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Aproape orice rugăciune 
înălţată de pe buzele unui creştin 
consacrat, conţine în sine un “ca-
pitol” de mulţumiri la adresa lui 
Dumnezeu pentru diverse bine-
cuvântări primite. Ne simţim da-
tori să fim recunoscători pentru 
darurile bune pe care le primim 
din mâna Sa şi nu ezităm să ne 
exprimăm recunoştinţa atunci 
când vorbim cu Dumnezeu. În 
plus, considerăm un gest de bun 
simţ să începem o serie de cereri, 
cu mulţumiri pentru cererile an-
terioare soluţionate. 

De ce a fost oare nevoie ca 
Pavel să menţioneze, ca o porun-
că divină, îndemnul de a mulţu-
mi lui Dumnezeu pentru toate 
lucrurile? 

Deşi în general Îi mulţumim, 
suntem recunoscători pentru 
“toate” lucrurile? I-am mulţu-
mit vreodată pentru lipsuri şi 
încercări? Ne-am arătat recu-
noştinţa pentru întristările prin 
care ne-a trecut? 

Contrar la ceea ce Dumne-
zeu aşteaptă de la copiii Săi, ge-
neraţia sfârşitului se caracteri-
zează prin tendinţa spre 
nemulţumire. “Căci oamenii vor 
fi ... nemulţumitori ...” (2 Tim. 
3:2).  Şi spunând aceasta nu se 
referă la omiterea de a mulţumi 
lui Dumnezeu pentru neajunsu-
rile noastre, ci la înclinaţia de a 
nu fi mulţumiţi cu nimic. Oa-
meni care niciodată nu s-au cul-
cat flămânzi, obişnuiesc să recla-
me criza şi să-şi exprime 
îngrijorarea cu privire la ce vor 
mânca mâine. Tineri ale căror 
haine aproape că nu mai încap în 

garderobe, sunt nemulţumiţi, la-
mentându-se că nu au cu ce se 
îmbrăca. Copiii care, în compa-
raţie cu copiii din generaţii ante-
rioare, beneficiază de o varietate 
de materiale cu care-şi pot petre-
ce timpul liber, se plâng de plicti-
seală. Şi exemplele pot continua. 

Şi dacă nu reuşim să mulţu-
mim lui Dumnezeu pentru lucru-
rile bune, cum vom putea să-I fim 
recunoscători pentru “toate lu-
crurile”, indiferent dacă le consi-
derăm că sunt sau nu bune? 

Un lucru este cert: “Căci 
Domnul Dumnezeu este un soa-
re şi un scut, Domnul dă îndura-
re şi slavă, şi nu lipseşte de nici 
un bine pe cei ce duc o viaţă fără 
prihană.” (Ps. 84:11).

Citând această făgăduinţă nu 
trebuie să aşteptăm ca un om 
care duce o viaţă fără prihană să 
fie scutit de lipsuri sau necazuri. 
Spunând că “nu lipseşte de nici 
un bine” pe cineva care se teme 
de El, Dumnezeu ne asigură că 
orice lucru primit din mâna Sa 
este bun, fie că-i înţelegem sau 
nu valoarea. 

Chiar dacă noi avem o listă 
de lucruri “bune” care ne lipsesc, 
este nevoie să-L credem pe 
Dumnezeu pe cuvânt. În sens 
contrar suntem asemenea israeli-
ţilor peregrini care, datorită mur-
murării, nu au ajuns în ţara făgă-
duită. A fost nedrept Dumnezeu 
că le-a nesocotit plângerile? Oare 
nu duceau ei o viaţă lipsită de 
multe lucruri elementare? Erau 
reclamaţiile lor nejustificate? 
Cine este însă cel ce stabileşte de 
care lucruri avem nevoie şi de 

care ne-am putea debarasa? Oare 
nu Dumnezeu, care ne-a creat şi 
este responsabil pentru viaţa pe 
care o trăim? 

Mai mult ca oricând, Dum-
nezeu ne cere să ne încredem în 
El. Şi aceasta nu doar atunci când 
avem de toate şi când ni se pare că 
suntem capabili să ne descurcăm 
singuri. Încredere asemenea celei 
a unui copil, se cere cu atât mai 
mult atunci când se pare că nimic 
nu merge. Atunci când temelia 
siguranţei se zdruncină puternic, 
când orizontul pare confuz, când 
barca vieţii noastre pare a fi la un 
pas de naufragiu, este timpul să 
ne încredem în protecţia Sa. “Şi 
chiar dacă nu ne va scăpa...”, spu-
neau tinerii evrei din câmpia 
Dura, mărturisind astfel că au de-
plină încredere în Cel Căruia I se 
închină şi-L recunosc nu doar ca 
un Dumnezeu care poate orice, ci 
şi Unul care ştie ce este cel mai 
bine pentru copiii Săi. 

Şi un lucru important: Dum-
nezeu nu este împiedicat nici 
chiar de nemulţumirea noastră 
ca să ne vină în ajutor, “căci El 
este bun şi cu cei nemulţumitori 
şi cu cei răi” (Luca 6:35 u.p.). El 
doreşte însă să ne înveţe să ne 
încredem în El, adunându-ne re-
zerve pentru vremurile grele 
care vor veni. Atunci când uşa 
harului se va închide, iar noi va 
trebui să stăm în faţa lui Dumne-
zeu fără mijlocitor, experienţele 
adunate de-a lungul vieţii, încre-
derea câştigată în Tatăl nostru 
care ne-a venit în ajutor oricând, 
soluţionându-ne orice proble-
mă, în felul în care El a conside-
rat necesar, ne va ajuta să rezis-
tăm atacurilor vrăjmaşului. 

“Să ne arătăm mulţumitori şi 
să aducem astfel lui Dumnezeu o 
închinare plăcută” (Evrei 12:28).

Editorii

Mulţumitori
“Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este 

voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (1 Tes. 5:18). 
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Urmărind vieţile bărbaţilor 
de credinţă menţionaţi în 

Sfânta Scriptură, putem observa 
cu uşurinţă că binecuvântarea 
era considerată un lucru de dorit 
pentru fiecare dintre ei. Ne 
amintim de exemplul clasic al 
lui Esau, un om bogat, tânăr, 
puternic, împlinit din punct de 
vedere social, dar nefericit. De 
ce? Pentru că nu reuşise să 
intre în posesia binecuvântării 
tatălui său. Şi aceasta datorită 
propriei sale atitudini, el însuşi 
fiind cel care o vânduse pe un 
lucru de nimic. 

Un alt exemplu menţionat 
de raportul Biblic este cel al 
regelui Solomon care, întrebat 
la un moment dat ce-şi doreşte 
să primească drept binecuvân-
tare, la începutul carierei sale 
împărăteşti, cere lui Dumne-
zeu înţelepciune, conştient că 

fără aceasta nu ar fi în stare să 
gestioneze corect orice alte 
binecuvântări ar primi. 
Dumnezeu a privit cu plăcere 
la modul acesta de a cântări 
lucrurile şi i-a oferit lui 
Solomon ceea ce a cerut, astfel 
încât a devenit „cel mai 
înţelept om” şi, în plus, i-a 
dăruit multe alte binecuvântări 
pe care el nu le menţionase. 

Bunul cel mai de preţ pe 
care-l putem avea în această 
viaţă şi care este accesibil 
tuturor, este binecuvântarea 
lui Dumnezeu. Cei mai fericiţi 
oameni pe de lume, sunt 
oamenii care au binecuvânta-
rea lui Dumnezeu. Cei mai 
nenorocâţi oameni din lume 
sunt cei care, prin alegerea şi 
comportamentul lor, au ajuns 
să fie lipsiţi de binecuvântarea 
lui Dumnezeu. 

Credeţi că sunt oameni 
bogaţi şi nefericiţi? Credeţi că 
sunt oameni sănătoşi şi 
nefericiţi? Dar credeţi că sunt 
oameni săraci şi fericiţi, sau 
oameni care sunt fericiţi chiar 
pe patul de suferinţă? Ce face 
diferenţa? Nu este vorba de 
disponibilitatea lui Dumnezeu 
de a ne da binecuvântări, ci de 
motivul pentru care le cerem, 
de intenţia pe care o avem de a 
le folosi. 

Esau a nesocotit binecu-
vântarea lui Dumnezeu, 
considerând că mâncarea 
îmbietoare a fratelui său era 
mai de dorit. El a dispreţuit tot 
ceea ce însemna favorurile 
dreptului de întâi născut, 
pentru o plăcere de moment, 
care şi-a pierdut valoarea 
imediat. 

Binecuvântare
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Diavolul vine astăzi şi ne 
propune tot felul de târguri, ne 
oferă tot felul de „ciorbe” în 
schimbul binecuvântării lui 
Dumnezeu. Însuşi Domnului 
Hristos el I-a prezentat toate 
splendorile lumii, promiţându-
I că I le va da, cu o singură 
condiţie: „Închină-te mie.” 
Răspunsul Domnului Hristos a 
fost însă categoric: ”Înapoia 
mea, Satano”, spunând prin 
aceasta că-L interesează mai 
mult ceea ce vine de la 
Dumnezeu, chiar dacă pentru 
moment nu este atât de 
„strălucitor”. 

Care este preţul pentru care 
suntem dispuşi să ne vindem 
mântuirea? Unii renunţă la ea 
în schimbul unei slujbe stabile 
şi promiţătoare; alţii sunt gata 
să renunţe la ea pentru un post 
influent. Bogăţia, luxul, 
confortul sunt doar câteva 
aspecte generale pe care 
diavolul le prezintă cu succes 
oamenilor, în schimbul 
renunţării la binecuvântarea lui 
Dumnezeu. 

Trebuie să ţinem minte că 
nu există nici un preţ pentru 
care mântuirea să merite a fi 
vândută. Când Îl avem pe 
Dumnezeu şi binecuvântarea 
Sa, avem totul. În caz contrar, 
lepădându-L, am pierdut totul. 

Să ne amintim de soarta 
regelui Saul după ce a fost 
lepădat: era rege, avea bogăţii, 
femei, băutură, anturaj, 
influenţă, slujitori… dar nu 
avea pace. Striga către Dumne-
zeu şi Dumnezeu nu-i răspun-
dea, pentru că, la rândul său, 
cândva nu-i răspunsese lui 
Dumnezeu, apelurilor Sale. 
Trăia într-o nelinişte perma-
nentă, negăsindu-şi rostul pe 
lume, asemănându-se cu 

ilustraţia surprinsă în Apoca-
lipsa: „Îţi merge numele că 
trăieşti, dar eşti mort.”

Aceasta este starea omului 
care trăieşte fără binecuvânta-
rea lui Dumnezeu. Poate să 
aibă de toate, dar nu se poate 
bucura de nimic pentru că 
adevărata pace şi bucurie pot fi 
aflate doar în relaţia cu 
Dumnezeu. 

Este bine să cerem de la 
Dumnezeu. El  ne-a spus 
aceasta. Domnul Hristos Însuşi 
cerea de la Tatăl şi primea. 
Astfel Îl rugăm să ne dea 
sănătate, putere, înţelepciune, 
binecuvântările Sale cereşti. 

Dar când un copil vine la 
tatăl său şi-i cere o sumă de 
bani (fie chiar una neînsemna-
tă), care este întrebarea firească 
pe care orice părinte o pune:  
Ce faci cu ei? Orice părinte, 
oricât de bogat ar fi, pune 
această întrebare. 

Când noi Îi cerem lui 
Dumnezeu binecuvântări, 
Dumnezeu întreabă: Ce 
doreşti să faci cu ele? S-ar 
putea să cerem lucruri pe care 
să le folosim spre pierzarea 
noastră, sau altele, pe care să le 
utilizăm în mod egoist, în 
interes propriu. Ori nu acesta 
este scopul pentru care 
Dumnezeu dă binecuvântări 
oamenilor.

În acest context, Iacob 
vorbeşte despre o categorie de 
cereri care sunt egoiste, motiv 
pentru care Dumnezeu nu 
răspunde cererilor noastre: 
„Sau cereţi şi nu căpătaţi 
pentru că cereţi rău, cu gând 
să risipiţi în plăcerile 
voastre” (Iacov 4:3). 

Dumnezeu este foarte 
dispus să ne dea binecuvântări. 
Biblia spune: „Deci, dacă voi, 

care sunteţi răi, ştiţi să daţi 
daruri bune copiilor voştri, cu 
cât mai mult Tatăl vostru, care 
este în ceruri, va da lucruri 
bune celor ce I le cer!” (Matei 
7:11). „Puneţi-Mă astfel la 
încercare, zice Domnul 
oştirilor, şi veţi vedea dacă nu 
vă voi deschide zăgazurile 
cerurilor, şi dacă nu voi turna 
peste voi belşug de binecuvân-
tare.” (Maleahi 3:10). 

Acestea sunt făgăduinţele 
lui Dumnezeu pentru fiecare 
dintre noi. Totuşi El nu vrea să 
facă din noi doar nişte consu-
matori de binecuvântări.

Adresându-Se lui Avraam, 
Dumnezeu spune: „Voi face 
din tine un neam mare, şi te voi 
binecuvânta; îţi voi face un 
nume mare, şi vei fi o binecu-
vântare.” (Geneza 12:2). 

Planul Său pentru fiecare 
dintre noi este acelaşi. El nu 
vrea doar să ne dea belşug de 
binecuvântare, să facă din noi 
doar beneficiari, consumatori 
de binecuvântări, ci doreşte să 
facă din noi „o binecuvântare”. 
Nu doar să primim, ci să fim 
noi înşine o binecuvântare. 

Revărsând binecuvântările 
Sale asupra unuia dintre copiii 
Săi, Dumnezeu are în vedere 
întreaga lume: „Căci Avraam va 

Pă
zi
to
ru
l	A

de
vă
ru
lu
i,	

oc
to

m
br

ie
 - 

de
ce

m
br

ie
  2

01
1

5

Meditaţii



ajunge negreşit un neam mare 
şi puternic, şi în el vor fi 
binecuvântate toate neamu-
rile pământului.” (Geneza 
18:18). „Sămânţa ta va fi ca 
pulberea pământului; te vei 
întinde la apus şi la răsărit, la 
miază-noapte şi la miază-zi; şi 
toate familiile pământului 
vor fi binecuvântate în tine şi 
în sămânţa ta.” (Geneza 
28:14). Spunând aceasta, El 
nu se referea doar în timp, la 
Cel care urma să iasă din 
Avraam, la Sămânţa lui 
Avraam, adică la Isus, ci la 
însuşi patriarhul. 

