știe! Domnul veghează! Domnul cântărește 
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cât poți și nu va îngădui mai mult! Ți se pare 
deja prea mult? Înseamnă că Dumnezeu are o 
părere mai bună despre tine decât ai tu însuți. 
Încrede-te în priceperea Lui!

Al treilea aspect este că în urma experienței 
căpătate, copilul lui Dumnezeu devine mai 
destoinic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acel 
,,după ce te vei întoarce la Dumnezeu“ este foarte 
greu de înțeles la prima vedere. Experiența ,,lepă-
dării din curtea Marelui preot“ și celelalte încer-
cări ale lui Petru au fost ,,zdrobiri necesare“ prin 
care omul acesta iubit de Dumnezeu a învățat să 
fie mai smerit, să nu-i disprețuiască pe alții mai 
slabi și să se lase în totul pe mâna lui Dumnezeu 
și a harului divin. Petru a trebuit să fie despărțit 
și curățit de ,,pleava“ firii pământești. Petru a fost 
smerit prin ,,cântatul cocoșilor“ (Matei 26:75), 
înduplecat să-i prețuiască pe toți oamenii prin 
,,vedenia cu fața de masă“ (Fapte 10:28) și învățat 
să abandoneze orice încredere imatură în el 
însuși, ca să se lase în grija harului divin chiar și 
atunci când va fi ,,legat de altul și dus unde nu 
voiește“ (Ioan 21:18), Petru a ajuns grâu curat, 
numai bun de pus în hambarul ceresc.

În urma ,,cernerii“ prin care a fost trecut, 
Petru spunea:  ,Voi sunteţi păziţi de puterea lui 
Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea 
gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În 
ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă 
trebuie, sunteți întristaţi pentru puţină vreme, 
prin felurite încercări …“  (1 Petru 1:5-6). ,,Mai 
pe sus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii 
pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie 
de păcate. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără 
cârtire.“ (1 Petru 4:8). ,,Dumnezeul oricărui 
har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa 
vecinică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va 
desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va 
face neclintiţi.“ (1 Petru 5:10).

Planul divin este: „Acela Își are lopata în 
mână, Își va curăţi cu desăvârșire aria, și Își va 
strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-
un foc care nu se stinge.” (Matei 13:27).

Poziţia noastră faţă de adevăr va duce și la 
cernere; dacă nu primim și iubim adevărul, vom 
primi cu siguranţă rătăciri și vom fi cernuţi; de 

aceea, când suntem cercetaţi cu soliile adevărului 
este un timp solemn și de răscruce – poziţia faţă 
de aceste adevăruri va aduce cernere. „Și judecata 
aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în 
lume, oamenii au iubit mai mult întunericul 
decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.” 
(Ioan 3:19).

Apostolul Pavel face apel la noi, având în 
vedere faptul că vor fi tot felul de amăgiri. Dacă 
noi nu alegem astăzi să trăim în adevăr, ci ne gă-
sim plăcerea în nelegiuire și nu primim dragostea 
adevărului, vom fi osândiți. „Arătarea lui [omului 
fărădelegii] se va face prin puterea Satanei, cu tot 
felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, 
și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce 
sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit 
dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din 
această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare 
de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru 
ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit 
plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. Noi însă, 
fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim 
totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la 
început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în 
sfinţirea Duhului și credinţa adevărului. Iată 
la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca 
să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. 
Așadar, fraţilor, rămâneţi tari, și ţineţi învăţătu-
rile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin 
epistola noastră.” (2 Tesaloniceni 2:9).

„Domnul Își va trezi poporul; dacă alte 
mijloace dau greș, atunci rătăciri vor veni în 
mijlocul lor și-i vor cerne, separând pleava de 
grâu. Domnul îi cheamă pe toţi cei care cred în Cu-
vântul Său, să se trezească din somn. Lumina cea 
preţioasă a venit, lumina potrivită acestui timp. 
Ea este adevărul biblic, arătând pericolele care ne 
ameninţă. Această lumină ar trebui să ne conducă 
la un studiu stăruitor al Scripturilor și o exami-
nare foarte critică a poziţiei pe care ne situăm. 
Dumnezeu dorește ca adevărul atât de important 
să fie cercetat pe deplin, cu perseverenţă, cu post 
și rugăciune. Credincioşii nu trebuie să rămână 
la presupuneri şi idei definite greşit cu privire la 
ceea ce constituie adevărul. Credinţa lor trebuie 
să fie fondată ferm pe Cuvântul lui Dumnezeu, 
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așa încât, atunci când timpul încercării va veni 
și vor fi aduși în faţa consiliilor ca să răspundă 
pentru credinţa lor, credincioșii vor fi în stare să 
prezinte un motiv pentru nădejdea care este în ei, 
cu smerenie și teamă.” (5 T., p. 708).  

 „Când furtuna se apropie, o mare grupă de 
credincioși care au mărturisit credinţa în solia 
îngerului al treilea, dar care n-au fost sfinţiţi 
prin ascultare de adevăr, își vor părăsi poziţia și 
vor trece în rândurile împotrivitorilor. Unindu-
se cu lumea și împărtășindu-se de spiritul ei, au 
ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină; 
și când ajung la încercare, ei sunt pregătiţi să 
aleagă partea ușoară, populară. Bărbaţi de talent 
și cu aspect plăcut, care odinioară se bucuraseră 
în adevăr, își folosesc puterile pentru a amăgi și 
a rătăci suflete. Ei devin vrăjmaşii cei mai aprigi 
ai fraţilor lor de mai înainte. Când păzitorii 
Sabatului sunt aduși înaintea tribunalelor pentru 
a da socoteală de credinţa lor, acești apostaziaţi 
sunt agenţii cei mai eficienţi ai lui Satana de a-i 
prezenta într-o lumină falsă și a-i acuza și, prin 
declaraţii mincinoase și bănuieli, de a-i incita pe 
conducători împotriva lor.” (Marea luptă, p. 609). 

„Toţi cei care n-au experimentat puterea 
lui regeneratoare sunt ca pleava între grâu. 
Domnul nostru are lopata în mâini și El Își va 

curăţi aria. În ziua ce vine, El va face deosebirea 
„dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-I 
slujește”.” (5 T., p. 228). 

În experiența lui Ghedeon de cernere 
învățăm că sunt mulți care vor să meargă la 
luptă, însă în realitate puțini sunt cu adevărat 
consacrați, marea majoritate nefiind dedicați. 
Cernerea este atât de puternică încât din treizeci 
și două de mii pot rămâne numai trei sute. Le-a 
fost testat adevăratul lor caracter și inima lor. 
Atât de puțini au rămas de partea Domnului! 
Dragul meu frate, întrebarea este: Unde te înca-
drezi când Dumnezeu Își cerne poporul?

 „Motivul principal pentru care atât de mulţi 
pretinși ucenici ai lui Hristos cad în ispită și fac 
fapte pentru pocăinţă este că nu se cunosc bine 
pe ei înșiși. În această privinţă, Petru a fost atât 
de complet cernut de vrăjmaș. În acest punct vor 
naufragia în credinţă cu miile.” (4 T., p. 247).

 „Am văzut că Domnul este extrem de ne-
mulţumit fie și de cea mai măruntă manifestare 
a egoismului din partea celor ce se consideră po-
porul Său, pentru care Isus nu Și-a cruţat viaţa Sa 
preţioasă. Fiecare persoană egoistă, lacomă va că-
dea pe drum. Asemenea lui Iuda, care L-a vândut 
pe Domnul lui, ei își vor vinde principiile bune și o 
fire nobilă și generoasă pentru puţin câștig pămân-
tesc. Toţi aceștia vor fi cernuţi și scoși în afara 
poporului lui Dumnezeu. Cei care doresc cerul 
trebuie, cu toată energia pe care o au, să nutrească 
principiile cerului.” (Experiențe și viziuni, p. 269). 

Apelurile sunt din ce în ce mai solemne și mai 
profunde:  „Biserica din __ are nevoie de cernere. 
Este necesară o convertire profundă înainte ca 
membrii ei să poată fi pregătiţi pentru lucrare. 
Egoismul, mândria, invidia, maliţiozitatea, 
bănuielile rele, atacurile pe la spate, bârfa și fle-
cărelile au fost nutrite printre ei, până când Duhul 
lui Dumnezeu n-a mai avut decât prea puţin de-a 
face cu ei. În timp ce unii care mărturisesc că-L 
cunosc pe Dumnezeu rămân în starea lor actuală, 
rugăciunile lor sunt o urâciune înaintea Sa. Ei nu-și 
sprijină credinţa prin fapte, iar pentru unii ar fi fost 
mai bine să nu fi mărturisit niciodată adevărul, 
decât să-şi dezonoreze mărturisirea aşa cum au 
făcut-o. În timp ce mărturisesc că sunt robi ai lui 
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Hristos, ei sunt slujitori ai vrăjmaşului dreptăţii; și 
lucrările lor mărturisesc despre ei că nu Îl cunosc pe 
Dumnezeu și că inimile lor nu ascultă de voinţa lui 
Hristos. Ei fac din religie o joacă de copii; se poartă 
ca niște copii supărăcioși.” (3 T., p. 53). 

 Marea cernere, dragul meu frate și soră, este 
chiar în faţa noastră. Toți suntem testați. Sita se 
mișcă. Biserica lui Dumnezeu trebuie curățită și va 
fi curățită. Întrebarea este: Cum rămâne cu mine? 

Domnul Isus spunea un lucru trist: „Vă spun 
că, în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat, 
unul va fi luat și altul va fi lăsat; două femei vor 
măcina împreună: una va fi luată, și alta va fi 
lăsată.  Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat 
și altul va fi lăsat.” (Luca 17:34-36).

„Nu este prea departe timpul când încercarea 
va veni pentru fiecare suflet. Ni se va impune 
semnul fiarei. Aceia care pas cu pas s-au supus 
cerinţelor lumești și s-au conformat obiceiurilor 
lumii nu vor găsi că este o problemă grea să se 
supună puterilor ce vor fi atunci, decât să suporte 
batjocurile, insultele, ameninţarea cu închisoa-
rea și moartea. Lupta se dă între poruncile lui 
Dumnezeu și poruncile oamenilor. În acest timp, 
aurul va fi separat de zgura din biserică. Adevărata 
sfinţenie va fi în mod clar deosebită de aparen-

ţele înșelătoare ale ei. Multe stele, pe care le-am 
admirat pentru strălucirea lor, se vor pierde în 
întuneric. Pleava asemenea unui nor va fi spul-
berată de vânt chiar din locuri unde vedem nu-
mai arii bogate de grâu. Toţi aceia care iau asupra 
lor podoabele sanctuarului, dar nu sunt îmbrăcaţi 
cu neprihănirea Domnului Hristos, vor apărea în 
rușinea propriei lor goliciuni.” (5 T., p. 82).

Timpul acesta este chiar la uși. Crivățul 
strâmtorării se apropie. Sunt gata? Sunt aur 
curățit? Adevăratul creștin va sta tare ca o stâncă. 
Credința lui va fi mai puternică, iar nădejdea lui 
mai strălucitoare. Să nu uitați, bobul de grâu nu 
are de ce să se teamă. Îndrăznesc să te provoc să 
îți pui întrebarea reală: Sunt un bob de grâu?  În 
afară de bobul de grâu, care este ISUS – carac-
terul curat, se mai vede și altceva în viața mea? 
Pleava, firea pământească este mai proeminentă 
decât bobul de grâu? Procesul de cernere conti-
nuă. Pleava trebuie să fie separată de grâu. Isus, 
scumpul meu salvator, să te atingă și să te facă un 
bob de grâu în grânarul ceresc. Vino la El și spu-
ne-I: „Tată, vreau să mă îmbraci în neprihănirea 
Domnului Isus.” El te așteaptă de atâta vreme. Îi 
este dor să fie manifestat în tine. Așteaptă astăzi 
decizia ta. Ce vei alege?    p
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Un mare câstig

„Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire  
este un mare câștig.” (1 Timotei 6:6)

Valorile materiale și spirituale sunt 
valori diferite în cea ce privește 
conținutul lor, dar și impactul pe care-l 
au în viața unei persoane. În funcție de 

importanța acestora în viața noastră personală, 
investim în acestea timp, studiu, capacități fizice, 
morale și spirituale etc., în vederea dobândirii 
acestor valori, astfel încât acestea să ne caracteri-
zeze viața noastră în relațiile interumane sau în 
relația cu Dumnezeu.

Ce valori au prioritate în viața ta?
Pentru dobândirea de lucruri materiale depu-

nem eforturi considerabile, cu riscul ca în multe 
cazuri să nu mai avem timp pentru rugăciune, 
meditație, studiul cuvântului lui Dumnezeu, 
participarea la programele spirituale organizate 
la biserică etc. Există un număr mare de persoane 
care consideră că starea de fericire sau mulțumire 
este legată de posedarea anumitor lucruri materi-
ale cum ar fi: bani, mașini, case, telefoane mobile 
de ultima generație, îmbrăcăminte etc. Deși unele 
dintre acestea sunt necesare și pot fi o binecu-
vântare pentru cei care le poseda, totuși în multe 
cazuri reprezintă un pericol, deoarece lucrurile 
spirituale sunt neglijate, iar ca rezultat consta-
tăm în societatea noastră sau chiar în biserica 
din care facem parte, că deși nivelul economic 
actual este mai ridicat față de generațiile trecute, 
totuși starea de nefericire și de nemulțumire 
este în creștere. Copiii sunt nemulțumiți față de 

 Ghiță Ulici

părinți și invers, partenerii de căsătorie manifes-
tă nemulțumire unul față de celălalt, membrii 
bisericilor sunt nemulțumiți față de pastorii lor și 
invers, oamenii sunt nemulțumiți de autoritățile 
care-i conduc... și exemplele ar putea continua. 
Deși unele nemulțumiri pot avea o bază reală, 
foarte multe dintre acestea reflectă de fapt starea 
interioară a oamenilor. 

Biblia ne descoperă care este de fapt cauza 
nemulțumirii existente în societatea noastră. 
„Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer 
împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și 
împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care 
înăbușă adevărul în nelegiuirea lor.

Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumne-
zeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de 
Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, 
puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd 
lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare 
de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu 
se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut 
pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, 
nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri 
deșarte, și inima lor fără pricepere s-a întunecat.” 
(Romani 1:18-21). 

Conform studiului Național Happiness, 
realizat de Novel Research, 14,3% dintre români 
se declară profund fericiți, un anumit procent 
și-au declarat starea de fericire pe anumite nivele, 
iar 38,7% s-au declarat nefericiți. Obiectivul 
Național Happiness este de a înțelege gradul 

,
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de satisfacție și dinamica relației dintre nevoile 
populației și oferta societății. Studiul Național 
Happiness, măsoară indexul de fericire ce are la 
bază evaluarea gradului de satisfacție generală a 
vieții și evaluarea nivelului fericirii.

Cele 12 domenii pe care le însumează acest 
studiu sunt: bunăstarea materială, relațiile per-
sonale, educația, sănătatea, comunitatea, timpul 
liber, bunăstarea mintală, arta și cultura, relația 
cu vecinii, mediul înconjurător, munca, guverna-
rea/administrația publică. 

Sfânta Scriptură ne descoperă care sunt de 
fapt valorile care ar trebui să caracterizeze viața 
unui creștin, astfel încât să poată crea un echili-
bru în viața de zi cu zi între lucrurile materiale 
și spirituale, iar ca rezultat să genereze un mare 
câștig pentru viața aceasta, dar și pentru veșnicie.  
Apostolul Pavel spunea: „Negreșit, evlavia 
însoțită de mulțumire este un mare câștig.”  
(1 Timotei 6:6). 

Evlavia
O primă componentă a marelui câștig des-

coperit în Cuvântul lui Dumnezeu este evlavia. 
Cât de importantă este evlavia în viața noastră 
zilnică? Care este rolul acesteia? Cum o putem 
dobândi? Despre starea societății zilelor noastre 
apostolul Pavel ne avertiza, atât cu privire la lipsa 
evlaviei, cât și cu privire la o forma de manifestare 
superficială a evlaviei. „Să știi că în zilele din urmă 
vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubi-
tori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, 
hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, 
fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, 
clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubi-
tori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați; 
iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de 
Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar 
tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii 
aceștia.” (2 Timotei 3:1-5).  

