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Trăind în tumultul unei societăţi 
de consum în plin avânt, suntem 

neîncetat bombardaţi cu reclame pu-
blicitare care încearcă să ne inoculeze 
ideea că bucuria şi fericirea noastră 
depind de achiziţionarea unor anumi-
te bunuri, produse sau servicii, meni-
te să ne dea sentimentul de mulţumire 
şi împlinire în viaţă. Şi, într-adevăr, se 
întâmplă uneori ca la achiziţionarea 
unui produs, şi la scurtă vreme după 
aceea, să ne bucurăm de respectiva 
„realizare”, urmând ca în timp această 
bucurie să se diminueze, pe măsură ce 
totul intră în „normal” iar obiectul 
achiziţionat devine o banalitate, ca şi 
atâtea altele...

Şi totuşi, deşi am avut poate de 
multe ori această experienţă, ne ve-
dem parcă vulnerabili în faţa ispitei de 
a ne îndrepta aspiraţiile şi interesul 
spre vreun nou produs, sau spre o ver-
siune actualizată, mai modernă şi mai 
avansată a unuia pe care deja îl avem... 
ceea ce ne transformă viaţa într-o con-
tinuă alergare după lucruri pe care nu 
le avem.

Acest lucru se întâmplă atunci 
când ne legăm speranţele de obiectele 
acestei lumi şi nu căutăm acele bucu-
rii mai înalte, situate deasupra lumii 
materiale, bucurii net superioare nu 
doar în ceea ce priveşte durabilitatea, 
ci şi profunzimea şi intensitatea: 
„Mulţi zic: ‚Cine ne va arăta fericirea?’ 
Eu însă zic: ‚Fă să răsară peste noi lu-
mina Feţei Tale, Doamne!’ Tu-mi dai 
mai multă bucurie în inima mea, de-
cât au ei când li se înmulţeşte rodul 
grâului şi al vinului. Eu mă culc şi 
adorm în pace, căci numai Tu, Doam-
ne, îmi dai linişte deplină în locuinţa 
mea.” (Psalmii 4:6-8).

În ciuda valorii incomparabil mai 
mari a bucuriei izvorâte din cele spiri-
tuale, majoritatea oamenilor, şi nu în 
ultimul rând a creştinilor, sunt prinşi 
în cercul alergării după bucuriile deri-
vate din posedarea de obiecte, dove-
dind prin aceasta că sunt străini de 
adevăratele bucurii.

Faptul că se întâmplă frecvent că 
omul nu ştie ce să aleagă în viaţă, a de-

venit de-a lungul timpului un motiv 
de basm care se regăseşte în diferite 
variante la mai multe popoare, toate 
având în comun ideea că personajul 
principal este pus în situaţia de a-şi 
exprima trei dorinţe care urmează a-i 
fi îndeplinite, iar, datorită nechibzuin-
ţei sale şi pentru că dă curs impulsuri-
lor naturii sale imperfecte, iroseşte 
aceste şanse şi în final rămâne cum a 
fost... iar morala acestor povestiri con-
ţine totuşi un sâmbure de adevăr.

V-aţi întrebat vreodată ce dorinţe 
aţi exprima dacă vi s-ar oferi oportu-
nitatea de a face o asemenea alegere? 
Vi s-ar îndrepta poate imediat gândul 
spre cele mai recente produse ale in-
dustriei automobilistice, spre cele mai 
somptuoase vile din anumite zone re-
zidenţiale sau spre cele mai perfor-
mante laptop-uri, camere video, apa-
rate foto etc.?

Sau poate ziceţi că nici n-are rost 
să vă puneţi această întrebare, întrucât 
asemenea şanse ţin tot de tărâmul 

U n  a l t  f e l  d e  b u c u r i e

„Mulţi zic:  ‚Cine ne va arăta 
fericirea?’ Eu însă zic: ‚Fă să 
răsară peste noi lumina Feţei 
Tale, Doamne!’” Psalmii 4:6.

„Mulţi zic:  ‚Cine ne va arăta 
fericirea?’ Eu însă zic: ‚Fă să 
răsară peste noi lumina Feţei 
Tale, Doamne!’” Psalmii 4:6.

3



basmului şi nu de viaţa rea-
lă... Totuşi, Biblia ne rapor-
tează o împrejurare în care 
un om a fost pus faţă în faţă 
cu această alegere: „În tim-
pul nopţii, Dumnezeu S-a 
arătat lui Solomon, şi i-a zis: 
‚Cere ce vrei să-ţi dau.’” (2 
Cronici 1:7). În mod cu to-
tul surprinzător, şi poate 
contrar aşteptărilor noastre, 
Solomon răspunde cu urmă-
toarea cerere: „Dă-mi, deci, 
înţelepciune şi pricepere, ca 
să ştiu cum să mă port în 
fruntea acestui popor!” 
(2 Cronici 1:10).

Probabil că mulţi rămânem miraţi 
de ce şansă fenomenală a putut să ra-
teze Solomon prin această cerere ima-
terială... Totuşi, Dumnezeu răspunde 
favorabil acestei cereri şi apreciază 
faptul că solicitarea lui Solomon nu 
s-a încadrat în tiparele vremii şi nici 
ale gândirii fireşti în general: „Dum-
nezeu i-a zis lui Solomon: ‚Fiindcă 
dorinţa aceasta este în inima ta, fiind-
că nu ceri nici bogăţii, nici averi, nici 
slavă, nici moartea vrăjmaşilor tăi, 
nici chiar o viaţă lungă, ci ceri pentru 
tine înţelepciune şi pricepere, ca să 
judeci pe poporul Meu, peste care te-
am pus să domneşti, Înţelepciunea şi 
priceperea îţi sunt date. Îţi voi da, pe 
deasupra, bogăţii, averi şi slavă, cum 
n-a mai avut niciodată nici un împărat 
înaintea ta, şi cum nici nu va mai avea 
după tine.’” (2 Cronici 1:11,12).

În răspunsul dat de Dumnezeu se 
face o trecere în revistă a ceea ce ar fi 
cerut, în condiţii similare, majoritatea 
oamenilor: 
1.  Bogăţie („bogăţii, averi”)
2.  Celebritate şi faimă („slavă”)
3.  Triumful asupra adversarilor     
     („moartea vrăjmaşilor”)
4.  Un trai confortabil, de calitate       
     („viaţă lungă”)

Toate acestea sunt de obicei asoci-
ate în lumea aceasta cu ideea de bucu-
rie, iar dacă, prin cultura noastră reli-
gioasă am ajuns poate să fim mai mult 

sau mai puţin imuni faţă de primele 
trei tentaţii, probabilitatea este totuşi 
destul de mare să fim expuşi celei de a 
patra: chiar dacă nu mai urmărim bo-
găţia şi slava şi nu dorim răul semeni-
lor noştri, dorinţa „nevinovată” după 
o viaţă cât mai bună în această lume, 
după comoditate şi confort se regă-
seşte în conştientul sau subconştien-
tul celor mai mulţi dintre noi.

Dar, poate veţi spune: „Şi ce e rău în 
asta?” Rău este că la baza acestei dorin-
ţe fireşti stă iubirea de sine şi egoismul 
care-şi caută propria împlinire, şi nu 
binele semenilor. Din acest motiv, 
Dumnezeu apreciază faptul că Solo-
mon nu a cerut nici unul din aceste lu-
cruri, ci a cerut înţelepciunea.

Citeam undeva că deşi oamenii 
obişnuiesc să fie nemulţumiţi de mul-
te lucruri şi să-şi dorească tot mai mult 
din cele ce au sau nu au – acest lucru 
nu este valabil şi în privinţa înţelep-
ciunii: Toţi consideră că nu le lipseşte 
deloc ci, dimpotrivă, că din aceasta au 
din belşug, motiv pentru care sunt 
totdeauna gata să mai dea din ea şi al-
tora, împărţind cu generozitate sfaturi 
în stânga şi în dreapta... Numai foarte 
puţini sunt acei care îşi înţeleg adevă-
rata condiţie şi doresc acumularea în-
ţelepciunii mai presus decât de bunuri 
materiale.

Şi totuşi, doar aceştia au un real 
simţ al valorii, întrucât este „ferice de 
omul care găseşte înţelepciunea şi de 
omul care capătă pricepere! Căci câş-

tigul pe care-l aduce ea este 
mai bun decât al argintului şi 
venitul adus de ea este mai de 
preţ decât aurul; ea este mai 
de preţ decât mărgăritarele, şi 
toate comorile tale nu se pot 
asemui cu ea. În dreapta ei 
este o viaţă lungă,; în stânga 
ei, bogăţie şi slavă. Căile ei 
sunt nişte căi plăcute, şi toate 
cărările ei sunt nişte cărări 
paşnice. Ea este un pom de 
viaţă pentru cei ce o apucă, şi 
cei ce o au sunt fericiţi.” 
(Proverbele 3:13-18). „Cu 
cât mai mult face câştigarea 

înţelepciunii decât a aurului! Cu cât 
este mai de dorit câştigarea priceperii 
decât a argintului!” (Proverbele 
16:16). „Căci înţelepciunea preţuieş-
te mai mult decât mărgăritarele, şi nici 
un lucru de preţ nu se poate asemui 
cu ea.” (Proverbele 8:11).

Şi dacă valoarea ei este atât de 
mare, mai preţioasă decât cele mai de 
preţ bunuri (aur, argint, mărgăritare) 
atunci, merită, în mod categoric, să 
facem din căutarea ei ţinta eforturilor 
noastre perseverente, iar această cău-
tare trebuie să înceapă la Dumnezeu 
care este Sursa a toată înţelepciunea: 
„Dar înţelepciunea unde se găseşte? 
Unde este locuinţa priceperii? Omul 
nu-i cunoaşte preţul, ea nu se găseşte 
în pământul celor vii. Adâncul zice: 
‚Nu este în mine’ şi marea zice: ‚Nu 
este la mine’; Ea nu se dă în schimbul 
aurului curat, nu se cumpără cântă-
rindu-se cu argint; nu se cântăreşte pe 
aurul din Ofir, nici pe onixul cel 
scump, nici pe safir. Nu se poate ase-
măna cu aurul, nici cu diamantul, nu 
se poate schimba cu un vas din aur 
ales. Mărgeanul şi cristalul nu sunt ni-
mic pe lângă ea: înţelepciunea preţu-
ieşte mai mult decât mărgăritarele. 
Topazul din Etiopia nu este ca ea, şi 
aurul curat nu se cumpăneşte cu ea. 
De unde vine atunci Înţelepciunea? 
Unde este locuinţa priceperii? Este 
ascunsă de ochii tuturor celor vii, este 
ascunsă de păsările cerului. Adâncul 
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şi moartea zic: ‚Noi am auzit vorbin-
du-se de ea.’ Dumnezeu îi ştie drumul, 
El îi cunoaşte locuinţa. Căci El vede 
până la marginile pământului, zăreşte 
totul sub ceruri. Când a rânduit greu-
tatea vântului şi când a hotărât măsura 
apelor, când a dat legi ploii şi când a 
însemnat drumul fulgerului şi tunetu-
lui, atunci a văzut înţelepciunea şi a 
arătat-o, i-a pus temeliile şi a pus-o la 
încercare. Apoi a zis omului: ‚Iată, fri-
ca de Domnul, aceasta este înţelep-
ciunea; depărtarea de rău, este price-
pere.’” (Iov 28:12-28).

Înţelepciunea despre care se vor-
beşte aici nu este neapărat una ştiinţi-
fică, speculativă, manifestată prin ca-
pacitatea de a rezolva probleme de 
natură teoretică din orice domeniu al 
cunoaşterii, ci este mai degrabă una 
morală, practică, cu implicaţii directe 
în viaţa omului: Ea începe cu cunoaş-
terea lui Dumnezeu şi temerea de El şi 
are drept consecinţă imediată „depăr-
tarea de rău” iar ca rezultat durabil „o 
minte sănătoasă”: „Începutul înţelep-
ciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa 
sfinţilor, este priceperea.” (Proverbele 
9:10). „Frica Domnului este începu-
tul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, 
au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine 
în veci.” (Psalmii 111:10).

Această „ştiinţă a sfinţilor,” care 
este identificată cu priceperea, ne în-
vaţă să gândim nu doar la avantaje sau 
satisfacţii imediate, ci şi pe termen 
lung, să avem o privire de ansamblu şi 
să judecăm de la cauză la efect, şi ea îl 

înnobilează pe cel care o posedă, în 
vreme ce absenţa ei duce la rezultatele 
opuse: „Ei sunt un neam care şi-a pier-
dut bunul simţ şi nu-i pricepere în ei. 
Dacă ar fi fost înţelepţi, ar înţelege şi 
s-ar gândi la ce li se va întâmpla.” (De-
uteronomul 32:28,29).

La baza „ştiinţei sfinţilor” stau po-
runcile lui Dumnezeu, a căror înţele-
gere şi ascultare le conferă credincio-
şilor o valoare morală ce nu poate fi 
comparată cu nimic din planul mate-
rial şi cu atât mai puţin poate fi egalată 
de acesta: „Iată, v-am învăţat legi şi 
porunci, cum mi-a poruncit Domnul, 
Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în 
ţara pe care o veţi lua în stăpânire. Să 
le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta 
va fi înţelepciunea şi priceperea voas-
tră înaintea popoarelor, care vor auzi 
vorbindu-se de toate aceste legi şi vor 
zice: ‚Acest neam mare este un popor 
cu totul înţelept şi priceput!’ Care 
este, în adevăr, neamul acela aşa de 
mare încât să fi avut pe dumnezeii lui 
aşa de aproape cum avem noi pe 
Domnul, Dumnezeul nostru, ori de 
câte ori Îl chemăm? Şi care este nea-
mul acela aşa de mare, încât să aibă 
legi şi porunci aşa de drepte, cum este 
toată legea aceasta pe care v-o pun as-
tăzi înainte?” (Deuteronomul 4:5-8).

„Cartea aceasta a legii să nu se de-
părteze de gura ta; cugetă asupra ei zi 
şi noapte, căutând să faci tot ce este 
scris în ea; căci atunci vei izbândi în 
toate lucrările tale, şi atunci vei lucra 
cu înţelepciune.” (Iosua 1:8). „Porun-
cile Tale mă fac mai înţelept decât 

vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu 
mine. Sunt mai învăţat decât toţi învă-
ţătorii mei, căci mă gândesc la învăţă-
turile Tale. Am mai multă pricepere 
decât bătrânii, căci păzesc poruncile 
Tale. Îmi ţin piciorul departe de orice 
drum rău, ca să păzesc Cuvântul Tău. 
Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu 
mă înveţi. Ce dulci sunt cuvintele Tale 
pentru cerul gurii mele! Mai dulci de-
cât mierea în gura mea! Prin porunci-
le Tale mă fac mai priceput, de aceea 
urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul 
Tău este o candelă pentru picioarele 
mele şi o lumină pe cărarea mea.” 
(Psalmii 119:98-105).

Dobândirea acestei înţelepciuni nu 
este întâmplătoare, ci presupune o că-
utare serioasă şi un efort stăruitor, care 
merită însă a fi depus: „...dacă vei lua 
aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei 
pleca inima la pricepere; dacă vei cere 
înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru 
pricepere, dacă o vei căuta ca argintul 
şi vei umbla după ea ca după o comoa-
ră, atunci vei înţelege frica de Domnul 
şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. 
Căci Domnul dă înţelepciune; din 
gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 
El dă izbândă celor fără prihană, dă un 
scut celor ce umblă în nevinovăţie. 
Ocroteşte cărările neprihănirii şi pă-
zeşte calea credincioşilor Lui. Atunci 
vei înţelege dreptatea, judecata, nepăr-
tinirea, toate căile care duc la bine. 
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, 
şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului 
tău; chibzuinţa va veghea asupra ta, 
priceperea te va păzi, ca să te scape de 
calea cea rea, de omul care ţine cuvân-
tări stricate; de cei ce părăsesc cărările 

adevărate, ca să umble pe drumuri 
întunecoase; care se bucu-

ră să facă răul şi îşi 
pun plăcerea în 

răutate, care 
umblă pe că-
rări strâmbe şi 
apucă pe dru-
muri sucite.” 
(Proverbele 
2:2-15).
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Departe de a avea un caracter arbi-
trar, prohibitiv, înţelepciunea izvorâtă 
din cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 
Legii Sale corect înţelese este menită 
a fi „desfătarea sufletului tău” şi o ne-
secată sursă de bucurie: „Calea oame-
nilor fără prihană este să se ferească 
de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care 
veghează asupra căii sale...  Cine cuge-
tă la Cuvântul Domnului găseşte feri-
cirea, şi cine se încrede în Domnul 
este fericit. Cine are o inimă înţeleap-
tă este numit priceput, dar dulceaţa 
buzelor măreşte ştiinţa. Înţelepciunea 
este un izvor de viaţă pentru cine o 
are; dar pedeapsa nebunilor este ne-
bunia lor.” (Proverbele 16:17, 20-
22). „Pentru cel nebun este o plăcere 
să facă răul, dar pentru cel înţelept 
este o plăcere să lucreze cu pricepere.” 
(Proverbele 10:23). „Cine capătă în-
ţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine 
păstrează priceperea, găseşte ferici-
rea.” (Proverbele 19:8).

Pentru că Legea Domnului şi cu-
noaşterea iubirii Lui reflectată în 
aceasta au potenţialul de a da satisfac-
ţie şi a-l face pe om fericit, merită să 
ne asociem şi noi rugăciunii psalmis-
tului: „Deschide-mi ochii, ca să văd 
lucrurile minunate ale Legii Tale!” 
(Psalmii 119:18) pentru a ne putea 
bucura astfel de fericirea omului care 
„îşi găseşte plăcerea în Legea Domnu-
lui, şi zi şi noapte cugetă la Legea 
Lui!” (Psalmul 1:2).

Iar dacă oricum, înţelepciunea lu-
mii acesteia – care vizează în ultimă 
instanţă afirmarea superiorităţii şi do-
bândirea supremaţiei asupra celorlalţi 

– urmează să fie nimicită de Dumne-
zeu, este cazul să nu ne mai lăsăm or-
biţi de falsele ei pretenţii, ci mai de-
grabă să-i întoarcem spatele şi să 
alegem a ne adăpa din Sursa a toată 
înţelepciunea veritabilă: „Căci este 
scris: ‚Voi prăpădi înţelepciunea celor 
înţelepţi şi voi nimici priceperea celor 
pricepuţi.’ Unde este înţeleptul? Unde 
este cărturarul? Unde este vorbăreţul 
veacului acestuia? N-a prostit Dum-
nezeu înţelepciunea lumii acesteia? 
Căci, întrucât lumea cu înţelepciunea 
ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţe-
lepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu 
a găsit cu cale să mântuiască pe cre-
dincioşi prin nebunia propovăduirii 
crucii... căci nebunia lui Dumnezeu 
este mai înţeleaptă decât oamenii; şi 
slăbiciunea lui Dumnezeu este mai 
tare decât oamenii.” (1 Corinteni 
1:19-21, 25). „Nimeni să nu se înşele: 
Dacă cineva dintre voi se crede înţelept 
în felul veacului acestuia, să se facă ne-
bun, ca să ajungă înţelept. Căci înţelep-
ciunea lumii acesteia este o nebunie 
înaintea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 
3:18, 19 p.p.) „... Mă bucur, deci, de 
voi, şi doresc să fiţi înţelepţi în ce pri-
veşte binele, şi proşti în ce priveşte 
răul.” (Romani 16:19 u.p.)