Poporul Israel era menit de 
asemenea să fie o binecuvânta-
re pentru popoarele în 
mijlocul cărora locuia: „Tot în 
vremea aceea, Israel va fi al 
treilea, unit cu Egiptul şi cu 
Asiria, ca o binecuvântare în 
mijlocul pământului.” (Isaia 
19:24). Şi dacă acesta nu a 
reuşit să împlinească planul lui 
Dumnezeu, ca o dovadă că 
Dumnezeu nu a renunţat la 
intenţia Sa de a binecuvânta 
neamurile prin ei, le-a mai dat 
o şansă: „După cum aţi fost un 
blestem între neamuri, casa lui 
Iuda şi casa lui Israel, tot astfel 
vă voi mântui, şi veţi fi o 
binecuvântare. Nu vă temeţi, 
ci întăriţi-vă mâinile.” (Zaharia 
8:13). 

Ne amintim de doi 
dintre ucenicii Domnului 
care erau cunoscuţi în 
societate ca „fiii tunetu-
lui”. Oare de ce erau 
numiţi astfel? Pentru că 
acesta le era caracterul. 
Erau foarte impulsivi şi 
probabil că erau 
renumiţi pentru 
violenţa lor, motiv 
pentru care au fost 

denumiţi astfel. Pe oamenii 
aceştia, care fuseseră un 
blestem pentru societatea în 
care trăiau, Dumnezeu i-a 
transformat într-o binecuvânta-
re. Ioan, ucenicul cel iubit, a 
ajuns să fie „ucenicul iubirii”. În 
epistolele sale tema principală 
era: „Să ne iubim unii pe alţii”, 
„dragostea este de la Dumne-
zeu”, „vedeţi ce dragoste ne-a 
arătat Tatăl” prin urmare se 
cuvine „să ne iubim şi noi unii 
pe alţii”; „Dacă cineva zice că 
iubeşte pe Dumnezeu, dar 
urăşte pe fratele său, este 
mincinos”. Aceste gânduri sunt 
scrise de cel care fusese fiul 
tunetului. 

În ceea ce priveşte primirea 
de daruri, de binecuvântări, 
oricine se bucură când primeş-
te, mai ales copiii. Biblia ne 
invită însă, să fim copii la 
răutate şi oameni mari ca mod 
de gândire, de apreciere a 
lucrurilor. Şi, ca o hrană tare, 
pentru oamenii mari, Biblia 
spune în Fapte 20:35 u.p. că 
„este mai ferice să dai decât să 
primeşti”.

Dacă am fost cândva copii, 
când aveam plăcere să primim, 
adevărul nu ne lasă să rămâ-
nem mereu copii. Un copil 
care nu 

mai creşte şi rămâne copil 
toată viaţa, are o problemă, 
este bolnav. Am pornit de la 
statura de copil, dar trebuie să 
creştem. Să creştem în înţele-
gere chiar şi în această privinţă: 
că este mai ferice să dai, decât 
să primeşti. Cerem lui Dumne-
zeu binecuvântări, şi bine 
facem că le cerem. Problema 
este să avem o motivaţie 
corectă pentru lucrurile 
cerute; să nu le cerem pentru 
noi Înşine, în scopuri egoiste. 
Să înţelegem că Dumnezeu ne 
dă pentru ca noi să dăm mai 
departe. 

Implicaţi în acest proces, 
putem fi cu adevărat fericiţi. „E 
mai ferice să dai decât să 
primeşti” este reţeta biblică 
pentru fericire. 

Principiul după care a trăit 
Domnul Hristos în această 
lume, este ilustrat în cuvintele: 
„Pentru că nici Fiul omului n-a 
venit să I se slujească, ci El să 
slujească şi să-Şi dea viaţa ca 
răscumpărare pentru mulţi.” 
(Matei 20:28). 

Împăraţii din lumea 
aceasta, oamenii mari ai 
societăţii (în sensul firesc al 
cuvântului), atunci când se 
deplasează undeva, au nevoie 

de un cortegiu întreg 
de însoţitori: avioane, 
maşini, autocare, 
motociclete, pline cu 
oameni care să le 
slujească. 

Când Domnul Isus 
a venit în lume, 
oamenii aşteptau şi de 
la El acelaşi comporta-
ment: Dacă eşti rege, 
urcă-te pe tron, lasă 
oamenii să-ţi slujească. 
Unei astfel de aştep-
tări, Domnul Hristos a 
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răspuns: „Fiul Omului n-a 
venit ca să I se slujească, ci El 
să slujească.” Legea cerului este 
legea slujirii iubitoare. 

Cartea Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor menţionează 
că atunci când Domnul 
Hristos a început să rostească 
fericirile, părea că pentru 
moment a uitat că este pe 
pământ. Vorbea despre 
principiile care erau valabile în 
împărăţia Tatălui Său. De pe 
buzele Lui se revărsau lucruri 
atât de surprinzătoare pentru 
oameni, întrucât erau contrare, 
opuse ordinii omeneşti. Acest 
adevăr Domnul Hristos l-a 
exemplificat în mod magistral 
la Sfânta Cină. Când toţi 
aşteptau să apară slujitorul şi să 
le spele picioarele - surpriză 
totală: Domnul Hristos Se 
dezbracă, Se încinge cu 
ştergarul, ia ligheanul, înge-
nunche în faţa lor şi le spală 
picioarele. Nici cele mai 
elocvente predici nu ar fi avut 
un aşa efect cum l-a avut acest 
gest: exemplificarea legii 
slujirii. 

Cuvântul inspirat spune că 
pentru Domnul Isus ar fi fost o 
umilire fără margini să ia 
statutul unui înger, sau cel al lui 
Adam dinainte de cădere; dar 
El a luat statutul omului după 
ce acesta era degradat de mai 
multe milenii de păcat. Şi nici 
măcar ca om nu S-a născut 
într-un palat, ci într-un staul de 
vite. S-a coborât până la cel mai 
umil punct. A îngenuncheat în 
faţa unor pescari săraci şi 
prăfuiţi şi le-a spălat picioarele. 

Despre activitatea Sa de 
slujire aflăm că: „Isus străbă-
tea toate cetăţile şi satele, 
învăţând pe norod în sina-
gogi, propovăduind Evanghe-

lia Împărăţiei, şi vindecând 
orice fel de boală şi orice fel 
de neputinţă, care era în 
norod.” (Matei 9:35). 

Nici un moment Domnul 
Isus nu l-a petrecut în satisfa-
cere de Sine. Fiecare clipă din 
viaţa Sa a fost dedicată slujirii 
celorlalţi. Aceasta însă nu I-a 
produs frustrare, dimpotrivă în 
acest mod de a fi Îşi găsea 
bucuria, împlinirea. „Eu am 
altă mâncare pe care voi n-o 
cunoaşteţi” spunea El, făcând 
referire la plăcerea de a împlini 
voia Tatălui Său. Şi noi suntem 
chemaţi să trăim cum a trăit El. 

Atunci când Domnul Isus a 
fost răstignit şi nu mai era printre 
oameni, mulţimile au continuat 
să-şi aducă bolnavii, interesân-
du-se: „Unde este vindecătorul?” 
Dar El era în mormânt. Presiu-
nea era atât de mare asupra celor 
care-l omorâseră încât, dacă ar fi 
putut, l-ar fi înviat şi l-ar fi dat 
mulţimii.

„Mulţi dintre aceia a căror 
voce făcuse să crească strigătul: 
‚Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!’ 
îşi dădeau seama acum de 
nenorocirea ce căzuse asupra 
lor şi ar fi strigat cu aceeaşi 
râvnă: ‚Daţi-ne pe Hristos!’, 
dacă El ar mai fi fost viu.” 
(H.L.L. 776). 

Şi aceasta pentru că El 
fusese atât de util în societatea 
zilelor Sale, încât lipsa Lui era 
simţită în mod dureros de 
întreaga societate. 

„Atât prin viaţa Sa, cât şi 
prin învăţăturile Sale, Domnul 
Hristos a dat o pildă desăvârşită 
a unei slujiri neegoiste ce îşi are 
originea în Dumnezeu. 
Dumnezeu nu trăieşte pentru 
Sine. Creând lumea şi susţinând 
toate lucrurile, El slujeşte 
continuu altora… Acest ideal al 
slujirii, Tatăl l-a încredinţat 
Fiului Său. Lui Isus I s-a dat să 
stea în fruntea omenirii prin 
exemplul Său de a învăţa ce 
înseamnă a sluji. Întreaga Sa 
viaţă a fost supusă legii slujirii. 
El a fost de folos tuturor, slujind  
tuturor.” (I.F.A. pg. 359). 

În Fapte 9:36-42 ne este 
prezentat cazul unei urmaşe a 
lui Hristos, a cărei lipsă a fost 
resimţită cu o durere asemănă-
toare de către prietenii şi 
cunoscuţii ei. Văduvele, 
orfanii, toţi cei pentru care 
Tabita fusese o binecuvântare, 
o plângeau cu durere atunci 
când ea a murit. Faptele ei de 
binefacere, milosteniile, erau 
amintite şi toţi şi-ar fi dorit să o 
aibă înapoi. 

Dar cum rămâne cu noi? 
Dacă mâine nu mai suntem în 
lume, oare ne va simţi cineva 
lipsa? Ce rămâne în urma 
noastră: părere de rău sau 
bucurie, durere sau uşurare? 
Răspunsul la această întrebare, 
depinde de rolul pe care l-am 
jucat în această viaţă. Am fost 
sau nu o binecuvântare pentru 
societatea în care am trăit?

Atât prin viaţa Sa, cât şi prin învăţăturile Sale, 
Domnul Hristos a dat o pildă desăvârşită a unei slujiri 
neegoiste ce îşi are originea în Dumnezeu. Dumnezeu 

nu trăieşte pentru Sine. Creând lumea şi susţinând  
toate lucrurile, El slujeşte continuu altora… 
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În cazul Tabitei, cei ce o 
plângeau arătau lucrurile pe care 
le făcuse ea cât fusese în viaţă. În 
cazul nostru o să rămână ceva 
care să exemplifice faptul că am 
fost o binecuvântare? 

„Cei ce formează poporul 
credincios al lui Dumnezeu au 
fost totdeauna misionari plini de 
râvnă (eng. „ofensivi”), consa-
crându-şi forţele pentru onoarea 
Numelui Său şi folosindu-şi înţe-
lepţeşte talentele în slujba Lui.” 
(I.F.A. 109).

De multe ori suntem 
misionari defensivi. În armată 
există două categorii de trupe, 
două categorii de arme: ofensive 
(de atac) şi defensive (de 
apărare). De multe ori suntem 
defensivi. Când cineva cere 
detalii cu privire la credinţa 
noastră, sau ne contrazice în 
convingerile noastre, începem să 
spunem ceea ce credem, 
argumentând că aceste puncte 
de credinţă au un fundament 
Biblic. Dar Dumnezeu aşteaptă 
mai mult de la poporul Său. 
Poporul adevărat al lui Dumne-
zeu este un popor misionar 
agresiv (plin de râvnă), ofensiv, 
„consacrându-şi forţele pentru 
onoarea Numelui Său şi 
folosindu-şi înţelepţeşte 
talentele în slujba Lui”. 

De asemenea, El nu ne cere 
să fim asemenea agenţilor de 

propagandă, foarte cunoscuţi 
în vremurile comuniste, care, 
în timp ce difuzau principiile 
organizaţiei pentru care lucrau, 
nu credeau nici ei înşişi ce 
spuneau. 

Dumnezeu ne vrea oameni 
activi, care să lucrăm mai mult 
decât vorbim, să exemplificăm 
practic ceea ce credem, 
consacrându-ne în slujba Sa cu 
toate binecuvântările pe care 
ni le-a dat. 

„Membrii bisericii lui 
Dumnezeu trebuie să fie plini 
de râvnă pentru lucruri bune, 
lipsiţi de ambiţii lumeşti şi să 
calce pe urmele Aceluia  care 
mergea din loc în loc, făcând 
bine. Cu inimi pline de simpatie 
şi împreună simţire, ei trebuie să 
lucreze pentru cei care au nevoie 
de ajutor, făcând cunoscut 
păcătoşilor iubirea Mântuitoru-
lui. O asemenea lucrare cere 
sforţări neobosite, dar aduce o 
răsplată bogată. Cei care se 
angajează în această lucrare 
cu inimi sincere vor vedea 
suflete câştigate la Mântuito-
rul; căci influenţei care 
însoţeşte îndeplinirea 
practică a însărcinării divine 
nu-i poate rezista nimeni.” 
(I.F.A. pg. 109, 110). 

„Voi sunteţi sarea pământu-
lui” (Matei 5:13), spunea 
Domnul Hristos. 

Suntem 
chemaţi să fim 
sare, dar nu o 
sare care şi-a 
pierdut gustul 
şi efectul, ci 
una plină de 
eficienţă.

„Gustul 
sării reprezintă 
puterea de viaţă 
a creştinului, 

iubirea lui Isus în inimă, 
neprihănirea lui Hristos, care 
străbate viaţa. Iubirea lui 
Hristos este molipsitoare şi 
impunătoare. Dacă locuieşte în 
noi, ea se va revărsa şi asupra 
altora. Noi ne vom apropia de 
ei, până ce inimile lor vor fi 
încălzite de interesul şi iubirea 
noastră, lipsite de orice egoism 
… Numai în măsura devoţi-
unii şi consacrării noastre 
faţă de Hristos putem să 
exercităm o influenţă pentru 
binecuvântarea şi înălţarea 
omenirii.” (Cugetări, pg.  37). 

„Dacă nu există nici un 
serviciu real, nici o iubire 
sinceră, nici o experienţă 
trainică, în viaţă nu va exista 
nici o putere care să ajute, nici 
o legătură cu cerul, nici o 
plăcere pentru Hristos. Dacă 
Spiritul Sfânt nu ne poate 
folosi ca agenţi, prin care să 
vestească lumii adevărul aşa 
cum este în Isus, noi suntem ca 
şi sarea care şi-a pierdut gustul 
şi este cu totul fără valoare. 
Prin faptul că ne lipseşte 
harul lui Hristos, noi 
spunem lumii că adevărul în 
care pretindem a crede, 
n-are nici o putere sfinţitoa-
re şi astfel, până acolo unde 
merge influenţa noastră, 
facem Cuvântul lui Dumne-
zeu fără nici o putere… 
Nutrită în inimă, ea îndul-
ceşte întreaga viaţă şi revarsă 
binecuvântarea ei asupra 
tuturor celor din jur. Aceasta 
şi numai aceasta poate să 
facă din noi sarea pământu-
lui.” (Idem).

 „Dumnezeu ne dă 
binecuvântările Sale pentru 
ca noi să le împărtăşim 
altora. Câtă vreme noi ne 
predăm pe noi înşine ca 
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fiind canale prin care să 
curgă iubirea Sa, Dumnezeu 
va alimenta aceste canale. 
Când îi cereţi lui Dumnezeu 
pâinea voastră zilnică, El se 
uită direct în inima voastră 
să vadă dacă o veţi împărtă-
şi altora care sunt mai 
nevoiaşi decât voi înşivă.” 
(C.S. pg. 164). 