Evlavia – „Sentiment religios manifestat prin-
tr-o scrupuloasă îndeplinire a practicilor bisericești, 
cucernicie. Comportare respectuoasă și admirativă 
față de cineva sau de ceva.” DEX.

„Ferește-te de basmele lumești și băbești. Ca-
ută să fii evlavios. Căci deprinderea trupească este 

de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în 
orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de 
acum și a celei viitoare.” (1 Timotei 4:7,8).  

Dacă a fost vreodată un timp când oricine 
se teme de Dumnezeu se cuvine să mediteze cu 
seriozitate, atunci acesta este acum, când evla-
via personală este esențială. Fiecare ar trebui să 
se întrebe: „Cine sunt eu și care este lucrarea 
și misiunea mea în acest timp? De care parte 
activez eu, de partea lui Hristos sau de partea 
vrăjmașului?” (Evenimentele ultimelor zile, pg. 72).

„Evlavia lăuntrică îi conferă credinciosului 
adevărat puterea de a exercita o influență spre 
bine.” (Evanghelizare, pg. 542). 

„O redeșteptare a adevăratei evlavii este cea 
mai mare și cea mai urgentă dintre toate nevoile 
noastre. Aceasta ar trebui să fie principala noastră 
preocupare. Trebuie să depunem eforturi serioase 
pentru a obține binecuvântarea Domnului, nu 
pentru că Dumnezeu nu ar fi dispus să-Și reverse 
binecuvântarea asupra noastră, ci pentru că noi 
nu suntem pregătiți s-o primim. Tatăl nostru cel 
ceresc este mult mai doritor să dea Duhul Său cel 
Sfânt celor care-L cer, decât sunt părinții doritori 
să le dea daruri bune copiilor lor. Lucrarea noas-
tră este aceea de a îndeplini condițiile prin care 
Dumnezeu a făgăduit să ne acorde binecuvân-
tarea Sa, prin mărturisire sinceră, smerenie, 
pocăință și rugăciune plină de zel. Nu ne putem 
aștepta la o redeșteptare, dacă nu ne rugăm pen-
tru ea.” (Evenimentele ultimelor zile, pg. 189). 

Mulțumirea 
A doua componentă din ingredientele 

marelui câștig spiritual în viața unui creștin este 
mulțumirea. Mulțumirea reprezintă satisfacția 
ce izvorăște din purtarea de grija a lui Dum-
nezeu față de noi. Nu mai ai nevoie de nimic 
altceva. Ești mulțumit cu ceea ce Dumnezeu ți-a 
încredințat și dispus să asculți de glasul Lui în 
fiecare domeniu al vieții tale, lăsând ca El să te 
călăuzească la fiecare pas în viața de zi cu zi. Viața 
unui creștin ar trebui să fie caracterizată de încre-
dere continuă în Dumnezeu și de mulțumire pen-
tru toate binecuvântările pe care le poseda. Dacă 
ești mulțumit având puține lucruri materiale, vei 
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putea fi mulțumit și în momentul în care vei avea 
mai multe valori materiale. Starea de mulțumire 
nu trebuie să depindă de anumite lucruri palpabi-
le, ci de prezența Domnului Isus în viața ta. 

„Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, 
pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nos-
tru Isus Hristos.” (Efeseni 5:20). Iar din propria lui 
experiență apostolul Pavel spunea: „Nu zic lucrul 
acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am 
deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă gă-
sesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. 
În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și 
flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul 
în Hristos care mă întărește.” (Filipeni 4:11-13). 

„Îngerii fug din locuința în care se rostesc cu-
vinte de discordie, unde mulțumirea este aproape 
străină inimii și unde critica sare de pe buze ca 
niște mingi negre, murdărind hainele și mânjind 
caracterul creștin.” (1 T., pg. 695).

„Nimic nu tinde să promoveze mai bine 
sănătatea trupului și a sufletului, decât un spirit 
de mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu. A 
rezista melancoliei, simțămintelor și gândurilor 
de nemulțumire constituie o datorie imperativă 
tot atât de mare precum este aceea de a ne ruga.” 
(Minte, caracter, personalitate, vol. 2, pg. 797). 

„Hristos a spus: „Căutați mai întâi Împărăția 
lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra”. Făgăduința 
aceasta nu va da greș niciodată. Noi nu ne 
putem bucura de favoarea lui Dumnezeu, dacă 
nu suntem de acord cu condițiile pe baza cărora 
acordă favoarea Sa. Făcând astfel, vom avea 
pacea, mulțumirea și înțelepciunea pe care lumea 
nu le poate nici da, nici lua. Dacă vreți, ca bise-
rică, să vă asigurați binecuvântarea Lui bogată, 
trebuie să faceți în mod individual ca El să fie 
primul, ultimul și cel mai bun în fiecare cuget, 
plan și lucrare. Ascultarea de Dumnezeu este 
prima îndatorire a creștinului. Un spirit smerit și 
o inimă recunoscătoare ne vor ridica mai presus 
de necazurile mărunte și dificultățile reale. Cu cât 
suntem mai puțin serioși, energici și vigilenți în 
serviciul Stăpânului, cu atât va stărui mintea mai 
mult asupra eului, mărind mușuroaiele în munți 
de dificultăți. Vom simți că suntem insultați, când 
nici cea mai mică lipsă de respect n-a fost măcar 
intenționată.” (4 T., pg. 610). 

„Luptați-vă să-i treziți pe bărbați și femei 
din insensibilitatea lor spirituală. Spuneți-le cum 
L-ați descoperit pe Isus și cât de binecuvântați 
ați fost când ați câștigat experiență în serviciul 
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Său. Spuneți-le ce binecuvântări aveți stând 
la picioarele lui Isus și învățând prețioasele 
lecții din Cuvântul Său. Vorbiți-le de bucu-
ria și mulțumirea vieții de creștin. Cuvintele 
voastre calde, arzătoare, îi vor convinge că voi ați 
descoperit mărgăritarul de mare preț. Cuvintele 
voastre optimiste, încurajatoare, să arate că ați do-
bândit cu siguranță educația cea înaltă. Aceasta 
este lucrarea misionară autentică, iar când aceasta 
se va face, mulți se vor trezi ca dintr-un vis.” (Lu-
crarea misionară medicală, pg. 332).

„O minte mulțumită, un spirit vesel repre-
zintă sănătate pentru trup și putere pentru suflet. 
Nimic nu produce atât de mult boală ca depresia, 
descurajarea și tristețea.” (Idem, pg. 106). 

În ce nu ar trebui să fim mulțumiți?
„Nu vă mulțumiți cu atingerea unui stan-

dard scăzut. Noi nu suntem ceea ce am putea 
fi sau ceea ce dorește Dumnezeu să fim. Dum-
nezeu ne-a dat puteri ale rațiunii, nu pentru 
a rămâne inactive sau pentru a fi stricate prin 
urmărirea unor scopuri pământești și josnice, 
ci pentru a putea fi dezvoltate în cea mai înaltă 
măsură, rafinate, sfințite, înnobilate și folosi-
te pentru promovarea intereselor împărăției 
Sale.” (Divina vindecare, pg. 498). 

„Dragi tineri, care este țelul și scopul vieții 
voastre? Aveți ambiția de a dobândi educația 
care vă va asigura prestigiu și cinste? Aveți vise 
pe care nu le puteți nici măcar exprima – că 
într-o zi veți ajunge în vârful muntelui măreției 
intelectuale? ...Fiecare din voi își poate atinge 
obiectivele. Nu vă mulțumiți cu mediocritatea. 
Țintiți sus și depuneți eforturi pentru a vă atinge 
ținta.” (Chemați să fim diferiți, pg. 99). 

 „Poporul lui Dumnezeu trebuie să acționeze 
înțelept. Ei nu trebuie să fie mulțumiți, până 
când fiecare păcat cunoscut nu este mărturisit; 
apoi, este privilegiul și datoria lor să creadă că 
Domnul Isus îi acceptă.” (1 T., pg. 166).

Concluzii
„Evlavia este folositoare în orice privință, 

întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei 
viitoare.” (1 Timotei 4:8).  „Idealul lui Dumne-

zeu pentru copiii Săi este mai înalt decât gândirea 
omenească cea mai înaltă. Evlavia, asemănarea 
cu Dumnezeu, este scopul care trebuie atins.” 
(Educația, pg. 18).

„Ca să fim fericiți, trebuie să ne străduim să 
obținem acel caracter care a fost manifestat de 
Hristos. Două dintre caracteristicile însemnate 
ale lui Hristos au fost lepădarea de șine și binefa-
cerea… Urmând exemplul Mântuitorului nostru, 
noi putem fi în părtășie sfântă cu El; și căutând 
zilnic să imităm caracterul Lui și să urmăm 
pilda Lui, vom fi o binecuvântare pentru lume 
și vom avea mulțumire aici și viața veșnică după 
aceea.” (4T., pg. 227).

„Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela Mă 
proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, 
aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.” 
(Psalmii 50:23). 

„Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu 
se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să 
aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, 
cu evlavie și cu frică.” (Evrei 12:28). Amin!    p
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    Ce este îngâmfarea? 
    Cum mă poate afecta pe mine?

Partea a doua Peter D. Lausevic

În numărul trecut al revistei am discutat despre problemele 
obișnuite ale îngâmfării și am explicat cum este aceasta o contrafa-
cere a credinței adevărate. 

Îngâmfarea se poate manifesta în multe feluri. Unul dintre 
cele mai rele păcate ale îngâmfării constă în faptul că noi credem că 

deja am ajuns să avem un caracter neprihănit – sau cumva presupunem 
că păcatul este ceva ce nu ne va mai ataca niciodată din moment ce ne-
am predat viața lui Hristos și suntem botezați. „Dacă zicem că n-avem 

păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi” (1 Ioan 1:8). Cu 
acest tip de atitudine, noi nu avem nimic de mărturisit și prin urmare, 
nimic pentru ce să primim iertare. Dar, „dacă ne mărturisim păcatele, 
El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice 
nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul 
lui nu este în noi” (versetele 9, 10). „Atitudinea lui Pavel este atitu-
dinea pe care oricare dintre urmașii lui Hristos ar trebui să o adopte; 
pentru că vom fi mereu îndemnați să mergem pe calea noastră, luptând 
în dreptate pentru coroana nepieritoare. Nimeni să nu se creadă 
perfect. Lăsați îngerii raportori să scrie istoria sfintelor strădanii și 
conflicte ale copiilor lui Dumnezeu, lăsați-i să raporteze rugăciunile și 
lacrimile lor; dar nu lăsați pe Dumnezeu să fie dezonorat prin procla-

marea de pe buzele oamenilor, declarând, ‘Eu sunt neprihănit. Eu 
sunt sfânt.’ Buzele sfințite nu vor rosti niciodată cuvinte atât de 

îngâmfate. Pavel a fost transportat până la cel de-al treilea cer, 
și a văzut și auzit lucruri ce nu se pot descrie, și totuși umila 

lui declarație este: ‘Nu că am și câștigat premiul sau că am și 
ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să îl apuc.’ Lăsați 

îngerii din ceruri să scrie despre biruințele lui 
Pavel luptând lupta cea bună a credinței. 

Lăsați cerul să se bucure de umblarea 
lui statornică spre ceruri, fără să 
piardă din vedere premiul pentru 

care el socotește orice altceva 
ca fiind un gunoi. Lăsați 

îngerii cerului să se bucure 
să spună despre biruințele 
lui, dar nu-l lăsați pe Pavel 
să se laude pe sine fălindu-
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se cu câștigurile sale.” – The Signs of the Times, 23 
martie 1895. 

De fapt, care ar trebui să fie atitudinea 
noastră? „Nu că am și câștigat premiul sau 
că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, 
căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat 
de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că l-am 
apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce 
este în urma mea și aruncându-mă spre ce este 
înainte, alerg spre țintă, pentru premiul che-
mării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” 
(Filipeni 3:12-14). 

Principala problemă a îngâmfării este 
mândria voinței noastre deasupra voinței lui 
Dumnezeu. „Mândria merge înaintea pieirii, și 
trufia merge înaintea căderii” (Proverbe 16:18). 
Așa a fost și în cazul Babilonului. „Chemați 
împotriva Babilonului pe arcași: voi toți care 
încordați arcul! Tăbărâți în jurul lui ca nimeni 
să nu scape, răsplătiți-i după faptele lui, faceți-i 
întocmai cum a făcut și el! Căci s-a semețit 
împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Is-
rael!” (Ieremia 50:29). Cuvântul în ebraică care 
este tradus aici cu „semețit” (proud=mândru), 
are aceeași proveniență cu un cuvânt care în altă 
parte este tradus cu „îngâmfat.” 

Un alt exemplu de atitudine greșită putem 
găsi în cazul lui Faraon, unde același cuvânt 
în Exodul 18:11 este tradus cu „trufie”: „Și 
Ietro a zis: Binecuvântat să fie Domnul, care 
v-a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna 
lui faraon, El, care a izbăvit poporul din mâna 
egiptenilor! Cunosc acum că Domnul este mai 
mare decât toți dumnezeii; căci în lucrul în 
care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus 
de ei”(Exodul 18:10,11). Dar Faraon nu era 
singurul care avea această problemă. Chiar și 
copiii lui Israel o aveau. Credincioșii din tim-
pul lui Neemia au mărturisit lui Dumnezeu că 
„părinții noștri s-au îngâmfat și și-au înțepenit 
grumazul. N-au urmat poruncile Tale, n-au 
vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care 
le făcusei pentru ei. Și-au înțepenit grumazul; 
și, în răzvrătirea lor, și-au pus o căpetenie ca 
să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu ești un 
Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, 

încet la mânie și bogat în bunătate, și nu i-ai 
părăsit” (Neemia 9:16, 17). Ce Dumnezeu 
iertător avem! Încă o dată, ar trebui să subli-
niem că păcatul îngâmfării este atunci când o 
persoană știe și înțelege voia lui Dumnezeu, 
dar refuză să se supună, bazându-se intenționat 
pe mila lui Dumnezeu pentru a-l acoperi. 
Citim în Neemia 9:26-29 că, deși copiii lui 
Israel „s-au răsculat și s-au răzvrătit” împotriva 
lui Dumnezeu, El a căutat să îi aducă înapoi la 
legea Sa. „Dar ei au stăruit în îngâmfarea lor și 
nu au ascultat” de poruncile Sale, ci au păcă-
tuit împotriva orânduielilor Sale „care fac viu 
pe cel ce le împlinește, și au întors spatele cu 
îndărătnicie, și-au înțepenit grumazul și n-au 
ascultat.” Aceasta este, de asemenea, răzvrătire 
sau vrăjitorie. „Căci neascultarea este tot atât 
de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este 
mai puțin vinovată decât închinarea la idoli” 
(1 Samuel 15:23). De ce sunt oamenii atât de 
înclinați spre acest tip de păcat? „Pentru că nu 
se aduce repede la împlinire hotărârea dată îm-
potriva faptelor rele, de aceea este plină inima 
fiilor oamenilor de dorința să facă rău.” (Ecle-
siastul 8:11). „Cât de recunoscători ar trebui să 
fim că Dumnezeu este încet la mânie! Ce gând 
minunat este acesta că Omnipotența pune o 
piedică în măreața Lui putere! Dar pentru că 
Dumnezeu este îndurător și îndelung răbdător, 
inima omului manifestă deseori tendința de a 
se aventura încrezător în a aduna păcat peste 
păcat! ... Răbdarea lui Dumnezeu nu ar trebui 
să întărească pe păcătos în încălcare continuă 
a legii, ci ar trebui să îl determine să caute 
iertarea lui Dumnezeu, pentru ca faptele care 
stau în contul său în registrele cerului să fie 
anulate.” (The Upward Look, pg. 41). 

„Pentru că Dumnezeu este milostiv, și 
gata să ierte, sunt unii care spun că nu este 
primejdios să nu ascultăm de El. Dar aceasta 
este îngâmfare. Dumnezeu va ierta pe toți care 
caută îndurare și părăsesc păcatul. Dar pe cei 
care aleg să nu asculte de El, El nu îi poate 
binecuvânta.” (The Story of Jesus, pg. 46). 

Un lucru pe care îl putem observa din 
aceste referințe la mândrie și îngâmfare este că 

15Viața de credință



 Dumnezeu va ierta pe toți  
care caută îndurare și părăsesc păcatul...