Spre deosebire de toate acestea, 
„Cine dintre voi este înţelept şi price-
put? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, 
faptele făcute cu blândeţea înţelepciu-
nii!... Înţelepciunea care vine de sus, 
este, întâi curată, apoi paşnică, blân-
dă, uşor de înduplecat, plină de îndu-
rare şi de roade bune, fără părtinire, 
nefăţarnică.” (Iacov 3:13, 17).

De aceea, probabil că ar fi bineve-
nit un transfer al accentului rugăciu-
nilor şi căutărilor noastre de pe nevo-
ile noastre materiale imediate sau de 
perspectivă, pe dobândirea acelei în-
ţelepciuni de natură divină, care să ne 
facă să trăim spre slava lui Dumnezeu: 
„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte 
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumne-
zeu, care dă tuturor cu mână largă şi 
fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o 
ceară cu credinţă, fără să se îndoiască 
deloc...” (Iacov 1:5,6 p.p.)

Garantat că în posedarea acestei 
înţelepciuni care vine de sus, vom afla 
mai multă satisfacţie decât au alţii 
„când li se înmulţeşte rodul grâului şi 
al vinului” şi vom învăţa să ne bucu-
răm de un gând frumos, nobil, înălţă-
tor mai mult decât de aur, argint sau 
mărgăritare, iar o astfel de experienţă 
îşi are începutul în cunoaşterea lui 
Dumnezeu şi a perspectivei minunate 
pe care o oferă copiilor Săi, motiv 
pentru care nu pot decât să mă asoci-
ez şi eu rugăciunii apostolului, pentru 
noi toţi: „Şi mă rog ca Dumnezeul 
Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl 
slavei, să vă dea un duh de înţelepciu-
ne şi de descoperire în cunoaşterea 
Lui, şi să vă lumineze ochii inimii, ca 
să pricepeţi care este nădejdea che-
mării Lui, care este bogăţia slavei 
moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţă 
de noi, credincioşii, nemărginita mă-
rime a puterii Sale, după lucrarea pu-
terii tăriei Lui.” (Efeseni 1:17-19). 
Amin.

Marius Stroia

“Fericirea se află la îndemâna noastră, la picioarele noastre, ca o 
floare de câmp; nu trebuie decât să te apleci ca s-o culegi. Dar cum ea 
este înconjurată de aşa de multe flori, ne înşelăm asupra parfumului, 
asupra culorii şi întindem prea departe mâinile, aşa că nu ne atingem 

ţelul.”
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„Doamne, oare puţini sunt cei ce 
sunt pe calea mântuirii?”  

(Luca 13:23).

U imiţi de modul în care obişnuia 
să lucreze sau să-i aprecieze pe 

oameni, contemporanii Domnului 
Hristos au întrebat la un moment dat: 
„Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt 
pe calea mântuirii?” (Luca 13:23). 

De-a lungul timpului, chiar dacă 
oamenii care întreabă şi primesc sau nu 
un răspuns sunt de fiecare dată alţii, 
preocuparea este aceeaşi. Dacă am pri-
vi mai mult la lucrarea lui Dumnezeu şi 
mai puţin sau chiar deloc la ceea ce fa-
cem noi sau alţii, am înţelege că nimic 
nu este cu neputinţă la Dumnezeu. 

„Este ceva de mirat din partea 
Mea?" (Ieremia 32:27), întreabă cu-
vântul profetic, atrăgând atenţia asupra 
faptului că la Dumnezeu „orice lucru 
este cu putinţă” pentru cel care crede.

Necredinţa a constituit întotdeau-
na cauza principală care s-a interpus 
între realitate şi puterea de pătrunde-
re a acesteia. Domnul Hristos obişnu-
ia să-i mustre adesea pe ucenicii, care, 
deşi vedeau cu ochii, nu puteau înţele-
ge. De ce aceasta? Pentru că ei aveau 
un mod propriu de a interpreta activi-
tatea Domnului Hristos. Ei erau încli-
naţi, potrivit tendinţei vremurilor, să 
spere într-un viitor formulat de ei, fără 
un suport biblic. 

O atitudine asemănătoare o întâl-
nim pe paginile Sfintei Scripturi, în 

cazul profetului Balaam. El a fost un 
profet al Domnului.  Experienţa l-a 
ajutat să rostească un adevăr profund, 
potrivit căruia numai cei cu ochii des-
chişi pot înţelege: „Balaam şi-a rostit 
proorocia, şi a zis: Iată ce zice Balaam, 
fiul lui Beor, omul cu ochii deschişi, 
cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, 
cel ce vede vedenia Celui Atotputer-
nic, cel ce cade cu faţa la pământ, şi ai 
cărui ochi sunt deschişi” - (Numeri 
24:3,4). Cu toate acestea el ajunge în 
final să împărtăşească aceeaşi soartă 
cu cei care nu aveau ochii deschişi. De 
ce? Pentru acelaşi motiv, şi anume: 
Când Balaam a întrebat pe Domnul 
şi-a pregătit şi răspunsul care-l aştepta 
de la Domnul şi de aceea el dorea ca 
Dumnezeu să Se schimbe. Dar Isus 
este acelaşi ieri, azi şi în veci (Evrei 
13:8); la Tatăl luminilor nu este nici 
schimbare, nici umbră de mutare (Ia-
cov 1:17). 

Răspunsul la întrebarea, dacă sunt 
mulţi pe calea mântuirii, îl avem în 
Ţefania 3:12: „Voi lăsa în mijlocul tău 
un popor smerit şi mic, care se va în-
crede în Numele Domnului.” 

Avem nevoie să înţelegem care 
este însemnătatea expresiei: „Nevoiţi-
vă să intraţi pe poarta cea strâmtă”. 

„Calea prevăzută de Dumnezeu 
este atât de desăvârşită, atât de com-
pletă, încât omul nu poate adăuga, 
prin faptele sale, nimic la desăvârşirea 
ei. Ea este destul de lată, spre a putea 
primi la sine pe păcătosul cel mai îm-

pietrit, care se căieşte într-adevăr; şi 
totuşi atât de îngustă încât nici măcar 
un păcat nu poate a-şi găsi loc pe ea. 
Aceasta este calea pregătită pentru 
mântuiţii Domnului, ca ei să poată 
umbla pe ea.” (Slujitorii Evangheliei, 
pag. 144). „Căci noi suntem lucrarea 
Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus 
pentru faptele bune, pe care le-a pre-
gătit Dumnezeu mai dinainte, ca să 
umblăm în ele.” (Efeseni 2:10). 

Întâlnim, în parabolele rostite de 
Domnul Hristos, modul în care oame-
nii recepţionează chemarea divină şi 
aleg sau nu să răspundă acesteia. Para-
bola celor doi fii chemaţi de tatăl lor să 
lucreze în vie (Matei 21:28-31) repre-
zintă atitudinea celor două categorii de 
oameni existente în lume. Fiul care a 
promis că va merge îi reprezintă pe ma-
joritatea celor care pretind că sunt 
creştini şi sunt gata să lucreze pentru 
Dumnezeu. Faptele lor arată însă altce-
va decât ceea ce mărturisesc. 

Este specific nouă, majorităţii 
creştinilor, să promitem multe, să ne 
luăm angajamente şi în final să uităm 
de ele şi să pornim pe propriile noas-
tre căi. Şi ceea ce este şi mai grav este 
faptul că după toate acestea credem că 
stăm bine şi că de fapt am făcut tot 
ceea ce ni s-a spus. 

Cel de al doilea fiu, deşi la început 
pare nedemn pentru poziţia de fiu, 
prin faptul că refuză să-i satisfacă do-
rinţa tatălui, are la un moment dat un 
moment de părere de rău. Aceasta îi 

Unde 
este 

problema?



“Calea prevăzută 
de Dumnezeu 

este ... 
desăvârşită...”

b) fiul întors nu mai avea nedumeriri. 
Ochii săi erau suficient de deschişi ca 
să discearnă realitatea şi în mintea sa 
nu mai existau întrebări. El avea doar 
o singură dorinţă: să fie acceptat în 
compania Tatălui său, indiferent de 
poziţia pe care urma să o primească. 
El nu se mai interesează „câţi sunt pe 
calea mântuirii, căci profetul Isaia 
are un răspuns în acest sens: „veţi 
auzi şi nu veţi înţelege; întruna veţi 
vedea, şi nu veţi pricepe!" ... Până 
când vor rămâne cetăţile pustii şi lip-
site de locuitori; până când nu va mai 
fi nimeni în case, şi ţara va fi pustiită 
de tot.” (Isaia 6:9,11).

„Lumină, lumină preţioasă strălu-
ceşte asupra poporului lui Dumne-
zeu; dar ea nu-i va mântui, decât dacă 
consimt să fie mântuiţi prin ea, s-o 

trăiască pe deplin, şi s-o 
transmită altora aflaţi în în-
tuneric. Dumnezeu îl chea-
mă pe poporul Său să acţio-
neze. Este necesară o lucrare 
individuală, de mărturisire 
şi părăsirea păcatelor şi de 
întoarcere la Domnul.” (2 T. 
pag. 104).

Pe vremea Domnului 
Hristos, cei care nu au crezut, 
considerând că Domnul 
Hristos a venit altfel decât se 
aşteptau ei, nu au fost scuzaţi. 
La judecată li se va cere soco-
teală, iar profeţia din Deute-
ronom 18:15-19 în care se 
specifica clar că urma să se ri-
dice un proroc şi poporul era 
îndemnat să asculte de El, îi 
va condamna.

Prin răspunsurile date, 
El a stabilit calea de urmat 
pentru fiecare om care do-
reşte să fie mântuit. Aştep-
tările celor care au proble-
me cu ei înşişi şi cu alţii, 
care doresc după o schim-
bare care nu va avea loc, nu 
vor fi satisfăcute. „Să nu 
credeţi că am venit să stric 
Legea sau Prorocii: am ve-

nit nu să stric, ci să împlinesc” (Ma-
tei 5:17). „Căci Eu sunt Domnul, Eu 
nu Mă schimb” (Maleahi 3:6). 

Sunt şi alte întrebări la care Isus 
le-a atras atenţia ascultătorilor Săi, re-
feritor la ceea ce era la început. Deşi 
oamenii vremii Îl considerau pe Dom-
nul Hristos ca pe Unul care „dezleagă” 
anumite interdicţii, făcând calea de 
acces spre cer mai largă, realitatea este 
alta. El nu a făcut altceva decât să 
arunce o lumină mai clară asupra pre-
tenţiei lui Dumnezeu. 

Cu o ocazie, întrebat fiind dacă îi 
este îngăduit cuiva să-şi lase nevasta, 
fiindu-i aduse argumente că Moise ar 
fi permis înmânarea unei cărţi de des-
părţire, Domnul Hristos le-a atras 
atenţia la împietrirea inimii lor, ca un 
motiv suficient pentru a nu înţelege 
adevărurile Scripturilor. „Isus le-a răs-
puns: ,Din pricina împietririi inimilor 
voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi 
nevestele; dar de la început n-a fost 
aşa.’ (Matei 19:8).

Dacă a existat vreodată un timp în 
care Dumnezeu S-a coborât la pute-
rea limitată de înţelegere a oamenilor 
şi i-a lăsat să-şi urmeze propria lor 
cale, doar pentru a vedea cât de peri-
culoasă este şi câte consecinţe triste 
poate avea, aceasta nu înseamnă că El 
S-a schimbat. El a rămas acelaşi, iar 
aparentele schimbări nu au fost altce-
va decât încercări de a apela la mintea 
omului pentru a înţelege sau cel puţin 
a recunoaşte că nu pricepe  dar doreş-
te să se supună prescripţiei divine. „Ba 
încă le-am dat şi legi care nu erau bune 
şi porunci prin care nu puteau să tră-
iască.” (Ezechiel 20:25).

Astăzi trăim aceeaşi experienţă. 
Depărtarea de Dumnezeu ne condu-
ce treptat la o slăbire a puterii de înţe-
legere a lucrurilor spirituale. Există 
tendinţa să credem că lucrurile ar fi 
puţin mai altfel decât aşa cum am cre-
zut la început. 

„Lumea are nevoie astăzi de ceea 
ce avea nevoie acum o mie nouă sute 
de ani şi anume o descoperire a lui 
Isus Hristos. Se cere o mare lucrare de 

mustră conştiinţa şi-l aduce în situaţia 
să-şi schimbe atitudinea. 

Ce l-a determinat pe cel de al doi-
lea fiu „să-şi vină în fire”, aflăm din pa-
rabola fiului risipitor în care întâlnim 
un Tată iubitor care priveşte în zare şi 
aşteaptă pe fiul său să se întoarcă. Pa-
rabola aceasta prezintă şi motivele 
pentru care fiul se depărtase de cămi-
nul părintesc. El se săturase să asculte 
de poruncile tatălui său, voia să trăias-
că liber, fără multe indicaţii şi obligaţii 
specifice vieţii de familie. 

Ceea ce este interesant şi demn de 
subliniat  este faptul că: 
a) în primul rând Tatăl a rămas acelaşi, 
neschimbând cu nimic modul său de 
procedură, nemodificând niciuna din 
legile care guvernau căminul său, şi în 
al doilea rând, 
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reformă şi această lucrare de reformă 
fizică, mintală şi spirituală poate fi 
adusă la îndeplinire numai prin harul 
lui Hristos”. (Sfaturi pentru sănăta-
te, pag. 26). 

Dacă simţim că avem o răspunde-
re pentru noi şi pentru cei din jur, este 
timpul să ne ridicăm glasul şi să spu-
nem adevărului pe nume.

„Aceia asupra cărora zace povara 
acestei lucrări nu-şi vor găsi pacea când 
se săvârşeşte răul şi nici nu vor acoperi 
păcatul cu un veşmânt de milă falsă. Ei 
îşi vor aduce aminte că Dumnezeu nu 
caută la faţa oamenilor şi că asprimea 
pentru câţiva se poate dovedi a fi, milă 
pentru mulţi.” (P.R. pag. 675). 

La vremea sfârşitului orice insti-
tuţie divină va fi restabilită. Această  
lucrare se va face nu printr-o nouă  
interpretare a învăţăturilor sfinte, ci 
printr-o lumină clară, venită de la 
Duhul Sfânt, care ne va clarifica fap-
tul că Dumnezeu are dreptate şi că 
El este acelaşi în orice timp şi în ori-
ce împrejurare. „Să nu credeţi că vă 
voi învinui înaintea Tatălui; este 
cine să vă învinuiască: Moise, în 
care v-aţi pus nădejdea” (Ioan 
5:45), le-a spus Domnul Hristos as-
cultătorilor Săi. Atrăgându-le aten-
ţia asupra lui Moise, El a accentuat 
faptul că lucrurile de la început, vor 
rămâne aceleaşi. Ceea ce se va 
schimba, va fi modul în care vom 
pricepe noi aceste lucruri. 

 Ioan era pe deplin încredinţat de 
lucrul acesta şi el a afirmat cu certitu-
dine: „Ce era de la început ... vă ves-
tim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie 
cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Ta-
tăl şi cu Fiul Său Isus Hristos. Şi vă 
scriem aceste lucruri, pentru ca bu-
curia voastră să fie deplină.” (1 Ioan 
1:1-4). 

Fie ca Dumnezeu să lucreze asu-
pra minţii şi inimii noastre astfel încât 
rugăciunea lui Ioan să se împlinească 
şi în cazul nostru. Amin.

Buftea Vasile

Atâta  cale
E-atâta cale între om şi Dumnezeu
Şi-atâta beznă peste nepăsare,
Că uneori lumina dinspre zare
Se poticneşte-n somnul greu.

Adoarme fiecare somnul lui,
Visând minunăţii şi seriale,
Iar între noi şi cer e-atâta cale,
Că nu mai vrea să treacă dorul nimanui.

E-atâta cale între gândul bun şi ispitire
Şi-atât de scurt e timpul de ales,
E doar un semănat şi un cules, 
O zi de lacrimi sau de mulţumire.

Când te gândeşti că eşti sărac de toate
Şi-atât de mult puţin e-n vise, 
Descoperi între şoaptele ucise
Un verb al rugii răsărite-n şoapte.

E-atâta greu între pământ şi stele,
Atât de-abrupt urcuş, cumplit de greu,
Devine tot mai limpede mereu
Că biruinţa nu stă-n gestur’le rebele.

E-atâta cale între om şi Dumnezeu
Şi-atât de aproape-i de la El la mine, 
Că tot ce pot în semn de bine
E numai să mă-nchid în pumnul Său.

Daniel Chirileanu



Fiii lui Iacov

Când deschidem Cartea Sfântă, 
Biblia, la capitolul 7 din Apocalipsa 
nu putem să nu ne gândim la cei 12 fii 
ai patriarhului Iacov. Şi aceasta deoa-
rece numele lor îl găsim pe frunţile 
seminţiilor asupra cărora va fi pusă 
pecetea Dumnezeului nostru.

zentându-i pe cei care s-au lipit de 
idoli, care au alte proirităţi în afară de 
Dumnezeu şi propria lor salvare. Este 
atitudinea aceasta de nevindecat? Ce 
poziţie poate să-l aşeze pe om într-un 
loc de unde Dumnezeu să nu-l poată 
salva, decât întoarcerea spatelui de 
către el însuşi!

Descoperim că Daniţii, deşi erau 
destinaţi să facă judecată pentru po-
porul Său (Geneza 49:16 p.p.), nu 
vor ajunge la această demnitate pen-
tru subtilitatea cu care obişnuiesc să 
lucreze, asemenea unui „şarpe pe 
drum, o năpârcă pe cărare. Muşcând 
călcâiele calului, făcând să cadă călă-
reţii pe spate”. (Geneza 49:16 u.p.). 

Cei nesinceri, cei care umblă 
„mascaţi”, dorind să arate cât mai co-
rect posibil, dar care în sufletul lor 
pregătesc săgeţi pentru a otrăvi pe cei 
din jur prin lovituri mişeleşti cum ar 

Adevăr 
   prezent

Cu privire la aceştia avem de făcut 
câteva remarci: 

Seminţia lui Iuda este pusă în pri-
mul rând. El reprezintă pe cei înţe-
lepţi, având întâietate între fraţii lui, 
aşa cum este profeţia străveche a pa-
triarhului Iacov: „Toiagul de domnie 
nu se va depărta din Iuda. Nici toiagul 
de cârmuire dintre picioarele lui. Până 
va veni Silo (Mesia) şi de El vor ascul-
ta popoarele”. Din seminţia lui Iuda 
S-a născut  Domnul Hristos, Mesia...

De asemeni aici îl găsim pe Iosif, 
tânărul de referinţă pentru generaţiile 
de tineri care au fost sau vor mai fi pe 
pământul acesta...

Dar tristeţea cea mare pe care o 
avem este pentru că în această im-
portantă fază a istoriei poporului lui 
Dumnezeu, nu îl găsim pe Dan, fiul 
Bilhei, roaba Rahelei şi pe Efraim, 
fiul lui Iosif, acesta din urmă repre-
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„,Aceştia care sunt îmbră-
caţi în haine albe, cine sunt 
oare? Şi de unde au venit?’ 
,Doamne’, i-am răspuns eu, 

,Tu ştii’. 
Şi El mi-a zis:,Aceştia vin 

din necazul cel mare; ei şi-au 
spălat hainele şi le-au albit în 

sângele Mielului’.” (Apoc. 7:13, 

14). 



fi: bârfă, linguşiri, făţărnicie, aşa încât 
cei care cred în ei să fie nimiciţi, fără 
să-şi dea seama de unde vine lovitura 
– aceştia nu au parte de moştenire în 
Noua Patrie. 

Israelul spiritual

Urmaşii lui Iacov îi reprezintă pe 
cei din generaţia sfârşitului. Suntem 
siguri de lucrul acesta deoarece Noul 
Testament nu mai vorbeşte de Israelul 
firesc, ci de cel spiritual. 