„Acei care primesc pentru 
a da, experimentează cea mai 
mare satisfacţie din această 
viaţă. Acei care trăiesc pentru 
ei înşişi sunt totdeauna în 
lipsă şi niciodată nu sunt 
satisfăcuţi. Nu există nici un 
pic de creştinism în a-ţi închide 
simpatiile în propria ta inimă. 
Dacă oamenii vor să devină 
canale prin care binecuvântări-
le cerului să se reverse la alţii, 
Domnul va alimenta aceste 
canale. Nu prin faptul că-i 
dăm înapoi lui Dumnezeu 
ceea ce-I aparţine, ajungem 
săraci, ci atunci când reţinem 
pentru noi, asta ne duce la 
sărăcie.” (C.T. pg. 551). 

Care este deci „reţeta” 
fericirii? Paragraful acesta ne 
dă răspunsul: 

„Omul a cărui experienţă 
este cel mai puţin vrednică de 
invidiat, este cel care-şi 
închide simpatiile în propria 
lui inimă, pentru el însuşi. 
Acei care obţin cel mai mare 
bine de la viaţă, care simt 
cea mai veritabilă satisfac-
ţie, sunt acei care primesc 
pentru a da. … Noi trebuie 
să aducem strălucire şi 
binecuvântare în vieţile 
altora. Domnul ne-a ales să 
fim canale prin care El să-şi 
transmită binecuvântările 
Sale. Vine timpul când 
pământul va fi clătinat 
încoace şi încolo, ca o 

căsuţă, dar gândurile, 
scopurile şi faptele slujitori-
lor lui Dumnezeu, deşi 
nevăzute în prezent, vor 
apărea în acea zi a răsplătirii 
finale. Lucruri care acum 
sunt uitate, vor apărea 
atunci ca martori, fie pentru 
a aproba sau a condamna. 
Iubirea, curtoazia şi jertfi-
rea de sine, acestea nu se 
vor pierde niciodată. Când 
cei aleşi ai lui Dumnezeu 
sunt schimbaţi din starea 
muritoare în starea nemuri-
toare, cuvintele şi faptele lor 
de bunătate vor fi descoperi-
te şi vor fi păstrate prin 
veacurile veşnice. Nici o 
faptă de servire neegoistă, 
oricât de mare sau de mică 

ar fi, nu se va pierde 
niciodată. Prin meritele 
neprihănirii atribuite a lui 
Hristos, mireasma unor 
asemenea cuvinte şi fapte 
va fi păstrată pentru 
veşnicie.” (H.P. pg. 232). 

În lumina acestor adevă-
ruri, dorinţa noastră ar trebui 
să fie aceea de a-I cere lui 
Dumnezeu binecuvântările 
Sale pentru a le împărtăşi cu 
toţi ceilalţi, lăsându-ne astfel 
transformaţi într-o binecuvân-
tare pentru lumea în care 
trăim. Numai astfel viaţa are 
rost şi merită cu adevărat 
trăită!

(adaptare după o prezentare a fr. 
Marius Stroia)

Dumnezeu ne dă 
binecuvântările Sale 

pentru ca noi 
să le împărtăşim altora. 
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Ilie, tişbitul, unul din locuitorii 
Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu 

este Domnul Dumnezeul lui Israel 
al cărui slujitor sunt, că în anii 
aceştia nu va fi nici rouă, nici 

ploaie, decât după cuvântul meu.”
Şi cuvântul Domnului a vorbit 

lui Ilie cu aceste vorbe: „Pleacă de 
aici, îndreaptă-te spre răsărit şi 
ascunde-te lângă pârâul Cherit, 
care este în faţa Iordanului. Vei 

bea apă din pârâu, şi am poruncit 
corbilor să te hrănească acolo.” 

El a plecat şi a făcut după 
cuvântul Domnului. S-a dus şi s-a 
aşezat lângă pârâul Cherit, care 
este în faţa Iordanului. Corbii îi 

aduceau pâine şi carne dimineaţa 
şi pâine şi carne seara, şi bea apă 

din pârâu. Dar după câtăva 
vreme, pârâul a secat, căci nu 

căzuse ploaie în ţară. 
(1 Împăraţi 17:1-7)

Când citim despre Ilie, 
ne gândim la bărbatul 

aproape fără egal, din Vechiul 
Testament, care poate fi 
asemănat cu Ioan Botezătorul, 
bărbatul neînfricat care a 
rămas neclintit şi ferm în 
timpul Noului Testament. 

Atunci când Dumnezeu l-a 
chemat, el era doar un bărbat 
obişnuit. (Ilie, tişbitul, unul 
din locuitorii Galaadului, a zis 
lui Ahab: „Viu este Domnul 
Dumnezeul lui Israel al cărui 
slujitor sunt, că în anii aceştia 
nu va fi nici rouă, nici ploaie, 
decât după cuvântul meu.”  
- 1 Împăraţi 17:1.).

 Dumnezeu a ales pe unul 
dintre locuitorii Galaadului, 
care nu ieşea în evidență cu 
nimic, dar în omul acesta 
obişnuit a investit cerul şi 
imediat acest bărbat a devenit 
special.

Studiind viața acestui 
bărbat, am înțeles că în 
călătoria de pe acest pământ 
poți avea momente de mare 
succes academic, profesional, 
financiar, în familie sau 
biserică. Dar tot aşa într-o 
singură clipă, poți cădea în 
abisurile disperării când devii 
dintr-o dată un nimeni şi 
urmează o vale a umbrei 
morții, când eşti aşa de 
dezamăgit că nici nu mai ştii 
cum te cheamă; îți pierzi 
controlul asupra realității şi 
intri în criză; te  comporți 
subiectiv, iei decizii greşite, 
spui vorbe nepotrivite, faci 
alianțe greşite, pentru că nu 
mai gândeşti obiectiv. Totuşi 
chiar dacă ajungi sau eşti deja 
în această situație, Dumnezeu 
poate să te scoată de acolo şi să 
te ridice din nou. Scopul lui 
Dumnezeu nu este de a te 

Ce faci 
când	seacă	pârâul?

“Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufle-
tul chiar în locuri fără apă, şi va da din nou putere mă-
dularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor 
ale cărui ape nu seacă.” (Isaia 58:11)
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vedea răvăşit ca un vierme, 
pentru că oricât de mult ai 
greşit, Dumnezeu te iubeşte. El 
te vrea înapoi, vrea să îşi aducă 
aminte de rugăciunile pe care 
le-ai făcut de-a lungul anilor, 
pe care părea că nu le aude 
nimeni. El vrea să te pună din 
nou cu picioarele pe stâncă.

Atunci când Dumnezeu 
cheamă un om, primul lucru 
pe care îl face, e de a-l pune 
într-o relație specială cu El. Ilie 
are autoritatea să spună că la 
cuvântul său nu va cădea nici 
măcar rouă (anii aceştia nu va fi 
nici rouă, nici ploaie, decât după 
cuvântul meu).  Această 
siguranţă şi încredere Ilie a 
dobândit-o prin rugăciune. 
Rugăciunile noastre nu sunt 
însoțite de autoritate, pentru 
că relația noastră cu Dumne-
zeu este foarte slabă. Nu 
îndrăznim să mergem să ne 
rugăm pentru un bolnav, nu ne 
rugăm pentru predicator 
atunci când împarte Cuvântul, 
rugăciunea este fără putere 
pentru că aşa e şi relația 
noastră cu Domnul. Acest 
bărbat are putere să spună: “nu 
va fi ploaie’’ şi nu a fost.

Ilie a avut o relație spiritua-
lă cu Dumnezeu, el s-a rugat şi 
rugăciunea sa a fost încărcată 
de autoritate. Această 
experiență a adus încredere în 
inima lui Ilie. Mai mult decât 
atât, Dumnezeu îl asigură că Se 
va ocupa personal de nevoile 
lui. „Pleacă de aici, îndreaptă-
te spre răsărit şi ascunde-te 
lângă pârâul Cherit, care este 
în faţa Iordanului. Vei bea apă 
din pârâu, şi am poruncit 
corbilor să te hrănească acolo.”  
Acum Ilie se vedea un om în 
mâna lui Dumnezeu. Acolo 
lângă Cherit, Ilie este îngrijit 

personal de Creator aproxima-
tiv un an. Nu face decât să 
privească natura, să bea apă şi 
să mănânce fără să muncească 
pentru ceea ce primea şi 
aceasta într-o vreme de criză. 
Aceasta este o perioadă de aur 
din viaţa lui Ilie.

Orice om are în viață o 
astfel de perioadă. La unii 
această perioadă este lungă, 
aproape cât viața, la alții e atât 
de scurtă încât aproape nici nu 
ştiu când o parcurg. Sunt 
oameni care au binecuvântarea 
Domnului în casele lor, în 
afacerile lor, au poate 40, 50 de 
ani şi nu au fost măcar o 
singură dată la medic şi nici nu 
simt nevoia, au o familie 
minunată în timp ce alții se 
ceartă şi divorțează.  Dacă 
trăieşti clipe de felul acesta să 
ştii că nu dibăcia ta, sau 
atotştiința şi înțelepciunea ta 
au făcut toate acestea, ci e 
mâna minunată a lui Dumne-
zeu care te iubeşte. Totuşi de 
cele mai multe ori în această 
stare de confort omul se 
dezechilibrează şi începe să 
prindă prea multă încredere în 
el, prea multă încredere în 
pârâu, în corbi şi uită de Cel 
care pune apa în albia pârâului 

şi pâine în ciocul corbilor. 
Omul începe să creadă că de 
fapt merită tot acest confort. 

Dar dintr-o dată, Dumne-
zeu îl încercă pe Ilie şi în timp 
ce stătea pe malul apei observă 
cu îngrijorare că debitul apei 
începe să scadă, apa tulbure 
este amestecată cu noroi şi este 
din ce în ce mai puțină până ce 
într-o zi nu mai este nici un 
firicel de apă. “Dar după câtăva 
vreme, pârâul a secat, căci nu 
căzuse ploaie în ţară’’. Şi se uită 
Ilie în zare şi nici corbii nu mai 
vin. Tot confortul este oprit 
dintr-o dată. Dintr-o dată 
afacerea ta o ia în jos, te 
îmbolnăveşti şi te vezi neputin-
cios. Relația ta în familie se 
clatină, pentru că nu mai sunt 
bani şi în locul fericirii apare 
cearta, disprețul şi ruşinea. 
Atunci te gândeşti, “ce s-a 
întâmplat?’’ Aşa încerci să dai 
vina pe cineva, poate pe 
biserica la care mergi, sau pe 
păstor, concluzionând că nu 
conduce bine biserica şi nu e 
trezire, dai vina pe familie, sau 
pe altcineva, în străduinţa de a 
găsi explicaţii pentru necazul 
în care te găseşti. 

Să-l observăm pe Ilie expus 
lipsurilor şi disperării. Pârâul 
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care până ieri era plin, astăzi 
este uscat ca drumul şi nici o 
picătură de apă nu mai există. 

Dar Domnul nu l-a părăsit 
pe acest bărbat. “Atunci 
cuvântul Domnului i-a 
vorbit...” (1 Împăraţi 17:8).  
Atâta vreme cât pârâul a fost 
plin, Domnul nu-i vorbise 
nimic lui Ilie, dar atunci când 
resursele au ajuns “la fundul 
sacului”, când omeneşte 
privind, nu mai exista soluţii 
de supravieţuire, Dumnezeu 
intervine în problema lui şi-i 
vorbeşte.

Dragul meu frate, poate 
trăieşti un moment de criză, fie 
el în biserică, în familie, sau în 
afacerile tale, un moment în 
care râul de binecuvântări a 
secat. Să nu te încrezi în 
oameni căci te vor părăsi 
atunci când pârâul este secat. 
Chiar şi prietenii te pot părăsi 
când nu mai vin corbii, pentru 
că deseori ei nu doreau decât 
să împarți mâncarea pe care o 
primeai. Pe aceşti oameni 
trebuie să-i respecți, să te rogi 
pentru ei, dar să nu te încrezi 
în ei. „Blestemat să fie omul 
care se încrede în om, care se 
sprijină pe un muritor şi îşi 
abate inima de la Domnul! 
(Ieremia 17:5). Singurul care 
nu trădează  este Dumnezeu. 
El nu va uita niciodată să facă 
ceea ce a promis. Tu eşti o 
persoană valoroasă pentru 
Domnul, iar această valoare nu 
stă în slujba pe care o ai sau în 
banii pe care îi posezi. Valoarea 
stă în faptul că eşti om creat de 
Domnul şi indiferent de ce 
cine eşti sau cât ai, Dumnezeu 
te iubeşte în egală măsură.

De aceea, atunci când vezi 
că pârâul seacă, încrede-te în 
Dumnezeu, căci atunci El îţi va 

va vorbi. Dacă te sperii, 
demonstrezi că nu ai încredere 
în El, din contră încerci să te 
descurci pe cont propriu şi faci 
din eul personal un super eu.

Dumnezeu intervine şi 
pune capăt lipsurilor din viața 
lui Ilie. „Scoală-te, du-te la 
Sarepta, care ţine de Sidon, şi 
rămâi acolo. Iată că am 
poruncit acolo unei femei 
văduve să te hrănească.” (1 
Împăraţi 17:9). Soluția lui 
Dumnezeu este din nou 
supranaturală. Dumnezeu dă o 
lecție lui Ilie pentru ca să se 
maturizeze şi să-şi dea seama 
că nu depinde de pârâu sau de 
corbi. El vrea să îți dea o lecție 
şi ție, să nu te încrezi în banii 
pe care îi ai, căci mâine poate 
nu mai sunt; să nu te încrezi în 
poziția pe care o ai în biserică, 
fiindcă nu îți ajută la nimic. Tu 
trebuie să te încrezi doar în 
Dumnezeu. Nu-L limita pe 
Dumnezeu doar la pârâu; El nu 
seacă asemenea unei ape; 
resursele Sale nu se termină 
niciodată chiar dacă uneori 
necredinţa ne spune asta. 
Dumnezeu l-a învățat pe Ilie să 
nu creadă că merită lucrurile 
pe care le are. De cele mai 
multe ori noi ne obişnuim cu 
binecuvântările lui Dumnezeu, 
şi încetăm să-I mai mulțumim, 
crezând că de drept ele sunt ale 
noastre. Adesea ne permitem 
să facem ce vrem cu 
banii, cu sănătatea 
sau cu alte daruri pe 
care le-am primit de 
la Domnul. Probabil 
după concepția 
noastră Cheritul ar 
trebui să fie mereu 
plin şi corbii să facă 
curse regulate, căci 
merităm. Noi nu 

concepem viața fără telefon, 
automobil, prieteni care să ne 
laude chiar dacă nu procedăm 
mereu corect. Şi în cazul în 
care  pierdem aceste privilegii, 
cum ne comportăm? Ce 
atitudine avem atunci în 
biserică? Cum ne comportăm 
în familie în timp de criză?