în fiecare caz cineva se răzvrătește împotriva 
poruncilor lui Dumnezeu. Psalmistul declară: 
„Tu mustri pe cei îngâmfați, pe blestemații 
aceștia care se rătăcesc de la poruncile Tale.” 
(Psalmii 119:21). Aceștia sunt chiar aceia care 
se războiesc împotriva celor credincioși care 
păzesc legea lui Dumnezeu. „Niște îngâmfați 
urzesc neadevăruri împotriva mea, dar eu 
păzesc din toată inima mea poruncile Tale.” 
(Psalmii 119:69). 

Stimați frați, care ar trebui deci să fie rugă-
ciunea fiecăruia dintre noi? „Legea Domnului 
este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia 

Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui 
neștiutor. Orânduielile Domnului sunt fără 
prihană și înveselesc inima; poruncile Lui sunt 
curate și luminează ochii. ... Cine își cunoaște 
greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe 
care nu le cunosc. Păzește, de asemenea, pe robul 
Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste 
mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de 
păcate mari.” (Psalmii 19:7, 8, 12,13).    p

Va continua în următorul număr...

(Articol tradus din Youth messenger, vol. 36, nr. 2).
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Restaurarea
Cătălin Barnea

Vechiul Testament este o carte în 
care unii dintre noi citesc mai rar. 
Ea este istoria unui popor. Vorbește 
mult despre împărați, despre profeți 

despre tot felul de familii și seminții și trebuie 
multă înțelepciune de la Domnul pentru a avea 
o imagine de ansamblu a acestei istorii din cele 
treizeci și nouă de cărți de la Geneza la Maleahi.

Vă propun să ne oprim puțin pentru a ana-
liza una din aceste frumoase cărți ale Vechiului 
testament, anume Neemia.

Între liderii Vechiului Testament, puțini 
au fost mai capabili și mai proeminenți decât 
Neemia. Foarte probabil că Neemia s-a născut 
în exil, în Persia. Numele lui înseamnă Iehova 
mângâie. El a excelat prin calități administrati-
ve, prin organizare. Cred că această carte a fost 
scrisă în jurul anilor patru sute treizeci, în timp 
ce împăratul Artaxerxe domina zona aceia.

Poporul a fost dus în robie de Babiloni-
eni, în urma păcatelor repetate și Dumnezeu a 
îngăduit acestei națiuni puternice să cucerească 
pe Iuda, să-l ducă în robie și să aibă parte de 
experiențe dramatice. Casa lui Dumnezeu pole-
ită cu aur, vasele Domnului de cinste, cântăreții, 
poporul sfânt, femeile copii și bărbații toți au 
fost batjocoriți, iar unii dintre ei chiar omorâți. 
Casa Domnului a fost arsă, zidurile au fost dărâ-
mate. Ierusalimul care era odinioară împodobit 

de cinste și de slava lui Dumnezeu a ajuns un 
morman de dărâmături acoperit de rușine.

Păcatul și-a spus cuvântul. Nu a fost vorba 
de un păcat în care poporul a căzut deodată și 
mai apoi s-a pocăit, ci a fost vorba de un mod de 
viață păcătos din care poporul nu a mai vrut să 
iasă. A fost vorba de idolatrie, căsătorii mixte, 
divorț și recăsătorie. A fost vorba de păcate care 
se repetau mereu sfidând autoritatea lui Iehova, 
Dumnezeului care i-a adus în țară. Atunci 
Dumnezeu le-a oferit ca și celorlalte seminții 
experiența exilului pentru multe zeci de ani.

Împărații din vremea aceea erau obsedați de 
ideea de a nu fi otrăvită băutura sau mâncarea, de 
aceea alegeau oameni de mare încredere care le 
gustau băutura sau mâncarea, iar dacă erau otră-
vite cumva mureau ei și nu împăratul. Omul care 
îndeplinea această sarcină pentru Artaxerxe era 
Neemia, un evreu ce trăia departe de patria sa. 

„În luna Nisan, anul al douăzecilea al împă-
ratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, 
am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată 
nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis: 
„Pentru ce ai faţa tristă? Totuși nu ești bolnav; 
nu poate fi decât o întristare a inimii.” Atunci 
m-a apucat o mare frică și am răspuns împăra-
tului: „Trăiască împăratul în veac! Cum să n-am 
faţa tristă când cetatea în care sunt mormintele 
părinţilor mei este nimicită și porţile ei sunt arse 
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de foc?” (Neemia 2:1-3). Poate  că l-a întrebat 
și din grijă pentru el, dar sigur l-a întrebat din 
suspiciune. Atunci când omul care încerca vinul 
era trist, pentru împărat era un semn de între-
bare. Nu cumva știe ceva? Nu cumva ascunde 
ceva? Nu cumva a aflat că s-a pus ceva la cale? 
Nu cumva a fost cumpărat de dușmani? Dar 
problema lui Neemia era alta: Și am răspuns 
împăratului: „Trăiască împăratul în veac! Cum 
să n-am faţa tristă când cetatea în care sunt mor-
mintele părinţilor mei este nimicită și porţile ei 
sunt arse de foc?” (Neemia 2:3).

Repatrierea evreilor a avut loc în câteva 
etape. Prima etapă a avut loc în 538 – 537 sub 
Zorobabel,  supraveghind construcția templului. 
Apoi a urmat 80 de ani de tăcere. După această 
perioadă  urmează un al doilea grup care merge în 
țară, de data aceasta cărturarul Ezra. El supra-
veghează modul de închinare, face reformă în 
activitățile de la templu. La treisprezece ani după 
Ezra, Neemia întâlnește pe unii care au venit 

din Ierusalim și el întrebă ,,cum este 
cetatea preaiubită, locul părinților 
mei?”  și ei aduc o veste foarte tristă: 
Ei mi-au răspuns: „Cei ce au mai 
rămas din robie sunt acolo, în ţară, 
în cea mai mare nenorocire și ocară; 
zidurile Ierusalimului sunt dărâmate 
și porţile sunt arse de foc.” (Neemia 
1:3). Ierusalimul este în rușine, este 
sub dărâmături, nu este slavă, poporul 
este dominat de arabi de amoriți. 
Gheșem, Tobia, Sambalat  adminis-
trează țara lui Dumnezeu. Când am 
auzit aceste lucruri, am șezut jos, am 
plâns și m-am jelit multe zile. Am 
postit și m-am rugat înaintea Dum-
nezeului cerurilor.” (Neemia 1:4).

Oamenii plâng atunci când 
pierd ceva foarte personal, ceva ce 
este legat de viața lor. Pentru acest 
bărbat, Ierusalimul era sufletul său. 
El se trezea în fiecare dimineață cu 
gândul la Ierusalim, pentru el, viața 
însemna Ierusalimul, de aceia a jelit 
multe zile și a postit.

Sesizați uneori anumite dărâmături în în-
chinare, în modul care se predică sau în rândul 
celor care conduc poporul Domnului? Sesizați 
anumite dărâmături în trupul lui Hristos, în 
construcția bisericii mondiale a Domnului? 
Observați cum s-a comportat un bărbat care 
a făcut reformă, a stat jos ca să fie sigur că se 
gândește, că nu se pripește. Apoi s-a jelit, l-a 
durut situația în care era Ierusalimul, l-a mâhnit 
lipsa slavei de acolo, vedea cum rușinea acoperea 
țara. Inima sa era frântă când a auzit că templul 
are urme de fum, se gândea la vasele de cinste 
din care beau împărații păgâni. Atunci a plâns, 
s-a rugat și a postit.

Vrem trezire spirituală? Cine stă jos, cine se 
jelește, postește și se roagă? Ce metode folosim 
pentru a încerca să fim în armonie? Neemia a 
stat jos, a plâns, a postit și s-a rugat. Acesta este 
armamentul duhovnicesc ce stă la îndemâna 
celor care vor să arunce rușinea de pe proprie-
tatea lui Dumnezeu. Este metoda sfinților, să 
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aducă din nou slavă în patria lui Iehova.  Așa se 
comportă oamenii lui Dumnezeu.  

Atunci când se întâmplă ceva în biserică, 
există un Neemia care intervine și se implică 
pentru a face ca lucrurile să se întâmple așa 
cum dorește Dumnezeu; alții se uită și sunt 
indiferenți, pentru că nici măcar nu știu să facă 
deosebire între lucruri, nu știu ce se întâmplă. 
Însă sunt și unii care se împotrivesc, fac greve și 
proteste.

Vă rog să vă gândiți cu discernământ că 
timpul se scurge și Domnul ne cheamă să facem 
lucrurile să se întâmple așa cu vrea El. Avem în 
față încă puțin timp și încă un an se va duce din 
viața noastră. Să ne rugăm și să plângem pentru 
starea poporului. Credem că Dumnezeu ne 
va binecuvânta. Se va uita la postul cu care ne 
apropiem de El, la intenția să corectăm lucrurile 
care nu sunt după voia Lui în viața noastră, în 
casele noastre și în biserica lui Dumnezeu. Dacă 
cineva vrea să facă lucrul acesta, să-l facă cu tra-
gere de inimă, că Dumnezeul acela care a văzut 
atitudinea lui Neemia va vedea și după trei mii 
de ani atitudinea ta.

Apoi vine vremea ca el să acționeze. Și 
împăratul mi-a zis: „Ce ceri?” Eu m-am rugat 

Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratu-
lui: „Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul 
tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea 
mormintelor părinţilor mei, ca s-o zidesc din 
nou.” (Neemia 2:4-5). Apoi am zis împăratului: 
„Dacă găsește împăratul cu cale, să mi se dea scri-
sori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă 
lase să trec și să intru în Iuda, și o scrisoare pentru 
Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea 
lemne să fac grinzi pentru porţile cetăţuiei de 
lângă casă, pentru zidul cetăţii și pentru casa în 
care voi locui.” Împăratul mi-a dat aceste scrisori, 
căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste 
mine”. (Neemia 2:7-8).

Dacă vrei să faci trezire, nu o vei putea face 
singur. Caută pe cei care plâng și postesc pentru 
rușinea lui Israel, roagă-te împreună cu ei. Nee-
mia nu a făcut singur trezirea. El s-a unit cu alții 
care au putut să plângă ca el.

Atunci când a ajuns la Ierusalim, a văzut cu 
adevărat realitatea. „Am ajuns la Ierusalim și am 
rămas acolo trei zile. După aceea, m-am sculat 
noaptea cu câţiva oameni, fără să fi spus cuiva 
ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac 
pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, 
afară de vita pe care călăream. Am ieșit noaptea 

pe Poarta Văii și 
m-am îndreptat 
spre Izvorul 
Balaurului și spre 
Poarta Gunoiu-
lui, uitându-mă 
cu băgare de 
seamă la zidurile 
dărâmate ale 
Ierusalimului și 
la porţile lui arse 
de foc. Am trecut 
pe la Poarta 
Izvorului și pe la 
Iazul Împăratu-
lui, și nu era loc 
pe unde să treacă 
vita care era sub 
mine.” (Neemia 
2:11-14).  
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Atunci a jelit, și a zis: asta merită Dumnezeu? 
Dumnezeul care ne-a scos din Egipt, care ne-a 
dat măslini, asta primește El de la noi? Dă-
râmături și rușine? Le-am zis atunci: „Vedeţi 
starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul 
este dărâmat și porţile sunt arse de foc. Veniţi 
să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai 
fim de ocară!” Și le-am istorisit cum mâna cea 
bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și 
ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să 
ne sculăm și să zidim!” Și s-au întărit în această 
hotărâre bună. (Neemia 2:17-18). Însă au fost și 
unii care s-au împotrivit, nu le-a plăcut că popo-
rul se regrupează! Sanbalat, Horonitul, și Tobia, 
slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu 
le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele 
copiilor lui Israel. (Neemia 2:10).

Primii oameni din popor care și-au asumat 
responsabilități, și au pus mâna pe sabie și pe 
mistrie au fost preoții. „Marele preot Eliașib s-a 
sculat împreună cu fraţii săi, preoţii, și au zidit 
Poarta Oilor. Au sfinţit-o și i-au pus ușile; au 
sfinţit-o de la turnul Mea până la turnul lui Ha-
naneel.” (Neemia 3:1). Preoții sunt întotdeauna 
primii oameni care trebuie să vină la rugăciune, 

să fie exemplu, să fie punctuali și îmbrăcați de-
cent. Liderii trebuie să înceapă. Niciodată nu va 
merge o lucrare bine, dacă cel care este în fruntea 
ei este mai puțin serios, punctual sau integru. 
Preoții au fost alături de Neemia și au cerut 
responsabilități. Ei au reparat poarta oilor. Pe 
acolo urma să fie aduse oile care aveau să fie jert-
fite Domnului. Avem nevoie de astfel de oameni, 
oameni morali, spirituali care sa zică; eu și casa 
mea mă ocup de această parte a zidului. Poarta 
aceasta, una din cele doisprezece, este proble-
ma mea. Atunci după ei alții și alții le-a urmat 
exemplul. „Alături de Eliașib au zidit și oamenii 
din Ierihon; alături de el a zidit și Zacur, fiul lui 
Imri. Fiii lui Senaa au zidit Poarta Peștilor. Au 
acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile, încuieto-
rile și zăvoarele. Alături de ei, a lucrat la dregerea 
zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; 
alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, 
fiul lui Meșezabeel; alături de ei a lucrat Ţadoc, 
fiul lui Baana; ....” (Neemia 3:2-4).

Atunci când lucrurile încep să se miște, 
apare Satan și te batjocorește. „Când a auzit 
Sanbalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a 
supărat foarte tare. Și-a bătut joc de iudei și a zis 
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Este timpul generației  
           noastre să reparăm zidul acum. 

Ne așteaptă poarta oilor, ne așteaptă dărâmătura de la colț. Suntem 
chemați să jelim pentru că nu mai este slavă în familii și adunări. Să nu ne 
ascundem niciodată, căci cel care este cu noi, domină cerul și pământul și va 
fi în stare să ne apere și să ne binecuvânteze.

înaintea fraţilor săi și înaintea ostașilor Samariei: 
„La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare 
vor fi lăsaţi să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor 
isprăvi? Oare vor da ei viaţă unor pietre înmor-
mântate sub mormane de praf și arse de foc?” 
Tobia, Amonitul, era lângă el și a zis: „Să zidească 
numai! Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul 
lor de piatră.” (Neemia 4:1-3). Știți care este rolul 
ironiei? Să descurajeze! Și tu te-ai apucat acum 
să faci ordine? Nu știi cine ești? Nu vezi că nu ai 
simpatizanți? Crezi că vei reuși ceva? Ironia te 
lovește în centrul personalității, îți ia încrederea. 
Ea are rolul să pună în față slăbiciunile, lipsa de 
pregătire, lipsa de experiență. Dar cine atacă cu 
ironie, folosește o metodă vicleană asemenea lui 
Tobia și Sambalat. Ei au batjocorit poporul, zi-
când: „Să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, 
le va dărâma zidul lor de piatră.”  Însă alături de 
Neemia zidul se înălța, cetatea prindea contur. 
Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni 
până la jumătate din înălţimea lui. Și poporul 
lucra cu inimă.” (Neemia 4:6).

Cu mari greutăți, au reușit au terminat 
zidul, atunci a venit bucuria pe fața lui Neemia, 
căci slava Domnului era peste cetatea iubită. 

Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra 
și leviţii care învăţau pe popor au zis întregului 
popor: „Ziua aceasta este închinată Domnului 
Dumnezeului vostru; să nu vă bociţi și să nu 
plângeţi!” Căci tot poporul plângea când a auzit 
cuvintele Legii.” (Neemia 8:9).