Astfel, Pavel, apostolul  neamurilor, 
vorbeşte despre acest lucru şi îl clarifi-
că spunând că „iudeu nu este cel care 
se arată pe dinafară, în carne, ci iudeu 
este acela care este iudeu pe dinăuntru 
şi tăierea împrejur este aceea a inimii: 
în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu 
îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la 
Domnul”. (Romani 2:29). 

„Măcar că sunt unii copii ai lui 
Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avra-
am... Aceasta înseamnă că nu copiii 
trupeşti sunt copiii lui Dumnezeu, ci 
copiii făgăduinţei sunt socotiţi să-
mânţa.” (Romani 9:6-8). 

Aşadar, deosebirea dintre Israelul 
firesc şi neamuri, deosebire ce a fost 
dusă până la extrem de către fanatis-
mul iudaic a fost anulată de viaţa şi 
moartea Domnului Hristos. Astăzi 
există o cale deschisă prin crucea de la 
Golgota, prin jertfa de pe ea şi oricine 
crede că Domnul Hristos a murit pen-
tru el ca să-i fie un Salvator şi un Mân-
tuitor personal, devine copil al lui 
Avraam, un moştenitor prin credinţă, 
născut nu din carne, ci din duh. 

„Dar acum s-a arătat o neprihănire 
pe care o dă Dumnezeu fără Lege... şi 
anume o neprihănire dată de Dumne-
zeu, care vine prin credinţa în Isus 
Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei 
care cred în El. Nu este nici o deosebi-
re.” (Romani 3:21-22). 

Şi aceasta pentru tragicul fapt că 
„toţi oamenii au păcătuit şi sunt lipsiţi 
de slava lui Dumnezeu.” (Romani 
3:21-22). 

Venind la Hristos prin credinţă, 
acceptându-L ca Mântuitor şi Domn 

al vieţii, omul intră prin botezul cu 
apă şi cu Duhul Sfânt, în Legământul 
veşnic, pe care Domnul l-a făcut cu 
Avraam, şi prin aceasta cu urmaşii săi 
făgăduiţi. „În Isaac vei avea o sămânţă, 
care îţi va purta numele.” (Romani 
9:7 u.p.). Pentru că prin botezul cu 
apă ne împărtăşim de moartea Lui şi 
prin botezul cu Duhul Sfânt are loc 
înnoirea vieţii. 

Cei doi măslini

Să ne imaginăm cei doi măslini de-
scrişi de apostolul Pavel în Romani 
11. Rădăcina şi binecuvântarea vin 
din altoirea noastră din Hristos, din 
altoirea cea tainică, spirituală, altoirea 
noastră a neamurilor în locul ramurii 
fireşti (Israelul fizic), care n-au crezut 
că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Mesia 
cel promis şi aşteptat, Cel care, potri-
vit profeţiei, urma să câştige biruinţa 
în lupta cu şarpele (vezi Geneza 
3:15). 

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune 
că noi stăm în picioare prin credinţa 
deplină, înaintea unui Tată Ceresc 
bun, jertfitor, care ne-a iubit atât de 
mult, încât a dat pe singurul Lui Fiu să 
piară în locul nostru (Ioan 3:16). 
Această altoire în Hristos ne asigură 
mântuirea, făcându-ne părtaşi rădăci-
nii şi grăsimii măslinului. 

Urmaşii lui Avraam şi ai Sarei sunt, 
prin urmare, cei care trăiesc prin cre-
dinţa adevărată şi aduc roade în nepri-
hănire. 

Aşadar în Apocalipsa capitolul 7 
se vorbeşte despre Israelul făgăduit lui 
Avraam, apreciindu-se că va fi aseme-
nea nisipului mării sau stelelor de pe 
cer. Remarca aceasta este plasată în 

timp, la vremea când are loc pecetlui-
rea poporului lui Dumnezeu (vezi 
Apoc. 7:2-3), a unui număr menţio-
nat de cuvântul lui Dumnezeu şi anu-
me 144.000 de slujitori ai Dumnezeu-
lui nostru. 

Apocalipsa 7 se referă la timpul 
sfârşitului, perioadă definită de profe-
tul Daniel ca începând la anul 1844, 
atunci când, potrivit profeţiei, urma 
să înceapă curăţirea Sfântului Locaş. 
(Daniel 8:14). 

Pecetea viului Dumnezeu

De fapt ce semnifică acest sigiliu 
sau pecete? „Prea târziu îşi dau seama 
că Sabatul poruncii a patra este pece-
tea Viului Dumnezeu” (Tragedia 
veacurilor, pag. 587). Astfel porunca 
a patra care pretinde respectarea Sa-
batului ca zi de odihnă şi închinare, 
este pasajul ce conţine numele, auto-
ritatea şi teritoriul jurisdicţiei Celui 
care are stăpânire asupra întregului 
Univers. Porunca a patra poate fi con-
siderată, pe bună dreptate, sigiliul Vi-
ului Dumnezeu, deoarece ea are toate 
elementele care se consemnează în 
mod obişnuit pe o ştampilă. Ea repre-
zintă un semn prin care poporul lui 
Dumnezeu Îl acceptă ca Dumnezeu al 
lor, iar El îi recunoaşte ca şi copii ai Săi 
(„Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt 
un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că 
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” 
Ezechiel 20:20). 

Sigiliul acesta, pus pe fruntea sluji-
torilor poporului Său „este un semn 
pe care îl pot citi îngerii, dar nu şi 
ochiul omenesc, pentru că îngerul ni-
micitor trebuie să vadă acest semn al 
răscumpărării”. (C.B.N.T. pag. 260). 
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Solia sigilării este o solie de o im-
portanţă vitală. Adevărul cuprins în 
ea nu este altul decât cel care se ves-
teşte în cadrul întreitei solii îngereşti 
şi anume care anunţă necesitatea te-
merii de Dumnezeu cu menţiunea 
faptului că a început judecata de cer-
cetare. Ea trebuie vestită cu putere 
mare, chiar dacă se va lovi de nepăsa-
re, împotrivire sau dispreţ. 

Discuţiile cu privire la numărul 
celor sigilaţi devin uneori atât de con-
troversate încât se pierde din vedere 
faptul că noi nu avem de făcut altceva, 
decât să implorăm milă de la Dumne-
zeu pentru a ne curăţi cu sângele Fiu-
lui Său pentru ca, prin meritele Sale, 
să putem fi sigilaţi. Ar trebui să ne in-
tereseze, mai mult decât cifra, caracte-
risticile care-i deosebesc pe cei 
144.000 de restul, ei fiind sfinţi în gura 
cărora nu s-a găsit minciună, care nu 
duc o viaţă duplicitară, ci trăiesc ade-
vărul, care nu s-au întinat cu învăţături 
rătăcite, care reprezintă într-adevăr 
caracterul lui Dumnezeu. Amănunte-
le acestea nu ar trebui să ne conducă 
spre extrema, că nu putem ajunge ni-
ciodată într-o astfel de stare. Alătu-
rându-ne apostolului Pavel să spunem 
cu credinţă: „Pot totul în Hristos care 
mă întăreşte”. Dacă până acum am tră-
it altfel decât se cuvine unui copil al 
lui Dumnezeu, dacă am păşit de o 
parte şi de alta a căii trasate clar a ade-
vărului, este timpul să-L rugăm pe 
Domnul Hristos să preia conducerea 
paşilor noştri şi să ne ducă în siguran-
ţă către Patria Cerească. 

Nu toţi sunt sigilaţi

Profetul Ezechiel surprinde eveni-
mentul acesta, notând că omul acela, 
care era îmbrăcat în haina de in şi avea 
o călimară la brâu, a fost trimis să 
pună un semn pe fruntea oamenilor 
care suspină şi gem din pricina tutu-
ror urâciunilor care se săvârşesc în 
mijlocul Ierusalimului. (Ezechiel cap. 
9). Reiese de aici, în mod foarte clar, 
că nu toţi cei care fac parte nominal 

din poporul lui Dumnezeu, ale căror 
nume sunt înscrise în registrele Bise-
ricii, vor avea aceeaşi atitudine, dem-
nă de a primi pe frunţile lor sigiliul 
Viului Dumnezeu. 

Ridicându-se deasupra probleme-
lor din familie, biserică sau societate, 
cei sigilaţi vor trăi în lumina soliei ne-
prihănirii prin credinţă, potrivit căre-
ia nu faptele noastre ne reprezintă în-
aintea Tatălui, ci meritele Fiului Său. 
Ei nu vor fi însă nepăsători faţă de 
conduita lor, ci vor alege să umble în 
faptele bune pe care Dumnezeu li le-a 
pregătit să umble în ele. Ei vor aprecia 
darul ploii târzii, ai cărei picuri au că-
zut deja peste pământ şi se vor pregăti, 
lucrând cu zel pentru salvarea altora, 
să primească plinătatea acestei puteri 
pentru ca lucrarea să fie adusă la bun 
sfârşit. 

„Cursul propriilor acţiuni va de-
termina dacă vom primi sigiliul lui 
Dumnezeu sau vom fi distruşi de ar-
mele nimicitoare.” (5 T. 204). 

Trista realitate

Trăim timpuri critice, nu numai 
pentru lume în general, ci chiar pen-
tru pretinşii păzitori ai Sabatului. 
Aparenta întârziere din partea lui 
Dumnezeu, de a-şi desfăşura eveni-
mentele, a produs o stare de letargie 
potrivit profeţiei care anunţă că „toa-
te fecioarele au adormit”. Sabatul, 
destinat a fi un moment de comuniu-
ne sfântă şi apropiere de Dumnezeu, 
este tratat cu uşurinţă. Orele preţioa-
se ale acestei zile sunt petrecute în 
mod nepăsător sau chiar defăimător 
la adresa lui Dumnezeu. Chipul di-
vin, pe care Dumnezeu l-a imprimat 
în primul omul creat, a fost denaturat 
prin practici dezgustătoare, prin per-
misiuni deplasate, care devin din ce 
în ce mai pregnante. 

Oare Dumnezeu îşi va pune sigi-
liul pe un chip deformat în mod păcă-
tos? Va aproba El purtarea noastră 
punându-şi pecetea asupra păcatului 
ce ne stăpâneşte aproape în totul. 

„După cum ceara primeşte impri-
marea sigiliului, tot aşa şi sufletul tre-
buie să primească imprimarea Spiri-
tului lui Dumnezeu şi să reţină chipul 
lui Hristos”. (C.P.T. pag. 247, engl). 

Clipe de har

Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl 
nostru, care a trimis pe îngerul său pu-
ternic să reţină încă cele patru vânturi 
şi care întârzie să-Şi reverse mânia 
asupra lumii. 

Este timpul să ne trezim în sfârşit 
din somn şi să ne dăm seama că ceea 
ce se întâmplă în lume ne priveşte 
personal. De atitudinea pe care o luăm 
astăzi depinde soarta noastră veşnică. 

Să insistăm cu imaginaţia asupra 
scenelor descrise în continuare pe pa-
ginile Bibliei, acolo unde cei mântuiţi, 
cei 140.000 alături de marea gloată, 
sunt văzuţi în compania Domnului 
lor pe Marea de Cristal. Poate că de-
scrierea acestor minunate scene ne 
vor da un nou impuls şi o nouă dorin-
ţă după o viaţă curată, lipsită de griji, 
de nevoi, de moarte, de păcat. 

„Nu le va mai fi foame, nu le va mai 
fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, 
nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care 
stă în mijlocul scaunului de domnie, 
va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele 
apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge 
orice lacrimă din ochii lor.”(Apoc. 
7:16-17).

„Strigau cu glas tare, şi ziceau: 
,Mântuirea este a Dumnezeului nos-
tru, care şade pe scaunul de domnie, 
şi a Mielului!’ Şi toţi îngerii stăteau 
împrejurul scaunului de domnie, îm-
prejurul bătrânilor şi împrejurul celor 
patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu fe-
ţele la pământ în faţa scaunului de 
domnie şi s-au închinat lui Dumne-
zeu, şi au zis: “Amin.” “A Dumnezeului 
nostru să fie lauda, slava, înţelepciu-
nea, mulţumirile, cinstea, puterea şi 
tăria, în vecii vecilor! Amin.” (Apoc. 
7:10-12). 

Damaris Borza
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„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine 
aur curăţit prin foc, ca să te îmbogă-
ţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu 
ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciu-
nii tale; şi doftorie pentru ochi, ca să-
ţi ungi ochii, şi să vezi.”

Dintre darurile pe care Mar-
torul Ceresc doreşte să ni le 
ofere se pare că alifia pentru 

ochi este cea mai necesară. Pentru a 
demonstra acest lucru, aş vrea să ur-
mărim pe rând cele trei oferte, decla-
rate vitale pentru a ne ridica din starea 
noastră deplorabilă. 

„te sfătuiesc să cumperi de la 
Mine aur curăţit prin foc...”

Aurul curăţit prin foc este într-
adevăr un dar preţios. Credinţa este 
necesară pentru a-l determina pe lao-
dicean să deschidă uşa şi să permită 
Domnului Hristos să preia conduce-
rea vieţii sale. Prin credinţă înţelegem 

că numai sângele Său ne poate curăţa 
şi îndreptăţi. 

Se poate însă să credem că avem 
credinţă; să ne considerăm suficient 
de ataşaţi de Domnul Hristos şi să 
avem impresia că El ne urmează acolo 
unde noi ne permitem să mergem. 

Ne amintim de Pavel, care în zelul 
său de a lucra pentru Dumnezeu, fă-
cea lucruri pentru care el avea o înaltă 
consideraţie. El nu lucra fără credinţă, 
dar, neavând alifie pentru ochi, dis-
cernământ pentru a face deosebire 
între bine şi rău, între adevăr şi rătăci-
re, paşii lui mergeau pe o cale greşită. 

Astăzi, mai mult ca oricând, oa-
menii îşi bazează faptele pe credinţă. 
Ei nu mai sunt atei; nu sunt nepăsă-
tori cu privire la lucrurile religioase. Şi 
cu toate acestea se săvârşesc fapte din 
ce în ce mai alarmante. Aţi auzit de 
hoţi care se roagă să aibă succes atunci 
când pleacă în „misiune”!!! Aţi auzit 
de perversiuni pe care oamenii le con-
sideră normalităţi, cei care le practică 
scuzându-se că „aşa i-a lăsat Dumne-

zeu pe ei”!!! Şi exemplele pot conti-
nua. Oamenii şi-au permis să se abată 
de la calea cea dreaptă şi cred că Dum-
nezeu este cu ei acolo unde se află. 
Binecuvântările pe care El le revarsă 
încă deopotrivă peste cei buni şi peste 
cei răi sunt apreciate ca fiind semne 
ale aprobării lui Dumnezeu. 

„Dacă aţi avea credinţă, cât un gră-
unte de muştar”, spunea Domnul 
Hristos, aţi spune .... şi s-ar face. To-
tuşi este nevoie de discernământ pen-
tru a şti dacă ceea ce dorim este bun. 
„Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că 
cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăce-
rile voastre.” (Iacov 4:3).

Tot un fel de credinţă este aceea 
care pretinde că harul Domnului 
Hristos este suficient pentru a acoperi 
cele mai oribile fapte, sau poate doar 
pe cele mai ... neînsemnate. Teoria 
aceasta conţine în sine şi adevăr şi ră-
tăcire. Dumnezeu ne învaţă că sângele 
Domnului Hristos este suficient pen-
tru a şterge orice păcat, dar nu pentru 
a-l trece cu vederea sau a-l acoperi. 

A l i f i e  p e n t r u  o c h i
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 „În opoziţie cu aceasta [mântuirea 
prin fapte], dar nu mai puţin primejdi-
oasă, este rătăcirea de a considera că 
credinţa în Hristos scuteşte pe oameni 
de păzirea legii lui Dumnezeu; şi că, 
deoarece noi devenim părtaşi harului 
lui Hristos numai prin credinţă, faptele 
noastre nu au nimic de-a face cu mân-
tuirea noastră.” (C.C.H. pg. 60).

Prin urmare avem nevoie de dis-
cernământ, aşa cum un copil are ne-
voie de un părinte sau un îndrumător 
ca să-i spună dacă ceea ce face este 
bine sau rău. 

Puterea aceasta de înţelegere, pe 
care martorul credincios o numeşte în 
mod simbolic - alifie de ochi – poate fi 
obţinută prin studiu, prin comuniune 
cu Dumnezeu în rugăciune şi medita-
ţie, prin experienţă şi sfat primit de la 
alţii. „Nu vă învaţă chiar şi firea” – spu-
nea un scriitor inspirat al Bibliei, subli-
niind prin această expresie faptul că o 
minte aflată sub călăuzirea Domnului 
Sfânt va şti să facă deosebire, simţindu-
se mustrată atunci când lucrurile nu 
stau bine. 

„te sfătuiesc să cumperi... 
haine albe”. 

Purtarea de haine albe (fapte cura-
te) se pare că-i preocupă pe toţi cei 
care doresc să ajungă mântuiţi. Deşi 
noţiunea de „haine” folosită aici se re-
feră la fapte, la forma exterioară pe 
care o îmbracă interiorul, adică inima, 
există o legătură importantă între hai-
ne şi inimă. Şi pentru simplul fapt că 
noi suntem oameni, cu capacităţi li-
mitate de apreciere, ne judecăm ade-
sea după înfăţişare. 

Nevoia de haine, care să mascheze 
adevărata stare, s-a simţit încă din gră-
dina Eden, atunci când părinţii noştri 
şi-au dat seama pentru prima dată că 
au de făcut ceva. Atâta timp cât ei se 
aflau în strânsă legătură cu Creatorul 
şi depindeau în totalitate de El, ei nu 
aveau nevoie de haine. Corpul lor fizic 
era acoperit şi înfrumuseţat totodată 
cu un veşmânt de slavă şi lumină. 

Odată cu nesocotirea poruncii divine 
acesta s-a retras şi, în disperarea lor, 
primii părinţi au încercat să-şi procu-
re haine noi. Şi lucrul acesta s-a repe-
tat de-a lungul vremii, oamenii fiind 
din ce în ce mai inventivi cu privire la 
confecţionarea hainelor. 

Observăm, din rapoartele istoriei 
biblice, că hainele reprezentau un dar 
important pentru cineva, şi pentru a 
le obţine oamenii erau tentaţi uneori 
să facă chiar şi lucruri nepermise. Pri-
viţi-l pe Samson omorând oameni 
pentru a le lua haine, Ghehazi îşi per-
mite să-şi părăsească integritatea pen-
tru nişte haine de schimb, iar Acan îşi 
pierde viaţa pentru o manta. 

Încercând să le corecteze ideea gre-
şită cu privire la purtarea de haine, 
Dumnezeu a cerut poporului Său, la 
un moment dat, să poarte un anumit 
stil de haine, care avea să-i deosebească 
de celelalte popoare.  "Vorbeşte copii-
lor lui Israel şi spune-le să-şi facă, din 
neam în neam, un ciucure la veşminte-
le lor şi să pună un fir albastru peste 
ciucurele acesta din colţurile veşminte-
lor.” (Numeri 15,38-41) Aici, Dumne-
zeu a poruncit în mod expres o aranja-
re foarte simplă a îmbrăcămintei 
copiilor lui Israel pentru a-i distinge de 
naţiunile idolatre din jurul lor. Când 
aveau să privească la veşmintele lor de-
osebite, ei trebuia să-şi aducă aminte că 
sunt poporul păzitor al poruncilor lui 
Dumnezeu.” (1 T. 524). 

Dar şi de data aceasta se simte ne-
cesitatea alifiei de ochi, pentru a da 
oamenilor puterea de judecată cu pri-
vire la importanţa pe care Dumnezeu 
o acordă hainelor, pentru a păstra o 
linie de mijloc, fără a tinde spre una 
din extreme. Dumnezeu doreşte ca 
poporul Său să fie deosebit, dar nu 
ciudat; modest, dar nu dezgustător. 