Oamenii cred că au dreptul 
să primească numai binecu-
vântări,  de când se nasc şi 
până mor, iar dacă vine o 
vreme de încercare, o conside-
ră o mare nenorocire. Pentru 
că am făcut din lumea aceasta 
un vis, am uitat că pe calea 
aceasta deseori vom avea 
necazuri, încercări, vom fi 
ispitiți, loviți când din afară 
când din interior. Noi am uitat 
că nu suntem acasă, că suntem 
doar în tranzit, pe un pământ 
unde nu suntem cetăţeni şi, 
prin urmare, nu avem multe 
drepturi. 

Iubitul meu frate, te 
îndemn prieteneşte să te 
gândeşti sincer în momentul 
de cercetare din viața ta, la 
atitudinea pe care o poţi lua în 
acel timp! Ce faci atunci când 
seacă pârâul, când totul parcă e 
împotriva ta? Nu uita, atunci 
este momentul potrivit când 
Dumnezeu îți vorbeşte. Îl mai 
auzi?

Cătălin Barnea
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„Cu privire la felul vostru 
de viaţă din trecut să vă 
dezbrăcaţi de omul cel vechi 
care se strică după poftele 
înşelătoare; şi să vă îmbrăcaţi 
în omul cel nou, făcut după 
chipul lui Dumnezeu, de o 
neprihănire şi sfinţenie pe care 
o dă adevărul.” (Efeseni   
4:22,24).

Ca popor avem o chemare 
sfântă.  Aceasta este să ne 
dezbrăcăm de omul cel vechi, 
care se strică după poftele 
înşelătoare şi să ne îmbrăcăm 
în omul cel nou, făcut după 
chipul lui Dumnezeu, de o 
neprihănire şi sfinţenie pe care 
o dă adevărul. 

Cum putem obţine acest 
minunat dar?

„În El aţi fost tăiaţi împre-
jur nu cu o tăiere împrejur 
făcută de mână, ci cu tăierea 
împrejur a lui Hristos, în 
dezbrăcarea de trupul poftelor 
firii noastre pământeşti, fiind 
îngropaţi împreună cu El, prin 
botez, şi înviaţi în El şi 
împreună cu El, prin credinţa 
în puterea lui Dumnezeu, care 
L-a înviat din morţi.” (Colo-
seni 2:11,12).

Care este starea noastră 
spirituală şi ce trebuie să aibă 
loc acum? 

„Poporul căruia Dumnezeu 
i-a încredinţat adevărurile 
sfinte, solemne şi purificatoare 
pentru acest timp, doarme la 
postul său. Ei zic, prin faptele 
lor: Noi avem adevărul, 
suntem bogaţi, ne-am îmbogă-
ţit şi nu ducem lipsă de nimic, 
în timp ce Martorul credincios 
declară: „Şi nu ştii că eşti 
ticălos, nenorocit, sărac, orb şi 
gol”. (Apoc. 3:17).” (5 T. 97). 

Domnul cheamă poporul 
Său la o trezire spirituală: 
„Trezeşte-te, trezeşte-te! 
Îmbracă-te în podoaba ta, 
Sioane! Pune-ţi hainele de 
sărbătoare, Ierusalime, cetate 
sfântă! Căci nu va mai intra în 
tine nici un om netăiat 
împrejur sau necurat. Scutură-
ţi ţărîna de pe tine, scoală-te, şi 
şezi în capul oaselor, Ierusali-
me! Dezleagă-ţi legăturile de la 
gît, fiică, roabă a Sionului!” 
(Isaia 52:1,2).

„Dar Hristos a venit în chip 
omenesc, şi prin ascultarea Sa 
desăvârşită, a dovedit că omul, 
în unire cu Dumnezeu, va 
putea asculta de fiecare 
poruncă a lui Dumnezeu. 
Această putere nu se află în 
noi. Ea este puterea lui 
Dumnezeu. Dacă un suflet 
primeşte pe Hristos, atunci el 

primeşte puterea de a trăi viaţa 
lui Hristos. Dumnezeu cere 
desăvârşire de la copiii Săi.” 
(P.D. 290, 292). 

Trăim în timpul când 
împăratul cerului cercetează 
oaspeţii, ca să vadă ce veşmânt 
au îmbrăcat pentru a intra la 
ospăţul nunţii mielului. 
„Împăratul a intrat să-şi vadă 
oaspeţii; şi a zărit acolo pe un 
om care nu era îmbrăcat în 
haina de nuntă. "Prietene", i-a 
zis el, "cum ai intrat aici fără să 
ai haina de nuntă?" Omul acela 
a amuţit.” (Matei 22:11,12).

„Când împăratul a intrat 
să-şi cerceteze oaspeţii, 
caracterul adevărat al tuturor a 
fost dat pe faţă. Pentru fiecare 
dintre oaspeţii invitaţi la 
nuntă, era pregătită o haină. 
Aceasta era un dar al împăratu-
lui. Examinarea oaspeţilor este 
judecata de cercetare. Prin 
purtarea acestei haine, oaspeţii 
îşi dovedeau stima ce o aveau 
faţă de împărat. Prin haina de 
nuntă din pildă se preînchipuie 
caracterul curat şi nepătat, care 
trebuie să-l aibă adevăraţii 
urmaşi ai lui Hristos. Drepta-
tea lui Hristos, caracterul Său 
neprihănit, va fi dat la toţi cei 
ce-L primesc ca Mântuitor al 
lor personal.” (P.D. 286). 

Nu	respingeţi	
haina	
neprihănirii	
lui Hristos!
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Ce haină vrem să purtăm? 
Ai luat şi hainele tale?

„Ai luat şi din hainele tale, 
ţi-ai făcut înălţimi pe care le-ai 
împodobit cu toate culorile, şi 
ai curvit pe ele, aşa cum nu s-a 
întâmplat şi nici nu se va mai 
întâmpla vreodată; ţi-ai luat 
până şi minunatele tale 
podoabe de aur şi de argint, pe 
care ţi le dădusem, şi ţi-ai făcut 
nişte chipuri de bărbaţi, cu 
care ai curvit. Ţi-ai luat şi 
hainele cusute la gherghef, 
le-ai îmbrăcat cu ele şi ai adus 
acestor chipuri untdelemnul 
Meu şi tămâia Mea.” (Ezechiel 
16:16-18).  

Omul firesc face totdeauna 
o alegere sub călăuzirea inimii 
sale fireşti, iar această alegere 
este greşită. 

Dumnezeu nu acceptă nici 
un compromis cu păcatul. 
„Nimeni nu poate sluji la doi 
stăpâni. Căci sau va urî pe unul 
şi va iubi pe celălalt, sau va 
ţinea la unul şi va nesocoti pe 
celălalt: Nu puteţi sluji lui 
Dumnezeu şi lui Mamona.” 
(Matei 6:24). 

Profeţia din Isaia arată clar 
că omul firesc este tentat să 
aleagă să trăiască cum îi place, 
să se îmbrace cum îi place, dar 
să se pună la adăpost sub un 
nume ce conferă siguranţă şi-i 
poate păstra chiar reputaţia.  

„Şapte femei vor apuca în 
ziua aceea un singur bărbat, şi 
vor zice: ,Vom mânca pâinea 
noastră înşine, şi ne vom 
îmbrăca în hainele noastre 
înşine; numai fă-ne să-ţi 
purtăm numele, şi ia ocara de 
peste noi!’” (Isaia 4:1). 

„Omul care a venit la ospăţ 
fără haină de nuntă reprezintă 
starea multora care se află în 

biserică şi în lume. Ei mărturi-
sesc a fi creştini şi pretind 
binecuvântările şi privilegiile 
Evangheliei, dar nu simt 
necesitatea transformării 
caracterului lor. Ei nu recunosc 
câtă nevoie au de Mântuitorul. 
Ei nu se deprind a avea nevoie 
de Hristos şi încredere în El. Ei 
nu şi-au biruit pornirile lor 
moştenite, sau cultivate. Ei nu 
au avut niciodată o adevărată 
căinţă asupra păcatelor lor. 
Totuşi ei se consideră pe ei 
înşişi destul de buni. 

Se sprijină pe propriile lor 
merite, în loc să se încreadă în 
meritele lui Hristos. Ca 
auzitori ai Cuvântului, ei vin la 
ospăţul lui Isus, dar ei nu au 
îmbrăcat haina dreptăţii lui 
Hristos. Domnul spune că va 
veni o vreme când vor fi 
pedepsiţi toţi cei ce poartă 
haine străine.” (P.D. 291). 

Profetul Ţefania anunţă 
pedepsirea celor ce-şi permit 
să poarte altfel de haine în 
locul celor pe care Dumnezeu 
li le-a pregătit:

„În ziua jertfei Domnului, 
voi pedepsi pe voievozii şi fiii 
împăratului şi pe toţi cei ce 
poartă haine străine. În ziua 
aceea, voi pedepsi şi pe toţi cei 
ce sar peste prag, pe cei ce 
umplu de silnicie şi de 
înşelăciune casa stăpânului 
lor.” (Ţefania 1:8,9). 

„Ei au cunoscut frumuseţea 
caracterului lui Hristos, dar la 
cei mai mulţi a fost în zadar. Ei 
n-au voit să renunţe la obiceiu-
rile lor şi nici să-şi schimbe 
caracterul. Ei n-au voit să-şi 
schimbe veşmintele pământu-
lui, spre a putea fi îmbrăcaţi cu 
veşmintele cerului. Inimile lor 
au fost dedate egoismului; ei 

au iubit societatea lumească 
mai mult decât pe Dumnezeul 
lor. Solemnă şi serioasă va fi 
ziua deciziei finale…” (P.D. 
291). 

Nu avem nici o dovadă cu 
care să susţinem necunoaşte-
rea faptului că hainele noastre 
nu sunt potrivite pentru a sta 
în faţa lui Dumnezeu. Profetul 
Isaia subliniază clar că „toate 
faptele noastre bune sunt ca o 
haină mânjită.” (Isaia 66:6). 

„Mulţi dintre cei ce se 
numesc creştini nu sunt decât 
nişte oameni buni moraliceşte. 
Dar ei au refuzat primirea 
acelui unic dar, care îi putea 
face destoinici să-L onoreze pe 
Hristos, făcâdu-L cunoscut 
lumii. Activitatea Spiritului 
Sfânt a rămas străină faţă de ei. 
Ei nu sunt făptuitori ai 
Cuvântului. Pretinşii urmaşi ai 
lui Hristos nu mai sunt un 
popor deosebit şi izolat de 
lume. Linia de despărţire nu se 
mai vede.” (P.D. 249). 

Să ne recunoaştem starea! 
Mulţumim lui Dumnezeu că 

Martorul Credincios ne arată nu 
doar starea deplorabilă în care 
ne găsim, ci şi soluţia de a ieşi 
din aceasta. „Te sfătuiesc să 
cumperi de la Mine aur curăţit 
prin foc, ca să te îmbogăţeşti, şi 
haine albe, ca să te îmbraci cu 
ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea 
goliciunii tale, şi doctorie pentru 
ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să 
vezi.” (Apoc. 3:18). 

Să-L rugăm pe Dumnezeu 
să ne facă conştienţi de situaţia 
în care ne găsim şi să ne dea 
disponibilitatea să părăsim 
orice păcat şi să acceptăm 
haina neprihănirii Sale. Amin. 

Lucian Oprea
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O împărăţie a libertăţii
„Apoi am văzut ridicându-

se din pământ o altă fiară, care 
avea două coarne ca ale unui 
miel, şi vorbea ca un balaur.” 
(Apoc. 13:11). Celelalte fiare 
sau împărăţii s-au ridicat din 
marea biciuită de valurile 
furtunoase ale lumii vechi. 
Spre deosebire de acestea, 
această fiară se ridică din 
pământ. O singură naţiune s-a 
ridicat fără a recurge la 
războaie de cucerire. Această 
naţiune este Statele Unite ale 
Americii, descrisă de profeţie 
ca asemănându-se cu un miel, 
dar care vorbeşte ca un balaur. 
Milioane de oameni din lumea 
veche a Europei, care erau 
persecutaţi pentru credinţa lor, 
au emigrat în Statele Unite 
pentru a se bucura de libertate. 

Profeţia declară că această fiară 
a avut într-adevăr un caracter 
blând, conducându-se după 
legi democratice, care apărau 
libertatea religioasă. 

Împlinirea profeţiei la 
menţionarea faptului că fiara 
„vorbea ca un balaur” are loc 
acum, în zilele ultime ale 
istoriei pământului. Ea a ajuns 
astăzi de temut, prin legile sale 
aspre care tind să restrângă 
treptat libertatea de conştiinţă. 
În plus ea îşi extinde autoritatea 
asupra întregii lumi, putând fi 
numită pe bună dreptate 
„gardianul” tuturor naţiunilor. 
Ceea ce urmează să se întâmple 
este ultima parte a profeţiei care 
anunţă că în final va face „ca 
pământul şi locuitorii lui să se 
închine fiarei dintâi, a cărei rană 
de moarte fusese vindecată”.  

Un decret de constrângere 
a conştiinţei

„Profeţia din Apocalipsa 
capitolul 13 declară că puterea 
reprezentată de fiara cu coarne 
ca de miel va face ca “pământul 
şi cei ce locuiesc pe el” să se 
închine papalităţii, simbolizate 
prin fiara “asemenea unui 
leopard”. Fiara cu două coarne 
va spune şi ea “celor ce 
locuiesc pe pământ să facă o 
icoană fiarei”; şi mai departe va 
porunci tuturor, mari şi mici, 
bogaţi şi săraci, liberi şi robi, să 
primească semnul fiarei”.  
(Marea luptă, 578).

Se va da un decret asemă-
nător cu decretul dat în 
Babilonul Antic de către 
împăratul Nebucadneţar, care 
a făcut un chip de aur în 
câmpia Dura sub ameninţarea 
că „oricine nu se va arunca cu 
faţa la pământ şi nu se va 
închina, va fi aruncat chiar în 
clipa aceea în mijlocul unui 
cuptor aprins” (Daniel 3:6). 