Popor al Domnului, sunt dărâmături în 
viața personală, sunt dărâmături în familii, 
sunt dărâmături în lucrarea lui Dumnezeu? De 
aceea vă rog să vă întrebați: care vrea să stea jos 
pentru ca să plângă, să postească să se roage? 
Să ia într-o mână sabia, pentru a apăra lucrarea 
lui Dumnezeu, iar în cealaltă mistria, pentru a 
ridica porțile dărâmate din lucrarea lui Dum-
nezeu. Generația aceasta este chemată pentru 
lucrarea de acum. Dacă nu participi acum la 
ridicarea zidului, Dumnezeu o va face cu alții, 
dar tu, unde îți vei petrece veșnicia? Este timpul 
generației noastre să reparăm zidul acum. Ne 
așteaptă poarta oilor, ne așteaptă dărâmătura 
de la colț. Suntem chemați să jelim pentru că 
nu mai este slavă în familii și adunări. Să nu ne 
ascundem niciodată, căci Cel care este cu noi, 
domină cerul și pământul și va fi în stare să ne 
apere și să ne binecuvânteze.    p
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Cel ce va  
  birui…

În cartea Apocalipsei găsim scrie următoa-
rele făgăduințe: 

„Celui ce va birui îi voi da să mănân-
ce din pomul vieții, care este în raiul lui 

Dumnezeu.” (Apocalipsa 2:7).
„Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat 

de a doua moarte.” (Apocalipsa 2:11). 
 „Celui ce va birui îi voi da să mănânce 

din mana ascunsă și-i voi da o piatră albă; și pe 
piatra aceasta este scris un nume nou pe care 
nu-l știe nimeni decât acela care-l primește.” 
(Apocalipsa 2:17).

„Celui ce va birui și celui ce va păzi până 
la sfârșit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste 
neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fier și le va 
zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și 
Eu putere de la Tatăl Meu. Și-i voi da luceafărul 
de dimineață.” (Apocalipsa 2:26-28).  

„Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine 
albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din 
Cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea 
Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.” (Apoca-
lipsa 3:5).  

„Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Tem-
plul Dumnezeului Meu, și nu va mai ieși afară din 
el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și 

Samuel Negruț

numele cetății Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, 
care are să se coboare din cer de la Dumnezeul 
Meu, și Numele Meu cel nou.” (Apocalipsa 3:12). 

„Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine 
pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am 
biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui 
de domnie.” (Apocalipsa 3:21).

Găsim în aceste versete unele dintre cele 
mai frumoase făgăduințe făcute de Dumnezeu 
celor care vor fi în final biruitori. Aceste versete 
au menirea să trezească în inima cititorului 
dorința de a ieși biruitor și în final să se bucure 
de minunatele făgăduințe făcute de Isus. 

Este nevoie totuși să avem o înțelegere clară 
cu privire la lupta pe care o avem de dus, ca nu 
cumva la final să ne trezim că am luptat în zadar. 
Apostolul Pavel spunea despre sine: „Eu deci 
alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă 
lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în 
vânt.” Apostolul Pavel avea o înțelegere clară cu 
privire la această luptă. 

Să observăm câteva aspecte legate de luptă 
și felul în care oamenii au înțeles-o.   

Despre ultimul conflict direct dintre 
împărăția luminii și cea a întunericului la 
sfârșitul celor o mie de ani, citim: 
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„Acolo sunt împărați și generali care au 
cucerit popoare, viteji care n-au pierdut nici o 
bătălie, luptători mândri și ambițioși, a căror 
apropiere făcea împărățiile să tremure. Prin 
moarte, n-au suferit nici o schimbare. Când ies 
din morminte, își reiau cursul gândurilor chiar 
de acolo de unde au încetat. Sunt mânați de 
aceeași dorință de cucerire care-i stăpânea când 
au căzut.” (Marea luptă, pg. 664). 

Oameni care n-au pierdut nicio bătălie și 
totuși o vor pierde pe ultima, oameni care și-au 
identificat greșit vrăjmașul și aceasta este de fapt 
esența greșelii în acest război. 

Tot Pavel definește cine este adevăratul 
vrăjmaș și care este terenul de bătălie: „Căci noi 
n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, 
ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui 
veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în 
locurile cerești.” (Efeseni 6:12). 

Lupta aceasta se desfășoară în locurile 
cerești, adică în mintea fiecăruia, loc pe care 
Dumnezeu și L-a rezervat pentru Sine încă de la 
creațiune. 

Să observăm un alt text biblic: 
„M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat 

înduplecat; ai fost mai tare decât mine și m-ai 
biruit!” (Ieremia 20:7).

Atunci când citim acest verset ne gândim 
la experiența lui Iacov de la pârâul Iaboc și felul 
în care a ieșit biruitor cu Dumnezeu și oamenii. 
Asemenea experienței lui Iacov, Dumnezeu 
duce o luptă cu fiecare persoană din această 
lume, caută să înduplece, să convingă, să deschi-
dă mintea ca omul să înțeleagă natura adevăratei 
lupte, adevărul ca pentru a ieși biruitor asupra 
lumii, firii și diavolului trebuie să fii biruit de 
Isus, să fii supus lui Isus. 

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

Este imposibil să biruim pe diavolul, dacă 
nu ne-am supus lui Isus!

Cum să ne supunem lui Isus? „Noi răstur-
năm izvodirile minții și orice înălțime care se 
ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu; și 

orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”  
(2 Corinteni 10:5).

Să observăm acum o ilustrație biblică: 
„În anul al treilea al lui Cirus, împăratul 

Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, nu-
mit Beltșațar. Cuvântul acesta, care este adevă-
rat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luare 
aminte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. 
În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am 
fost în jale.” (Daniel 10:1, 2).

„Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit și 
scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care 
ți le voi spune acum și stai în picioare în locul 
unde ești; căci acum sunt trimis la tine!” După 
ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremu-
rând. El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! 
Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea 
dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să 
te smerești înaintea Dumnezeului tău, și toc-
mai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! 
Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat 
împotrivă douăzeci și una de zile; însă iată că 
Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, 
mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, 
lângă împărații Persiei.” (Daniel 10:11-13).

„Apoi mi-a zis: „Nu te teme de nimic, om 
preaiubit! Pace ție! Fii tare și cu inimă!” Și pe 
când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: 
„Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit.” El 
mi-a zis: „Știi pentru ce am venit la tine? Acum 
mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Per-
siei; și când voi pleca, iată că va veni căpetenia 
Greciei!” (Daniel 10:19, 20).

Analizând aceste pasaje putem observa 
câteva lecții importante. Daniel primește o 
vedenie de la Dumnezeu. Este atât de preocupat 
de semnificația ei, încât postește trei săptămâni 
și se luptă cu Dumnezeu în rugăciune pentru 
înțelesul ei. Dumnezeu îi ascultă rugăciunea 
din cea dintâi zi de când a început să se roage 
și să postească, dar răspunsul la rugăciune vine 
abia după trei săptămâni. 

De ce trei săptămâni? Pentru că atât a durat 
lupta dusă de îngerul Gabriel, ajutat de Mihail 
(Isus), împotriva căpeteniei Persiei, împăratul 
Cirus. În realitate Isus și Gabriel au luptat 
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Ești tu membru al bisericii?

împotriva lui Satan, pe terenul (în mintea) 
împăratului. Miza acestei lupte a fost hotărârea 
de restabilire a poporului Israel ca națiune și re-
construirea Ierusalimului și a templului distrus. 

De multe ori și noi suntem poate 
preocupați de anumite probleme, poate de sta-
rea spirituală a anumitor persoane, de unii care 
stau departe de Isus, ne rugăm, poate și postim, 
căutăm să facem eforturi pentru a-i salva și, cu 
toate acestea, se întâmplă ca răspunsul la rugă-
ciune să întârzie. Poate ne rugăm pentru copiii 
noștri sau pentru părinți sau oricare altă per-
soană. Studiind aceste pasaje suntem îndemnați 
să așteptăm cu speranță răspuns la rugăciunile 
noastre. Dumnezeu duce o luptă extraordinară 
cu fiecare persoană și, cel mai impresionant lu-
cru, El este ajutat de rugăciunile noastre. Într-o 
oarecare măsură Dumnezeu insistă pe lângă per-
soanele pentru care ne rugăm mai mult, decât 
dacă nu ne-am ruga și nu am lucra pentru ele. 

Ca o comparație în industria prelucrării 
materialelor metalice și aliajelor, există domenii 
în care este nevoie ca produsele să prezinte anu-
mite proprietăți speciale. Pentru realizarea aces-
tora, unele materiale trebuie să fie sudate. Însă 
nu toate materialele pot fi sudate în condiții 
normale. Pentru aceste prelucrări se pregătesc 
anumite locuri speciale numite camere vidate. 
Ceea ce vreau să scot în evidență este că timpul 
de pregătire al unui astfel de ambient poate dura 
zile sau chiar săptămâni, în timp ce prelucrarea 
propriu-zisă durează secunde sau minute. 

Vedem uneori persoane care și-au schimbat 
comportamentul din rău în bine. Când s-a în-
tâmplat aceasta? Isus vorbea lui Nicodim despre 
nașterea din nou și despre lucrarea vântului. 
Când au loc acestea?

Sudura omenescului cu divinul este una din 
cele mai mari taine ale evangheliei. Poate că aceas-
ta este o lucrare spontană, însă timpul de pregătire 
este diferit de la o persoană la alta și poate dura 
mult mai mult decât unirea propriu-zisă. 

O altă învățătură: auzim foarte multe 
predici și rezultate invers proporționale cu 
măsura lor. De ce se întâmplă astfel? Cât timp 
s-a alocat înainte de predică în lupta cu Dumne-

zeu în rugăciune, ca El să câștige biruință asupra 
vorbitorului și ascultătorilor? Poate tocmai 
datorită lipsei timpului de pregătire nu se mai 
văd impresiile Duhului Sfânt, acele hotărâri din 
toată inima de a sluji lui Dumnezeu. 

„Mă întristează faptul că frații care iau parte 
la conferință nu simt în general importanța de a se 
pregăti mai întâi pentru adunare. În loc să se con-
sacre înainte de a veni la Dumnezeu, ei așteaptă 
până merg la adunare, pentru ca acolo să se facă 
pentru ei această lucrare necesară.” (2 T., pg. 46). 

Lupta credinței durează o viață întreagă. 
„Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpe-
teniei Persiei.” (Daniel 10:20), însă privind la 
minunatele perspective puse înaintea noastră de 
Isus, Mântuitorul nostru și având făgăduința: 
„Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne 
dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos.” 
(1 Corinteni 15:57), că prin Isus vom ieși biru-
itori, să ne aruncăm cu hotărâre în lupta care ne 
stă înainte pentru dobândirea vieții veșnice, dar 
să nu-i uităm nici pe semenii noștri, care sunt și 
ei, asemenea nouă, candidați la moștenirea celui 
ce va birui!    p
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Partea a doua

În această a doua parte a acestei serii, vom 
aborda tema relației cu biserica în contex-
tul sfatului lui Pavel pentru noi, din cartea 
Efesenilor. 
Nu vreau să spun că relația cu biserica este cea 

mai importantă sau cea mai influentă relație pe 
care o poate avea cineva. Ea se află puțin mai jos 
pe listă. Totuși lecțiile despre relația cu biserica, 
pe care le putem extrage, ne vor ajuta în orice altă 
relație pe care o avem. Putem învăța din sfatul 
lui Pavel adresat bisericii cum să avem relații de 
căsătorie bune, familii bune și prietenii bune. 

Privind la biserică înseamnă că privim la 
omenire, în general. Natura umană este divizi-
bilă la doi. Toți se încadrează într-un grup sau 
altul. Mai mult decât faptul că ne potrivim la 
unul dintre cele două grupuri – noi contribuim 
la fiecare relație dintr-unul sau celălalt grup. Ne 
comportăm asemenea lui Cain față de Abel sau 
asemenea lui Abel față de Cain. Acțiunile noastre 
sunt fie ale lui Cain, fie ale lui Abel. Acum, să 
facem puțină matematică. Toți putem adăuga, 
1+1=2. Deci un Cain plus un Cain este egal cu 
iadul. Da, puneți laolaltă doi oameni care se urăsc 
și nu veți obține doar două persoane. Vei avea o 
trăire intensă, care se dezvoltă într-un infern. 

Tobias Stockler

Opusul este, de asemenea adevărat. Abel 
plus Abel este egal cu cerul. Puneți laolaltă doi 
oameni desăvârșiți, amabili și grijulii și veți avea o 
trăire în dezvoltare spre cer. 

Dar poți avea și o altă cale spre infern. Ce 
se întâmplă când pui un Abel împreună cu un 
Cain. Începe cu jumătate din ecuația nefericită 
și se termină cu o atmosferă generală de nefe-
ricire. Este nevoie doar de un reprezentant al 
infernului pentru a distruge orice paradis. Știm 
că este adevărat, pentru că atunci când un grup 
de prieteni sunt fericiți împreună, este nevoie 
doar de un nemulțumit, un mânios pentru a 
strica buna dispoziție a întregului grup. Dar 
Isus demonstrează că putem fi cerești în groapa 
iadului. El ne-a învățat să cântăm în închisoare, 
printr-o viață de bucurie în mijlocul haosului, 
fiind mulțumitori mai degrabă decât să ne con-
siderăm victime. 

Dar să mergem înapoi la cele două grupe de 
membri ai bisericii. Cain reprezintă pe cei care 
vor contribui la biserică cu condițiile impuse de 
ei. Totul se învârte în jurul lor. Meritele lor con-
stau în faptul că ei cred că Dumnezeu are nevoie 
de ei. Modul lor de gândire îl consideră modul 
în care fiecare ar trebui să gândească. 

Ești tu membru al bisericii?
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Abel însă reprezintă pe cei care sunt destul de 
umili ca să-L accepte pe Dumnezeu. Ei iau în con-
siderare și alte moduri de gândire, afară de cele ale 
lor personale. Ei nu au încredere doar în ei înșiși. 

Cain și Abel
„Cain și Abel reprezintă două clase de oa-

meni, care vor exista întotdeauna în lume până la 
încheierea vremurilor. Una dintre clase se folosește 
de jertfa rânduită pentru păcat, în timp ce cealaltă 
clasă se aventurează să depindă de propriile ei 
merite; jertfa lor este o jertfă lipsită de puterea mij-
locirii divine și, astfel, ea nu este în stare să-l facă pe 
om să aibă iarăși parte de favoarea lui Dumnezeu. 
Căci numai prin meritele Domnului Isus păcatele 
noastre pot fi iertate. Aceia care nu simt nevoia de 
sângele lui Hristos, care cred că prin propriile lor 
fapte, fără harul divin, pot să-și asigure aproba-
rea lui Dumnezeu, fac aceeași greșeală pe care a 
făcut-o și Cain. Dacă nu primesc sângele curăţitor, 
ei sunt sub osândă. O altă cale prin care să poată 
scăpa de sub blestemul păcatului nu există. 

Clasa închinătorilor care urmează pilda lui 
Cain cuprinde cea mai mare parte a lumii, deoare-
ce aproape toate religiile false s-au bazat pe același 
principiu, și anume că omul se poate sprijini pe 
propriile sale eforturi spre a fi mântuit. Unii susţin 
că neamul omenesc nu are nevoie de mântuire, ci 
de progres, că omul poate să se înnobileze, să se 
înalţe și să se renască de la sine. După cum Cain 
a socotit că poate obţine favoarea divină printr-
un dar căruia îi lipsea sângele jertfei, tot astfel și 
aceștia așteaptă să înalţe neamul omenesc până la 
înălţimea standardului divin fără să aibă nevoie de 
ispășire. Istoria vieţii lui Cain ne arată care sunt în 
mod sigur urmările. Ea ne arată ce poate ajunge 
omul despărţit de Hristos. Neamul omenesc nu are 
puterea să se renască singur. El nu tinde să meargă 
în sus, către cele dumnezeiești, ci în jos, către cele 
satanice. Unica noastră nădejde este Hristos. „Căci 
nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în 
care trebuie să fim mântuiţi. Căci în nimeni altul 
nu este mântuire”. (Faptele Apostolilor 4:12.)” 
(Patriarhi și profeți, p. 72, 73).  

Oricând vom decide să ne încredem în noi 
înșine ca fiind mai înțelepți și mai buni decât 
Dumnezeu, noi oferim sacrificiul lui Cain. Ori 
de câte ori ne încredem în noi înșine să-i dirijăm 
pe alții în datoria lor față de Dumnezeu, aducem 
jertfa lui Cain. Oricând le cerem altora să aibă 
încredere în altcineva decât în Dumnezeu pentru 
a-și ghida conștiința, oferim sacrificiul lui Cain. 

Pavel l-ar fi putut imita pe Cain, potrivit 
relatării sale din Filipeni 3:4: „Măcar că eu aș avea 
pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. 
Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pă-
mântești, eu și mai mult.” Dar Pavel a aflat că există 
ceva mai valoros, după cum spune în versetele 7-9: 
„Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-
am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.

Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri 
ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al 
cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru 
El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca 
să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având 
o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci 
aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, 
neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin 
credinţă.” Aceasta îl conduce apoi pe Pavel să 
definească apartenența la biserică în mod diferit 
decât familia și prietenii săi evrei. În versetele 2 și 
3 ne spune că aderarea la biserică este definită de 
o condiție internă, nu de o împrejurare din afară. 
„Păziţi-vă de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii 
aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii aceia! Căci cei 
tăiaţi împrejur suntem noi care (1) slujim lui 
Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care (2) 
ne lăudăm în Hristos Isus și care (3) nu ne punem 
încrederea în lucrurile pământești.”  El repetă 
aceeași definiție în Romani 2:25-29. 

Pavel ne spune că membrii bisericii de succes 
sunt cei care trăiesc o viață creștină fructuoasă. 
„Doar lăsați-vă conversația (adică comportamen-
tul -  Oxford English Dictionary - Acțiunea de 
a trăi ... printre oameni) să fie așa cum se cuvine 
potrivit Evangheliei lui Hristos” (Filipeni 1:27). 
„Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna 
aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea 
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voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt 
eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa 
mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în 
voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voinţa și înfăp-
tuirea. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri și fără 
șovăieli, ca să fiţi fără prihană și curaţi, copii ai 
lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam 
ticălos și stricat, în care străluciţi ca niște lumini 
în lume.” (Filipeni 2:12-15). „Deci, dacă este vreo 
îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere 
în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, 
dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceţi-
mi bucuria deplină și aveţi o simţire, o dragoste, 
un suflet și un gând. Nu faceţi nimic din duh 
de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fie-
care să privească pe altul mai presus de el însuși. 
Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la 
foloasele altora.” (Filipeni 2:1-4). 

Și Pavel ne învață să fim cei mai buni membri 
ai bisericii. „Să aveţi în voi gândul acesta care 
era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul 
lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de 
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dez-
brăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, fă-
cându-Se asemenea oamenilor. La înfăţișare a fost 
găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător 
până la moarte, și încă moarte de cruce.” (Filipeni 
2:5-8). Isus Și-a sacrificat viața, dar nu caracterul, 

confortul, dar nu integritatea. Acesta este modul 
în care poți fi un colaborator în echipa bisericii. 
Așa poate fi un membru de succes al bisericii. 

Acest mod de a trăi se manifestă printr-o 
apreciere a vieții și circumstanțelor celuilalt, 
prin autocontrolul gândurilor proprii, prin 
recunoștință, prin umilință și lipsă de anxietate 
sau teamă. Condiția aceasta interioară vine de 
la Dumnezeu prin rugăciune și supunere față de 
El. Ne conduce să întrebăm NU ce face biserica 
voastră pentru voi, ci ce puteți face pentru biseri-
ca voastră. Noi trebuie să contribuim la bunăsta-
rea bisericii asemenea lui Pavel și lui Isus. Biserica 
este ceea ce facem din ea. Ce vei face? 

Pavel este un prim exemplu. El poate fi pe 
drept un exemplu pentru că a fost altruist și 
Dumnezeu era ajutorul lui. El și-a abandonat 
viața din Ierusalim, din prestigiosul Sinedriu, 
pentru o viață de călătorii neîntrerupte și mare 
sacrificiu. 

„Unirea cu biserica, deși este un act impor-
tant și necesar, nu-l face pe cineva creștin, nici 
nu-i asigură mântuirea. Noi nu ne putem asigura 
un titlu pentru cer prin faptul că avem numele 
înscris în registrul comunităţii, în timp ce inimile 
noastre sunt înstrăinate de Hristos... Mulţi nu 
înţeleg sfinţenia legăturii cu biserica... Cursul ac-
ţiunii lor arată că își înalţă judecata mai presus de 
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„Dacă lumea vede  
că în biserica  

lui Dumnezeu există 
o armonie perfectă, 

aceasta va fi pentru ei 
o dovadă puternică  
în favoarea religiei 

 creştine.”

cea a bisericii unite și nu sunt atenţi să se păzească 
să nu încurajeze glasul spiritului de opoziţie. Cei 
care deţin poziţii de răspundere în biserică pot 
să aibă defecte în comun cu alţii și pot greși în 
hotărârile lor; dar, cu toate acestea, biserica lui 
Hristos de pe pământ le-a dat o autoritate care nu 
poate fi dispreţuită... Legătura cu biserica nu tre-
buie să fie anulată cu ușurinţă; totuși, când calea 
unora care mărturisesc a fi urmași ai lui Hristos 
este barată sau când cuvântul lor n-are influenţa 
conducătoare pe care ei cred că o merită, vor 
ameninţa că părăsesc biserica. Este adevărat că, 
părăsind biserica, ei vor suferi cel mai mult; pen-
tru că, retrăgându-se din rândurile ei, se expun pe 
deplin ispitelor lumii.  

Fiecare credincios trebuie să se atașeze de 
biserică cu toată inima. Prosperitatea ei trebuie 
să-l intereseze în primul rând; și dacă el nu sim-
te că are obligaţia sfântă de a colabora cu biseri-
ca în beneficiul ei, aceasta poate activa cu mult 
mai bine fără el. Toţi pot face ceva pentru cauza 
lui Dumnezeu...  Păzirea formelor exterioare nu 
va satisface niciodată lipsa cea mare a sufletului 
omenesc. O mărturisire a credinţei în Hristos 
nu este suficientă să facă pe cineva în stare să 
treacă proba în ziua judecăţii. Trebuie să fie o 
încredere perfectă în Dumnezeu, o dependenţă 

ca de copil faţă de făgăduinţele Lui și o totală 
consacrare faţă de voinţa Sa... Dacă lumea vede 
că în biserica lui Dumnezeu există o armonie 
perfectă, aceasta va fi pentru ei o dovadă puter-
nică în favoarea religiei creștine. Disensiuni, ne-
fericite neînţelegeri și mici judecăţi în biserică Îl 
dezonorează pe Răscumpărătorul nostru. Toate 
acestea pot fi evitate dacă eul este supus faţă de 
Dumnezeu și urmașii lui Isus ascultă de glasul 
bisericii. Necredinţa sugerează că independenţa 
individuală mărește importanţa noastră și că a 
ceda la ideea noastră despre ce este drept și po-
trivit în favoarea hotărârii bisericii este slăbiciu-
ne; dar a ceda faţă de astfel de simţăminte sau 
păreri este riscant și ne va duce la anarhie și la 
confuzie. Hristos a văzut că unitatea și tovărășia 
creștină erau necesare pentru cauza lui Dumne-
zeu, de aceea le-a impus ucenicilor Săi. Și istoria 
creștinătăţii de atunci și până acum dovedește în 
mod hotărât că numai în unitate există putere. 
Lăsaţi ca judecata individuală să fie supusă faţă 
de autoritatea bisericii. Apostolii au simţit nece-
sitatea strictei unităţi și au lucrat serios în acest 
scop.” (4T., p.  16-19). 

„Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi 
cu toți! Amin.” (Filipeni 4:23).    p
(Articol publicat în The Reformation Herald, vol. 58, nr. 4).
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AmAlecitii

Amalec a fost nepotul lui Esau, fiul fiului 
său Elifaz, iar urmașii acestuia, cunoscuți 
sub numele de amaleciți, erau rude apro- 
  piate cu descendenții lui Israel. 

Cu toate acestea Biblia îi amintește ca 
permanenți vrăjmași ai lui Israel, având mereu 
tendința de a-i cuceri. 

Pentru prima dată îi întâlnim în raportul 
Biblic ca un popor ce locuia la Cadeș și care a 
fost înfrânt de același împărat care, pe vremea 
lui Avraam, cucerise Sodoma și luase prinși de 
război pe Lot și familia sa. 

Apoi, când poporul Israel a ajuns la 
Refidim, după ce și-au manifestat prima sa 
nemulțumire cu privire la călăuzirea lui Moise, 
la Meriba, „Amalec a venit să bată pe Israel”. 
(Exodul 17:8).

Dumnezeu a intervenit în acel moment în 
favoarea lui Israel. Deși dușmanul a fost doar 
înfrânt, Dumnezeu i-a făcut cunoscut lui Moise 
că pomenirea acestuia avea să fie ștearsă cândva 
de sub ceruri (Exodul 17:14).   

Comparativ cu zilele noastre, anii biblici 
se caracterizează prin războaie inopinate, care 
puteau izbucni oricând și care nu puteau fi 

Daniela Picu

anticipate, neavând vreo cauză. Setea de cucerire 
îi caracteriza pe majoritatea domnitorilor, prin 
cuceriri ei asigurându-și un câștig permanent, 
primind biruri de la supuși. 

Deși Amalec se părea că nu făcea altceva 
decât să urmeze obiceiul vremii, avântându-se 
în cuceriri, stilul său de luptă i-a atras în mod 
deosebit dizgrația lui Dumnezeu. Tactica sa 
de luptă era una perfidă, „fără nicio teamă de 
Dumnezeu”, aruncându-se „asupra tuturor celor 
ce se târau la coadă”, obosiți și sleiți de puteri. 
(Deuteronom 25:18). 

Dumnezeu Se identifică și de data aceasta 
cu poporul Său, afirmând că „Domnul va purta 
război împotriva lui Amalec, din neam în neam”, 
„pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului 
de domnie al Domnului” (Exodul 17:16). 

„Grija lui Dumnezeu este îndreptată spre 
cei mai slabi dintre copiii Săi. Niciun act de cru-
zime sau opresiune făcut faţă de ei nu rămâne 
neobservat de Cer. Mâna Lui se întinde ca un 
scut peste toţi aceia care-L iubesc și se tem de 
El; oamenii să fie atenţi ca nu cumva să lovească 
această mână; pentru că ea ţine sabia dreptăţii.” 
(Patriarhi și profeți, p. 300). 

,
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Atacați de amaleciți
Privind la scena de la Refidim un ochi neex-

perimentat s-ar putea întreba cu nedumerire: Cu 
cine ține Dumnezeu? Pe cine părtinește și pe cine 
sprijină? Dacă ar ține cu Israel, de ce nu l-a prote-
jat, să nu-l atace Amalec!? Dacă ține cu Amalec, 
de ce dă biruință cu Israel? 

Pentru noi, cei care ne-am familiarizat câtuși 
de puțin cu procedeul lui Dumnezeu, înțelegem 
că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre 
binele celor ce sunt chemați după planul Său”. 
(Romani 8:28). Ce fel de bine putea fi acela să 
devii ținta atacurilor unui vrăjmaș? Din proprie 
experiență însă știm că dacă toate ne merg bine, 
avem la un moment dat impresia că nici nu avem 
nevoie de protecție. Abia atunci când ne lovește 
vreo nenorocire, începem să ne dăm seama că, de 
fapt, Dumnezeu ne-a protejat continuu, ferindu-
ne de multe alte pericole. Israel a avut ocazie, de 
acea dată, să vadă din nou intervenția lui Dumne-
zeu, aducându-le biruință, atunci când Moise își 
ridica mâinile slăbite spre cer, implorând ajutor.  

„Din cauza murmurării lor [a israeliților] 
împotriva lui Dumnezeu, El a îngăduit ca să fie 
atacaţi de către vrăjmașii lor. Amaleciţii, un trib 
crud și războinic care locuia în acea regiune, au 
ieșit la luptă împotriva lor și i-au lovit pe cei care, 
obosiţi și slăbiţi, 
rămăseseră în 
urmă.” (Patriarhi 
și profeți, pg. 298). 

Deși Dum-
nezeu a fost Cel 
care a permis 
poporului ama-
lecit să atace pe 
Israel, El a luptat 
pentru popo-
rul Său, dând 
izbândă printr-o 
strategie, nu de 
luptă, ci de ru-
găciune: „Când 
își ridica Moise 

mâna, era mai tare Israel; și când își lăsa mâna în 
jos, era mai tare Amalec.” (Exodul 17:11). 

O altă confruntare
Atunci când Israel a murmurat, considerând 

că nu vor fi capabili să cucerească vreodată țara 
Canaanului, Dumnezeu a îngăduit din nou să 
fie ținta atacurilor vrăjmașilor lor. „Atunci s-au 
coborât amaleciții și canaaniții, care locuiau pe 
muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți 
până la Horma.” (Numeri 14:43). 

„În timpul pierdut de israeliţi cu insubor-
donarea lor păcătoasă, amaleciţii și canaaniţii 
s-au pregătit pentru luptă. Israeliţii l-au provocat 
cu îngâmfare pe vrăjmaș, care n-a îndrăznit să-i 
atace; dar, de îndată ce au intrat pe teritoriul 
inamicului, amaleciţii și canaaniţii i-au întâmpi-
nat în forţă și i-au respins cu furie, alungându-i 
cu pierderi grele. Câmpul măcelului era roșu de 
sângele lor și trupurile lor moarte acopereau pă-
mântul. Ei au fost puși pe fugă și învinși în mod 
complet. Nimicire și moarte au fost rezultatele 
răzvrătirii lor. Dar credinţa lui Caleb și a lui Iosua 
a fost bogat răsplătită.” (4 T., pg. 154). 

Păcatul lui Amalec
Despre Amaleciți cuvântul inspirat ne 

spune că „nu erau neștiutori în ceea ce privește 
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caracterul lui Dumnezeu sau suveranitatea Lui, 
dar, în loc de a sta cu temere înaintea Sa, ei s-au 
apucat să-I nesocotească puterea. Minunile 
făcute de Moise înaintea egiptenilor erau su-
biect de batjocură pentru poporul lui Amalec, 
iar teama naţiunilor înconjurătoare era pricină 
de râs. Ei au jurat pe zeii lor că îi vor nimici pe 
evrei, așa ca niciunul să nu scape, fălindu-se că 
Dumnezeul lui Israel va fi neputincios ca să le 
reziste. Ei nu fuseseră vătămaţi sau ameninţaţi 
în vreun fel de israeliţi. Atacul lor a fost cu 
totul neprovocat. El trebuia să demonstreze ura 
și sfidarea lor faţă de Dumnezeu, prin faptul că 
ei căutau să-l nimicească pe poporul Său. Ama-
leciţii erau de mult niște păcătoși trufași și 
crimele lor strigau la Dumnezeu pentru răzbu-
nare și totuși mila Sa îi chema încă la pocăinţă; 
dar, când i-au atacat pe cei sleiţi de puteri și 
fără apărare din rândurile lui Israel, oamenii lui 
Amalec au pecetluit soarta naţiunii lor.” (Patri-
arhi și profeți, pg. 300). 

Un popor condamnat la moarte
Înainte de moartea sa, în ultimele 

instrucțiuni pe care le dă poporului și lui Iosua, 
Moise face referire și la amalec, spunând: „Când 
îţi va da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după 
ce te va izbăvi de toţi vrăjmașii care te înconjoară, 
în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă ca 
moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea 
lui Amalec de sub ceruri: să nu uiţi lucrul acesta.” 
(Deuteronomul 25:19). 

Se pare că și profetul decăzut Balaam, 
cunoștea faptul că acest popor va fi șters de pe 
fața pământului. 

„Balaam a văzut pe Amalec și a rostit urmă-
toarea prorocie: „Amalec este cel dintâi dintre nea-
muri, dar într-o zi va fi nimicit.” (Numeri 24:20).

Nimicirea cu desăvârșire a lui Amalec a avut 
loc în vremea lui Saul. Sub inspirație divină pro-
fetul Samuel i-a spus regelui Saul: „Du-te acum, 
bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce-i 
al lui...” (1 Samuel 15:3). 

Modul de răzbunare al lui Dumnezeu este 
însă complet diferit de cel al oamenilor. Este im-

propriu spus că Dumnezeu Se răzbună. Dacă ar 
face aceasta, nu ar ține cont de anumite amănun-
te, așa cum o face. În cazul nimicirii lui Amalec, 
observăm că acest popor nu a fost nimicit decât 
când ei au depășit limitele îngăduinței divine. În 
plus, atunci când aplică o pedeapsă, Dumnezeu 
este minuțios, ocrotind pe cei care mai au încă 
har și milă din partea Sa. 

Înainte de a aplica pedeapsa, Saul a fost 
îndemnat să spună cheniților: „Duceți-vă, 
plecați și ieșiți din mijlocul lui Amalc, ca să nu vă 
prăpădesc împreună cu el; căci voi v-ați purtat cu 
bunăvoință față de copiii lui Israel, când s-au suit 
din Egipt.” (1 Samuel 15:5). 