În cazul poporului Israel, lipsa ali-
fiei de ochi i-a aşezat din nou într-o 
poziţie defavorabilă. Ei au interpretat 
deosebirea pe care o dorea Dumne-
zeu, ca pe o nevoie de evidenţiere. 
Curând ochii lor s-au lăsat atraşi de 
tentaţiile lumeşti şi, pe vremea Dom-

nului Hristos întâlnim preoţi cu filac-
telii late (Matei 23:5), încercând să 
atragă atenţia prin ţinuta lor, să fie mai 
deosebiţi decât alţii, să se aşeze pe o 
poziţie mai importantă decât cea care 
li se cuvenea. 

Astăzi hainele tind din ce în ce 
mai pregnant să atragă atenţia asupra 
noastră, ca şi cum ne-am teme că 
n-am reuşi să ne evidenţiem prin alt-
ceva şi ar exista riscul să rămânem în 
anonimat. Nu este regulă generală, 
totuşi se poate observa că persoanele 
culte, care au o preocupare în viaţă, 
care sunt motivate de o profesie pe 
care o iubesc şi o practică cu devota-
ment, se îmbracă simplu, modest, 
clasic. În acelaşi timp, persoanele li-
mitate, care nu au ca ţintă a vieţii de-
cât să se remarce prin ceva, tind spre 
extravaganţă. 

Se poate face o paralelă între pur-
tarea de haine propriu zisă şi cea sim-
bolică – faptele. Dacă o persoană se 
află în strânsă legătură cu Dumnezeu, 
dacă a înţeles cerinţele adevărului şi 
are plăcere pentru fapte bune, din 
dragoste pentru Salvatorul său şi 
pentru simplul fapt că nu poate să 
facă altfel, nu va face nici un efort de 
a face fapte bune. Acestea sunt parte 
din fiinţa sa, acţiuni normale, neregi-
zate, care nu au un scop în ele însele, 
ci curg de la sine pentru că „pomul 
bun” nu poate rodi altceva decât 
fructe de calitate. 

În sens contrar şi trist putem re-
marca, în propriile noastre vieţi, că 
atunci când simţim că ceva nu este în 
regulă, am vrea să corectăm acel nea-
juns, să facem cumva ca ceilalţi să 
creadă altfel. Dacă am făcut  ceva pen-
tru a fi văzuţi, ne dăm toată silinţa să 
fim într-adevăr observaţi, că doar ... ce 
rost are să faci ceva, dacă nimeni nu 
observă. Acest procedeu este ome-
nesc şi nu are nimic de-a face cu divi-
nul. Dumnezeu poate schimba cursul 
acţiunilor şi să facă din faptele noastre 
ceva util pentru semeni, dar în dreptul 
nostru nu se va scrie altceva decât: 
egoism. 
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Iată că şi în cazul „purtării haine-
lor” este nevoie de alifie de ochi, care 
să dea valoare faptelor noastre, nu 
pentru că ele ar fi o valoare, ci pentru 
că au fost făcute din dragoste pentru 
Dumnezeu şi semeni şi El le va consi-
dera ca fiind făcute pentru Sine. 

Nevoia de a vedea ceea ce 
trebuie făcut

Un alt aspect al realităţii care ne-
cesită alifie de ochi este nevoia de a 
vedea ceea ce trebuie făcut. S-ar pu-
tea să ne considerăm buni creştini, 
care nu se fac vinovaţi de nici o faptă 
rea, imorală, nedemnă de numele pe 
care-l purtăm şi totuşi să nu facem 
nimic pentru Acela căruia pretindem 
că-i slujim. 

„Ochii fraţilor şi surorilor noastre 
ar trebui să fie unşi cu cereasca alifie 
de ochi, pentru ca ei să poată vedea 
nevoile timpului acesta. Mieii turmei 
trebuie să fie hrăniţi, şi Domnul ceru-
lui priveşte să vadă cine face lucrarea 
ce El doreşte să fie făcută pentru copii 
şi tineri. Biserica doarme şi nu-şi dă 
seama de întinderea acestei proble-
me.” (6 T. 197).

„Dar când Împăratul va face cerceta-
rea, aceste suflete care nu fac nimic, lip-
site de generozitate şi egoiste, vor afla că 
cerul este pentru cei care au fost lucră-
tori, care s-au lepădat de sine, de dragul 
lui Hristos.” (2 T. 27).

Concluzie

Alifia pentru ochi este un dar pe 
care Martorul Credincios este gata 
să-l dea din belşug tuturor acelora 
care cred că au nevoie de el. Dacă ne-
am cercetat în lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu şi ne-am dat seama că nu 
am ajuns să fim ceea ce Dumnezeu aş-
teaptă de la noi, este timpul să cerem 
de la Dumnezeu putere de înţelegere 
a lucrurilor, capacitate de a face dis-
tincţie între bine şi rău. Altfel ne-am 
putea rătăci. 

Daniela Picu 

Te sfătuiesc
Te sfătuiesc să cumperi de la Mine,
Sărmane om din secolul pierzării.
Îmi zboară-n vânt neliniştea chemării
La uşa ta blocată de ruine...

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine
Comorile acestea demodate:
Credinţă, văz şi haine de dreptate,
Să scapi de întuneric şi ruşine.

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine.
De ce nu-ţi vezi nevoia ta grozavă?
Laodiceea, viitoare slavă,
Ce încă zăboveşti, pierdut în tine...

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine
Şi nu de la vicleni şi speculanţi,
Cei ce sosesc pe cai sau elefanţi,
Îţi vând filozofie şi suspine. 

Te sfătuiesc  să cumperi de la Mine:
Dă tot ce ai şi cumpără comoara.
Dă trupul tău, dă zorile şi seara.
Dă-ţi inima pierdută prin vitrine.

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine.
Porunci ţi-am dat, doar sfatul Mi-a rămas,
Şi tot mai bat, căci nu pot să te las...
La uşa ta bat astăzi, Efraime!

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine.
Acum cât încă stau şi te mai chem
E, astăzi al favoarei ceas suprem
Ocazia ce poate nu mai vine:
Te sfătuiesc, te sfătuiesc să cumperi de la Mine!

Florin Lăiu

„... Să-şi cerceteze însă inimile şi să-şi compare vieţile cu învăţăturile 
practice ale Bibliei, să-şi smerească sufletele înaintea lui Dumnezeu, 

harul lui Dumnezeu să lumineze în întuneric, iar solzii vor cădea de pe 
ochii lor şi îşi vor da seama de adevărata lor sărăcie spirituală şi  

nevrednicie. Vor simţi nevoia de a cumpăra aur, care este credinţa 
curată şi iubirea; haine albe, care reprezintă un caracter fără pată, 

curăţit în sângele dragului lor Răscumpărător; şi alifie pentru ochi, care 
este harul lui Dumnezeu, dătător al discernământului clar în lucrurile 
spirituale şi dezvăluitor al păcatului. Aceste calităţi sunt mai preţioase 

decât aurul din Ofir.” (3 T. 254).
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U itându-ne peste cartea Apo-
calipsei, toate capitolele, cu 
fiecare verset în parte, îşi au 

mesajul şi valoarea lor, cu binecuvân-
tarea de „ferice de cine citeşte şi de cei 
ce ascultă cuvintele acestei proorocii 
şi păzesc lucrurile scrise în ea.” (Apo-
calipsa 1:3). 

Dar, dintre toate acestea, versetele 
din capitolul 7:1-8 puse în legătură cu 
cele din 3:14-22 şi 14:9-12, conţin 
adevăruri speciale pentru cei din ulti-
ma generaţie şi asupra cărora trebuie 
să ne concentrăm toată atenţia. În 
timp ce în capitolul 3:14-22 ne vedem 
starea spirituală, alături de îndemnul 
de a-L lăsa pe Hristos în inimă şi a tre-
ce la o reformă radicală, versetele din 
capitolele 7:1-8 şi 14:9-12 ne hotărăsc 
soarta pentru veşnicie. Este vorba de 
sigilarea sau nesigilarea noastră pen-
tru totdeauna.

Înainte de toate haideţi să punc-
tăm câteva evenimente pentru a ne 
încadra în timp. Ştim cu toţii că prima 
solie din capitolul 14 a început să fie 
vestită din 1833.  După prima decep-

ţie din primăvara anului 1844 Dum-
nezeu a dat a doua solie, iar după de-
cepţia din octombrie 1844, „când 
serviciul lui Hristos a fost terminat în 
Sfânta şi El a intrat în Sfânta Sfintelor 
şi stătea în faţa chivotului care conţi-
nea legea lui Dumnezeu, El a trimis 
un alt înger puternic cu o a treia solie 
către lume.” (Exp. Viz. pag. 160). 

Repetăm: 
-  prima solie a început în   

 1833, 
-  a doua solie în primăvara   

 anului 1844, 
-  iar a treia solie în octombrie  

 1844. 
În Experienţe şi Viziuni pag. 18-19 

citim: „Eu am văzut patru îngeri care 
aveau de săvârşit o lucrare pe pământ şi 
erau în perspectivă a o împlini. Isus era 
îmbrăcat în veşminte preoţeşti. El a 
privit compătimitor asupra celor ră-
maşi... După aceasta am văzut un înger 
cu o însărcinare de la Isus, zburând re-
pede către cei patru îngeri, care aveau 
de săvârşit o lucrare pe pământ; el miş-
ca ceva în mâna sa în sus şi în jos şi stri-

ga cu glas tare: ‚Staţi! Staţi! Staţi! Staţi! 
până ce servii lui Dumnezeu vor fi sigi-
laţi pe frunţile lor!’

Ceea ce Ioan a văzut în Apocalipsa 
7:1-3, vede şi profeta Domnului după 
aproape 1800 de ani, numai că ea cere 
nişte detalii de la îngerul conducător. 
Ex. Viz. pag. 19: „dar când mâinile lor 
slăbeau şi cele patru vânturi erau gata 
să bată, ochiul cel plin de compătimi-
re al lui Isus a privit asupra rămăşiţei 
(compară cu Apoc. 12:17 nota au-
tor) care nu era sigilată... Atunci un alt 
înger a fost însărcinat să zboare repe-
de către cei patru îngeri şi să le porun-
cească să stea până ce servii lui Dum-
nezeu vor fi sigilaţi cu sigiliul viului 
Dumnezeu pe frunţile lor.”

Cine este acest „alt înger” care 
avea pecetea Dumnezeului cel viu şi 
care sigilează pe servii Lui, văzut de 
Ioan şi de profeta Domnului? Răs-
punsul îl găsim în Exp. Viz. pag. 53 şi 
73: „Îngerul mi-a spus: ‚Îngerul al trei-
lea îi leagă sau îi sigilează în snopi pen-
tru grânarul ceresc.” „După aceea am 
văzut un al treilea înger. Îngerul meu 

„Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: 144.000 ...” 
(Apocalipsa 7:4).

S f i n ţ i i 
s i g i l a ţ i
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conducător a zis: ’El este îngerul care 
adună grâul din neghină şi care leagă 
şi sigilează grâul pentru grânarul ce-
resc’. 

Iată că îngerul din Apocalipsa 7:2 
este acelaşi cu îngerul al treilea din 
Apocalipsa 14:9. Mai mult, inspiraţia 
sfântă ne avertizează în felul următor 
despre îngerul al treilea: Exp. Viz, pag. 
73: „înfricoşată este lucrarea lui. Înfri-
coşată misiunea sa... Aceste lucruri 
trebuie să stăpânească toate cugetele 
şi întreaga atenţie.” De ce? Pentru că el 
ne hotărăşte salvarea sau pierderea 
veşniciei a fiecăruia dintre noi. 

Vedem că îngerul din Apocalipsa 
7:2, care este acelaşi cu îngerul din 
Apocalipsa 14:9 a venit şi a început 
misiunea şi lucrarea în octombrie 
1844. Acest înger care sigilează a ve-
nit, dar va şi pleca fără să se mai în-
toarcă: „Am fost condusă la timpul 
când solia îngerului al treilea a fost 
terminată... Un înger care avea o căli-
mară la coapsă s-a întors de la pământ 
şi a făcut cunoscut lui Isus că lucrarea 
sa este terminată şi sfinţii sunt numă-
raţi şi sigilaţi.” (Exp. Viz, pag. 174). 

Odată cu întoarcerea acestui înger 
de la pământ, Isus a spus cu voce tare: 
‚S-a sfârşit’ (pag. 174), s-a încheiat 
harul pentru omenire. 

Câţi slujitori au fost număraţi şi 
sigilaţi de la venirea îngerului în 1844 
şi până la plecarea sa când s-a sfârşit 
harul? Apoc. 7:4: „Şi am auzit numă-
rul celor ce fuseseră pecetluiţi: 
144.000. 

Spiritul Profetic vorbeşte la fel: 
Exp. Viz. pag. 8: „Cei 144.000 erau 
toţi sigilaţi”, „144.000 la număr”. 

Profeta Domnului trage semnalul 
de avertizare şi ne avertizează: „Tim-
pul sigilării este foarte scurt şi se va 
sfârşi în curând”. (Exp. Viz. pag. 32). 
„Înfricoşată este lucrarea lui, înfrico-
şată misiunea sa”. (Exp. Viz. pag. 73). 
În acelaşi timp ni se spune că sigilarea 
este „adevăr prezent” (Calea cea 
bună, pag. 167) şi „aceste lucruri tre-
buie să stăpânească toate cugetele şi 
întreaga atenţie.” (Exp. Viz. pag. 73). 

Dar ce face Sa-
tan de celaltă par-
te, referitor la înge-
rul al treilea care 
sigilează? (Exp. 
Viz. pag. 22,23): 
„Satan încearcă, 
prin orice fel de vi-
cleşug, în acest 
timp al sigilării, să 
abată pe poporul 
lui Dumnezeu de 
la adevărul prezent 
şi să-l ducă în rătă-
cire... Satan ştie 
aceasta şi e cu mare 
putere la lucru 
pentru a duce cât 
se poate de mulţi 
în nesiguranţă şi 
nestatornicie faţă de adevăr... Eu am 
văzut că tocmai în acest timp al sigilă-
rii Satana îşi depune toată silinţa să 
abată de la adevăr pe poporul lui 
Dumnezeu... Eu am văzut pe unii care 
nu erau statornici în adevărul prezent 
(şi sigilarea e adevăr prezent – nota 
autor), cum le tremurau genunchii şi 
cum le alunecau picioarele, pentru că 
nu erau destul de întemeiaţi în ade-
văr... Satana caută pe toate căile să-i 
ţină în această stare până când trece 
sigilarea.”

Şi e trist că în parte a reuşit. Sunt 
mulţi pentru care Apocalipsa 7:1-4 
este ceva confuz, de nepătruns, de 
neînţeles, un subiect care n-ar trebui 
discutat pentru că produce neînţele-
geri între fraţi (deşi neînţelegerile le 
produc cei ce nu înţeleg pe îngerul al 
treilea care sigilează) sau dacă discu-
tăm acest subiect să se spună că nu-
mărul celor sigilaţi este simbolic, 
spiritual sau orice altceva, numai să 
nu se spună că este un număr real, să 
nu se spună că numărul celor 
144.000 se adună de la 1844 până la 
î n c h e i e r e a  
timpului de har. 

Pentru susţinerea multelor varian-
te contrare singurului înţeles din 
Apocalipsa 7:1-4 sunt speculate câte-

va afirmaţii din Mărturii, tot aşa cum 
sunt speculate câteva versete biblice 
pentru a se susţine că Duminica ar fi 
înlocuit ziua de Sâmbătă. 

Unul din ele este acesta: ‚Icoana 
fiarei se va face doar când se va da de-
cretul duminical şi, în concluzie, zic 
unii, cei 144.000 sunt biruitori ai icoa-
nei fiarei, ori cei ce au murit (ţinând 
Sabatul) până la data când a fost dat 
decretul duminical, nu au avut de a 
face cu aşa ceva.’

Oare să se fi încurcat Dumnezeu în 
Biblie şi Mărturii ca să se contrazică şi 
apoi să ne chinuim noi să descâlcim 
ceva? Categoric NU. Încurcătura şi în-
câlceala este la noi, cărora ne vine greu 
să pricepem că Dumnezeu conduce un 
popor şi nu un individ aici, şi unul aco-
lo, unul crezând una şi altul alta. 

Să încercăm să înţelegem singurul 
înţeles care există în Biblie şi Spiritul 
profetic şi pe care Biserica – stâlpul şi 
temelia adevărului (şi nu unii sau al-
ţii), îl predică de la începuturile miş-
cării advente.

Mai amintim şi doar vom puncta 
unele evenimente: De la 1844 şi până 
la încheierea timpului de probă, înge-
rul al treilea, în misiunea şi lucrarea sa 
înfricoşată, sigilează în snopi pe servii 
lui Dumnezeu pentru grânarul ceresc. 
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Numărul celor sigilaţi cu sigiliul 
viului Dumnezeu de către îngerul al 
treilea este de 144.000. Numărul ce-
lor 144.000 este format din cei care au 
murit ţinând Sabatul, de la 1844 până 
la darea decretului duminical, cei care 
au murit de la darea decretului dumi-
nical până la încheierea timpului de 
har şi cei care n-au murit, păşind pra-
gul închiderii harului, din ultima zi de 
har în prima zi din anul plăgilor. 

Cu puţin timp înaintea încheierii 
timpului de har se va da decretul du-
minical, urmat de decretul ca să nu 
poţi cumpăra sau vinde. După ce ori-
ce ureche, sub revărsarea ploii târzii, a 
avut ocazia să audă ultima solie de har 
dată lumii, poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus, şi să se decidă tot-
odată pro sau contra, harul va fi în-
cheiat pentru totdeauna. 

E bine să ştim adevărul foarte im-
portant că timpul când harul s-a în-
chis nu-l ştie nici un muritor, nici sfin-
ţii şi nici Diavolul cu îngerii lui: „Cei 
drepţi şi cei răi vor trăi încă pe pă-
mânt, în starea lor muritoare – oame-
nii vor sădi şi vor clădi, vor mânca şi 
vor bea, neştiind că hotărârea finală şi 
irevocabilă a fost pronunţată în Sanc-

tuarul de sus”. (M.L.  
pag. 488). 

„El (Satana) vede că îngerii sfinţi îi 
păzesc şi deduce că păcatele lor au 
fost iertate, dar nu ştie că situaţia lor a 
fost hotărâtă în Sanctuarul de sus.” 
(M.L. pag.  618). 

Noi vorbim de ‚încheierea timpu-
lui de har’, îl putem marca pe o schemă 
în mod teoretic, dar când are loc aceas-
ta nu ştim, chiar dacă am trecut de el. 

După încheierea harului începe 
anul când se vor revărsa cele şapte 
plăgi. După primele plăgi se va da de-
cretul de omorâre a sfinţilor pentru o 
dată care pică la începutul plăgii a şap-
tea. La data când nelegiuiţii, conform 
decretului, vor să ucidă pe acei care 
onorează pe Dumnezeu păzind Saba-
tul, Tatăl ceresc intervine personal 
pentru a scăpa pe poporul Său din 
această criză. Doar spicuim câteva 
rânduri: „Un cutremur mare de pă-
mânt a avut loc. Mormintele s-au des-
chis şi acei care au murit în credinţă 
sub solia îngerului al treilea şi ţinând 
Sabatul, au ieşit din patul lor de pul-
bere, proslăviţi, pentru a auzi legă-
mântul pe care Dumnezeu urma să-l 
facă cu acei care au ţinut Legea Sa”. 
Deci Tatăl înviază pe cei care au murit 
în credinţă, sub îngerul al treilea. De 
când şi până când a activat acest în-
ger? De la 1844 şi până la încheierea 
timpului de probă. Mulţi din cei ce au 
murit de la 1844 păzind Sabatul, nu 

au prins data decretului duminical. 
Dar iată ce strigă şi ei după rosti-

rea „binecuvântării veşnice”: 
„Biruinţa asupra fiarei şi a 

chipului ei”. (Exp. Viz. 
pag. 179). Ce strigă 

şi cei care au murit 
până la darea de-

cretului dumi-

nical? Biruinţă nu numai asupra fiarei, 
ci şi biruinţă asupra icoanei ei. Şi dacă 
gura lor mărturiseşte aşa, ce ai tu împo-
trivă? Şi dacă Dumnezeu acceptă măr-
turisirea lor şi îi socoteşte şi biruitori ai 
icoanei fiarei, de ce îţi pică aşa de rău?