Libertate, 
scumpă libertate

„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin 

mărturia lui Isus Hristos.” (Apoc. 12:17). 
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Unul din principiile Babiloniei 
era acela de a-i obliga pe 
oameni să facă anumite lucruri 
chiar împotriva conştiinţei lor. 
Acest principiu îl vom întâlni 
şi în Babilonul modern: 
libertatea de conştiinţă va fi 
încălcată. „Li s-a dat putere să 
dea suflare icoanei fiarei, ca 
icoana fiarei să vorbească şi să 
facă să fie omorâţi toţi cei ce 
nu se vor închina icoanei 
fiarei”. (Apoc. 13:15). 

„Chipul fiarei” reprezintă 
acea formă a protestantismului 
apostaziat care se va dezvolta 
când bisericile protestante vor 
căuta ajutorul puterii civile 
pentru impunerea dogmelor 
lor”. (Marea luptă, 443). 

Biserica va face apel la 
puterea civilă pentru a 
constrânge pe toţi, bogaţi, 
săraci, slobozi sau robi să se 
închine fiarei şi chipului ei prin 
păzirea sabatului fals. 

„În timp ce adevăraţii 
închinători ai lui Dumnezeu se 
vor deosebi prin păzirea 
poruncii a patra - pentru că ea 
este semnul puterii Sale 
creatoare şi dovada dreptului 
Său de a pretinde omului 
ascultarea şi închinarea - închi-
nătorii fiarei se vor caracteriza 
prin eforturile lor de a desfiinţa 
Ziua de amintire a Creatorului 
şi a înălţa instituţia Romei.” 
(Marea luptă,  444). 

Întreaga creştinătate se va 
împărţi în două tabere: acei 
care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi acei care se 
închină fiarei şi chipului ei. 
„Grozav va fi deznodământul 
la care va fi adusă lumea. 
Puterile pământului, unindu-
se să lupte împotriva porunci-
lor lui Dumnezeu, vor decreta 
ca “toţi, mici şi mari, bogaţi şi 

săraci, slobozi şi robi” (Apoc. 
13:16) să se conformeze 
practicilor bisericii prin 
păzirea sabatului neadevărat. 
Toţi acei care refuză să consim-
tă vor primi pedepse civile şi, 
în cele din urmă, se va spune 
că merită moartea.” (Marea 
luptă, 604). 
Atitudinea creştinilor 
iubitori de lume, faţă de 
decret

„Nu este prea departe 
timpul când încercarea va veni 
pentru fiecare suflet. Ni se va 
impune semnul fiarei. Aceia 
care pas cu pas s-au supus cerin-
ţelor lumeşti şi s-au conformat 
obiceiurilor lumii nu vor găsi că 
este o problemă grea să se 
supună puterilor ce vor fi 
atunci, decât să suporte 
batjocurile, insultele, ameninţa-
rea cu închisoarea şi moartea. 
Lupta se dă între poruncile lui 
Dumnezeu şi poruncile 
oamenilor. În acest timp, aurul 
va fi separat de zgura din 
biserică. Adevărata sfinţenie va 
fi în mod clar deosebită de 
aparenţele înşelătoare ale ei. 
Multe stele, pe care le-am 
admirat pentru strălucirea lor, 

se vor pierde în întuneric. 
Pleava asemenea unui nor va fi 
spulberată de vânt chiar din 
locuri unde vedem numai arii 
bogate de grâu. Toţi aceia care 
iau asupra lor podoabele 
sanctuarului, dar nu sunt 
îmbrăcaţi cu neprihănirea 
Domnului Hristos, vor apărea 
în ruşinea propriei lor goli-
ciuni.” (5 T. 81). 

Dacă astăzi cedăm preten-
ţiilor lumii într-un punct, 
mâine vom ceda în alt punct şi 
în felul acesta ne pregătim 
pentru a primi semnul fiarei. 
Adevăraţii creştini nu vor 
urma niciodată practicilor şi 
obiceiurilor acestei lumi. 
Apostolul Iacov spune: 
„Suflete preacurvare! Nu ştiţi 
că prietenia lumii este vrăjmă-
şie cu Dumnezeu? Aşa că cine 
vrea să fie prieten cu lumea, se 
face vrăjmaş cu Dumnezeu.” 
(Iacov 4:4).  Dacă ne facem 
prieteni cu lumea şi urmăm 
practicile şi obiceiurile ei, ne 
facem  vrăjmaşi cu Dumnezeu. 

„Isus vine; va găsi El un 
popor care se aseamănă lumii? 
Îl va recunoaşte El pe acesta ca 
fiind poporul Său pe care Şi l-a 
curăţit pentru Sine Însuşi? Oh, 
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nu. Nimeni în afară de cei 
curaţi şi sfinţi nu vor fi recu-
noscuţi ca fiind ai Săi. Aceia 
care au fost curăţiţi şi albiţi 
prin suferinţă, care s-au păstrat 
separat de lume, nepătaţi de 
aceasta, aceştia vor fi ai Săi.”  
(1 T. 132). 

Dumnezeu va recunoaşte 
ca proprietate a Sa doar pe acei 
care se păstrează neîntinaţi de 
lume. El nu va recunoaşte 
niciodată ca proprietate a Sa 
pe acei care urmează obiceiuri-
le şi practicile acestei lumi. 
„Acei care se unesc cu lumea 
primesc pecetea lumii şi se pre-
gătesc pentru primirea 
semnului fiarei.” (5 T. 207). De 
aceea trebuie să ne păstrăm 
neîntinaţi de lume şi să nu 
cedăm nici măcar un pas 
pretenţiilor ei. Apostolul Ioan 
spune: „Nu iubiţi lumea, nici 
lucrurile din lume. Dacă 
iubeşte cineva lumea, dragos-
tea Tatălui nu este în el”. (1 
Ioan 2:15). 

Timpul de libertate –  
un timp preţios

Acest timp de libertate în 
care trăim este un timp foarte 
preţios, motiv pentru care nu 
trebuie să-l pierdem în mişcări 
făcute la voia întâmplării. 
Acum trebuie să ne pregătim 
pentru timpul de strâmtorare. 

„Dumnezeu a descoperit 
ceea ce va avea loc în ultimele 
zile, pentru ca poporul Său să 
poată fi pregătit să reziste 
împotriva furtunii opoziţiei şi 
a mâniei. Cei care au fost 
avertizaţi cu privire la eveni-
mentele din faţa lor nu trebuie 
să aştepte venirea furtunii cu 
calm, mângâindu-se singuri cu 
faptul că Domnul îi va ocroti 
pe cei credincioşi ai Săi în ziua 

necazului. Noi trebuie să fim 
ca nişte oameni care aşteaptă 
pe Domnul lor, nu într-o aştep-
tare leneşă, ci într-o lucrare 
plină de zel şi cu o credinţă 
neşovăielnică. Nu este acum 
timpul să îngăduim ca minţile 
noastre să fie absorbite de 
lucruri de mică importanţă.” (5 
T. 452).

Acum, în acest timp de har 
şi de libertate, noi trebuie să 
căutăm să ne desăvârşim 
caracterele în Hristos. Trebuie 
să ne luăm timp pentru a ne 
ruga şi a studia Cuvântul lui 
Dumnezeu, pregătindu-ne 
astfel pentru timpul de 
strâmtorare care se află chiar în 
faţa noastră. Numai acei care 
vor deveni desăvârşiţi în 
Hristos Isus, vor rămâne 
credincioşi în timpul de 
strâmtorare. 

„Satana găseşte în inimile 
omeneşti un loc unde-şi poate 
câştiga un punct de sprijin; o 
dorinţă păcătoasă este nutrită, 
prin care ispitele lui îşi 
manifestă puterea. Dar Hristos 
a declarat despre sine: “Vine 
stăpânitorul lumii acesteia. El 
n-are nimic în Mine” (Ioan 
14:30). Satana n-a putut găsi 
nimic în Fiul lui Dumnezeu 
care să-i fi oferit posibilitatea 
biruinţei. El păzise poruncile 
Tatălui Său şi în El nu era nici 
un păcat pe care Satana să-l 
poată exploata spre folosul lui. 
Aceasta este starea în care 
trebuie să fie găsiţi aceia care 
vor sta în timpul strâmtorării.” 
(Marea luptă, 623). 

Dacă ne ocupăm cu lucruri 
fără valoare şi neglijăm 
pregătirea necesară, ne punem 
în pericol propriul nostru 
suflet. De aceea să renunţăm la 
orice lucru care ne-ar împiedi-

ca să ajungem la desăvârşire şi 
să acceptăm ca Hristos să 
cureţe inimile noastre de tot 
ceea ce ne-ar putea împiedica 
să ajungem desăvârşiţi ca El. 

„Satana îi face pe mulţi să 
creadă că Dumnezeu va trece 
cu vederea necredincioşia lor 
în lucrurile mărunte ale vieţii; 
dar Domnul ne arată în 
procedeele Sale cu Iacov, că El 
în nici un fel nu va aproba şi nu 
va îngădui păcatul. Toţi aceia 
care încearcă să-şi scuze sau 
să-şi ascundă păcatele şi le 
îngăduie astfel să rămână în 
cărţile din cer, nemărturisite şi 
neiertate vor fi biruiţi de 
Satana. Cu cât este mai 
înflăcărată mărturisirea lor de 
credinţă şi cu cât mai onorabi-
lă este poziţia pe care o ocupă, 
cu atât mai întristătoare este 
calea lor în faţa lui Dumnezeu 
şi cu atât mai sigură este 
victoria marelui lor împotrivi-
tor. Aceia care amână pregăti-
rea pentru ziua lui Dumnezeu 
nu o pot câştiga în timpul de 
strâmtorare sau în oricare alt 
timp după acesta. Cazul 
tuturor acestora este fără 
nădejde.” (Marea luptă, 620). 

Pentru a rămâne în 
picioare în timpul strâmtorării 
trebuie să ne mărturisim 
păcatele şi să le părăsim. „Dacă 
ne mărturisim păcatele, El este 
credincios şi drept ca să ne 
ierte păcatele şi să ne cureţe de 
orice nelegiuire”. (1 Ioan 1:9). 

Acum este timpul să facem 
acest lucru şi să acceptăm ca El 
să ne schimbe inimile, pentru 
ca să putem rămâne statornici 
în timpul strâmtorării care va 
veni. Domnul să ne ajute! 
Amin.

Cristian Cociuba
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“Temeţi-vă de Dumnezeu!”

Citită în grabă, la prima 
vedere solia aceasta pare o 
poruncă arbitrară de tipul 
celor care se obişnuieşte să fie 
auzite în regimurile totalitare, 
în care regele are putere 
absolută şi „muritorii de rând” 
sunt chemaţi să i se supună 
necondiţionat. 

Teama de Dumnezeu, în 
sensul de frică, îi încearcă pe 
oameni în general, chiar dacă 
ei sunt religioşi, ignoranţi sau 
atei. Atunci când simt că 
siguranţa lor este pusă în 
pericol de o forţă pe care nu o 
pot controla, oamenii devin 
fricoşi şi au o teamă de 
Dumnezeu sau de o forţă pe 
care o consideră superioară. 

Un Dumnezeu de temut, 
care se complace în a-i pedepsi 

pribeag şi fugar pe pământ; şi 
oricine mă va găsi mă va 
omorî’.” (Geneza 4:13,14). 

Dacă Dumnezeu ar fi fost 
aşa cum Îl consideră mulţi, l-ar fi 
ucis într-o clipă pentru imperti-
nenţă, pentru îndrăzneala 
necuvenită de a-L trage la 
răspundere pentru judecata Sa. 
Totuşi Dumnezeu nu a procedat 
omeneşte. El l-a asigurat pe 
Cain de protecţie şi a rostit un 
avertisment împotriva celor care 
ar fi atentat la viaţa acestuia, 
fixând chiar un semn protector 
care-i garanta siguranţa. 

„Doresc Eu moartea 
păcătosului? zice Domnul, 
Dumnezeu. Nu doresc Eu mai 
degrabă ca el să se întoarcă de 
pe căile lui şi să trăiască?” 
(Ezechiel 18:23).

Dacă există pedepse prin 
care omul este supus la 

Teama 
de 
Dumnezeu

pe fiii oamenilor, care îi 
pândeşte şi provoacă totodată 
pentru a-i prinde pe picior 
greşit, care poate fi îmblânzit 
prin posturi, rugăciuni, 
pelerinaje, penitenţe şi 
sacrificii – aşa este perceput 
Dumnezeu în mintea multora. 

Din cele mai vechi timpuri 
oamenii nu doar că s-au temut 
de Dumnezeu, considerând 
inevitabil controlul puterii Sale 
asupra vieţii lor, dar ei I-au 
reproşat  totodată, văicărindu-
se că nu sunt în siguranţă şi că 
prezenţa Sa i-ar înfricoşa, 
tulburându-le liniştea şi 
confortul. 

„Cain a zis Domnului: 
,Pedeapsa mea e prea mare ca 
s-o pot suferi. Iată că Tu mă 
izgoneşti azi de pe faţa pămân-
tului; eu voi trebui să mă 
ascund de faţa Ta şi să fiu 
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anumite situaţii incomode, ca 
urmare a unui comportament 
greşit faţă de Dumnezeu, 
acestea nu sunt pentru a-L 
mulţumi, pentru a-L face să se 
simtă Stăpân şi satisfăcut că 
este în măsură să aplice 
pedeapsa. El alege acel mijloc 
pentru a-l conduce pe om să 
recunoască marele adevăr că 
depinde de Dumnezeu în 
orice moment al vieţii sale şi 
a-l determina să se încreadă în 
El în continuare. 

Nu te teme!
Dacă aveţi curiozitatea să 

număraţi expresia aceasta pe 
paginile Bibliei, veţi descoperi 
că Dumnezeu o adresează 
adesea copiilor Săi, încurajân-
du-i să apeleze la El fără 
reţinere şi să se încreadă în El 
pe deplin. 

Bărbaţi şi femei din toate 
timpurile au înţeles limbajul 
divin şi L-au făcut pe Dumne-
zeu un prieten adevărat. Ei au 
înţeles că teama la care sunt 
chemaţi să răspundă, este de 
fapt o reverenţă, un respect 
sfânt pentru Cel care le este 
Creator, Părinte, Mântuitor. 

„Temeţi-vă de Domnul, 
voi, sfinţii Lui, căci de nimic 
nu duc lipsă cei ce se tem de 
El!” (Psalmii 34:9). 

Recunoscând autorul 
acestui verset, veţi fi tentaţi 
poate să gândiţi că David, 
împărat fiind, într-adevăr nu 
ducea lipsă de nimic. Psalmul 
acesta a fost scris însă, potrivit 
notei introductive, atunci când 
David se afla într-o situaţie de 
criză, fugar din faţa lui Saul, 
refugiat la Achiş, împăratul 

Gatului, care punea în cumpă-
nă sinceritatea sa. El a conclu-
zionat în acea experienţă că 
Dumnezeu este mai mare 
decât oricine şi că temerea de 
El are putere să-ţi ofere orice 
în această lume. Convins de 
acest adevăr, el s-a oferit să-i 
ajute şi pe alţii să înveţe această 
„frică” de Domnul: „Veniţi, 
fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă 
voi învăţa frica Domnului.” 
(Psalmii 34:11).