„Dar în timp ce aplica dreptatea, Dumnezeu 
Se gândea și la milă. Trebuia ca Amaleciţii să 
fie nimiciţi, în timp ce cheniţii, care locuiau 
în mijlocul lor, trebuia să fie cruţaţi. Cu toate 
că oamenii aceștia nu erau cu totul străini de 
idolatrie, erau totuși adoratori ai lui Dumnezeu 
și prietenoși cu izraeliţii. Din seminţia aceasta se 
trăgea cumnatul lui Moise, Hobab, care îi însoţise 
pe izraeliţi în peregrinajul lor prin pustie și care le 
făcuse servicii preţioase prin cunoașterea ţinutu-
lui.” (Patriarhi și profeți, pg. 628). 

Vedeți ce dragoste...!
Deși poporul lui Dumnezeu era un popor 

răzvrătit, înclinat permanent să murmure, Dum-
nezeu a dat dovadă de dragoste și îngăduință față 
de el. Afară de multe binecuvântări pe care le 
revărsa asupra lor, putem argumenta acest lucru 
din modul în care Dumnezeu pedepsea sau grația 
un popor, apreciind gravitatea vinei acestora în 
funcție de modul cum trata pe Israeliți. 

Astfel Amaleciții au fost considerați de 
neiertat pentru că „Mi-adus aminte de ceea ce 
a făcut Amalec lui Israel când a astupat drumul 
la ieșirea lui din Egipt” (1 Samuel 15:2), dar a 
cruțat pe cheniți căci „v-ați purtat cu bunăvoință 
față de copiii lui Israel, când s-au suit din Egipt” 
(1 Samuel 15:5). 

Avem un Dumnezeu milostiv și drept în 
același timp. Merită să ne încredem în El și să 
acceptăm călăuzirea Lui!    p
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L
egătura familială este cea mai strânsă, 
cea mai duioasă și cea mai sfântă din câte 
există pe pământ. Scopul ei a fost de a fi o 
binecuvântare pentru omenire. Și ea este 

cu adevărat o binecuvântare oriunde se pășește cu 
înțelepciune în legătura căsătoriei, în temere de 
Dumnezeu și cu respectul cuvenit pentru răspun-
derile ei.” (Pe urmele Marelui Medic, p. 356, 357). 

Aceste rânduri inspirate, precum și cele din 
Geneza 2:18, unde Domnul Dumnezeu a spus: 
„Nu este bine ca omul să fie singur, îi voi face un 
ajutor potrivit pentru el”, descriu rolul familiei. 

Deși familia ar trebui să fie o binecuvân-
tare, unirea în căsătorie a celor doi tineri, să fie 
începutul fericirii lor, asistăm astăzi la situații în 
care familia a devenit un calvar pentru cei doi 
și apoi pentru cei dragi, apropiați lor, și chiar 
pentru biserici.

Asemenea Sabatului familia este un centru 
de interes pentru diavol și el dorește să ruineze 
tot ce poate fi ruinat. Începând cu făurirea de 

Ioan Bogdan

„
legi împotriva familiei și până la distrugerea în 
interiorul ei, pe diverse căi, Satan aduce dezastru 
în această instituție sfântă. 

Rămânem fără cuvinte atunci când vedem 
cum familia creștină, în loc de a fi un colț de rai, 
a devenit un iad. Se umplu ochii cu lacrimi când 
vedem copii nevinovați, cum fac naveta între 
tată și mamă. Câteva zile locuiesc cu unul dintre 
părinți, apoi alte câteva zile, la celălalt, după cum 
este nevoie, nu după cum doresc. În plus sunt 
obligați să accepte niște străini care înlocuiesc pe 
tata sau mama și să ducă pentru tot restul vieții 
traumele unor neînțelegeri între părinți. 

În familii așa zis creștine auzi că violența 
între soți a fost și este o practică obișnuită. 
Cum se poate ca după 15-20 de ani de căsnicie 
un cuplu să spună că niciodată nu au trăit în 
armonie? Toate aceste realități ar trebui să ne 
determine să reconsiderăm principiile acestei 
instituții a familiei și să ne punem în ordine, 
acolo unde am greșit. 

Familia  
în deriva
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Departamentul de Familie al Bisericii noastre 
și-a propus ca prin articole scrise în revista Păzi-
torul Adevărului să aducă sfaturile Cuvântului lui 
Dumnezeu în întâmpinarea nevoilor familiilor. 

Să luăm în considerare câteva aspecte: 

1. Pașii greșiți din tinerețe influențează 
fericirea familiei 

Un principiu de neschimbat din viața cotidi-
ană este acela că „ce seamănă omul, aceea va sece-
ra”. Acesta se aplică adesea și în viața de familie. 

„Tinerii creștini trebuie să fie cu mare băgare 
de seamă în ce privește legarea de prietenii și ale-
gerea de tovarăși. Luați seama ca nu cumva ceea 
ce credeți acum că ar fi aur curat, să se dovedească 
a fi metal de rând. Prieteniile lumești tind să pună 
piedici în calea servirii voastre față de Dumnezeu 
și multe suflete sunt ruinate prin legături neferi-
cite, fie de afaceri, fie de căsătorie, cu acei care nu 
pot niciodată să înnobileze sau să înalțe. Copiii 
lui Dumnezeu nu trebuie să se avânte niciodată 
pe un teren interzis. Căsătoria între credincioși 
și necredincioși nu este îngăduită de Dumnezeu. 
Dar adesea inima nepocăită se ia după propriile ei 
dorințe și se încheie căsătorii pe care Dumnezeu 
nu le poate binecuvânta.” (Principii fundamentale ale 
educației creștine, pg. 500). 

„Dacă în nebunia ta, ai putut să pleci ade-
seori de la adunarea de rugăciune, unde Dum-
nezeu Se întâlnește cu poporul Său, pentru ca 
să te bucuri de societatea uneia care nu iubește 
pe Dumnezeu și care nu este atrasă de viața de 
credință, cum poți să te aștepți ca Dumnezeu să 
dea binecuvântare asupra unei astfel de legături? 

Nu te grăbi. Căsătoriile timpurii nu trebuie 
să fie încurajate. Dacă tinerele sau tinerii n-au 
niciun respect față de cererile lui Dumne-
zeu, dacă ei nu iau seama la îndatoririle care-i 
leagă de credință, va exista primejdia ca să nu 
privească în chip cuvenit îndatoririle de soț sau 
soție. Deprinderea de a fi adesea în societatea 
aceleia pe care ți-ai ales-o și aceasta cu sacrificiul 
privilegiilor tale religioase și a orelor tale de ru-
găciune, este primejdioasă; vei suferi o pierdere 
pe care nu ți-o poți îngădui.” (Solii pentru tineret, 
p. 337; 3 T., pg. 44, 45). 

„Îngerii lui Satan veghează împreună cu acei 
care consacră o mare parte din noapte ca să facă 
curte. Dacă ar avea ochii deschiși, ar vedea un înger 
care scrie o carte de amintire cu cuvintele și faptele 
lor. Legile sănătății și modestiei sunt încălcate. Ar 
fi mult mai bine să se mai lase unele din orele de 
curtenie să aibă loc în timpul vieții de căsătorie. 
Dar cât de adesea căsătoria pune capăt devotamen-
tului arătat în timpul zilelor de curtenie!” (Solii 
pentru tineret, pg. 351). 

2. Fiți siguri că cel ales (cea aleasă) este 
darul lui Dumnezeu 

„Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o 
nevastă pricepută (sau un soț, spun eu) este un dar 
de la Domnul.” (Proverbele 19:14). 

Părinții fizici fac tot posibilul să-i vadă pe 
copiii lor fericiți. În acest sens agonisesc valori 
materiale, pe care să le ofere copiilor. Uneori 
construiesc case, cumpără mașini, îi ajută în 
terminarea studiilor, ca în final să aibă o profesie 
bună. Se gândesc să ajute și la formarea unor 
caractere ce-i fac fericiți. Și dacă ar ști că mai 
este ceva de făcut pentru fericirea copiilor lor, 
nu ar pregeta să facă orice. Cu toate acestea nici 
un părinte nu poate să spună copilului său, ajuns 
la pragul căsătoriei, că acela (aceea) sau celălalt 
(cealaltă) ar fi perechea ideală pentru fericirea 
lui. Dacă avem privilegiul să fim întrebați, pu-
tem da doar anumite sfaturi referitor la lucruri 
de care trebuie să țină cont, dar niciodată nu-i 
putem asigura că au fericirea garantată. 

Dumnezeu a spus, prin cuvântul Său, un 
adevăr pe care doar puțini tineri îl iau în considera-
re, și anume: „o nevastă pricepută este un dar de la 
Domnul”. Dacă astfel stau lucruri, ar trebui ca acest 
aspect să fie bine observat atunci când pășești pe 
calea spre căsătorie. Cum se poate face aceasta? 

„Dacă bărbații și femeile au obiceiul de a se 
ruga de două ori pe zi, înainte de căsătorie, ei tre-
buie să se roage de patru ori pe zi înainte de pasul 
acesta. Căsătoria este ceva care va avea urmări și va 
afecta viața voastră, atât în lumea aceasta, cât și în 
lumea viitoare. Un creștin sincer nu va înainta cu 
planurile sale pe calea aceasta, fără să știe că Dum-
nezeu aprobă umblarea sa. El nu va dori să facă ale-
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gerea pentru Sine, ci va fi cuprins de simțământul 
că Dumnezeu trebuie să aleagă pentru el.” (Solii 
alese, vol. 2, p. 253). 

Dacă vom considera acest sfat important și-l 
vom urma, nu cred că după 6 luni, un an sau 10 
ani, vom avea eșec în căsătorie. 

Domnul Hristos a spus: „Cereți și vi se va da... 
Cine este omul acela care, dacă-i cere fiul o pâine, 
să-i dea o piatră? Sau dacă-i cere un pește, să-i dea 
un șarpe? ... Cu cât mai mult Tatăl vostru care 
este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer!” 
(Matei 7:7-10). 

3. Niciodată să nu spunem că Dumne-
zeu nu a ascultat rugăciunea și unirea 
este o greșeală

„De îndată ce viața, cu povara ei de griji și 
încurcători, începe să fie cunoscută de perechea 
de curând căsătorită, idila, care atât de adesea 
asediază imaginația cu privire la căsătorie, dispare. 
Soțul și soția descoperă fiecare în parte caracterul 
celuilalt, așa cum nu au putut să o facă în perioada 
anterioară. Aceasta este una dintre cele mai critice 
perioade din experiența lor. Fericirea și împlinirea 
lor, în întreaga viață ulterioară, depind de direcția 
bună pe care ar trebui să 
se îndrepte acum. Ade-
sea fiecare soț descoperă 
în celălalt defecte de 
caracter, puncte slabe, 
nebănuite; însă inimile 
pe care dragostea le-a 
unit vor observa în 
celălalt și calități, 
capacități deosebite, de 
asemenea necunoscute 
înainte. Fie ca toți să 
caute să descopere 
mai degrabă calitățile, 
decât defectele. Uneori 
propria noastră atitu-
dine, atmosfera care ne 
înconjoară, determină 
ceea ce ne va fi descope-
rit în celălalt.” (Familia 
împlinită, pg. 185). 

În loc să ne plângem de nereușita căsătoriei, 
decât să reproșăm că nu am fost ascultați, Dumne-
zeu ne invită „să descoperim calitățile, mai degrabă 
decât defectele”. 

„Adesea înainte de căsătorie, persoanele 
în cauză au puține ocazii de a se familiariza cu 
obiceiurile și cu caracterul celuilalt, iar în ceea ce 
privește viața de zi cu zi, când își unesc interesele la 
altar, ei sunt de fapt niște străini. Mulți descoperă 
prea târziu că nu se potrivesc unul cu celălalt, iar 
urmarea este nenorocire pe toată durata vieții. 
Adesea, soția și copiii suferă din cauza indolenței 
și nepriceperii sau obiceiurilor vicioase ale soțului 
și tatălui. Atunci își dau seama că nu se potrivesc, 
însă sunt uniți pe viață. Legați unul de celălalt 
prin cel mai solemn jurământ, ei privesc cu 
inimile zdrobite înainte, la viața nenorocită care 
îi așteaptă. În situația dată, ei ar trebui să facă tot 
ceea ce pot mai bine, însă mulți nu fac acest lucru. 
Ei ori încalcă jurământul căsătoriei, ori fac astfel 
ca jugul de pe umerii lor să fie foarte greu, încât 
își pun capăt vieții din lașitate. De fapt, de acum 
înainte, atât soțul, cât și soția ar trebui să studieze 
toată viața cum pot evita tot ce ar crea controverse 
și astfel legământul căsătoriei ar rămâne neatins.” 
(Căminul adventist, pg. 84).    p                    Va urma...
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Ocaziile care ni s-au oferit în ultima vre-
me de a avea contact cu diferite națiuni, 
precum și tendința de a frecventa resta-
urante, a produs schimbări considerabi-

le în meniurile vegetarienilor, atât în ce privește 
folosirea unor produse noi, combinarea acestora 
precum și condimentarea lor. O gamă largă de 
condimente se folosesc astăzi de foarte mulți 
vegetarieni, unii susținând că sunt chiar benefice 
sănătății, în timp ce alții ignoră avantajele sau 
dezavantajele acestora. 

Am ales pentru acest număr al revistei, să 
studiem împreună cuvântul inspirat referitor la 
folosirea condimentelor. Textul integral îl puteți 
găsi în cartea Dietă și hrană, capitolul 20.  

„Condimentele, atât de frecvent folosite de 
cei din lume, ruinează sănătatea.” (Letter 142, 1900). 

„Sub titlul de stimulente și narcotice, este 
clasificată o mare varietate de articole care, 
folosite ca aliment sau băutură, irită stomacul, 
otrăvesc sângele și excită nervii. Folosirea lor este 
un rău absolut. Oamenii caută starea euforică a 
stimulentelor pentru că, pe moment, rezultatele 
sunt plăcute. Însă există întotdeauna un revers. 
Folosirea stimulentelor nefirești tinde să devină 

Citate de E. G. White, selectate de editori

de fiecare dată excesivă și este un agent activ în 
producerea degenerării fizice. 

În această eră rapidă, cu cât hrana este mai 
puțin excitantă, cu atât este mai bine. Prin natura 
lor, condimentele sunt dăunătoare. Muștarul, 
piperul, mirodeniile, murăturile și altele de acest 
fel irită stomacul și fac ca sângele să devină febril și 
impur. Starea de inflamare a stomacului bețivului 
este adesea dată ca exemplu pentru efectul băutu-
rilor alcoolice. O stare inflamatorie similară este 
produsă de folosirea condimentelor iritante. În 
scurt timp, hrana obișnuită nu mai satisface apeti-
tul. Organismul simte nevoia, dorința de ceva mai 
excitant.” (The Ministry of Healing, pg. 325, 1905).

„Condimentele și mirodeniile folosite la 
prepararea mâncării ajută digestia în același fel 
în care se presupune că ceaiul, cafeaua și alcoolul 
îl ajută pe omul care muncește să-și ducă la bun 
sfârșit sarcinile. După ce efectele imediate s-au 
dus, aceștia cad tot atât de mult sub nivelul stării 
normale, pe cât l-au depășit prin acțiunea acestor 
substanțe stimulative. Organismul este slăbit. 
Sângele este contaminat, iar rezultatul sigur este 
inflamarea.” (Extracts from Unpublished Testimonies in 
Regard to Flesh Foods, pg. 6, 1896). 

Condimentele în dieta echilibrata
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Condimentele irită stomacul și dau 
naștere unor pofte nefirești

„Pe mesele noastre nu ar trebui să fie decât 
hrana cea mai sănătoasă, fără nici o substanță 
iritantă. Pofta de băuturi alcoolice este stimulată 
prin prepararea mâncărurilor cu condimente și 
mirodenii... Mâncărurile sunt foarte asezonate cu 
sare și piper, provocând o sete aproape insuporta-
bilă.... Acestea vor irita și inflama mucoasa fină a 
stomacului... Mâncarea ar trebui pregătită într-un 
mod cât mai simplu cu putință, fără condimente 
și mirodenii și nici cu o cantitate prea mare de 
sare.” (The Review and Herald, 6 noiembrie 1883).