Şi încă ceva: La timpul când cei 
morţi sub întreita solie îngerească 
sunt înviaţi de către Tatăl, decretul 
duminical, decretul să nu poţi cumpă-
ra sau vinde, decretul de moarte, sunt 
abrogate? Nu. Ele sunt în vigoare, 
funcţionează. Deci şi cei care au murit 
până la darea decretului duminical, 
dar acum sunt înviaţi de Tatăl, sunt 
din plin sub incidenţa acestor decrete. 
După rostirea „binecuvântării veşni-
ce”, „asupra stării nostre fericite şi 
sfinte nelegiuiţii s-au înfuriat vrând să 
năvălească cu furie şi să ne prindă 
pentru a ne arunca în închisoare.” 
(Exp. Viz. pag. 8). 

Şi chiar dacă au ajuns până la acest 
timp şi la această stare, timpul de 
strâmtorare pentru ei, inclusiv pentru 
cei înviaţi, încă nu s-a sfârşit. Nu este 
vorba în primul rând de strâmtorare 
din partea nelegiuiţilor, ci dacă „e hai-
na mea nepătată”. Ei nici acum nu sunt 
siguri de salvare, chiar dacă au auzit 
vocea Tatălui, legământul de pace şi 
ziua revenirii lui Hristos. 

După toate aceste evenimente 
apare Mântuitorul pe norii cerului. La 
vederea felului venirii Sale: „Deodată 
toate feţele s-au îngălbenit, iar pe acei 
care lepădaseră pe Dumnezeu i-a cu-
prins întunericul. Atunci noi am stri-
gat cu toţii: „Cine va putea sta? E hai-
na mea nepătată? Apoi îngerii au 
încetat de a mai cânta şi o tăcere înfri-
coşată s-a făcut câtva timp, apoi Isus a 
zis: Cei care au inima şi mâinile cura-
te, aceia vor putea să stea; harul Meu 
vă este îndeajuns pentru voi.” (Exp. 
Viz. pag. 8). 

Nu ştim cât a durat această tăcere 
înfricoşată, dar suficient timp ca sfin-
ţii să-şi facă ultima cercetare minuţi-
oasă a vieţilor lor şi să bea paharul 
strâmtorării lui Iacob, până la capăt. 

Abia când Mântuitorul, după „tă-
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cerea înfricoşată”, zice: „Numai cei 
cu inima şi mâinile curate vor putea 
să stea; harul Meu este îndeajuns pen-
tru voi”, bucuria veşnică umple inimi-
le pentru totdeauna. 

Să mai ştim ceva: sunt doar două 
grupe de credincioşi înviaţi. Prima 
este înviată de Tatăl şi cealaltă de Fiul 
şi fiecare grupă are un strigăt de biru-
inţă, diferit de la o grupă la alta: prima 
strigă: „biruinţă asupra fiarei şi a chi-
pului ei”, iar celalată strigă: „biruinţă 
asupra morţii şi mormântului”. (Exp. 
Viz. pag. 179). 

De ce nu sunt mulţumiţi unii cu 
numărul real de 144.000? Pentru că 
aceştia au împlinit tot ce scrie în Lege 
şi Mărturii, atât în literă, cât şi în spi-
rit, exact ce ni se cere nouă astăzi. Ori 
noi vedem că nu ne prea încadrăm 
aici şi nu prea avem plăcere de aşa 
ceva, iar numărul e mult prea mic. 

- În gura celor pecetluiţi nu s-a 
găsit minciună. Nu s-a găsit minciună 
în relaţiile cu aproapele şi nici împotri-
va adevărului, chiar şi al aceluia din 
Apoc. 7:1-4. Odată un frate m-a între-
bat, după răspunsurile la întrebările 
unei lecţii de Sabat ce trata subiectul 
sigilării celor 144.000: „Spune-mi fra-
te, tu nu mai minţi?” Atunci i-am răs-
puns: „Dacă eu mint mai mult sau mai 
puţin, nu e mai cinstit ca schimbarea să 
se facă la mine, şi nu la situaţia celor 
144.000? Dacă mai mint din când în 
când, să umflu numărul celor sigilaţi, 

ca să am şi eu 
un loc printre ei?”

- Nu s-au întinat cu 
femei, cu învă- ţăturile altor bise-
rici. Unii din noi întind ochii şi mâna 
dincolo de gard şi aduc variante fura-
te, oarbe şi şchioape pentru că „Masa 
Domnului este de dispreţuit”  (Mal. 
1:13.12.7). 

- Cei 144.000 îşi spală picioare-
le unii altora şi se pot saluta cu o săru-
tare sfântă”. (Exp. Viz. pag. 8). Cum 
stăm la aceste practici? 

- Cei 144.000 erau toţi sigilaţi şi 
erau într-o desăvârşită unire”. (Exp. 
Viz. pag. 8). Dar înainte de a fi uniţi 
acolo sus ei întâi au fost uniţi în duh şi 
în adevăr, aici pe pământ. Au înţeles 
că Dumnezeu are un singur toiag şi 
nu două, în chivotul din ceruri, ei au 
înţeles că Dumnezeu conduce un po-
por în felul cum am învăţat în lecţiile 
trimestrului 4, şi nu fragmente sau in-
divizi, separaţi de întreg. 

Profeta Domnului vede doar două 
grupe în mijlocul Bisericii Sale de pe 
pământ: 

1) „Unii cercetau Biblia pentru 
a-şi forma o credinţă proprie, inde-
pendentă de corpul comunităţii. Sata-

na se bucura de toţi aceştia căci el ştia 
că acei care părăseau ancora aveau să 
fie influenţaţi de diferite rătăciri şi el îi 
va putea duce în orice vânt de învăţă-
tură” (Exp. Viz. pag. 162)  şi 

2) „Am văzut o ceată care stătea 
neclintită şi veghetoare şi nu dădea 
nici un sprijin acelora care voiau să 
zdruncine credinţa întemeiată a co-
munităţii. Dumnezeu privea cu plăce-
re asupra lor.” (Exp. Viz. pag. 163). 

Tu din care faci parte? Cu care 
grupă se potrivesc cei 144.000?

Mă opresc aici, deşi sunt şi alte ar-
gumente în favoarea numărului real de 
144.000, conform Apocalipsa 7:1-4, 
cu credinţa vie că avem toate şansele 
de a face parte şi noi din acest număr. 

„Să ne străduim din toate puterile 
date de Dumnezeu ca să fim şi noi 
printre cei 144.000!” (Calea cea 
bună, pag. 172, citat din C.B.N.T. 
pag. 302). 

Maricel Bordianu
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„Spuneţi fraţilor Mei 

să meargă în Galileea:  

acolo Mă vor vedea.”

Matei 28,10.

G a l i l e e a

Revăd uneori, în albumul de suflet, o imagine ce apar-
ţine unei după-amieze calde şi însorite de octombrie. 
Stăteam pe terasa unui hotel din Netanya, în apropi-

ere de Tel-Aviv. Apele Mediteranei unduiau în briză liniştită, 
străbătute în toate direcţiile de ambarcaţiuni cu pânze. Soarele 
puternic umplea cu lumina lui fiecare colţişor al ţărmului mă-
rii, al terasei hotelului, astfel că nu era nici o umbră, ci numai 
strălucire şi linişte, multă linişte. Frumuseţea peisajului, limpe-
zimea luminii ce învăluia terasa şi ţărmul, marea uşor fremă-
tândă, invitau la reculegere şi meditaţie. 

La o masă în apropiere, trei tineri stăteau de vorbă. Întru-
cât mai aveam câteva ore de aşteptare până la sosirea grupu-
lui meu de la aeroport, aveam tot timpul la dispoziţie să ur-
măresc tinerii de alături. Băiatul înalt şi subţirel venea din 
India şi era îmbrăcat în portul caracteristic acestei ţări. Una 
dintre fete, o negresă ce emana distincţie,  venea din Africa şi 
aducea cu ea căldura sufletească, volubilitatea celor ce tră-
iesc acolo. Cealaltă, o japoneză firavă, mică de statură, degaja 
din gesturi şi din modul în care povestea, o sobrietate natu-
rală, consecinţă a unei vieţuiri bine disciplinate.

Urmărind conversaţia lor, am înţeles că abia se cunoscu-
seră, că toţi trei sunt creştini, că au venit în ţinutul natal al lui 
Isus pentru a călca şi ei pe drumurile străbătute de El altăda-
tă. Doreau să vadă întinderea Mării Galileei, să urce în bărci-
le pescarilor din Ghenezaret şi din Tiberiada, să caute locu-
rile în care Domnul Hristos a săvârşit minunile iubirii Sale, 
să coboare în apele Iordanului, să parcurgă pustia Iudeei 
până la Ierusalim. Ziua era frumoasă, timpul le prisosea, aşa 
că cei trei tineri, după ce şi-au împărtăşit planurile viitoarei 

lor călătorii, au început să povestească cum au descoperit ei 
dragostea lui Dumnezeu şi ce anume a schimbat prezenţa lui 
Isus, Fiul Său, în vieţile lor.  Cele spuse de ei mi-au încălzit 
inima, m-au umplut de bucurie. Am înţeles că Domnul ini-
mii mele este şi Domnul vieţilor acestor tineri, că El este pre-
zent în fiecare compartiment al oricărei fiinţei umane, atunci 
când este invitat să ocupe locul de cinste. 

Doamna care se ocupa cu făcutul ordinei în local, înce-
puse să spele pe jos. În munca ei, s-a apropiat de masa celor 
trei, cu gând evident să-i roage să se mute la o altă masă. Te-
rasa întreagă era fără clientelă, locuri disponibile erau pretu-
tindeni. Când s-a apropiat însă de masa tinerilor, aceştia, cu 
capetele aplecate, într-o poziţie de adânc respect, se rugau. 
Simplitatea rugăciunii lor, solemnitatea credinţei exprimată 
pe feţele lor în timp ce conversau cu Dumnezeu, au mişcat 
inima femeii israeliene. A lăsat jos uneltele de lucru, şi-a îm-
preunat mâinile, luând aceeaşi atitudine de respect ca a tine-
rilor ce se rugau. După câteva minute de reculegere în spate-
le celor trei, pe faţa femeii începură să se prelingă lacrimi. 
Nu-i cunoşteam poverile sufletului, dar aveam certitudinea 
că dragostea lui Dumnezeu care a unit inimile tinerilor ce 
veneau din rase, religii şi medii culturale diferite, aceeaşi dra-
goste sfântă poate dărui pace şi acestei femei ce tânjea după 
darurile sufleteşti coborâte de la al Luminilor Tată. Eram so-
sită doar de câteva ore pe pământul israelian şi simţeam pre-
zenţa sfinţitoare a Domnului nostru în harul cu care unea 
inimile, sfărâmând ziduri milenare de despărţire, secole de 
separatism şi doctrine reci, apropiind în dragoste creştină 
copii ai Săi întruniţi de pe diferite meridiane ale planetei. 
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A doua zi spre seară, autocarul con-
ducea grupul nostru pe serpentinele 
drumului ce cobora de la Rama, din 
Carmel, spre Ghenezaret, pe ţărmul 
Mării Galileei. Norii apusului se împle-
teau cu ultimele raze de soare şi pri-
veam întinderea mării străbătută când-
va de nenumărate ori de către Isus şi 
ucenicii Săi. Noaptea şi-a aşternut apoi 
mantia peste Galileea. Frumuseţea pe-
isajului, emoţiile şi încărcătura sufle-
tească a acelor clipe, ne apăsau până la 
suferinţă. Contemplând oglinda calmă 
a mării, cuprinzând cu privirea lumini-
le satelor din Decapole, pe ţărmul celă-
lalt, simţeam cum regăsim încet baza, 
realitatea tuturor învăţăturilor care ne-
au luminat până atunci clipele de sin-
gurătate, îndoială sau durere. În Galile-
ea, orice creştin, din oricare continent 
sau ţară, se simte acasă. Este un „acasă” 
spiritual, trăit în acelaşi timp şi pe tă-
râm fizic, este un „acasă” cum nu am 
simţit niciodată altundeva. În Galileea, 
pe potecile ţărmurilor şi pe culmile 
munţilor, am văzut creştini din toate 
naţiunile, cu Bibliile deschise, citind şi 
privind cercetător în preajmă. În Gali-
leea, ei erau în căminul pământesc al 
lui Isus. În Galileea, ei erau acasă. Fie că 
e venit din nordul Europei, sau este un 
călător plecat din întinderea Asiei, fie 
că se trage din nisipurile Africii sau de 
pe coastele Americii, omul pios ce pă-
şeşte pe pământul galileean, regăseşte 
la orice pas locurile descrise în Evan-
ghelii. În Galileea am simţit, ca nicio-
dată altcândva, bucuria apartenenţei la 
un popor spiritual, umil şi risipit, dar 
unit în dragoste şi în adevăr. Acolo am 
început să înţeleg şi să cuprind cu gân-

dul bogăţia şi frumuseţea spirituală a 
veşniciei promisă biruitorilor. 

Galileea a fost inima lucrării de pre-
dicare şi vindecare săvârşită de Isus pe 
pământ. Am străbătut Nazaretul, leagă-
nul copilăriei Sale. Un sat de ţărani să-
raci, dispreţuiţi şi marginalizaţi, a deve-
nit locul în care s-a desăvârşit 
Întruparea. Dumnezeu a coborât în 
om şi omul s-a ridicat spre dumnezei-
re. Aici, fără să fi avut o atmosferă spiri-
tuală propice unei vieţi de consacrare 
deosebită, „Pruncul creştea şi se întă-
rea, era plin de înţelepciune şi harul lui 
Dumnezeu era peste El” (Luca 2,40). 
Pe străzile înguste, pavate cu piatră de 
carieră, creştinul călător regăseşte as-
tăzi drumul Mariei spre fântâna de la 
care lua apă pentru nevoile casei. Pe 
lespezile de piatră de pe lângă case, se 
juca Isus cu copiii satului, spre livezile 
cu pomi fructiferi ale dealurilor din îm-
prejurimi, se îndrepta El când dorea să 
se roage în linişte.

Aici, în Sinagoga din Nazaret, tână-
rul Isus, fiul Mariei, a intrat în Sabat şi a 
deschis sulul profeţiei lui Isaia, citind şi 
confirmând începerea timpului de în-
durare al lui Dumnezeu, de mântuire a 
neamurilor. Adică, mântuirea noastră… 

Dacă în prejma satului natal  întru-
parea pământească a lui Isus a fost atât 
de firească, în preajma Mării Galileei, 
minunile făptuite de Domnul nostru 
se legau lanţ, una de alta. Pe valurile 
agitate ale acestei mări a mers Isus pe 
ape, aici a poruncit El furtunii dezlăn-
ţuite să se potolească şi tot în acest loc 
a săvârşit pescuitul miraculos. În apro-
piere, la Tabgha, miile de ascultători ai 
Săi au beneficiat de minunea repetată a 

înmulţirii pâinilor, ducând apoi cu ei 
până în ţinuturi păgâne, fărâmiturile 
rămase, deopotrivă cu vestea Evanghe-
liei şi a puterii cereşti a lui Isus. 

Coloanele înalte ale Sinagogii din 
Capernaum, străjuiesc încă, la miază-
noapte, întinderea mării. În această Si-
nagogă venea adesea Isus când era co-
pil, cunoştinţele dobândite în scrierile 
depozitate aici, au pus baza înţelegerii 
misiunii Sale mesianice. Decapole, ţi-
nutul păgân în care lui Isus Îi plăcea 
deseori să meargă şi să stea de vorbă cu 
oamenii, e la un pas de loc de Caperna-
um. Biblia scrie că Domnului Îi erau 
mai dragi contactele cu oamenii sin-
ceri, ce veneau din amestecul de po-
poare al Galileei, decât întrevederile 
reci, duşmănoase chiar, din partea ce-
lor de un neam cu El. Isus era iudeu 
prin tradiţie, dar S-a situat singur din-
colo de frontierele spirituale impuse 
de contemporanii Săi. Amalgamului 
de neamuri şi credinţe ce formau ţinu-
tul galileean, i-a dedicat Fiul lui Dum-
nezeu Cuvântul şi puterea Sa făcătoare 
de minuni. El S-a apropiat cu înţelege-
re de sutaşul roman, de femeia siro-fe-
niciană, precum şi de cea din Samaria. 

În Capernaum, la ieşirea din Sina-
gogă, doar drumul îngust, aşternut cu 
lespezi de piatră separă locul de închi-
nare, de casa soacrei lui Petru. Apropi-
erea casei pescarului de intrarea în Si-
nagogă, sugerează ideea că Isus nu a 
fost un oaspete singular al acestui că-
min, ci mulţi alţi închinători ai lui 
Dumnezeu au primit masă şi adăpost 
în căsuţa modestă.  

Pe Muntele Fericirilor, este linişte 
şi pace. Soarele arde puternic, muntele 



este acoperit cu păşune verde, plină cu 
flori plăcut mirositoare. La picioarele 
muntelui, marea se întinde albăstruie 
precum cerul, în limpezime şi lumină ire-
ală, parcă. Grupuri mari sau mici de creş-
tini din întreaga lume se risipesc pe coas-
ta însorită a muntelui, se aşează în iarba 
mătăsoasă, îşi deschid Bibliile la Evan-
ghelia lui Matei şi citesc. În toate limbile 
pământului sunt rostite rar, cu solemnita-
te, Fericirile, salutul  Fiinţelor necăzute în 
păcat. Cuvintele acestui salut sunt ca o 
mângâiere, revarsă pace şi speranţă în su-
flete obidite. Fiecare dintre noi ştim cât 
de multă putere am primit deseori, prin 
citirea doar, a unui verset „Ferice…” cău-
tat în clipe de disperare. 

Aşezat pe stâncile înalte şi prăpăstioa-
se ce străjuiesc Marea Galileei la Gadara, 
creştinul călător priveşte clocotitul mării 
şi nu înţelege cum au putut oamenii de 
aici să-I spună cândva lui Isus, Domnul 
Universului: „Pleacă de la noi!” 

Dacă ne amintim că, în prisma de 
valori a gadarenilor porcii erau mai 
preţioşi decât prezenţa lui Isus, conşti-
entizăm că şi noi avem valori mărunte, 
neimportante, pe care le iubim şi le 
strângem la piept, chiar dacă ele ne co-
boară spiritual. În îmbrăţişarea ce le-o 
acordăm, în dorinţa noastră de posesi-
une asupra acestor nimicuri pămân-
teşti, repetăm, vai!, şi noi, strigătul ga-
darenilor: „Pleacă de la noi!…”

Fiecare clipă petrecută în Galileea 
poartă în sine multă întoarcere în tre-
cutul evanghelic, multă nostalgie de a 
trăi cu Isus. Parcurgând Galileea zile şi 

nopţi şi iarăşi zile şi nopţi, ne simţeam 
tot mai slabi, mai dispersaţi în identi-
tatea noastră pământească. Ne sim-
ţeam, în acelaşi timp, tot mai trans-
portaţi spre o contopire a identităţii 
noastre în Fiinţa Fiului lui Dumnezeu, 
care a trăit pe aceste locuri. 