Frica de oameNi
În contrast cu frica de 

Dumnezeu, frica de oameni 
este considerată o cursă. „Frica 
de oameni este o cursă, dar cel 
ce se încrede în Domnul n-are 
de ce să se teamă.” (Prov. 
29:25). Dacă ne temem să fim 
în neconcordanţă cu ceea ce 
gândesc alţii despre noi, 
suntem adesea pe un drum 
greşit, tinzând să ne aşezăm 
chiar împotriva lui Dumnezeu.  
Lucrul acesta l-au experimen-
tat contemporanii Domnului 
Hristos care, deşi erau impresi-
onaţi de comportamentul Său 
şi aveau o părere înaltă despre 
El, „de frica Iudeilor, nimeni 
nu vorbea de El pe faţă.” (Ioan 
7:13). Unei astfel de atitudini, 
Cuvântul lui Dumnezeu îi 
adresează, prin Petru şi Ioan, 
solemna meditaţie: „Judecaţi 
voi singuri dacă este drept 
înaintea lui Dumnezeu să 
ascultăm mai mult de voi decât 
de Dumnezeu!” (Fapte 4:19).

Adevărul acesta este 
exemplificat într-un mod 
semnificativ în viaţa lui David. 
Chemat să dea socoteală 
pentru păcatul său de a 

proceda la numărătoarea 
poporului, contrar instrucţiu-
nii divine, lui David i se pun în 
faţă trei alternative de pedeap-
să. În alegere, David nu se 
gândeşte la mărimea chinului 
uneia faţă de celelalte, nici la 
consecinţele uneia faţă de alta. 
„Oh! mai bine să cădem în 
mâinile Domnului, căci 
îndurările Lui sunt nemărgini-
te, dar să nu cad în mâinile 
oamenilor!”, răspunde 
împăratul, ştiind că Dumnezeu 
amestecă cu milă şi îndurare 
pedeapsa aplicată. 

„teme-te!” sau „Nu te 
teme!”

Iată două sintagme opuse 
ca înţeles, întâlnite frecvent pe 
paginile sfintei Scripturi, care 
trezesc la un moment dat 
fireasca întrebare: Până la 
urmă, trebuie să ne temem sau 
nu? Răspunsul simplu la 
această întrebare este la fel de 
ambiguu, precum expresiile, 
luate ad-litteram: Da şi Nu. 

Cuvântul lui Dumnezeu nu 
este însă neclar şi el se explică 
singur, printr-un studiu atent 
şi bunăvoinţă din partea 
cititorului de a înţelege 
însemnătatea lui. 

Teama cu înţeles de frică, 
groază, care poate cuprinde pe 
cineva, nu este după voia lui 
Dumnezeu. Pentru prima dată 
în istoria biblică o situaţie de 
acest gen, când oamenii s-au 
temut de Dumnezeu şi s-au 
ascuns de prezenţa Sa, o 
întâlnim după păcătuirea 
primilor noştri părinţi. 
Dumnezeu era acelaşi. El nu 
rostise nici un cuvânt în plus 
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faţă de momentele precedente 
neascultării lor. Ei nu ştiau 
dacă El le aprobă sau dezapro-
bă comportamentul. Pentru 
început chiar „se măguleau că 
Dumnezeu, care le dăduse 
totul ca să-i facă fericiţi, ar 
putea să le scuze, totuşi, 
neascultarea, datorită marii 
Lui iubiri faţă de ei şi că, în 
definitiv, pedeapsa lor nu va fi 
chiar aşa de înfricoşătoare.” 
(Istoria mântuirii, pg. 38). 

 Şi totuşi tendinţa firească a 
fost să se ascundă.

Concluzia pe care o putem 
trage de aici este că nu de 
Dumnezeu depindea senti-
mentul acesta de nelinişte şi 
nesiguranţă. El a rămas acelaşi 
în timp ce oamenii erau altfel. 

„După păcătuirea sa, Adam 
se vedea - la început - păşind 
într-o altă sferă a existenţei 
sale. Dar, nu după mult timp, 
gândul păcătuirii sale l-a 
umplut de groază… Iubirea şi 
pacea care fuseseră partea lor 
s-au dus, iar în locul acestora ei 
aveau simţământul păcatului, o 

teamă sfântă, faptul acesta a 
făcut din ei doar nişte înfrico-
şaţi, nicidecum nişte respectu-
oşi. De teamă să nu fie 
pedepsiţi, erau capabili să facă 
orice, să promită orice, pentru 
ca în momentele următoare să 
uite complet de promisiunea 
dată. 

Nu de o astfel de slujire are 
nevoie Dumnezeu. În timp ce 
ne cheamă să nu ne temem, ci 
să avem încredere în El, ne 
invită la o teamă adevărată, care 
poate fi definită ca reverenţă, 
recunoştinţă, înaltă cinstire. 

Poate fiecare dintre voi aţi 
experimentat cândva bucuria 
obţinerii unei prietenii din 
partea cuiva. Poate fi vorba de 
o prietenie simplă, copilăreas-
că, dar deloc lipsită de 
importanţă. „Am un prieten”, 
obişnuieşte să spună micuţul 
preşcolar, simţindu-se mândru 
şi important. Poate fi vorba de 
o prietenie între doi tineri, sau 
o prietenie între două persoa-
ne adulte, care se simt fericite 
că au găsit o persoană influen-
tă care le poate fi deopotrivă 
prieten şi sprijin. Nimic nu 
poate fi mai plăcut şi nu poate 
conferi o siguranţă mai mare, 
decât să simţi că ai pe cineva la 
care poţi apela oricând, cu 
orice problemă, fiind totodată 
sigur că va face orice pentru 
tine, fără să te interpreteze 
greşit sau să te divulge. 

Şi într-o situaţie ca aceasta 
cred că suntem de comun 
acord că grija de a nu ne supăra 
sau dezamăgi prietenul, este 
preocuparea primordială. Un 
astfel de prieten este însă 

teamă pentru viitor, o goliciu-
ne a sufletului.” (P.P. pg. 57).

Unei temeri de acest fel 
Dumnezeu îi răspunde: „Nu te 
teme! Chiar dacă ai păcătuit, 
am soluţii pentru salvarea ta!” 
„Copilaşilor, vă scriu aceste 
lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar 
dacă cineva a păcătuit, avem la 
Tatăl un Mijlocitor, pe Isus 
Hristos, Cel neprihănit. El este 
jertfa de ispăşire pentru 
păcatele noastre şi nu numai 
pentru ale noastre, ci pentru ale 
întregii lumi.” (1 Ioan 2:1,2).

Încurajaţi de făgăduinţa 
aceasta, oamenii au ales să se 
poarte „fără frică” şi să-şi 
permită orice. Asemenea lui 
Adam şi Eva, ei cred că 
Dumnezeu, care este bun şi 
milostiv, va avea îngăduinţă la 
nesfârşit faţă de ei şi le va scuza 
orice comportament. 

De-a lungul vremii ei s-au 
dovedit tot mai îndrăzneţi, 
permiţându-şi orice „în 
numele Domnului”. „Pentru că 
nu se aduce repede la îndepli-
nire hotărârea dată împotriva 
faptelor rele, de aceea este 
plină inima fiilor oamenilor de 
dorinţa să facă rău” (Ecl. 
8:11), este concluzia înţeleptu-
lui Solomon, care la rândul său 
a încercat la maxim îngăduinţa 
şi răbdarea lui Dumnezeu. 

Dumnezeu a schimbat 
procedeul cu copiii Săi, 
apelând nu la simţămintele lor, 
ci la raţiune. Dacă în trecut 
evenimentul dării legii pe Sinai 
a fost însoţit de manifestări 
vizibile ale puterii Sale, 
printr-o neobişnuită dezlănţui-
re a naturii, pentru a inspira 
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aproape inexistent în lumea 
umană. Chiar dacă există 
uneori, atitudinea sa de 
prietenie este limitată. „Dar este 
un prieten care ţine mai mult la 
tine decât un frate.” (Prov. 
18:24). Acesta este Dumnezeu. 
Iar sentimentul de a nu-L 
supăra, de a nu-L dezamăgi, ar 
trebui să fie teama ce poate fi 
înţeleasă din expresia „Teme-te 
de Dumnezeu!”

„Frica de Domnul este 
urârea răului...” (Prov. 8:13) – 
iată definiţia pe care o dă 
Solomon termenului de „frică 
de Domnul”. 

Dacă dorim să exemplifi-
căm temerea de Dumnezeu ca 
respect pentru El, ca cinstire şi 
preţuire pentru tot ce a făcut 
pentru noi, suntem chemaţi să 
ne potrivim în gândire şi fapte 
cu El, urând ce este rău şi 
iubind binele pe care treptat 
vom ajunge să-l practicăm fără 
a depune eforturi considerabi-
le. El va veni de la sine, aşa 
cum orice pom bun face 
totdeauna fructe bune. 

Dumnezeu ne cheamă să 
lucrăm drept şi cu milă în 
acelaşi timp, după care să 
recunoaştem că nu avem nici 
un merit pentru această 
atitudine: „Ţi s-a arătat, omule, 
ce este bine, şi ce alta cere 
Domnul de la tine decât să faci 

dreptate, să iubeşti mila, şi să 
umbli smerit cu Dumnezeul 
tău.” (Mica 6:8). 

„Multora le pare rău că au 
păcătuit şi chiar ajung să facă o 
schimbare vizibilă în viaţa lor, 
aceasta pentru că se tem că 
păcatele lor vor aduce asupră-
le suferinţe. Dar nu aceasta este 
pocăinţa, în sensul biblic. Unii 
ca aceştia deplâng mai degrabă 
suferinţa decât păcatul. 
Aceasta era amărăciunea lui 
Esau când a văzut că a pierdut 
pentru totdeauna dreptul de 
întâi născut. Balaam, înspăi-
mântat de îngerul care stătea în 
calea sa cu sabia scoasă, şi-a 
recunoscut vina de teamă să 
nu-şi piardă viaţa; dar el nu 
manifesta o adevărată pocăin-
ţă, o reală părere de rău pentru 
păcat, nici o întoarcere de la 
scopurile lui, nici scârbă faţă 
de ceea ce este rău. Iuda 
Iscarioteanul, după ce a vândut 
pe Domnul său, a strigat: “Am 
păcătuit, căci am vândut sânge 
nevinovat” (Matei 27:4).” 
(C.C.H. pg. 23).

„Acum, frica Domnului să 
fie peste voi; vegheaţi asupra 
faptelor voastre, căci la 
Domnul, Dumnezeul nostru, 
nu este nici o nelegiuire, nici 
nu se are în vedere faţa 
oamenilor, nici nu se primesc 
daruri.” (2 Cronici 19:7).

Îndemnul acesta, afară de 
porunca ce o conţine în sine, ar 
trebui privit ca o făgăduinţă. 
Avem asigurarea că Dumnezeu 
va păstra un raport exact asupra 
comportamentului nostru şi va 
interpreta corect gândurile, 
gesturile, vorbele şi faptele 
noastre. Nimeni nu ne va ocupa 
locul rânduit de El, pe căi 
similare celor ce se practică în 
lumea noastră, prin intermediul 
darurilor sau relaţiilor. Dumne-
zeu este drept şi va recunoaşte 
corect motivul care ne-a 
determinat să-I slujim. El va 
stabili dacă într-adevăr ne va 
plăcea să locuim cu El o 
veşnicie şi ne va da doar ceea ce 
ne va face să ne simţim bine. El 
nu-i va chinui la nesfârşit pe cei 
care aleg altceva decât prezenţa 
Sa. Din dragoste şi înţelegere 
pentru ei, pe toţi cei care au 
demonstrat o viaţă întreagă că 
nu sunt fericiţi dacă-I slujesc, îi 
va nimici, sfârşind astfel 
disconfortul şi nemulţumirea 
care i-a chinuit întreaga viaţă de 
pe pământ. 

Astfel Dumnezeu va pune 
capăt păcatului şi păcătoşilor, 
realizând o lume nouă, fără 
suferinţă, fără murmur, fără 
teamă sau nesiguranţă. 

Să alegem astăzi dacă vrem 
să locuim într-un astfel de loc!

Daniela Picu

Teme-te de Dumnezeu 
şi nu te vei mai teme  

niciodată de nimic. (Anonim)
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În capitolul 15 din Luca 
citim patru versete scurte dar 
pline de însemnătate:

„Care om dintre voi, dacă 
are o sută de oi, şi pierde pe 
una din ele, nu lasă pe celelalte 
nouăzeci şi nouă pe islaz şi se 
duce după cea pierdută până 
când o găseşte? După ce a 
găsit-o, o pune cu bucurie pe 
umeri; şi, când se întoarce 
acasă, cheamă pe prietenii şi 
vecinii săi şi le zice: „Bucuraţi-
vă împreună cu mine, căci 
mi-am găsit oaia care era 
pierdută.” Tot aşa, vă spun că 
va fi mai multă bucurie în cer 
pentru un singur păcătos care 
se pocăieşte, decât pentru 
nouăzeci şi nouă de oameni 
neprihăniţi care n-au nevoie 
de pocăinţă.” (Luca 15:4-5).

Am citit aceste versete de 
multe ori şi cu mulţi ani în 
urmă am scris şi am ilustrat o 
carte pentru copii despre 
Păstorul cel bun, dar această 
parabolă a căpătat pentru mine 
o semnificaţie deosebită, într-o 
experienţă petrecută de 
curând.

Soţia mea are Alzheimer şi 
în noiembrie 2003 ea s-a 
rătăcit.  Noi locuim pe o 
parcelă de 14 ha de teren la 
ţară. Avem 30 de mile până la 
un oraş principal unde ne 
facem cumpărături şi aproape 
20 de mile până la un oraş 
nativ american, unde mergeam 
la biserică înainte ca soţia mea 
să se îmbolnăvească. Cam la 
sfârşitul lunii noiembrie am 
lăsat-o afară pe un loc împrej-
muit. Cei mai apropiaţi vecini 
ai noştri locuiesc cam la 
jumătate de milă departe de 
casa noastră. Suntem izolaţi de 
o pădure montană cam la 700 
m deasupra nivelului mării. 
Pentru această perioadă a 
anului nu este neobişnuit ca 
temperatura să depăşească 
28oC ziua şi să atingă punctul 
de îngheţ pe timpul nopţii. 
Acesta era al şaselea an de când 
soţia mea, Shirley, suferea de 
Alzheimer. Uneori ea cădea 
când se plimba, aşa că obişnu-
iam să mă plimb cu ea, 
sprijinind-o de braţ. Dar în 
această dimineaţă aveam ceva 

de lucru în garaj. Aşa că am 
luat-o pe Shirley afară să poată 
face câteva execiţii; era cald şi 
am îmbrăcat-o cu o bluză de 
bumbac şi cu o jachetă uşoară. 