„Unii și-au satisfăcut în așa fel gustul încât, 
dacă nu primesc exact acele articole alimentare pe 
care le cere acesta, nu au nici o plăcere să mănân-
ce. Dacă li se pun înainte mirodenii și mâncă-
ruri condimentate, ei își pun stomacul la lucru, 
aplicând acest bici de foc; căci el a fost tratat în 
așa fel, încât nu va recunoaște mâncarea simplă, 
nestimulativă.” (Letter 53, 1898). 

„Ați văzut probabil o imagine a stomacului 
unuia care este dependent de băuturi tari. O 
stare similară este produsă sub influența iritantă 
a condimentelor iuți. Cu stomacul aflat într-o 
asemenea condiție, există o dorință aprigă pentru 
altceva, care să satisfacă cererile apetitului, ceva 
mai tare, și mai tare.” (Christian Temperance and Bible 
Hygiene, pg. 17, 1890). 

Folosirea lor – o cauză a slăbiciunii
„La început, condimentele irită mucoasa 

fină a stomacului, însă în cele din urmă distrug 
sensibilitatea acestei membrane delicate. Sângele 
ajunge febril, sunt deșteptate înclinațiile sen-
zuale, în timp ce puterile morale și intelectuale 
sunt slăbite și devin roabe ale pasiunilor josnice. 
Mama ar trebui să studieze pentru a stabili o 
dietă simplă și totuși hrănitoare pentru familia 
sa.” (Christian Temperance and Bible Hygiene, pg. 47; 
Counsels on Health, pg. 114, 1890).

Bicarbonatul de sodiu și praful de copt
„ Folosirea bicarbonatului de sodiu sau a 

prafului de copt la facerea pâinii este dăunătoare 
și inutilă; bicarbonatul de sodiu produce infla-
marea stomacului și deseori otrăvește întregul 
organism. Multe gospodine gândesc că nu pot 
face o pâine bună fără folosirea bicarbonatului, 
dar acest lucru este o eroare. Dacă s-ar strădui să 
deprindă niște metode mai bune, pâinea lor ar fi 
mai hrănitoare și, pentru cei care au un gust natu-
ral, ar fi mult mai gustoasă. (The Ministry of Healing, 
pp. 300, 301, 1905). 

„Chiflele calde, crescute cu bicarbonat de so-
diu sau praf de copt, nu ar trebui să apară niciodată 
pe mesele noastre. Asemenea alimente compuse 
sunt nepotrivite pentru a fi introduse în stomac. 
Pâinea crescută, caldă, de orice fel ar fi, este greu de 
digerat... (The Review and Herald, 8 mai 1883). 

„Bicarbonatul, sub 
orice formă, nu trebuie 
să fie introdus în sto-
mac, pentru că efectul 
este îngrozitor. El roade 
țesuturile stomacului, pro-
duce inflamare și adesea 
otrăvește întregul orga-
nism... Nu este sănătatea 
familiei voastre suficient 
de valoroasă pentru ca 
acest lucru să vă inspire 
ambiție ca să învățați cum 
să gătiți și cum să mâncați? 
(2 T, pg. 537, 1870). 
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Sarea
„Nu mâncați foarte sărat, evitați folosirea 

murăturilor și a alimentelor condimentate, 
mâncați fructe din abundență, iar iritația care 
reclamă atât de mult lichid în timpul mesei va 
dispărea aproape complet.” (The Ministry of Healing, 
pg. 305, 1905). 

„ Mâncarea ar trebui să fie pregătită în așa fel, 
încât să fie atât apetisantă, cât și hrănitoare. Ea 
nu trebuie să fie jefuită de ceea ce îi este necesar 
organismului. Eu folosesc puțină sare, și am 
folosit întotdeauna, pentru că sarea, departe de a 
fi vătămătoare, este de fapt vitală pentru sânge. (9 
T, pg. 162, 1909). 

Murăturile și oțetul
„În această eră rapidă, cu cât 

hrana este mai puțin excitantă, 
cu atât este mai bine. Prin natura 
lor, condimentele sunt dăunătoa-
re. Muștarul, piperul, mirodeni-
ile, murăturile și altele de acest 
fel irită stomacul și fac ca sângele 
să devină febril și impur.” (The 
Ministry of Healing, pg. 325, 1905). 

„Organele care produc sânge 
nu pot preschimba condimente-
le, plăcintele cu carne, murătu-
rile și cărnurile bolnave în sânge 
bun.” (2 T, pg. 383, 1870). 

Oțetul
„Salatele sunt pregătite cu 

ulei și oțet, în stomac are loc o 
fermentație, iar mâncarea nu 

este digerată, ci se strică sau 
putrezește; în consecință, sângele 
nu este hrănit, ci se umple cu 
impurități și apar probleme la 
ficat și rinichi.” (Letter 9, 1887). 

Concluzie
„Cu toată lumina prețioasă 

care ne-a fost dată neîncetat în 
publicațiile de sănătate, nu ne 
putem permite să ducem o viață 

nepăsătoare și neglijentă, bând și mâncând 
cum poftim și îngăduindu-ne folosirea sti-
mulentelor, narcoticelor și condimentelor. Să 
luăm în considerație faptul că suntem posesorii 
unor suflete care vor fi câștigate sau pierdute 
și că modul în care ne raportăm la problema 
cumpătării are consecințe vitale. Este de o mare 
importanță să ne facem bine partea în mod 
individual și să avem o înțelegere inteligentă a 
ceea ce trebuie să mâncăm și să bem și a modu-
lui în care trebuie să trăim pentru a ne păstra 
sănătatea. Toți sunt puși la probă acum pentru 
a se vedea dacă acceptă principiile reformei 
sănătății sau merg pe calea satisfacerii proprii-
lor pofte.” (Manuscript 33, 1909).     p
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Din viața pacienților....

Stăteau două paciente pe holul de la recepție 
într-o seară, și povesteau... Proveneau din 
părți opuse geografic din țară. Și, de aseme-
nea, din biserici diferite... Una creștină prin 

botez făcut pe când nu știa ce credință va avea, 
formal religioasă, dar neinteresată de studiu perso-
nal sau de evlavie personală; totuși, cu respect de 
sine, cu o familie ordonată (în sens convențional), 
atentă cu ceilalți, iubitoare, civilizată, îngrijită... 
Cealaltă botezată în deplină cunoștință de credința 
pe care o va îmbrățișa, foarte religioasă, preocu-
pată de studiu personal și evlavie personală, cu o 
familie ordonată (în sens convențional) dar ceva 
mai rece; nu prea îngrijită, nu prea civilizată în 
comportament, dar zeloasă. Cea mai familiarizată 
cu Biblia dintre ele încerca să îi explice doamnei 
mai puțin obișnuite cu planul de mântuire despre 
importanța jertfei Domnului Isus, despre credință 
și cât este de important ca aceasta să fie una vie. 
Și discuția se desfășura liniștit, calm, în termeni 
civilizați. Însă se lungea.... Pentru un trecător, deve-
nea evident faptul că doamna care nu împărtășea 
credința protestantă s-ar fi ridicat să plece, dar 
era reținută de cealaltă, care susținea (într-o altă 
conversație) că ea „mântuise” două persoane, și 
care își citea în fiecare zi singură în cameră versete-
le biblice, dacă nu se putea altcândva, chiar în timp 
ce noi ne adunam pentru rugăciunea comună. 

Și, după ce, trecând de câteva ori prin hol, 
am văzut discuția continuând, la un moment 
dat am auzit-o pe doamna mai puțin „zeloasă” 
explicându-i celei mai cunoscătoare că, pe vremea 
când profesa ea ca învățătoare, a avut în clasa 
la care preda copiii unei familii numeroase de 
credincioși, familie care, la un moment dat, a 
întâmpinat dificultăți financiare și, mișcată, la 
cererea lor, doamna învățătoare le-a împrumu-
tat banii necesari. A trecut timpul, dar suma 
împrumutată nu reușea să se mai întoarcă la cea 
care în mod generos îi ajutase pe acei credincioși. 
Și, neștiind cum să procedeze altfel, doamna 

învățătoare a mers la pastorul acelei familii și le-a 
spus problema cu care se confrunta în relația cu 
această familie. Cineva dintre cei care au aflat în-
tâmplarea au vrut să compenseze ei înșiși paguba, 
însă doamna învățătoare nu a acceptat, întrucât 
paguba nu fusese cauzată de acele persoane bine-
voitoare, care se ofereau să acopere neajunsurile 
din administrația acelei familii.

Ca urmare a acestui incident, soțul 
învățătoarei i-a interzis să mai participe la adunări-
le acelei grupări religioase (pe care ea începuse să le 
frecventeze cu oarecare interes, de când cunoscuse 
familia respectivă). Și i-a explicat că relația dintre 
om și Dumnezeu este ca o relație de căsătorie, care 
odată încheiată, este pentru întreaga viață. Și, la fel 
cum e păcat să îți părăsești primul soț, e un mare 
păcat să îți părăsești prima credință. Ca urmare, 
doamna a încetat să mai frecventeze alte biserici 
(deși când vine la Breaza participă la programele 
de rugăciune), fiind convinsă că dacă a fost odată 
botezată ortodoxă, e greșit să își schimbe orienta-
rea religioasă. 

Dincolo de erorile de logică ale acestor persoa-
ne implicate, această conversație auzită pe frânturi 
și într-un interval scurt de timp oferă câteva lecții 
importante:

1. Nu poate fi convertit nimeni cu forța
Oricât a încercat pacienta protestantă să o 

convingă pe colega ei despre valoarea reală a jertfei 
Domnului Isus, lipsa ei de tact în conversație 
(faptul că nu a știut când să se oprească, ci a 
continuat să își plictisească interlocutoarea după 
ce aceasta dădea semne că ar vrea să plece), a făcut 
ca doamna să devin defensivă, să nu mai vrea să 
asculte. Nu doar atât, prejudecățile ei anterioare 
(deși într-o oarecare măsură de înțeles) nu au fost 
sfărâmate, ci întărite. Nu doar că nu a fost convinsă 
de conversație, dar și-a mai amintit de experiențe 
anterioare negative cu credincioși, și le-a asociat 
între ele. Prin repetare, prejudecățile se întăresc. 
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2. Faptele vorbesc întotdeauna mai tare decât 
cuvintele

Ceea ce a trăit cu primul grup de credincioși 
cu care a avut legătură, experiența necinstei lor 
(în ciuda pretențiilor de religiozitate și de valoare 
morală), a închis ușa sufletului acestei doamne față 
de primirea adevărului. Deși greșelile unora nu 
spun nimic despre adevăr, ci mai degrabă despre 
persoanele care le comit, acest lucru nu împiedică 
urmările ce decurg din greșeli. Va fi în cele din 
urmă alegerea conștientă a acestei doamne cea 
care va hotărî soarta ei veșnică, însă prejudecata 
construită în urma lipsei de integritate a acestei fa-
milii va atârna întotdeauna greu balanța împotriva 
schimbării mentalității ei religioase.

3. Chiar oameni din lume înțeleg mai bine 
decât unii credincioși sfințenia legământului 
cu Dumnezeu

Fiii întunericului, spunea Isus, sunt mai 
înțelepți decât fiii luminii. Există oameni care, în 
timp ce nu înțeleg tot ce implică o credință bibli-
că reală, înțeleg că aceasta trebuie să fie o legătură 
pe viață, asemenea căsătoriei. Și reciproc valabil, 
chiar ortodocși fiind, ei înțeleg că odată uniți 
prin căsătorie, această legătură e una pe viață, la 
fel ca legătura cu Dumnezeu. Nu ne mustră oare 
aceasta pe aceia dintre noi care zilnic (sau proba-
bil mai degrabă săptămânal, în fiecare Sâmbătă) 

răsfoim paginile Bibliei sau auzim vorbindu-se 
despre Dumnezeu, dar care considerăm că relația 
cu Dumnezeu (și de altfel și căsătoria) este ceva 
de ce te apuci când ai chef și ce abandonezi când 
nu îți mai convine? Sau când nu mai corespunde 
gusturilor și preferințelor noastre, sau când nu ne 
mai putem înțelege cu cei din preajma noas-
tră? Mă întreb de unde și-a format acest bărbat 
ortodox această convingere? Sau, și altfel spus: de 
unde își formează ceilalți credincioși o convinge-
re diferită?....

„...să ridic cu vorba pe cel doborât de 
întristare...”

Deși pentru mulți pacienți care trec pragul 
Edenului, acest locaș rămâne doar o amintire 
frumoasă și un set de principii de nutriție și de 
viață, care să fie folosite spre binele temporar, 
pentru unii șederea înseamnă ceva mai mult, ce 
continuă să ofere  un sprijin în cotidian dincolo 
de nevoile ce privesc sănătatea fizică. Aceasta se 
realizează prin cărțile de imnuri pe care le cer 
la plecare pacienții, prin literatura pe care o iau 
cadou la despărțire, prin mesajele sau legătura 
telefonică menținută cu angajații Centrului de 
sănătate sau chiar și prin mesajele de încurajare pe 
care le scriem foștilor pacienți la sfârșitul fiecărui 
an. Ne-a surprins în acest sens o scrisoare primită 
în decursul anului acesta de la o fostă pacientă:
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„ [...]
Stimați domni Doctori, 
Iertați-mi ingratitudinea de care-am dat 

dovadă, de a nu răspunde la înțeleptele cuvinte din 
„Sfânta Scriptură”, pe care le-am primit din partea 
dumneavoastră, cu tot sufletul. Recitesc cu plăcere 
și respect frumoasele cuvinte ce mi-au parvenit în 
decembrie 2016 și început de an 2017.

Sunt [...] din [....], mama dragului meu copil 
Dan G., care s-a stins din viață în noaptea de 30 
ianuarie spre 31, după o suferință de o lună, aproape 
fiind numai la reanimare. S-a făcut tot ceea ce s-a 
putut, neavând metastaze, dar tumora hepatică nu 
l-a iertat. Își programase din nou să vină la Breaza 
la tratament, dar nu s-a mai putut. 

[...] Așa a vrut Bunul Dumnezeu, era credin-
cios și nespus de bun și corect, de aceea probabil a 
fost dorit și-n ceruri. Acum au trecut șase săptămâni 
și nu pot să cred că nu mai este. Vă rog mult să mă 
iertați, am vrut să trimit aceste rânduri de când s-a 
întâmplat, dar nu m-am simțit în stare. 

Dar, după cum scrieți și Dv., „Până aici Dum-
nezeu ne-a ajutat!” A durat boala 13 ani, fiind o 
luptă continuă, cu multe momente și speranță că va 
trăi. Mulțumesc lui Dumnezeu, a fost o persoană 
nespus de iubit, și-ndrăznesc să scriu: 

‚Doamne, ajută-mă, apără tot ce iubesc, 

Frații, părinții, prietenii și chiar dușmanii mei.
În răul care triumfă, să nu văd, Doamne, nicio-

dată vară fără flori purpurii,
Cuibul fără păsări, stupul fără albine, 
Casă fără copii.’ (V. Hugo)
Mai am puțin până la 80 de ani. 
Am sperat să i-o iau înainte lui Dan, dar atâta 

i-a fost scris dragului meu. Soția lui, [...], i-a fost 
mereu alături, fiind foarte devotată. 

Deși este tardiv, vă mulțumesc pentru frumoasele 
citate din „Sf. Scriptură”, care mi-au înseninat zilele. 

Doresc întregului colectiv multă sănătate și 
liniște sufletească, multe mulțumiri pentru ajutorul 
dat amândurora și cred că trebuie să țin cont tot de 
cuvintele din „Sfânta Scriptură” [...] —

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine.”
T.A. – 20.03.2018”

Trăim toți pe un pământ care geme sub 
suferință, durere și moarte. Când putem vedea 
dincolo de acestea mângâierea pe care o oferă Cu-
vântul Domnului atât nouă, cât și celor care află de 
el în Centrul de sănătate Eden, știm că speranța pe 
care o oferă Dumnezeu este reală, că merită să ne 
punem încrederea în El și să facem accesibilă aceas-
tă speranță tuturor celor „doborâți de întristare”, 
pe care îi întâlnim în calea noastră...     p
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Primul câmp misionar

C
el mai frumos dar cu care Dumnezeu a 
binecuvântat rasa umană este familia. 
Încă din primele pagini ale Scripturii 
putem să observăm minunatul fel în 

care Domnul a pus mână în mână perechea sfân-
ta, dorind ca ei să fie fericiți și să aducă fericirea 
pe pământ.