Când coboram seara, după cină, pe 
malul mării, priveam bărcile de pescari 
risipite pe întinderea apei, luna plină ce 
desluşea privirii ţărmurile de jur îm-
prejur şi îmi reaminteam de furtuna 
biblică ce avusese loc aici, într-o noap-
te fără geană de lumină, când ucenicii 
au strigat îngroziţi: „Doamne, scapă-
ne, că pierim!”.  „Nu vă temeţi!” a fost 
răspunsul Domnului, în timp ce-Şi în-
tindea braţele spre ei. 

Mâna Nazarineanului se întinde şi 
astăzi către orice îngrijorare, ea este an-
cora care poate să aducă siguranţă şi 
stabilitate vieţilor noastre. „Nu vă te-
meţi!” este promisiunea Domnului 
Isus că nu vom rămâne singuri. Proble-
mele noastre, durerile sufleteşti care ne 
macină puterea şi bucuria, apăsările şi 
îndoielile, în prezenţa Sa dispar, se vo-
latilizează. Când dragostea, pacea, Cu-
vintele Sale, ne umplu viaţa, va arde 
inima în noi şi vom întoarce spatele 
Gadarei, valorilor mici ale vieţii. „Ră-
mâi cu noi”, vom spune atunci, iar noi 
vom dori arzător să rămânem cu El. 

Nu este scris ce se va întâmpla în vii-
tor cu ţinutul natal al lui Isus. Ştim doar 
că El a iubit mult Galileea. Acolo S-a im-
plicat în lucrarea de răscumpărare a fiin-
ţelor umane, cu toată dăruirea, cu ne-

mărginită dragoste. Acolo Se întorcea El 
de fiecare dată cu multă bucurie. După 
învierea Sa, arătându-Se ucenicilor în 
camera de sus, le-a cerut să meargă în 
Galileea şi “cei  unsprezece ucenici s-au 
dus în Galileea, în muntele unde le po-
runcise Isus să meargă” (Matei 28:16). 
La picioarele lor se întindea marea, pre-
sărată cu bărcile pescarilor. Ţărmurile ei 
erau mărturii tăcute ale minunilor să-
vârşite de Isus, în anii de mai înainte. În 
satele risipite pe colinele munţilor din 
preajmă, bolnavii ce fuseseră vindecaţi 
de Domnul continuau să spună tuturor 
despre salvarea lor din suferinţă. Locui-
torii ţinutului păgân de pe malul răsări-
tean al mării, numit Decapole, păstrau 
în inimile lor puterea şi convingerea 
adevărurilor rostite de El. Vieţile lor de-
veniră schimbate prin puterea Duhului 
Sfânt şi a iubirii primite de la Isus. Ape-
le Mării Galileii urmau să rămână o 
mustrare tăcută pentru necredinţa uce-
nicilor din timpul furtunii, dar şi o an-
coră sufletească mărturisind că Dom-
nul lor va rămâne pururi cu ei, atât timp 
cât ei Îl vor dori. Acolo, atât Domnul, 
cât şi discipolii Săi, erau acasă. Acolo 
le-a dăruit testamentul lucrării evan-
ghelice, spunându-le: „Duceţi-vă şi fa-
ceţi ucenici din toate neamurile…şi 
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am po-
runcit” (Matei 28, 19-20).

 Ştim, scrie Biblia, că va fi un nou 
Ierusalim, dar suntem neştiutori în 
ceea ce priveşte o altă Galilee. Este scris 
însă că, cei ce vor fi cu El, „vor vedea 
faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile 
lor” (Apoc. 22, 4).

Să-L văd pe Isus faţă în faţă…Să Îi 
port numele…Să îmi vorbească El 
despre Galileea, despre Nazaret, des-
pre Decapole, despre mântuirea evrei-
lor, despre salvarea  neamurilor. Des-
pre mântuirea mea…Mărturisesc că o 
asemenea făgăduinţă, mă determină să 
nu îmi mai doresc nimic altceva.

„Cel ce va birui, va moşteni aceste 
lucruri. Eu voi fi Dumnezeul Lui şi El 
va fi fiul Meu.” (Apoc. 21, 7).

 Ce minunat! 
Viorica Truţa
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Îşi mai aminteşte cineva minunea 
primului pas făcut în această 
lume, cu siguranţă, poate cu în-

credere, dar fără îndoială cu perseve-
renţă? Perseverenţă nu atât din partea 
noastră, cât a părinţilor noştri care ne-
au susţinut şi ne-au încurajat, în ciuda 
piedicilor şi căderilor, în ciuda zgârie-
turilor şi loviturilor noastre...

Mai facem şi noi un pas, aici în 
Eden, uneori stângaci poate, alteori 
încrezători, încercând să nu ne des-
prindem de mâna Tatălui nostru care 
ne pregăteşte pentru VIAŢĂ. Învăţăm 
şi noi, învaţă şi ei, dragii noştri paci-
enţi, încrederea în Puterea care susţi-
ne Universul; învăţăm să stăm în ge-
nunchi în faţa lui Dumnezeu pentru a 
putea sta drepţi înaintea lumii... Învă-
ţăm împreună să vedem minunile Lui, 
nu doar în vindecări miraculoase (deşi 
nici acestea nu lipsesc), ci şi în lucruri 
simple aparent, pe care ni le însuşim 
în mod natural. Nu este mai mare mi-
nune mersul înapoi al Soarelui în tim-
pul regelui Ezechia, în comparaţie cu 
mişcarea umbrei  înainte, pe care o ve-
dem zilnic? În ambele cazuri se mani-
festă puterea lui Dumnezeu. 

Aşteptăm semne şi minuni... cele 
mai mari dintre acestea nu vor fi să-
vârşite, ci vor exista. Moartea şi învie-
rea manifestate în viaţa unui om sunt 
cele mai mari minuni. Puterea care va 
ridica morţii din mormânt, nemuri-

tori, este aceeaşi cu puterea prin 
care în timpul vieţii lor au 

fost ridicaţi deasupra păca-
tului. Este puterea învierii 
lui Hristos. Pentru Dum-
nezeu este la fel de uşor să 

facă pe cineva complet să-
nătos ca şi de a-l ierta de pă-

cat, pentru că totul se face 
prin aceeaşi VIAŢĂ. 

Şi pentru că exprima-
rea bucuriei unei vieţi în 
Hristos nu poate şi nu 

trebuie să fie împiedicată, 
să-i lăsăm pe cei care o tră-
iesc să ne-o împărtăşească. 

Bianca, ai cuvântul...

Oare dacă nu m-aş fi născut la 13 
iulie la poalele munţilor Rodnei, lân-
gă nişte oameni iubitori, aş mai fi înţe-
les cu adevărat ce înseamnă ... FAMI-
LIA?

„Scrie puţin despre viaţa ta”, mi s-a 
spus.

... Viaţa ... ce dar minuant. Şi ca 
orice dar, nu-i înţelegem rostul decât 
după trecerea timpului când, cu o oa-
recare tristeţe, observăm că totuşi ne 
trăim viaţa. 

Asta am făcut şi eu, după vârsta de 
3 ani când mama s-a botezat (tata a 
ales să-şi trăiască viaţa altfel), mă îm-
brăcam frumos şi sâmbătă de sâmbă-
tă, împreună cu sora mea mai mică, 
mergeam la adunare. Nu înţelegeam 
prea bine ce înseamnă asta, ştiam doar 
că atunci o să mănânc bine, nu mai 
merg la grădiniţă sau la şcoală şi nu-mi 
prea plăcea că mă oprea de la jocul ne-
sfârşit cu colecţia de păpuşi.

Au trecut anii, acelaşi drum, ace-
eaşi adunare mică, membri puţini şi ... 
viaţa mergea înainte. Până la o vârstă 
când, în urma unei experienţe mai pu-
ternice (pentru care mulţumesc 
Domnului), ochii mi s-au deschis şi 
lucrurile care-mi plăceau până atunci, 
prieteniile, anturajul liceului şi alte 
atracţii tinereşti nu mi-au mai plăcut. 
Spre binele meu Dumnezeu mi-a atins 
inima şi hotărârea a fost luată: ‘Până 
aici, viaţa trebuie schimbată!’

Îndepărtarea obstacolelor care se 
interpuneau între mine şi Isus a fost 
efectuată şi bucuria de a-L simţi 
aproape a fost deplină.

Întoarcerea în „Corabia Edenului” 
a fost făcută cu mare bucurie şi după o 
lungă aşteptare (de prin clasa a V-a). 

Au trecut luni bune în care finisa-
rea „pietrei” continua; împliniri, bu-
curii, experienţe frumoase, alături de 
pacienţi şi minunatii colegi au întărit 
şi mai mult dorinţa de a fi cu Isus, cli-
pă de clipă, alături de Familia Ce-
rească.

Şi ... cea mai fericită zi din viaţa 
mea, de până acum, s-a împlinit! Mul-
ţumesc Domnului pentru aceasta şi 
colegilor mei!
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Cea mai fericită zi

... 25 septembrie 2008 – Bianca, 
cel mai tânăr copil al Edenului, îmbră-
cat în haine de sărbătoare, păşeşte cu 
emoţii în apele limpezi ale Doftanei. 
N-a fost numai pentru ea o zi specială, 
ci şi pentru familia ei din Eden – co-
legi şi pacienţi – pe care ploaia nu i-a 
împiedicat s-o însoţească la locul în 
care şi-a oferit viaţa lui Isus, în mod 

public. Mai mult, picăturile reci au 
fost primite ca o binecuvântare de 
care nici unul n-a vrut să se lipsească.

Mirarea şi curiozitatea pacienţilor 
au deschis un drum spre inimile lor, că-
rora dorim ca Isus să le fie împlinirea. 

Evenimentul din acea zi a fost răs-
punsul multor întrebări, rostite sau 
nu... Dumnezeu a trimis o rază de lu-
mină care a străbătut  dincolo de tra-
diţii şi ritualuri. Am fost martori unui 
„botez biblic”, aşa cum declarau ulte-

rior pacienţii, „ceva neaşteptat”, „ori-
ginal”, „mai mult decât teorie”. 

Una din pacientele care nu cu mult 
timp în urmă îşi făcuse cunoscută do-
rinţa de a se boteza, a mers acum pe 
acel drum pe care speră să-l străbată 
încă odată, curând, pe urmele Biancăi. 

Aproape că roşim în faţa sincerită-
ţii şi naturaleţii acestor oameni. Şi n-ar 
fi rău dacă am face-o. Ar însemna că 
s-ar topi o picătură din gheaţa inimi-
lor noastre, din gheţarul inimii mele...

Din Eden în Eden
Mă numesc Petric Ioan, am 54 

de ani şi locuiesc în Gherla, jud. 
Cluj. O perioadă de şase ani am lo-
cuit la Mediaş, jud. Sibiu, unde am 
condus fabrica de geamuri (GERO-
MED SA), unde lucrau aproximativ 
1000 de oameni. Slujesc ca pastor în 
Biserica Penticostală, sunt căsătorit 
şi am opt copii, şase băieţi şi două 
fete. Cinci dintre ei sunt căsătoriţi. 
Am opt nepoţi şi toţi copiii sunt bo-
tezaţi şi slujesc Domnului. 

În urmă cu aproximativ cinci 
ani au început să apară probleme de 
sănătate. Făceam o tahicardie destul 
de des, de două ori fiind nevoie de 
intervenţia salvării. Cel mai greu 
mi-a fost să aud medicul spunând 
asistentei: „Să pregăteşti electrozii 
mari”. Am început să-mi fac analize 

periodic. Colesterolul era 285, trigli-
ceridele 350, la ecograf şeful policli-
nicii din Mediaş mi-a spus să-mi fac 
analize la ficat şi mi-a dat Lipanil, 
dar fără nici un rezultat. 

Pentru inimă am făcut un trata-
ment în spitalul din Mediaş, la Târ-
gu Mureş şi la Cluj, unde am fost 
propus pentru o coronografie, pe 
care nu am făcut-o. Tratamentul 
mi-a fost schimbat de trei ori. Dar 
chiar aflându-mă sub tratament fă-
ceam tahicardie destul de des. 

Eram îngrijorat de toate acestea, 
dar mă consolam cu Cuvântul Dom-
nului spus de apostolul Pavel: „Cât 
despre mine, aş vrea să mă mut aca-
să la Domnul.”

În primăvara anului 2006 am au-
zit de la nişte prieteni că există la 

Breaza o Clinică naturistă, care dă 
rezultate bune. Am luat legătura cu 
d-l doctor Laza Doru şi am fost pro-
gramat în luna martie a aceluiaşi an. 
Am făcut o programare şi pentru so-
ţia mea şi amândoi am pornit spre 
Breaza într-o zi de duminică. Pe 
drum am vrut să servim o masă cu 
carne, ştiind că acolo nu vom mai 
mânca acest aliment timp de două 
săptămâni. Dar tot discutând, ne-
am apropiat de Breaza şi ne-am ho-
tărât să renunţăm, încrezători că 
vom fi aşteptaţi cu mâncare bună, pe 
care nu ar fi cuvenit să o refuzăm. 

Ajunşi la Breaza, am fost întâm-
pinaţi şi ajutaţi la bagaje de un tâ-
năr amabil. După ce am fost cazaţi 
într-o cameră, am coborât în sala de 
mese pentru cină. Am fost invitaţi 

Mărturisire
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să ne servim cu ce dorim din cele ce 
se aflau acolo: cornuri nici dulci nici 
sărate, compot fără zahăr, căpşuni şi 
floricele de porumb. M-am uitat la 
soţie şi ea la mine şi i-am spus că nu 
ştiu ce va fi cu noi. Ne aşteptam la 
altceva, aproape asemenea lui Naa-
man. Dar am zis să rămânem până 
dimineaţa să vedem cum va fi. 

Dimineaţa au început surprizele 
cu cafeaua de cărbuni în loc de 
Iacob’s, ceaiurile, tincturile şi sucuri-
le. Apoi totul a culminat cu lutul. Am 
crezut că ne pregătesc pentru plecare 
în veşnicie. 

După primele două zile am vrut 
să plec acasă, dar la insistenţele soţiei, 
răspunsurilor înţelepte ale doctorului 
Laza şi sfatul lui Eugen, care mi-a 
spus: „Discutăm după o săptămână”, 
m-am convins să rămân. Am început 
să mă obişnuiesc urmând  tratamen-
tul cu stricteţe şi rezultatul nu a întâr-
ziat să vină. 

Duminica următoare mi-am 
adus aminte că nu am luat medica-
mentul (Betalok 100 ng) de care 

Medicul mi-a spus, folosesc expresia 
lui: „Domnul Petric, parcă aţi intrat 
într-o maşină de spălat”. Rinichii la 
care aveam calculi, erau acum cu-
raţi complet. 

De atunci urmez sfaturile Scrip-
turii primite aici şi expuse cu multă 
înţelepciune de Doctorul Laza şi 
mulţumesc lui Dumnezeu că există 
astfel de persoane care se gândesc la 
nevoile oamenilor atât în ce priveşte 
trupul, cât şi în ceea ce este mai im-
portant, sufletul oamenilor. 

Aş vrea să mai spun că alături de 
mine este şi soţia mea şi copiii care 
au început şi ei acest mod de viaţă. 
Am mărturisit de atunci ori de câte 
ori am avut ocazia, ce minunat este 
să duci un astfel de stil de viaţă. 
Unii s-au opus, dar foarte mulţi au 
aprobat, alţii chiar s-au decis să ur-
meze acest mod de a trăi, dat fiind şi 
faptul că eu sunt o pildă vie pentru 
ei, în special pentru cei care mă cu-
noşteau înainte. 

Mulţumesc lui Dumnezeu pen-
tru acest colectiv minunat de oa-
meni care lucrează aici. Vă încura-
jez să mergeţi înainte şi mă rog lui 
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să 

eram nedespărţit. Am întrebat soţia 
de când nu am luat medicamentul şi 
ea mi-a spus că nu-şi aminteşte. 
M-am gândit şi am realizat că de 
miercuri nu mai luasem şi nu l-am 
mai luat până în ziua de astăzi. Au 
trecut doi ani şi opt luni şi nu am 
mai avut probleme cu inima.

După două săptămâni mi-a pă-
rut rău că trebuie să plec de la Brea-
za. M-am hotărât însă să nu mai 
mănânc carne, ceea ce am şi făcut 
până în ziua de astăzi. 

La întoarcere am mai ţinut o 
cură de două săptămâni, după care 
am făcut un consult medical la şeful 
policlinicii din Mediaş. 

La ecograf  în dreptul ficatului 
s-a oprit, a insistat şi m-a întrebat 
dacă am urmat vreun tratament. 
L-am întrebat de ce şi atunci a înce-
put să-mi spună situaţia gravă în 
care fusese ficatul meu, adăugând 
că acum lucrurile s-au schimbat ra-
dical. După trei luni analizele ară-
tau excelent. Trigliceridele erau nor-
male, colesterolul a început să scadă. 
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vă ajute să continuaţi această fru-
moasă lucrare în numele Domnului.

Voi reveni cu plăcere aici la 
Breaza, ori de câte ori voi avea oca-
zia.

Cu multă dragoste, 
                          Petric Ioan şi soţia. 

P.S. (La ultimele analize făcute la 
Institutul Inimii la Cluj, în urmă cu 
şase luni, totul era perfect). 

                                         10.11.2008

(Material selectat de Gabriela Ţeţu). 

Sfatul medicului

Moto: „Ferice de tine ţară, al cărui 
împărat este de neam mare şi ai cărui 
voivozi mănâncă la vreme potrivită 
ca să-şi întărească puterile.” (Eclesias-
tul 10:17). 

După cum menţionează verse- 
 tul de mai sus, lăsat posteri-
tăţii de înţeleptul Solomon, 

rostul hranei este întărirea puterilor şi 
nu îmbuibarea (sau beţia, după cum 
continuă versetul).

De fapt, atunci când şi-a concen-
trat atenţia cu minuţiozitate asupra 
celor studiate, cel mai înţelept om al 
tuturor timpurilor a  înţeles că oriun-
de  este nevoie de echilibru. 

Experienţele acumulate în timp 
au dovedit şi cu privire la alimentaţie 
că sănătatea nu înseamnă nici „îmbui-
bare”, dar nici a-ţi „astâmpăra foamea” 
cu o masă sărăcăcioasă. 

Anii de foamete, război, lipsă şi alte 

perioade grele prin care a trecut ome-
nirea au fost un experiment trist în care   
ştiinţa  a putut urmări rezultatele unei 
hrăniri inadecvate impuse de condiţii-
le de viaţă în detrimentul sănătăţii. Ast-
fel, supravieţuitorii din timpurile de 
lipsă a hranei, deşi îşi puteau  astâmpă-
ra foamea cu mămăligă (aliment sărac 
în vitamine,  mai ales în absenţa produ-
selor de origine animală) s-au dovedit 
hrăniţi insuficient drept  consecinţă a 
deficitului în vitamina PP (niacina), la 
care se adaugă şi insuficienţa altor vita-
mine din grupul B. 

Tot de aceea, marinarilor din vre-
murile trecute, care călătoreau luni 
de-a rândul pe vas, nu le era suficient 
să-şi umple vaporul cu conserve sau să 
se hrănească cu peşte. Lipsa vitamine-
lor din alimentaţie îşi instala în scurt 
timp consecinţele asupra sănătăţii lor. 