Era dimineaţa la ora 10 
când am lăsat-o singură şi cam 
pe la 10:30 am mers afară să 
văd ce face. Dar nu am găsit-o. 
M-am gândit că probabil a 
găsit deschisă intrarea de la 
şopronul nostru. Ea nu a 
trecut niciodată de acest spaţiu 
îngust până acum, aşa că nu 
aveam nici o idee cum ar fi 
ieşit de această dată.  Am 
căutat peste tot pe unde ar fi 
putut fi, dar nu am reuşit să o 
găsesc. În acel timp aveam 77 
de ani, dar eram încă un bun 
alergător, aşa că am alergat 
patru ore în toate direcţiile, dar 
nu am găsit-o. 

După ce timpul amiezei a 
trecut, s-a făcut frig, aşa că eram 
mult mai îngrijorat cu privire la 
ea. O iubesc pe Shirley mai 
mult ca orice în această lume şi 
în timp ce o căutam eram 
îngrijorat şi mă rugam: 
“Doamne, de ce ai îngăduit să 

Oaia pierdută
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mi se întâmple aceasta?” În 
acest timp mi-a venit în minte 
un verset biblic: “De altă parte 
ştim că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce 
iubesc pe Dumnezeu şi anume, 
spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Său.” 
(Romani 8:28). 

Pe la ora 15 eram deja 
foarte îngrijorat pentru că nu o 
puteam găsi până la lăsarea 
întunericului, aşa că am 
telefonat la situaţii de urgenţă. 
O furtună era aşteptată să vină 
în acea seară. Prefectul a sosit 
cu un adjunct la ora 16 şi a 
chemat în ajutor o echipă de 
căutare şi salvare cu câinii lor, 
ca să mă ajute să o găsesc pe 
Shirley. Soarele urma să apună 
la ora 17 şi acum bătea un vânt 
rece şi simţeam că mi-e frig, 
chiar dacă purtam o jachetă 
groasă. Shirley nu putea să-mi 
iasă din minte, gândindu-mă 
cât de frig trebuia să-i fie. 
M-am rugat continuu şi nu am 
mâncat nici nu am băut nimic. 
Prefectul a sunat după un 
elicopter să vină să o caute pe 
Shirley, şi chiar înainte de a se 
întuneca acesta a făcut câteva 
zbururi, fără a o găsi însă pe 
soţia mea. Echipa de căutare şi 
salvare a sosit la ora 18 şi acum 
era deja întuneric. Cei care 
locuiesc la ţară ştiu cât de 
întuneric este noaptea în 
pădure. Multe lucruri provi-
denţiale s-au întâmplat în timp 
ce Shirley era pierdută. Puţin 
după sosirea întunericului 

norii au acoperit cerul de 
deasupra şi s-a mai încălzit 
puţin, chiar dacă era încă 
destul de frig. Inima mea era 
plină de durere pentru Shirley 
– unde putea fi? L-am întrebat 
pe prefect dacă aveau un 
elicopter cu unitate de 
infraroşu care să poată localiza 
persoana pierdută. La un 
aeroport aflat la 80 de mile de 
casa noastră exista un elicop-
ter cu unitate infraroşu, aşa că 
prefectul i-a întrebat dacă nu 
pot veni să încerce să o 
găsească pe soţia mea. 
Elicopterul a sosit cam la 5 
minute de zbor aproape de 
casa noastră, dar s-a decis să se 
întoarcă din cauza norilor 
acoperitori care nu-i permi-
teau să poată observa locul 
unde se afla casa noastră. 
Aceasta a însemnat o altă 
dezamăgire pentru mine. 

În cele din urmă au sosit 
mai multe maşini. Erau cam 
30 de oameni care veniseră să 
ne ajute. Erau 4 maşini de 
poliţie, o maşină de pompieri, 
un camion al silviculturii şi 
alte 4 maşini de căutare şi 
salvare cu câini şi oameni, toţi 
voluntari. În acea noapte am 
văzut mulţi oameni altruişti. O 
doamnă, a cărei fiică murise de 
o boală de creier la vârsta de 
26 de ani, coordona acţiunea 
de căutare. Aceşti oameni erau 
foarte organizaţi în metodele 
lor de căutare şi câinii lor au 
fost bine instruiţi în acest scop. 
Un bărbat de la departamentul 

de pompieri din Ukiah, oraş 
situat la 55 de mile de casa 
noastră, a venit cu un laser cu 
lumină infraroşie care putea 
localiza pe oricine în întuneric. 
Am aflat mai târziu că ei au 
îndreptat lumina spre pomii 
din spatele casei noastre şi au 
văzut un leu într-unul din 
copaci.  Căutările au continu-
at, dar fără succes. Era întune-
ric şi era frig şi tot ce-mi 
puteam imagina era că Shirley 
se pierduse undeva în pădure. 

Pe la ora 23 am mers în 
casă şi am aprins focul la sobă. 
Shirley obişnuia să doarmă 
într-un şezlong în bucătărie. Ei 
nu-i plăcea să doarmă întinsă 
în pat. În bucătărie se afla soba 
cu lemne, aşa că aici era cald 
tot timpul nopţii. Am privit 
spre scaunul gol şi simţeam că 
şi inima mea era goală. M-am 
rugat şi iar m-am rugat ca ea să 
poată fi găsită înainte să 
sosească furtuna. În timp ce 
mă aflam pe genunchi, pe la 
23:15 câţiva prieteni au intrat 
în casă şi m-au întrebat dacă 
mă pot ajuta. Erau oameni care 
o iubeau pe Shirley. Alţii din 
biserica noastră veniseră şi 
stăteau în jurul mesei din 
garajul nostru, împărţind 
sandwich-uri şi băuturi calde 
oamenilor din echipa de 
căutare. Prietenii mei s-au 
rugat cu mine ca Shirley să fie 
găsită repede. 

Cu aproximativ 20 de 
minute înainte de ora 12 
noaptea, un tânăr pe care-l 
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văzusem la un studiu Biblic, a 
venit în bucătărie şi m-a 
întrebat dacă mă poate ajuta. 
Acest tânăr venea ocazional la 
biserică, dar putea fi văzut 
adesea şi la bar. Era totuşi o 
persoană amabilă şi eu îl 
iubeam foarte mult. I-am spus 
să ia legătura cu doamna care 
coordonează căutările. Când el 
a întrebat-o ce să facă, i-a spus 
să meargă înapoi pe drum cam 
o jumătate de milă şi să o ia pe 
drumul care merge spre pârâu 
în partea de jos a terenului 
nostru. Eu cred că în realitate 
ea nu a vrut să fie întreruptă 
din căutările ei, aşa că l-a 
trimis departe de locul unde se 
efectuau căutările. El s-a urcat 
în vechea sa maşină de teren 
care suna ca şi cum ar fi fost cu 
sufletul la gură şi a început să 
coboare dealul. Nu ştia exact 
unde se află drumul spre 
pârâu, dar, prin providenţă 
divină el a luat-o pe un drum 
greşit, unde eu tăiasem lemne. 
Pe acest drum greşit îngerii 
l-au condus şi el a găsit-o pe 
Shirley stând jos lângă un pom. 
Se pare că ea a mers pe jos cam 
o jumătate de milă de casa 
noastră şi cumva a părărit 
strada şi probabil a căzut pe 

margine şi a stat aici până a 
fost găsită. În acest stadiu de 
boală, cei cu Alzheimer nu ştiu 
cum să se ridice atunci când 
cad. Ea stătea în acest loc de 
mai mult de 13 ore, dintre care 
7 ore de întuneric. Era murda-
ră pe ochi, pe nas, pe gură şi 
urechi. Trebuie să se fi simţit 
groaznic aşa murdară, îngheţa-
tă, flămândă şi zdrobită atât de 
mult timp. 

Bolnavii de Alzheimer revin 
în lumea copilăriei şi Shirley 
dorea să meargă acasă la mama 
ei, deşi mama ei murise cu 
mulţi ani în urmă. Acest tip de 
bolnavi părăsesc în siguranţă 
căminul lor şi merg departe, 
neştiind unde sunt, de unde vin 
sau unde vor să ajungă. Soţia 
mea s-a pierdut şi nu ştia să se 
ridice sau să strige după ajutor. 
Ea şi-a frecat ochii până când 
şi-a zgâriat corneea. Acest tânăr 
a anunţat căutătorii că Shirley a 
fost găsită şi ei au venit şi au 
pus-o într-o furgonetă, apoi au 
chemat ambulanţa pentru a o 
duce la camera de urgenţe la 
spital. Acum era miezul nopţii 
şi norul care fusese deasupra s-a 
retras, motiv pentru care brusc 
s-a făcut foarte frig. Toţi am 
constatat că temperatura a 

scăzut dramatic. 
Tânărul a venit şi 
ne-a anunţat că 
Shirley fusese găsită. 

Acum, dragii 
mei, nu pot să vă 
exprim cât de 
bucuros am fost să 
aud “Au găsit-o”. Am 
strigat mult timp cu 
voce tare: “Lăudat 
fie Domnul! Lăudat 
fie Domnul!” Am 
alergat şi i-am 
îmbrăţişat pe toţi cei 

care erau în cameră. Eram aşa 
de fericit că soţia mea fusese 
găsită. Am urcat în maşina de 
teren a tânărului meu prieten 
şi am mers acolo unde era 
soţia mea în furgonetă. Shirley 
stătea pe locul din spate şi 
privea slabă şi palidă. Nu mi 
s-a permis să o iau acasă, legea 
cerând ca ea să fie dusă la 
spital. Era posibil să fi avut 
hipotermie sau ceva fracturi.  

La ora 1:00 ambulanţa 
ne-a întâlnit în apropiere de 
râu, la 5 mile de casă şi a luat-o 
pentru a o duce la urgenţă la 
spital. Am mers în spatele 
ambulanţei până la spital, cu 
trei prieteni de-ai mei care 
s-au rugat cu mine. Medicul 
i-a curăţat ochii şi i-a pus ceva 
alifie pe corneea zgâriată. A 
fost hidratată, i s-au făcut raze. 
L-a ora 5 a fost externată. 

Am sosit acasă la ora 6 
dimineaţa. Am spălat-o şi am 
pus-o în pat după ce i-am dat 
să mănânce şi să bea ceva. 
Eram liniştit că este din nou 
acasă cu mine. 

Privind în urmă la această 
experienţă am putut observa 
cum m-a condus Dumnezeu. 
Când pentru prima dată am 
realizat că ea este dispărută şi 
m-am gândit: “Doamne, de ce 
ai permis să mi se întîmple 
asta?”, versetul din Romani 
8:28 mi-a venit în minte: 
“Toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce 
iubesc pe Dumnezeu şi anume, 
spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Său.” În 
acel timp eu nu puteam vedea 
nici un bine în această situaţie, 
dar privind în urmă, văd cum 
Dumnezeu a binecuvântat 
această experienţă, nu doar 
pentru mine dar şi pentru 
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copiii mei, biserica 
mea, pentru toţi cei 
care au venit să mă 
ajute. Acum când 
citesc Luca 15, 
parabola cu păstorul 
cel bun şi oaia 
pierdută are o nouă 
însemnătate pentru 
mine. Soţia mea a 
fost pierdută. Ea nu 
ştia unde este, unde 
vrea să meargă sau 
cum să vină înapoi. 
Îi era frig, era 
flămândă, zdrobită şi 
îndurerată. Furtuna 
se apropia aducând 
cu ea un aer rece. 
Dacă Shirley nu ar fi 
fost găsită, ea putea pieri. Când 
Shirley a fost găsită m-am 
bucurat cu prietenii mei că am 
putut găsi ce era pierdut. Acum 
pot vedea de ce această 
parabolă înseamnă atât de mult 
pentru mine. 

„În parabola cu oaia 
pierdută, este reprezentată 
iubirea minunată a Domnului 
Hristos pentru cei greşiţi, 
pentru cei rătăcitori. El n-a 
ales să rămână cu cei care au 
acceptat mântuirea Sa, 
depunând toate eforturile 
pentru ei, primind recunoştin-
ţa şi dragostea lor. Adevăratul 
păstor lasă oile turmei care Îl 
iubesc şi merge în pustie, îndu-
ră greutăţi şi stă în faţa 
primejdiei şi a morţii, căutând 
şi salvând oaia care s-a rătăcit 
de turmă şi care ar pieri dacă 
nu este căutată şi adusă înapoi. 
Când, după o cercetare 
stăruitoare, oaia pierdută a fost 
găsită, păstorul, deşi suferind 
de oboseală, durere şi foame, 
nu o lasă în slăbiciunea ei să-L 
urmeze, nu o mână de la spate, 

ci, oh, ce iubire minunată! Cu 
multă blândeţe, o cuprinde în 
braţe şi, aşezând-o pe umeri, o 
aduce înapoi la staul. Apoi îi 
cheamă pe vecini să se bucure 
împreună cu el pentru că a găsit 
oaia pierdută.” (Testimonies, 
vol. 5, pg. 600, 601). 

“Prin oaia pierdută, 
Domnul Hristos reprezenta nu 
numai pe păcătos în mod 
individual, ci întreaga lume 
apostaziată şi ruinată de păcat. 
În vastul Univers pe care-l 
cârmuieşte Dumnezeu, lumea 
noastră nu este decât un atom 
şi totuşi, această mică lume 
căzută în păcat - această oaie 
pierdută - este mult mai 
preţioasă înaintea lui Dumne-

zeu decât sunt cele nouăzeci şi 
nouă care n-au părăsit staulul. 
Domnul Hristos, Conducăto-
rul iubit din curţile cereşti, a 
coborât din poziţia Sa înaltă, a 
pus la o parte slava pe care El o 
avea la Tatăl, pentru a salva o 
lume pierdută. Pentru aceasta, 
El a părăsit lumile necăzute de 
sus, pe cele nouăzeci şi nouă 
care-L iubesc, şi a venit pe 
acest pământ, ca să fie “stră-
puns pentru păcatele noastre,” 
şi “zdrobit pentru fărădelegile 
noastre.” (Isaia 53,5). Dumne-
zeu S-a dat pe Sine: în Fiul Său 
- pentru ca să poată avea 
bucuria de a primi înapoi oaia 
care a fost pierdută.” (Parabole-
le Domnului, pg. 155, 156). 