Dacă urmărim cu atenție istoria Biblica 
putem observa cum, prin neascultarea omului, 
blestemul s-a înfiripat în toată suprafața pămân-
tului. Timpul s-a scurs… au trecut ani și astăzi, 
ca fii ai lui Dumnezeu, suntem trimiși să mergem 
în toată lumea și să predicăm evanghelia la orice 
făptură. Cuvântul spune că toți acei care s-au 
născut în Împărăția lui Dumnezeu s-au născut 
ca misionari, primitorul neputând păstra pentru 
sine ceea ce a primit. 

 „Sunt unii care gândesc că dacă nu sunt 
implicați direct într-o lucrare religioasă activă 
nu fac voia lui Dumnezeu, însă aceasta este o 
greșeală. Fiecare are o lucrare de făcut pentru 
Domnul. Este un lucru minunat să faci din 
cămin un loc plăcut și toate să fie așa cum ar 
trebui. Cele mai umile talente, daca-I sunt 
dăruite din inima lui Dumnezeu, vor face 
ca viața de familie să fie tot ceea ce ar dori 
Dumnezeu.

  Bărbații și femeile Îl pot sluji pe Dum-
nezeu la fel de bine ca și pastorul care își face 
lucrarea la amvon, dând o serioasă atenție 
lucrurilor pe care le aud și educându-se pentru 
a trăi pentru Dumnezeu și cu teamă de Dum-
nezeu”. (Căminul advent, pg. 245).

„Mamele care suspină după un câmp mi-
sionar, au unul la îndemână în propriul lor că-
min. Oare sufletul copiilor lor nu are aceeași 
valoare ca și sufletele păgânilor? Cu câtă grijă 
și voioșie ar trebui să vegheze asupra dezvol-
tării minții lor și să-i lege de Dumnezeu! Cine 
ar putea face acest lucru, mai bine decât o 
mamă, iubitoare, temătoare de Dumnezeu?” 
(Căminul adventist, pg. 245).

 În poporul Israel era o familie care nu avea 
copii. Ei ar fi dorit mult să audă glas de copilaș 
în casa lor și totuși Domnul parcă nu răspundea 
dorințelor lor. Elcana și Ana au cerut Domnului 
în rugăciune un copil. Ruga Anei a fost: „Doam-
ne, daca îmi vei da un fiu, ți-l voi închina Ție 
pentru totdeauna”. Putem observa cu trecerea 
timpului ca această promisiune s-a concretizat.

De ce oare familiile timpului nostru nu-și 
mai încredințează copiii în slujba Domnului, ca să 
lucreze pentru slava Lui în toate zilele vieții lor?

Este dorința lui Isus ca în aceste zile de pe 
urmă să facem o reforma în viețile noastre și ale 
copiilor noștri, ca să putem fi îmbrăcați cu putere 
de sus, să mergem în lume, pentru a da ultima 
solie de har unei lumi care piere în necunoștință. 

 Mă rog Domnului să ne ajute să ne impli-
căm mai activ în acest câmp misionar, iar familiile 
noastre să devină modele în această lume.      p

Viorel Birta
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Rubrica gospodinelor

           Ingrediente pentru 4 porții:
•	  100 g zmeură
•	  100 g coacăze roșii
•	  1 portocală
•	  miere
•	  frunze de mentă
•	  1 L apă

1. Se mixează zmeura și coacăzele.
2. Se stoarce portocala și se amestecă cu sucul de zmeură 

și coacăze și câteva frunze de mentă tocate.
3. Se adaugă un litru apă. Se strecoară sucul.
4. Se îndulcește cu miere după gust.
5. Se toarnă în pahare și se ornează cu frunze de mentă.

Coacăzele roșii sunt bogate în primul rând în antioxidanți și vitamina C, dar lista de nutrienți 
include și calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu, flavonoizi, pectine, acizi organici, vitaminele B1, 
B2 și B6. Au un conținut ridicat de cumarine, substanțe cu proprietăți foarte bune pentru sănătatea 
vaselor de sânge, scad riscul de coagulare a sângelui și combat ateroscleroza. 

Aceste fructe combat constipația cronică, îmbunătățesc metabolismul, cresc pofta de mâncare, 
au efect benefic asupra tractului gastrointestinal, asupra stomacului și intestinelor. Au proprietăți 
antiinflamatoare, hemostatice, coleretice, dietetice.

Valori nutritive/100 g: 56 kcal;  
1,4 g proteine; 0,2 g lipide;  
13,8 g glucide; 4,3 g fibre.

Zmeura este o sursă excelentă de 
vitaminele C și K, fibre și mangan, 
precum și o sursă bună de vitamina 
E, acid folic, potasiu, magneziu, 
cupru și fier. Este bogată în fenoli și 
flavonoide antioxidante, îndeosebi 
antocianine. Un studiu a arătat că antoxidanții din extractul de zmeură inhibă mai multe stadii de 
dezvoltare a cancerului de colon. Un alt studiu a semnalat că un compus din zmeură, cianidin-3-ru-
tinosida inhibă celulele leucemice. 

Valori nutritive (1 cană/120 g): 64 kcal; 1,5 g proteine; 0,8 g lipide; 14,7 g glucide; 8 g fibre.

     Pagină realizată de Teodora Moț

Suc de zmeură și coacăze roșii
Valori nutritive/ 100 g: calorii 74; proteine 1 g; lipide 0,2 g; glucide 18,7 g; fibre 3,8 g
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Tabără misionară  
la Porumbacu

În perioada 16-18 iunie 2018 Departamentul 
Misionar al bisericii noastre a organizat la 
Campusul nostru din Porumbacu o Tabără 
Misionară. 
În cadrul acesteia au fost susținute atât teme 

spirituale, cât și teme de sănătate. 
La finalul fiecărei prezentări au avut loc 

discuții, ca răspunsuri la întrebările formulate de 
participanți. 

Temele de sănătate au fost prezentate de 
Cristian Chirilă și Teodora Moț. 

Dintre acestea amintim:
•	 Sindromul Coronarian Acut
•	 Angina Pectorală
•	 Ateroscleroza
•	 Importanța alimentației corecte în păstrarea 

sănătății arterelor noastre
•	 Alimentație sănătoasă prin folosirea uleiuri-

lor de semințe presate la rece
Temele spirituale au fost prezentate de fr. 

Neluțu Dărămuș, Samuel Negruț și Daniel Bernad. 
La înfrumusețarea programului au contribu-

it Claudiu Bogdan, Elena Dance, Geta Bogdan, 
care au încântat ascultătorii cu muzică de calitate. 

Aproximativ 30 de persoane au partici-
pat la această întâlnire, beneficiind, pe lângă 

informațiile primite, de 
plimbări în natură, meni-
uri delicioase și sănătoase, 
precum și o părtășie deo-
sebită alături de persoane 
care au aceleași țeluri, de 
a se bucura de sănătate și 
a-L slăvi pe Dumnezeu 
pentru toate binecuvân-
tările. 

Participanții și-au ex-
primat dorința de a reveni 
la astfel de întâlniri.    p
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Botez în 
comunitățile 

Cluj și Șimleu

În data de 15 iulie 2018 Mihăiță Fina și 
Iacov Oliviu au ales calea Domnului din 
tinerețea lor. Entuziasmul lor, bucuria 
familiilor și părtășia fraților, cât și timpul 

frumos au contribuit la ziua bucuriei bisericii. 
Dorim ca Domnul să le călăuzească pașii pe 
calea credinței până în țara veșniciei.    p

A consemnat Neluțu Dărămuș
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„Reîntâlnirea familiilor în biserică”

Comunitatea din Satu Mare a organi-
zat, cu ajutorul și călăuzirea lui Dum-
nezeu, o întrunire specială în perioada 
10-11 august 2018, cu scopul de a 

se realiza „reîntâlnirea familiilor în biserică”. 
Având în vedere faptul că majoritatea copiilor 
fraților sunt plecați din localitate și unii nu mai 
sunt în biserică, s-a dorit ca o zi de Sabat să fie 
petrecută împreună. Fiecare frate din comu-
nitate și-a invitat copiii, nepoții, să participe 
la biserică, unde a fost organizat un program 
special pentru ei. Bucuria a fost când marea 
parte a acestora au ales să participe, astfel că în 
Sabat am fost aproximativ 50-60 de persoane, 
împreună cu copiii. 

S-au prezentat 3 teme care au scos în 
evidență dragostea lui Dumnezeu față de păcă-
tos și planul de mântuire. 

Prima tema „Umblând cu folos” a evidențiat 
lucrurile care au valoare din perspectiva lui 
Dumnezeu.

Cea de a doua temă, „Prin ochii Tatălui”, a 
creat o imagine a modului cum vede Dumnezeu 
lumea noastră și cât de mare e dragostea unui Tată.

Tema a treia, „Unde ești?”, a pus o întrebare în 
inima fiecăruia: Unde sunt?, Spre ce mă îndrept? 
Este calea pe care merg una care duce la mântuire?

Cu ocazia aceasta, în Sabat la amiază, ne-
am bucurat de partășie, servind cu toții o masă 
comună în gradina bisericii, depănând amintiri 
frumoase și povestind experiențe de viață.

În urma acestei întâlniri, dorința comună 
a bisericii este ca astfel de ocazii să se repete cât 
mai des, în special cu cei de aproape. Dorim 
ca prezența lui Dumnezeu să călăuzească pașii 
copiilor și ai nepoților prin această lume și să-i 
îndrepte spre Împărăția Cerurilor!     p

A consemnat Sami Negruț
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Botez  
la Oradea

Ziua de 19 august 2018 a fost o zi deosebită, în special pentru cei patru tineri care au 
încheiat legământ cu Dumnezeu, „îngropând” vechea lor fire în apa botezului. Ceremonia 
a avut loc la Oradea, tinerii fiind din diferite localități apropiate: Mihai Bravu, Saca și 
Hidișelu de Jos. 

Programul spiritual a avut loc la Casa de rugăciune din comuna Mihai Bravu, unde au participat 
mai multe persoane din localitate și din împrejurimi. 

Doresc ca Domnul să binecuvânteze experiența acestor tineri și să le ajute să rămână statornici 
pe calea credinței, credincioși în fiecare împrejurare prin care vor trece în viață. Dumnezeu să-i 
poate în brațele Sale iubitoare!    p

A consemnat Viorel Birta
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Botez la  
Bogdan Vodă, 
Maramureș

Căci toți sunteți fii ai lui Dumne-
zeu, prin credința în Hristos Isus. 
Toți care ați fost botezați pentru 
Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos.” 

(Galateni 3:26,27).
Prin harul lui Dumnezeu, data de 26 august 

2018 a fost o nouă ocazie de bucurie și părtășie 
pentru comunitățile Bogdan Vodă și Petrova, de-
oarece două tinere aparținând acestor comunități 
au ales să încheie legământ cu Dumnezeu prin 
botez, în apa râului Iza, având curajul de a măr-
turisi public în fața tuturor celor prezenți, dar și a 
martorilor nevăzuți, dorința de a-și consacra viața 
lui Dumnezeu, încă din anii tinereții, pentru a-I 
sluji cu credincioșie și a trăi o viață de credință în 
de acord cu principiile Evangheliei.

Fraților din comunitățile Bogdan Vodă și 
Petrova li s-au alăturat și alții din împrejurimi, 
sau mai de departe, care și-au dorit să fie alături 

de aceste tinere și familiile lor la acest 
eveniment de bucurie. 

Fie ca Dumnezeu să le binecu-
vânteze cu înțelepciune și încre-

„
dere neclintită în El, să păstreze cu scumpătate 
și credincioșie legământul pe care l-au făcut,  ca 
astfel trăind în această lume să poată fi o lumină 
pentru El, o binecuvântare pentru cei din jurul 
lor, iar la a doua venire a Domnului Isus să poată 
fi în numărul celor mântuiți pentru veșnicie.

„Când creștinii se supun ceremoniei solemne 
a botezului, Dumnezeu înregistrează legământul 
pe care îl fac de a fi credincioși faţă de El. Acesta 
este un legământ al supunerii. Ei sunt botezați în 
Numele Tatălui și al Fiului, și al Duhului Sfânt. 
Astfel, sunt uniți cu cele trei mari Puteri ale ceru-
lui. Ei se angajează să renunțe la lume și să respecte 
legile împărăției lui Dumnezeu. De aici înainte, 
trebuie să trăiască în înnoirea vieții. Ei nu mai 
urmează tradițiile oamenilor. Ei nu mai aplică me-
tode necinstite, ci trebuie să respecte prevederile 
împărăției cerului. Ei trebuie să caute să-L onoreze 
pe Dumnezeu. Dacă vor fi credincioși faţă de 
legământul lor, li se va da harul și puterea care îi va 
face în stare să fie neprihăniți. „Dar tuturor celor 
ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, 
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. 
(Ioan 1:12).”  (Evanghelizare, pg. 307).     p

A consemnat Ghiță Ulici
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C         uvântul „misionar” conduce multe  
          minți către locuri îndepărtate, cum  
     ar fi Africa, India, Ecuador ...

Biblia ne spune că pe vremea lui Pavel 
era un băiețel pe nume Timotei. Acesta locuia cu 
părinții într-una din cetățile Licaoniei: Listra sau 
Derbe (Faptele apostolilor 16:2). 

Orientându-ne după hărțile care arată călă-
toriile apostolului Pavel, aflăm că zona aceasta se 
află în Turcia de astăzi, la nord de Antalya. Mama 
băiatului era evreică, iar tatăl lui, grec. În casa lor 
locuia și bunica, mama mamei, care s-a ocupat 
mult de educarea copilului.   

Timotei a fost un copil ca oricare altul. Ceea 
ce biblia remarcă în cazul lui este faptul că L-a 
iubit pe Dumnezeu și dorea să facă voia Sa. Când 
a sosit în zona în care locuia Timotei, Pavel a aflat 
lucruri bune despre acest copil, care mai apoi a 
devenit un adolescent și apoi un tânăr. „Frații 
din Listra și Iconia îl vorbeau de bine.” (Faptele 
apostolilor 16:1). 

Ascultând experiențele lui Pavel, 
Timotei a rămas impresionat de modul 
cum lucra Dumnezeu prin oameni și 
pentru oameni. El aprecia eforturile 
apostolului de a duce lumii Evanghe-
lia și nu se înfricoșa de suferințele sau 
persecuțiile de care au parte adesea misi-
onarii. Văzându-i curajul și devotamen-
tul pentru lucrarea lui Dumnezeu, Pavel 
l-a invitat pe Timotei să-l însoțească în 
călătoriile sale. El a devenit un învățător 
printre noii convertiți și a continuat 
lucrarea începută de Pavel și alți apostoli. 

Nu știm exact cât de mult a călătorit 
Timotei sau cât de lungi erau drumurile 
pe care le făcea. Un misionar poate să 
lucreze pentru Dumnezeu la fel de bine 
aproape de casă, cât și departe. 

Dacă vrei să spui oamenilor vestea 
cea bună a mântuirii, primul lucru pe 
care trebuie să-l faci este să înveți tu 

Vrei sa fii misionar?
însuți ce trebuie să spui altora. Citește povestioa-
rele Bibliei, familiarizează-te cu Evanghelia, care 
este vestea cea bună că jertfa Domnului Hristos 
ne poate mântui. Apoi începe să spui despre toate 
acestea prietenilor tăi, copiilor cu care te joci sau 
colegilor de la școală. Spune-le într-un mod plăcut, 
astfel încât să le captivezi mintea. Nu-i plictisi 
cu istorisiri lungi, atunci când ei au altceva mai 
amuzant de făcut. Dar puțin câte puțin, spune-le 
despre caracterul Domnului Hristos, despre bună-
tatea Sa manifestată în copilărie, în adolescență și 
tinerețe. Fii tu însuți asemenea Domnului Hristos 
în bunătate, în vorbire și comportament. Mai 
mult, roagă-te lui Dumnezeu să deschidă inimile 
ascultătorilor tăi la cuvântul adevărului. 

Dacă faci toate acestea nu mai este nevoie să-ți 
dorești să ajungi misionar, pentru că deja ești. Și 
dacă Dumnezeu va găsi cu cale să-ți dea răspunderi 
mai mari, să te trimită în locuri mai îndepărtate, o 
va face cu siguranță.
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