Ca în multe alte situaţii, tendinţa 
spre extreme se face simţită astăzi şi în 

alimentaţie. Atât îmbuibarea cu ali-
mente nesănătoase, cât şi  distrugerea 
sănătăţii printr-un regim impus în 
mod voit pe baza unor raţionamente 
susţinute de argumente forţate,  de-
termină în cele din urmă alterarea stă-
rii de sănătate.  

Deşi importanţa unei alimentaţii 
bogată în vitamine este bine contura-
tă în înţelegerea celor ce doresc să 
ducă o viaţă sănătoasă, nu se ţine cont  
uneori de faptul că o alimentaţie bo-
gată într-un fel de vitamine nu poate 
înlocui lipsa altora.  

De aceea, unele tipuri de regim 
practicate din diferite motive în zile-
le noastre sunt lipsite de unele prin-
cipii alimentare esenţiale, iar pentru 
desfăşurarea normală a funcţiilor fizi-
ologice ale organismului uman, consi-
der necesară prezentarea pe larg a ro-
lului vitaminei B12 în organism, a 
surselor de vitamina B12 şi a metabo-

Echilibru 
în dietă
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lismului acestei vitamine, care lipseş-
te aproape în totalitate din alimenta-
ţia unora. 

Pentru o înţelegere clară este ne-
cesar să definim mai întâi termenii. 

- Nutrienţii sunt factori necesari 
pentru desfăşurarea normală a funcţi-
ilor fiziologice la animale şi oameni.

- Nutrienţii dietetici esenţiali 
sunt acei nutrienţi care nu pot fi sinte-
tizaţi în mod adecvat de om şi din 
acest motiv trebuie procuraţi obliga-
toriu din mediul extern.

- Vitaminele sunt nutrienţi necesari 
(esenţiali) pentru viaţă, care nu servesc 
pentru funcţii structurale şi nici nu pro-
duc cantităţi semnificative de energie 
prin arderea lor, însă  au rol esenţial în 
anumite reacţii chimice în cursul proce-
selor metabolice din organism, lipsa lor 
determinând blocarea acelor reacţii chi-
mice; cantităţile necesare în dietă sunt 
în general foarte mici. 

Dieta este sursa principală a 
nutrienţilor.   

Cantităţile prea mici de nutrienţi 
specifici, sau lipsa lor din dietă poate 
determina anumite boli.  Unele sub-
stanţe sunt vitamine pentru o specie, 
dar nu în mod obligatoriu şi pentru o 
altă specie (care le poate sintetiza).  Tot 
aşa, unele substanţe sunt vitamine nu-
mai în anumite condiţii specifice de 
mediu, sau condiţii specifice ale dietei 
când acele substanţe nu se pot sintetiza 
(spre exemplu atunci când corpul nu 
este expus suficient la lumina soarelui 
– ultraviolete – vitamina D care, în ge-
neral,  se sintetizează în piele prin ex-
punerea la raze ultraviolete trebuie 
obligatoriu luată prin alimentaţie). 

Provitaminele sunt substanţe care 
pot fi transformate în vitamine în in-
teriorul organismului (sunt, deci, niş-
te precursori ai vitaminelor. De exem-
plu, carotenul este un precursor al 
vitaminei A).

Există grupe de risc înalt pentru 
boli produse din cauza deficitului de 
vitamine. Acestea sunt: femei însărci-
nate, sugari şi copii mici, bătrâni, să-

raci (subalimentaţi), persoane cu pa-
raziţi intestinali sau infecţii intestinale, 
persoane cu diete speciale, fumători. 

Deşi  fructele, zarzavaturile şi cereale-
le sunt o importantă sursă de vitamine 
cum ar fi  cele din categoria A, B1, B2, B6, 
C, K, PP, ele nu constituie pentru alimen-
taţia noastră şi o sursă de vitamina B12.

Esenţialul despre vitamina B12
Vitamina B12 (Cobalamina) este 

un complex cu o formulă chimică re-
lativ complicată (octahedral) centrată 
de un atom de cobalt care are un  rol 
esenţial în activitatea biologică a aces-
tei vitamine. 

Vitamina B12 este sintetizată de 
bacterii şi de aceea se găseşte aproape 
exclusiv în alimente care au suferit o 
fermentaţie bacteriană sau în cele pro-
venite de la animalele ierbivore rume-
gătoare la care, în primul comparti-
ment al stomacului (unde este 
depozitată tranzitor hrana ingerată) 
are  loc un proces de fermentaţie, iar 
apoi această hrană este rumegată şi se 
deplasează mai departe în tubul diges-
tiv pentru a suferi procesul de digestie 
şi absorbţie. Deci,  propriu zis, această 
vitamină (B12) este produsă prin fer-
mentaţie bacteriană în primul com-
partiment al stomacului animalelor 
ierbivore. Ca urmare, sursele alimen-
tare naturale de vitamina B12 sunt 
reprezentate aproape în exclusivitate 
de alimentele de origine animală (car-
ne, lapte, ouă şi derivatele lor). Zarza-
vaturile, fructele, uleiurile vegetale, 
nucile şi ciupercile au conţinutul vita-
minei B12 zero. *) Cantităţi infime se 
găsesc în produsele de cereale (prepa-
rate la nivel industrial), unde este po-
sibil ca vitamina B12 să provină, de 
fapt din ingrediente adăugate supli-
mentar în procesul de fabricaţie, in-
grediente care ar putea fi, în definitiv, 
tot de natură animală sau artificială. 

În tabelul următor sunt enumerate 
câteva alimente din cereale  şi conţi-
nutul corespunzător de vitamina 
B12. 
- Pâinea de grâu sfărâmat – 0,03 

μg/100 g
- Pâinea de cereale amestecate – 0,07 
μg/100 g
- Pâinea de grâu încolţit – 0,07 μg/100 g
- Pâinea de ovăz – 0,02 μg/100 g
- Pâinea de făină integrală de grâu – 
0,01 μg/100 g. **) 
          - 1000 μg  (micrograme) = 1 mg

În condiţiile în care necesarul unui 
adult este de 3-6 μg /zi înseamnă că o 
persoană ar trebui să mănânce circa 
10-20 kg pâine zilnic pentru a-şi asi-
gura necesarul de vitamina B12, ceea 
ce reprezintă o imposibilitate. 

În comparaţie cu alimentele strict 
vegetariene, alimentele de origine 
animală au cantităţi mult mai mari de 
vitamina B12.

- Laptele de vacă – 0,36 μg/100 g
- Ou integral – 1 μg/100 g 
- Gălbenuş – 3,11 μg/100 g 
- Lapte uman – 0,1-0,3 μg/100 g 

Brânzeturile au cantităţi mult mai 
mari de vitamina B12, în funcţie de 
gradul de concentrare a proteinelor şi, 
eventual, de procesul de fermentare. 

Unele  studii au indicat că în anu-
mite condiţii unele alge şi alte plante 
(ex. fasolea, mazărea) ar putea sinteti-
za cantităţi foarte mici de compuşi 
asemănători cu vitamina B12. Totuşi,  
alimentele derivate din astfel de surse 
nu au valoare semnificativă ca sursă 
alimentară de vitamina B12.   Ba mai 
mult, unii din aceşti compuşi, asemă-
nători cu vitamina B12, în tubul di-
gestiv al omului, împiedică parţial ab-
sorbţia vitaminei B12 care s-ar găsi în 
alte alimente pe care acea persoană 
le-a consumat. 

Contrar credinţei populare, soia 
fermentată sau orezul fermentat nu 
conţin cantităţi semnificative de vita-
mina B12.

Sinteza bacteriană de vitamina 
B12 depinde la animalele erbivore 
(rumegătoare) şi de un aport adecvat 
de cobalt, un aport suficient de cobalt 
determinând o sinteză crescută de vi-
tamina B12.

Absorbţia vitaminei B12 din ali-
mentele ingerate (biodisponibilita-

*) The Vitamins – Fundamental Aspects in Nutrition and Health by Gerald F.Combs, Jr., Third Edition, pag.382
**) Food Values of Portions Commonly Used, by Jean A.T.Pennington & Judith Spungen Douglass
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tea) variază între 25% şi 60%, fiind 
mai mică atunci când cantitatea de vi-
tamina B12 ingerată este foarte mare 
şi procentul crescând atunci când 
cantităţile ingerate sunt mici sau când 
există un deficit de vitamina B12 în 
organism. Spre exemplu, când canti-
tatea de vitamina B12 ingerată este de 
1 mg (1000 μg), absorbţia este sub 
1%, întrucât depăşeşte capacitatea 
mecanismului de transport activ. 

În mod natural, vitamina B12 din 
alimentaţie este legată de proteine. Ea 
este eliberată din aceste legături prin 
încălzire, prin efectul acidităţii gastrice  
şi prin proteoliza efectuată mai ales de 
pepsina gastrică. De aceea, afectarea 
celulelor gastrice parietale care deter-
mină aclorhidria, afectează  şi utilizarea 
vitaminei B12. Apoi, vitamina B12 este 
legată de proteinele secretate de mu-
coasa gastrică, dintre care cea mai im-
portantă este aşa numitul factor  intrin-
sec care este sintetizat tot de celulele 
gastrice parietale. Această combinaţie 
vitamina B12 - factor intrinsec se reali-
zează, însă, în mediu alcalin (în duo-
den). De aceea insuficienţa secreţiei 
sucului pancreatic (alcalin) duce la im-
posibilitatea formării acelui complex 
vitamina B12-factor intrinsec care pro-
tejează vitamina B12  faţă de acţiunea 
bacteriilor intestinale. Totodată, şi  fac-
torul intrinsec este protejat faţă de acţi-
unea hidrolitică a enzimelor proteoliti-
ce din sucul gastric şi sucul pancreatic 
până în ultima parte a intestinului sub-
ţire (porţiunea terminală a ileonului), 
unde se găseşte receptorul specific 
pentru complexul vitamină B12 – fac-
tor intrinsec. Acolo, vitamina B12 se 
disociază de receptor şi de factorul in-
trinsec şi este legată intracelular de o 
proteină similară factorului intrinsec şi 
apoi transportată la ficat prin circulaţia 
portală, legată de un transportor specific.

 Mai există şi posibilitatea absorb-
ţiei prin difuziune a vitaminei B12 
chiar în lipsa factorului intrinsec, însă 
aceasta se realizează doar în proporţii 
foarte mici (sub 1 %) şi doar atunci 
când sunt ingerate cantităţi foarte 
mari de vitamina B12 (peste 500 μg / 

zi), aceste cantităţi provenind de  obi-
cei  din medicamente administrate ca 
suplimente nutritive. 

Vitamina B12 este depozitată în 
cantităţi mari în ficat (aprox. 60%) şi 
în muşchi (aprox. 30% din total). 

În general, există o rezervă de pes-
te 1,5 mg (1500 μg) în ficat şi între 
2-4 mg (2000-5000 μg) reprezintă re-
zerva totală de vitamina B12 a unui 
adult, asigurând nevoile fiziologice 
ale organismului chiar în lipsă de 
aport pentru o perioadă de 4-8 ani. 

La copilul nou născut rezervele de 
vitamina B12 sunt mult mai mici (aprox. 
25 μg) care pot totuşi asigura nevoile 
sale fiziologice aproximativ 1 an.

Excreţia
Vitamina B12 se excretă zilnic, 

atât pe cale renală, cât şi pe cale biliară 
în cantitate de 0,1-0,2 % din totalul 
rezervelor din corp (adică aproxima-
tiv 2-5 μg / zi) aceasta fiind de fapt şi 
necesarul zilnic de vitamina B12.

Cea mai mare parte din excreţia 
biliară se reabsoarbe în intestin după 
ce se leagă de factorul intrinsec (65-
75 %) acest mecanism fiind unul din 
cele mai importante mijloace de con-
servare a vitaminei B12, în caz de de-
ficit alimentar eliminându-se doar 
cantităţi foarte mici de vitamina B12 
care a fost excretată pe cale biliară. 

Funcţiile metabolice ale vitami-
nei B12

Vitamina B12 acţionează în orga-
nismul uman sub forma a două coen-
zime (care au un rol esenţial în meta-
bolismul intermediar al glucidelor, 
proteinelor şi lipidelor la nivelul pro-
ceselor enzimatice mitocondriale. În 
deficitul de vitamina B12 se produc 
acizi graşi cu lanţ scurt de carbon 
anormali care intră în compoziţia lipi-
delor structurale ale ţesutului nervos 
şi care sunt considerate ca fiind cauza 
simptomelor neurologice. De aseme-
nea este afectată sinteza fosfolipidelor  
şi a neurotransmiţătorului acetilcoli-
nă cu efect pe ţesutul nervos. Un rol 
esenţial are vitamina B12 şi în sinteza 

acizilor nucleici, catalizând reacţiile 
chimice de metilare a aminoacidului 
numit homocisteină. 

Pe de altă parte, lipsa vitaminei 
B12 duce la creşterea nivelului homo-
cisteinei în sânge care este dovedit ca 
un factor de risc de sine stătător pen-
tru cardiopatia ischemică.

Cobalamina (vitamina B12) are, de 
asemenea, rol în legare a grupărilor cian 
(care sunt toxice)  provenite din cianuri, 
şi, de aceea, vitamina B12 se foloseşte ca 
antidot în intoxicaţia cu cianură. 

De asemenea, se presupune că vi-
tamina B12 are un rol în inactivarea 
cantităţilor mici de cianură  conţinute 
în fructe, fasole şi nuci.

În concluzie, vitamina B12 este 
esenţială pentru păstrarea funcţiona-
lităţii sistemului nervos şi pentru mul-
tiplicarea celulelor, efectele lipsei ei 
fiind foarte evidente în special asupra 
celulelor cu multiplicare rapidă în or-
ganism (de ex. celulele sanguine) şi 
asupra tecii de mielină a neuronilor. 
Efectul antitoxic este folosit mai ales 
în intoxicaţia de cianuri accidentale 
sau pentru contracararea cantităţilor 
foarte mici de cianuri care se găsesc în 
unele alimente. De aceea, în cazul în 
care alimentaţia noastră nu conţine 
necesarul de vitamina B12 din ali-
mente, aceasta trebuie suplimentată 
prin alimente îmbogăţite în mod arti-
ficial cu vitamina B12 sau prin tablete  
care conţin vitamina B12.

Despre aspectele deficitului de vi-
tamina B12, semnele clinice şi de la-
borator, despre bolile determinate de 
acest deficit şi despre tratamentul şi 
profilaxia acestui deficit vom discuta 
în numărul viitor al revistei. 

Dr. Răileanu Valerian 

Pentru mai multe informaţii puteţi vizita: http://www.veganhealth.org/articles/everyvegan/ sau 
http://www.sanatateplus.net/html/home.php?index=6&stare=1&fisier=sanovigil_b12vegan1.htm



“Cercetaţi-vă, pe voi înşivă cer-
caţi-vă”, „certcetează-mă Tu”! „,Dar 
chiar acuma, zice Domnul, întoar-
ceţi-vă la Mine cu toată inima, cu 
post, cu plânset şi bocet! Sfâşiaţi-vă 
inimile nu hainele, şi întoarceţi-vă 
la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci 
El este milostiv şi plin de îndurare, 
îndelung răbdător şi bogat în bună-
tate, şi-I pare rău de relele pe cari le 
trimete. Cine ştie dacă nu Se va în-
toarce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă 
nu va lăsa după El o binecuvântare, 
daruri de mâncare şi jertfe de bău-
tură pentru Domnul, Dumnezeul 
vostru?” (2 Cor. 13:5, Ps 139:23, Ioel 
2:12-14) 

Acestea au fost cuvintele vieţii 
care au chemat poporul Domnului la 
cercetare de sine şi la pocăinţă de-a 
lungul vremilor, şi ele au constituit 
motivul pentru care fraţi şi surori, ti-
neri şi vârstnici, s-au adunat de aproa-
pe sau de departe la Bucov, la o confe-
rinţă spirituală. Participarea, peste 
aşteptări, numeric vorbind, a dovedit 
că toţi sunt interesaţi de stadiul nos-
tru spiritual. După ce am ascultat cu-
vântulul Domnului despre Petru, şi 
amara lui experienţă de a-L fi tăgăduit 
pe iubitul său Învăţător, cum şi despre 
minunata transformare suferită în 
grădină, cu toţii am avut posbilitatea, 
cu ajutorul unui test de opinie, să în-

cercăm să evaluăm starea noastră spiri-
tuală ca popor, şi de asemeni să desco-
perim principalele cauze ale acesteia, 
precum şi să propunem căi de ieşire 
din ea. A urmat o pauză, şi mulţumim 
pe acestă cale surorilor care s-au îngri-
jit de un prânz binecuvântat, după care 
adunarea a continuat cu rezumarea pă-
rerilor exprimate în testele de opinie, 
urmată de luările de cuvânt ale celor ce 
au avut îndemnul de a o face. 

Răceală, indiferenţă, formalism, in-
vidie, neîncredere, dezbinare, modă, 
iubire de lume şi de nimicurile ei, mân-
drie, adică Eul, Eul atotdistrugător, ne-
răstignit şi nerenăscut şi înstrăinare de 
Dumnezeu - părerea majorităţii covâr-
şitoare a celor ce şi-au exprimat-o - este 
că situaţia noastră este alarmantă, dar 
nu lipsită de speranţă! 

Ce ar fi de făcut? Revenirea la dra-
gostea dintâi! Ne trebuie fraţi şi înfră-
ţire. Altruism, servire, evanghelizare. 
Putere, şi n-avem. Înnoirea minţii, 
smerire, întoarcerea la Dumnezeu ca 
Unic ajutor. Părinţi spirituali, condu-
cători cu viziune duhovnicească, mo-
dele spirituale. Ne trebuie adunări la-
olaltă, ne trebuie Cuvânt care dă viaţă! 
Ne trebuie planuri de lucru şi îndru-
mare. Dar cel mai mult ne trebuie 
Hristos, deci Ghetsemani: adică răs-

tignirea eului, şi întronarea Regelui în 
inimă! Post şi rugăciune, se scria, o că-
utare serioasă după El, sub semnul 
urgenţei şi al gravităţii. Impresia gene-
rală e că am ajuns într-un loc în care 
chiar să vedem că doar un Hristos viu, 
Prieten şi Mântuitor personal ne mai 
poate scăpa! Şi El e gata s-o facă, dacă 
chiar ne-o dorim! Să ne dea Redeş-
teptarea, reforma, pe care până acum 
am ocolit-o! Să ne scape de noi înşine 
şi de capcanele propriei noastre firi! 
Un Hristos de care până acum n-am 
ştiut să ne apropiem, pe care în mare 
măsură nu-L cunoaştem!

Vom fi oare în stare chiar să accep-
tăm această crudă realitate? Dacă da, 
primul pas spre întoarcere e deja fă-
cut! Şi El se va arăta, cu mântuirea sub 
aripile sale, Prieten nepreţuit, Salva-
tor puternic, Garant şi Neprihănire, 
pentru toţi cei ce ne vom pune încre-
derea doar în El! Ne-o dorim cu toţii, 
fraţi, tineri, copii, slujitori, deopotri-
vă! V-o dorim şi dumneavoastră cei ce 
citiţi aceste rânduri, şi vă mulţumim 
pentru rugăciunile în care nu ne uitaţi 
şi pe noi! Domnul să ne ajute pe toţi, 
căci este vremea!

În numele fraţilor voştri din 
Conferinţa Muntenia, a consemnat           

                                  Radu Ioniţă

Adunarea Spirituală  
a Conferinţei Muntenia, 23 Noiembrie 2008

Vă anunţăm: 

Departamentul de publicaţii al Asociaţiei Religioase a 
Adventiştilor de Ziua a Şaptea - Mişcarea de Reformă  
a pus la dispoziţia publicului interesat un site în care  

pot fi vizionate prezentări audio-video pe teme  
religioase şi de sănătate: 

  www.tv.farulsperantei.ro

Vă aşteptăm!   Vizionare plăcută!
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În urma inundaţiilor care au distrus câteva sate din 
zona Moldovei în vara anului 2008, am simţit nevoia să 
dăm o mână de ajutor celor în nevoie. 

„Slujitorii Domnului Hristos trebuie să-I urmeze exem-
plul. Mergând din loc în loc, El mângâia pe cei suferinzi, şi 
vindeca pe bolnavi. Apoi le prezenta marile adevăruri ale 
Împărăţiei Sale. Aceasta este şi lucrarea urmaşilor Săi. Ali-
nând suferinţele trupului, vom găsi căi pentru a satisface şi 
nevoile sufletului. Putem prezenta pe Mântuitorul cel înăl-
ţat şi să vorbim despre iubirea Marelui Medic, singurul 
care are puterea să redea sănătatea.” (P.D. pag. 235).

În cazul de faţă durerile acestor oameni puteau fi alina-
te prin amenajarea unui loc de odihnă pentru ei. 

După câteva cercetări asupra zonei sinistrate ne-am 
oprit asupra localităţii Săuceşti din judeţul Bacău. 

Am ales această localitate, fiindu-ne cumva la îndemâ-
nă, dar şi pentru că situaţia de aici ni s-a părut destul de 

disperată:  aproximativ  400 de familii au rămas fără locuin-
ţă în urma revărsării apelor. 

Este de la sine înţeles că şi aici a fost necesară o alegere. 
Nevoie era oriunde şi fiecare caz era unic în felul său. To-
tuşi, în urma cercetărilor, ne-am oprit asupra a trei cazuri. 

Era vorba de doamna Luncanu Maria, în vârstă de 86 
de ani care locuia singură, şi a cărei locuinţă fusese distrusă 
în totalitate. Femeia dormea noaptea într-un coteţ. Am pla-
nificat să-i construim o căsuţă modestă compusă dintr-un 
hol, o bucătărie şi un dormitor. 

Un alt caz care ne-a atras atenţia a fost Bughet Florea, 
un bărbat invalid, care locuia împreună cu soţia.  Şi casa 
acestei familii a fost distrusă de furia apelor, iar ei locuiau 
acum într-un cort. Aici am avut în vedere construirea unei 
clădiri cu două încăperi, bucătărie şi dormitor, intrarea în 
casă urmând să se facă printr-o rampă specială pe care per-
soana invalidă să se poată deplasa. 

Cereţi  pentr u a da!

La început...

Șantier
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Doamna Pascaru Rodica avea un copil bolnav. Ea a pri-
mit sprijin din partea primăriei în vederea reconstruirii lo-
cuinţei, iar noi am sprijinit-o doar cu banii necesari pentru 
cumpărarea unei mobile de dormitor. 

În urma unui apel făcut în baza îndemnului divin „ce-
reţi pentru a da”, am primit banii necesari pentru începerea 
lucărilor din partea fraţilor din Conferinţa Muntenia. Am 
început să lucrăm în luna septembrie. Forţa de muncă a 
fost asigurată de către fraţii din Conferinţele Moldova şi 
Muntenia. Efortul susţinut al acestora a făcut posibil ca în 
luna decembrie proiectul să fie finalizat. 

Probabil că este inutil să vă descriem bucuria trăită de 
aceste persoane. Ei au ţinut să mulţumească tuturor celor 
care au participat cu mijloacele lor, cu efortul, cu rugăciu-
nile, poate, pentru ca ei să aibă o locuinţă potrivită. 

Fie ca Dumnezeu să le vină din nou în ajutor acestor 
oameni, călăuzindu-i pentru a-şi regăsi şi pacea sufletească 
prin împăcarea cu El. 

„Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a 
trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.” 
(Ioan 9:4).

Departamentul de Binefacere al Conferinţei Munte-
nia

Nevoi sunt pretutindeni. Rămâne doar ca noi 
să le găsim şi să le apreciem ca fiind urgente. 

“În timpul lucrării Sale, Isus a petrecut mai 
mult timp vindecând bolnavii decât predicând. 
Minunile Sale mărturiseau în favoarea adevărului 
din cuvintele Lui, că nu a venit să distrugă, ci să 
mântuiască.” (D.V. pag. 19).

Nu avem darul de a vindeca bolnavii, dar le pu-
tem alina suferinţele, oferindu-le ceva din daruri-
le cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. 

Astfel inimile lor vor fi mai receptive atunci 
când vor asculta cuvântul Domnului şi la vremea 
potrivită, cuvântul semănat astfel va aduce rod. 
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Duminică, 30 noiembrie 2008, o adunare specială 
pe tema familiei organizată de Departamentul pentru 
Familie şi Educaţie al Conferinţei Ardealului de Nord a 
strâns împreună fraţi, surori, tineri şi copii în comunita-
tea Pociovelişte (jud. Bihor) pentru câteva ore de stu-
diu, cântări, poezii, întrebări şi răspunsuri.

Prima temă a fost prezentată de fratele Nelu Bogdan 
şi a avut ca text cheie Proverbe 22:6. Părinţii au avut 
ocazia să înveţe importanţa apropierii de copiii lor pe-
trecând timp împreună, cum să bată la porţile Cerului în 
rugăciune pentru ei astfel încât, printr-o educaţie sfântă, 
familia să devină un colţ de cer. Copiii pot ajuta şi ei.

La ziua judecăţii, biruitori vor fi cei care au investit în 
copiii lor pentru cer.

Fratele David Mureşan a susţinut a doua temă. Educa-
ţie înseamnă dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, in-
telectuale şi spirituale. Ea este un al doilea soare pentru cei 
care o au. Bazată pe Maleahi 4:6 (ultima parte), predica a 
atins în mod special inimile copiilor şi a tinerilor. Ei au avut 
ocazia să înveţe de la prietenul lor, Isus, şi să-şi dea seama 
de greşeala de a considera alţi părinţi „mai buni”. Isaac 
(când a fost dus spre a fi jertfit), a fost dat ca bun exemplu 
de supunere totală şi ascultare, iar Samson ca ilustrare a 
unei alegeri greşite...

Copiii (din comunitatea Pociovelişte, dar şi o parte din 
cei care s-au întâlnit la taberele de copii de la Budureasa) şi 
alţii au participat la diversificarea programului. Lauda lor la 

adresa Creatorului a inspi-
rat bucurie. A urmat o pau-
ză pentru masă.

După masă a urmat, pe lângă cântări şi poezii, o temă 
susţinută de fratele Siko Iosif. S-a vorbit despre tineretul 
de azi, „războiul” dintre generaţii, legea Domnului ca eta-
lon, familia ca nucleu, învăţături care s-au adresat atât pă-
rinţilor, cât şi tinerilor şi copiilor. În fericirea familiei stă 
fericirea Bisericii. Copiii vor fi fericiţi în ascultare, iar pă-
rinţii vor fi fericiţi apropiindu-se de odraslele lor. 

De asemenea, au fost şi momente de discuţie, răspun-
suri ale copiilor la întrebările celor mari (li s-au împărţit 
bileţele colorate cu întrebări dar şi pentru a pune întrebări) 
şi răspunsurile celor mari la nelămuririle celor mici. Au 
răspuns fraţii predicatori (cei menţionaţi deja şi fratele Va-
siliu).

A fost frumos, am fost hrăniţi cu pâine din cer, din care 
am încercat să vă împărtăşim în acest articol. 

Apropiaţi-vă de El şi de ei (copiii şi/sau părinţii voştri)!

Ghiţă Bizău

Familia - un colţ de Cer…
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    Chemare
Din Nordul îngheţat
Şi până-n Sud la mare
În Vestul depărtat
Şi-n Răsărit de soare
Se-aude o chemare:
Un glas duios, o taină,
Ce cheamă-acas’ copiii
Acum în prag de iarnă.

Voi, dragii noştri fii
Ce staţi în nepăsare
De tot ce se întâmplă,
Ce se observă-n zare,
Opriţi-vă şi grabnic
Veniţi-vă în fire
Pân’ gerul cel puternic
Nu v-amorţeşte-n vine.

Veniţi acum în casă!
E cald şi e lumină
V-aşteaptă tata, mama, 
Şi masa este plină. 
Am vrea să stăm de vorbă
Cum n-am făcut vreodat’
Am fost prea ocupaţi
Şi voi v-aţi depărtat.

Dorim să ne iertaţi
C-atât v-am neglijat
Şi v-am împins chiar noi
În viaţa de păcat. 
Noi am crezut că banii
Ne pot înlocui
Că dându-vă de toate 
Aveţi şi bucurii.

Şi iată, acestea toate 
Se dovedesc nimicuri
Când voi sunteţi departe 
Şi încă în pericol.
Copii, vă aşteptăm
Din lumea de păcate
Veniţi, vă implorăm,
Nu mergeţi mai departe!

Isus, al nostru Domn
Revine în curând
El este chiar la uşi
Îl auzim bătând...
El vrea să răsplătească
Familia umană
Ce vrea să locuiască
Cu El în Noua Ţară. 



Am motive de mulţumire la adresa 
lui Dumnezeu pentru toate lecţiile stu-
diate în Şcoala de Sabat. Un studiu care 
ne-a atras atenţia în mod deosebit a 
fost cel referitor la retragerea din zgo-
motul oraşelor aglomerate şi petrece-
rea unui timp semnificativ în mijlocul 
naturii. Al doilea studiu, care ne-a reţi-
nut atenţia a fost cel intitulat „Educând 
pentru veşnicie”.  În faţa acestora, noi, 
părinţii, slujbaşii, am simţit nevoia că 
trebuie să facem ceva pentru tinerii şi 
copiii care ne-au fost lăsaţi în grijă. 

Cu ocazia Conferinţei de câmp şi 
de Uniune delegaţii au adus cu ei anu-
mite proiecte pentru materializarea în-
văţăturilor. Printre altele pentru primul 
subiect se dorea un Campus al bisericii 
într-o zonă montană sau submontană. 
Pentru cel de al doilea ţintele au fost 
înalte, dar s-a decis să se înceapă cu pa-
şii mărunţi. S-a dorit răscumpărarea 
vremii prin recunoaşterea şi asumarea 
responsabilităţii personale. 

„Dar Domnul încă vă iubeşte. Să 
lăudăm pe Domnul pentru aceasta. Să 
ne apucăm de lucru într-un mod nou. 
Să ne apucăm de lucru cu inima, cu 
mintea şi cu sufletul. Nu mai căutaţi 
greşeli.”

Cu acest mandat din partea cerului 
mai mult decât din partea delegaţilor 
s-a pornit la drum. Chiar în ultima zi a 
taberei de copii de la Porumbacu (7 
septembrie 2008) s-au întâlnit cei care 
puteau forma departamentul de edu-
caţie. Ca urmare au demarat planurile 
pentru şcoala Betel, o serie de cursuri, 
mai bine zis, care vor funcţiona în Con-
ferinţa Ardealul de Sud. În cadrul aces-
tora s-a avut în vedere să fie înscrişi 
copiii de la vârsta de 8 ani până la ado-
lescenţii de 18 ani. Nu a fost neglijată 
nici grupa de preşcolari. Ei vor fi adu-
naţi o zi sau două, la anumite intervale 
de timp, şi vor studia, potrivit vârstei şi 
puterii lor de înţelegere, anumite mate-
rii pe care le-am considerat necesare în 
vederea formării unui caracter creştin. 

Am fost conştienţi că trebuie să in-
trăm într-un ogor nedesţelenit, dar ne 
bazăm pe făgăduinţele lui Dumnezeu 
potrivit cărora: 

mai sfânt şi mai religios decât a fost dat 
în şcoli în general. Natura omenească 
merită orice efort şi trebuie înălţată şi 
înnobilată ... profesorii pot coopera cu 
Dumnezeu, iar moştenirea Lui poate fi 
educată nu în detaliile etichetei, ci în şti-
inţa mântuirii şi a evlaviei.”

Între discipline a fost inclusă şi edu-
caţie fizică. „Educaţia înseamnă mult 
mai mult decât presupun mulţi. Educa-
ţia adevărată cuprinde exerciţiu fizic al 
minţii şi al moralei.”

Se doreşte ca tinerii şi copiii să-şi 
formeze simţul apartenenţei unui grup 
care urmăreşte aceleaşi valori eterne. 
Aceasta cu scopul ca ei să poată influ-
enţa când sunt nevoiţi să fie în alte gru-
puri şi să nu fie ei influenţaţi. 

„Sunt profund mişcată de starea de 
lucruri existentă. În ţară este violenţă. 
Ce vedem acum în anul 1896? (Dar în 
anul 2009?) Oamenii lucrează în ace-
laşi fel ca şi în zilele lui Noe, uitând de 
Dumnezeu şi educându-se în obiceiuri 
şi practici care strică sufletul şi trupul.”

O altă materie este Medicina pe în-
ţelesul tuturor. „Acela care-i crease şi-i 
răscumpărase, i-a condus în călătoria 
aceea lungă prin pustie pentru a-i edu-
ca, a-i disciplina şi a-i pregăti în obice-
iuri corecte.” De ce atâta disciplină 
când este mult mai uşor pentru un co-
pil să se lase în voia gustului? Pentru că 
„obiceiurile nesănătoase în mâncare 
ucid mii şi zeci de mii de oameni.”

Se văd necesare şi lecţii de bună 
cuviinţă. Manualul este la îndemâna 
tuturor, 1 Corinteni 13: „Dragostea 
nu se poartă necuviincios.” „Ar trebui 
să simţim răspunderea faţă de Dum-

„ Pro f e s o r i i 
trebuie să ţină 
seama de faptul 
că nu au de a face 
cu îngeri, ci cu fi-
inţe omeneşti 
care au aceleaşi 
slăbiciuni ca şi 
ei... Va trebui să 
întâlnească difi-
cultăţi ereditare 
şi cultivate în ca-
racterul omenesc. 
Ei trebuie să se 
roage, implorând 
harul Său înainte 
de a se implica în lucrarea lor zilnică. 
Ajutorul ceresc este asigurat aşa că îna-
inte de a începe lucrul, îngerii lui Dum-
nezeu vor fi aduşi în sălile de clasă”.

După cum plugarul aşteaptă roada 
scumpă a pământului şi o aşteaptă cu 
răbdare până primeşte ploaie timpurie 
şi târzie, tot aşa şi cei ce sunt „sub disci-
plina din şcoala lui Isus Hristos vor şti 
cum să exercite harul răbdării şi al ier-
tării creştine... Tot astfel este şi cu fiii şi 
fiicele lui Dumnezeu; ei privesc la Isus 
neîncetat şi gata să înveţe, nefăcând ni-
mic după cum găsesc ei cu cale, după 
voia şi plăcerea lor, ci fac după ceea ce 
au văzut în exemplul lui Isus.”

Fiii noştri sunt ca nişte plante care 
se maturizează în tinereţea lor. Avem o 
pepinieră ce trebuie folosită. „Dumne-
zeu a dat minţi iscoditoare tineretului 
şi copiilor. Puterea de judecată le este 
încredinţată ca un talant preţios. Min-
ţile lor trebuie educate să gândească, 
iar memoria să le fie formată ca să-şi 
amintească de lucrarea dată lor.”

Chiar de la primele cursuri (26-28 
septembrie în Fărăgaş, respectiv 5 oc-
tombrie – Târgu Mureş) s-a urmărit 
formarea unei deprinderi de studiu cu 
conspectare într-o agendă zilnică. Se 
doreşte „a se învăţa curăţia în gândire şi 
integritatea cea mai strictă. Folosiţi ori-
ce situaţie ca să prindeţi tot ce puteţi şi 
apoi grăbiţi-vă ca să memoraţi”. Ca o 
încălzire înainte de antrenament, elevii 
au fost rugaţi să-şi formeze obiceiul de 
a memora versete, având o evidenţă 
săptămânală. 

„Procesul de învăţare trebuie să fie 
de cea mai înaltă clasă, de un caracter 

Şcoala Betel
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nezeu, să biruim păcatul vorbirii şi al 
faptelor fără minte. Unii se implică în 
vorbire necugetată, în glume şi în bat-
jocuri. Alţii îşi îngăduie ca o practică 
obişnuită de răutate, de uşurătate să le 
stăpânească minţile. Cei care au avut 
obiceiul să vorbească despre tot ce 
văd şi aud trebuie să se pocăiască în 
acest punct... nu trebuie făcuţi să crea-
dă că Dumnezeu i-a făcut buletine zil-
nice... ei vor pierde încrederea comu-
nicând altora pachetul lor de nimicuri. 
Un alt defect care mi-a provocat mul-
tă tulburare şi jenă este obiceiul unei 
fete de a lăsa limba să alerge, pierzând 
timp preţios cu vorbirea despre lu-
cruri fără valoare.”

Muzica pe care o ascultăm ne dic-
tează comportamentul. Prin urmare 
se predau şi lecţii de muzică. 

Lista materiilor de predare nu este 
închisă. 

În şcoala Betel nu se practică con-
curenţa, ci doar competiţia. Nu se dau 
calificative şi nici premii. Îndemnul îl 

avem cu toţii să „alergăm pentru pre-
miul chemării cereşti”.

Marele Educator şi Învăţător Îi asi-
gură pe participanţi că „vor primi ca 
premiu înţelepciunea care vine de la 
Dumnezeu”. Unii ar putea spune: 
„Dacă credem în Biblie, de ce nu face 
Dumnezeu minuni pentru noi? El 
face dacă Îi dăm voie. Când unei min-
ţi omeneşti i se îngăduie să intre sub 
stăpânirea lui Dumne-
zeu, mintea aceea va 
descoperi puterea fă-
cătoare de minuni a lui 
Dumnezeu; puterea 
minţii în acţiune este 
asemenea puterii făcă-
toare de minuni a lui 
Dumnezeu.”

Au mai fost cursuri 
pe data de 26 octom-
brie la Făgăraş şi 2  
decembrie la Târgu 
Mureş. Cu aceste oca-
zii au fost şi adunări 

Știri externe
Departamentul medical al CG, reprezentat în acest caz de 

Fraţii Elias, Dragan Ivanov şi sora Ilic, însoţiţi de secretarul re-
gional pentru Africa – fr. M. Stoyko şi de fraţii Charles şi Mar-
line Balbach au vizitat Rwanda la începutul lunii iulie. Fraţii 
medici au consultat sute de pacienţi şi au oferit instruire pe 
teme de sănătate. La scurt timp după vizita lor, au fost boteza-
te în zonă peste 180 de persoane.

În a doua jumătate a lunii august, fratele Dragan Ivanov, 
secretarul Departamentului de sănătate al CG, însoţit de frate-
le Danko Ilic şi soţia acestuia Rosetta au vizitat China unde au 
ţinut seminare medicale la care au participat fraţii predicatori 
şi lucrători biblici dintr-una din Uniunile Chineze. Au fost 
abordate teme referitoare la dieta sănătoasă, impactul emoţii-
lor asupra dietei, anatomie şi fiziologie, stres, legătura dintre 
cancer şi stilul de viaţă... O impresie bună asupra fraţilor vizi-
tatori atât în Rwanda cât şi în China a făcut-o disponibilitatea 
oamenilor de a învăţa şi de a accepta neîntârziat schimbarea 
obiceiurilor şi practicilor lor.

spirituale cu toţi membrii. Aceştia do-
resc să susţină lucrarea de educaţie. 
Au urmat cursuri şi pe data de 30 no-
iembrie la Făgăraş şi Târgu Mureş.

Pe viitor vor fi cursuri în ultima 
duminică a lunilor ianuarie, februarie 
şi martie. Apoi se doresc activităţi cu 
scop de caritate şi misionar. Amin.

A consemnat 
Marcu Şuteu Albu
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