Joe Maniscalco (articol publicat în Youth Messenger,  
aprilie-iunie 2005). (Nota editorilor de la Youth Messenger:  

Fratele Joe Maniscalco a înfrumuseţat publicaţiile noastre mult timp 
cu talentul său excelent de a picta, pentru care noi îi suntem foarte 
recunoscători. Citind această experienţă, scrisă chiar de el, tinerii 
şi bătrânii deopotrivă pot aprecia sensibilitatea dulce revelată în 

relaţia sa de căsătorie şi pot învăţa de asemenea căile  
prin care Dumnezeu lucrează adesea).  

Imaginea de pe această pagină îi aparţine fr. Joe Maniscalco. 
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Dezintoxicarea este cuvântul 
cel mai folosit de naturişti. 

Ştim că natura este poluată. 
Râurile, mările, solul, atmosfera, 
sunt poluate. Organismul uman 
de asemenea este poluat sau 
„intoxicat” şi de aceea trebuie 
depoluat, dezintoxicat. 

Obiceiurile nocive pe care 
societatea modernă ni le impune 
contribuie la „poluarea” corpului 
nostru, la dezechilibrarea 
funcţiilor organismului, slăbirea 
apărării şi producerea bolilor. 
Tutunul, alcoolul, drogurile, 
folosirea abuzivă a medicamen-
telor, alimentaţia greşită, agitaţia 
timpurilor moderne, tristeţea, 
stresul, obiceiul greşit de culcare 
la ore târzii, somn insuficient, 
excesul de muncă, lipsa de 
odihnă, timp liber nepotrivit 
– toate acestea adunate şi 
multiplicate diminuează 
rezistenţa noastră fizică şi ne 
expune la multe boli. De altfel, 
bolile cele mai ucigătoare ale 
secolului, între care cancerul şi 
bolile circulatorii, sunt asociate 
de cercetătorii medicali, stilului 
de viaţă al omului modern. 

Lumea noastră este un mare 
spital. Niciodată bolile degene-
rative nu au ucis ca în ziua de azi. 
În secolele trecute, când dieta şi 
modul de viaţă erau foarte diferi-
te, unele boli cronico-degenera-
tive, pe care astăzi le încadrăm ca 
inevitabile, erau rare. Infarctul, 
care era chiar un obiect de 
curiozitate medicală, constituie 

astăzi cauza mortală numărul 
unu în lumea Occidentală. 
Alimentaţie intoxicantă

Astăzi oamenii mănâncă mai 
puţină fibră, mai multă grăsime, 
multă sare, mult zahăr rafinat, 
puţin amidon ce provine din 
vegetale şi ingeră o mare 
cantitate de aditivi chimici şi 
agrotoxici, vehiculaţi prin 
alimentele moderne. La 
începutul secolului XX existau la 
vânzare câteva sute de produse 
alimentare. Astăzi găsim pe piaţă 
zeci de mii de „alimente”, 
majoritatea aflându-se acolo 
doar din motive pur comerciale. 
Glucoze, băuturi răcoritoare, 
prăjituri, mici gustări şi alte 
nenumărate produse numite 
„alimente” sunt consumate fără 
restricţie, în principal de copii şi 
tineri. Stimulul propagandei este 
foarte puternic şi aproape 
nimeni nu rezistă gusturilor 
hipnotizante, culorilor şi 
aromelor noilor produse 
alimentare. Sumele investite de 
fabricanţii de „alimente” în 
publicitate nu lasă îndoială cu 
privire la râurile de bani ce 
brăzdează sectorul. Prin 
mass-media persoanele sunt 
asaltate de informaţii eronate 
din punct de vedere nutriţional. 
Masele sunt dezorientate. 
Alimentaţia rea este o problemă 
gravă, care aduce prejudicii 
incalculabile, nu doar sănătăţii 
noastre, ci de asemenea şi 
economiei ţării. 

Cum să ne dezintoxicăm?
Printr-o perioadă de 

„repaus dietetic” în care se 
practică un regim special, bine 
orientat, cu obiectivul de a 
„curăţa” întregul organism, 
uşurând încărcătura pe care 
alimentaţia modernă o impune 
organelor digestive şi elimina-
torii. Pentru a ajuta în proces 
clinicile naturiste folosesc 
ceaiuri, băi medicinale şi alte 
metode naturale, pe lângă 
repausul fizic şi mintal. 

Toţi avem nevoie periodic 
de dezintoxicare, dacă dorim să 
recuperăm sau să păstrăm 
sănătatea. 

Poate termenul mai potrivit 
nu ar fi „dezintoxicare”. 
Organismul nostru suferă în fie-
care zi agresiunile impuse nu 
doar de alimentaţia inadecvată, 
ci de asemenea de alergarea fără 
încetare şi spaimele trăite zi de 
zi. Aşa cum un automobil are 
nevoie ca periodic să fie oprit şi 
verificat, pentru a funcţiona 
normal, chiar dacă nu prezintă 
defecţiuni vizibile, trebuie să ne 
oprim periodic şi să facem o 
„revizie”. În acest fel vom 
preveni multe „defecte” în 
funcţionarea organelor noastre. 
Revizie  periodică

Aceasta este medicina 
preventivă în esenţă. Naturistul 
dă sens mai amplu termenului. 
Este necesar, de asemenea, „a 
dezintoxica preventiv” pe lângă 
examenele periodice de 

Dezintoxicarea
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prevenire pe care nu uităm să le 
recomandăm. 
s Exerciţiile fizice regulate 

ajută la menţinerea organismu-
lui sănătos şi la eliminarea 
impurităţilor. 
s Odihna periodică şi 

recreaţia în natură nu trebuie să 
fie neglijate niciodată. 
s În ce priveşte dezintoxi-

carea dietetică recomandăm ca 
din când în când să se dea 
„odihnă stomacului”, făcându-
se mese exclusiv de fructe de 
cea mai bună calitate. 
s Altă manieră simplă de 

dezintoxicare, foarte folosită, 
este a bea doar apă sau suc de 
fructe până la ora prânzului, 
care în această zi trebuie să fie 
foarte simplu şi uşor. Există 
cazuri speciale, care merită 
consideraţie specială, dar în 
linii generale nu este nici un 
mister. 
Dezintoxicarea ca terapie

În acest caz este necesar să 
fie explicate în plus câteva 
lucruri. Există multe boli şi mul-
ţi bolnavi. 

Nu este înţelept a da un 
standard egal pentru toţi. 

Cu toate că programele de 
dezintoxicare prezintă diferite 
aspecte asemănătoare, conside-
răm ca cel mai bine să recoman-
dăm programe diferite, adaptate 
la situaţii diferite. De exemplu, 
o femeie gravidă, una care 
alăptează, un pacient foarte 
slăbit, un copil, vor trebui să 
urmeze o îndrumare specială. 
Chiar şi în alte situaţii trebuie a 
se lua în considerare înfăţişarea 
fizică a pacientului. Obezii vor 
avea avantajul de a putea uni 
plăcutul cu utilul adică a 
dezintoxica şi a slăbi, pierzând 
în greutate şi câştigând sănătate. 
Cine este deja slab nu poate 
pune în pericol preţioasele lui 
kilograme. Există alte programe 
pentru asemenea persoane. 

Cu cât putem individualiza 
tratamentul cu atât mai bine. 
S-au studiat cu atenţie progra-
me adaptate la grupuri de 
persoane cu anumite caracte-
ristici comune. 

Uneori este necesar a 
consulta un specialist. Con-
form stării pacientului va fi 
parcurs programul specific. 

Există tratamente pentru 
dezintoxicare cu caracter mai 
general şi tratamente mai 
specifice indicate în diferite 
situaţii. 

Astfel se aplică terapia 
naturală. Nimeni nu scapă de 
dezintoxicare. Fără ea remediile 
naturale, chiar cele mai bine 
concepute nu vor produce cel 
mai bun rezultat. Există cazuri 
în care nu au nici cel mai mic 
efect. De aceea mulţi nu cred în 
medicina naturistă şi diferite 
cadre medicale o privesc cu 
necredinţă. Medicina naturistă 
nu este o sumă de ceaiuri 
recomandate din timpurile 
străbunicilor noştri. Cu atât mai 
puţin nu este o listă de plante 
indicate de vrăjitori. Medicina 
naturistă este bazată pe legile 
naturale care coordonează 
echilibrul universal şi se sprijină 
pe ştiinţa bună. La multe 
lucruri care astăzi sunt popula-
re, care nu au explicaţie 
ştiinţifică, mâine este posibil să 
se vină cu explicaţii care vor 
satisface exigenţa experţilor 
cum de altfel, deja s-a întâmplat 
cu unele plante, al căror efect 
vindecător este dovedit de 
cercetători. Medicina naturistă 
foloseşte cunoştinţele poporu-
lui şi le selecţionează, dar nu se 
bazează doar pe aceste remedii. 
În primul rând trebuie „dezin-
toxicare”, care se obţine prin 
cultivarea bunelor obiceiuri. A 
folosi o porţie de ceai indicat 
contra problemelor respiratorii 
pentru a evita medicamentele 
din farmacie şi a continua 

fumatul, este inconsecvenţă 
egală cu atitudinea medicilor 
care ştiu doar să prescrie reţete 
de medicamente pentru 
uşurarea simptomelor, dar nu 
caută să educe pacientul să 
îndepărteze cauzele bolilor. 
Trebuie să se facă o schim-
bare de viaţă, de obiceiuri

Acesta este obiectivul 
major al medicinii naturiste.  
Fie ca persoanele să înveţe să 
evite bolile şi în cazul îmbolnă-
virii să ştie cum să stimuleze 
apărarea propriului corp în loc 
să se sprijine pe „cârje” care nu 
rezolvă problema. Un antiacid 
care se ia pentru arsuri la 
stomac poate alunga discon-
fortul pentru moment. Dar 
dacă motivul arsurii, cum ar fi 
consumul de prăjeli, fripturi şi 
grăsimi, continuă să acţioneze, 
niciodată nu va exista vindeca-
re. Boala va fi suprimată pentru 
un timp pentru ca mai târziu să 
apară într-o manieră neaştepta-
tă şi gravă. 
După dezintoxicare

Trecut de faza de dezintoxi-
care, organismul va trebui să 
fie mai „dezobturat şi curat”. 
Atunci da, introducem 
suplimente nutritive care au în 
vedere corectarea deficienţelor 
dietetice anterioare.  Când 
injecţia electronică a unui 
automobil este murdară, chiar 
dacă se foloseşte cel mai bun 
combustibil sau ar fi cel mai 
puternic motor, randamentul 
va fi compromis. Curăţind şi 
reglând sistemul, performanţa 
va răspunde favorabil. A 
adăuga proteină, calorii, 
vitamine sau minerale unui 
metabolism supraîncărcat, nu 
este cel mai bun procedeu. 

dr. Daniel Boarim

(fragment din cartea „Manual  
Practic de tratamente naturiste”). 

Pă
zi
to
ru
l	A

de
vă
ru
lu
i,	

oc
to

m
br

ie
 - 

de
ce

m
br

ie
  2

01
1

27

Sănătate



Serie de dezintoxicare 
13-16 octombrie 2011, 
la Campus AZSMR Porumbacu

În perioada 13-16 octom-
brie 2011, Campusul AZSMR 
Porumbacu a găzduit un curs 
practic de dezintoxicare, la 
care au participat peste 30 de 
cursanţi. Aceştia au beneficiat 
de programe de educaţie 
fizică, cure intensive de sucuri 
şi dietă constând din alimente 

preponderent crude, de drumeţii 
în natură, precum şi de programe 
de orientare, consiliere şi 
îndrumare spirituală. Atât în 
jurul focului de tabără, cât şi în 
drumeţii, sau în jurul mesei, la 
câte un pahar de suc, au 
putut schimba experienţe 
şi lega prietenii, majorita-
tea plecând la final 
mulţumiţi şi cu dorinţa 
de a reveni cât mai 
curând pentru programe 
similare.
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Evanghelizare... fără multe vorbe

„Împarte-ţi pîinea cu cel flămînd şi adu în casa 
ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un 

om gol, acopere-l, şi nu întoarce spatele semenu-
lui tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi 

vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta 
îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va 

însoţi. Atunci tu vei chema, şi Domnul va 
răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!” 

(Isaia  58:7-9 p.p.).

În iarna anului 2010, un slujbaş al Confe-
rinţei Oltenia, în timp ce vizita o grupă de fraţi 
în satul Sărbătoarea, a fost invitat să viziteze o 
familie care locuia în condiţii deosebite.

Cinci persoane locuiau într-o singură 
,,cameră”, în mijlocul căreia se 
scurgea apa de la zăpada care se 
topea. 

Fratele a rămas impresionat şi 
a relatat ceea ce văzuse celorlalţi 
colegi, hotărând împreună să vină 
în ajutorul acestei familii. 

În vara anului 2011, sprijiniţi 
material şi de comunităţile înveci-
nate, slujbaşii s-au apucat de lucru. 

În scurt timp comuna ,,vuia” de 
vestea că ,,adventiştii, fraţii lui Nicu,  îi fac casă 
lui X….” Sătenii au venit să vadă şi unii 
s-au oferit să doneze materiale şi 
chiar bani. 

Acum Dumnezeu ne-a dat ocazia 
să le vorbim despre spiritul cerului 
descoperit în viaţa lui Isus printre 
oameni, acela de a avea în vedere 
nevoile altora şi de a lucra pentru ei. 
Am înţeles atunci că cea mai eficientă 
metodă de evanghelizare rămâne 
lucrarea de binefacere.

„Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; 
căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” 
(Evrei 13:16).

Îi mulţumim  Domnului că pentru iarna 
care vine, aceasta familie are un adăpost şi un 
acoperiş, care să-i ocrotească de intemperiile 
vremii. 
                A consemnat Ionel Aria
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Ioan Man

S-a rupt din codru-o rămurea
Ce-i pasă codrului de ea…

Ca în versurile lui Eminescu, cam aşa 
credeau şi cei care au auzit că a murit fr. 
Ioan Man la 92 de ani. 

Era de aşteptat, ziceau mulţi. Nu însă şi 
familia. Era al nostru, indiferent de vârstă. 

Născut în 12 iunie 1919, ardelean de pe 
meleagurile Şimleului, s-a dovedit a fi un 
om calm, calculat, liniştit. Nimic nu făcea în 
pripă. Cu toate acestea greutăţile nu l-au 
ocolit. În timpul războiului a fost prizonier 
în Rusia, de unde Dumnezeu l-a ajutat să se 
întoarcă cu bine. La întoarcere a făcut 
legământ cu Dumnezeu prin botez, deve-
nind membru în biserica AZSMR. 

Vremea s-a 
scurs, iar pe 17 
martie 1961 s-a 
căsătorit, cu Ana, cu 
care a petrecut 51 
de ani, împărţind 
împreună bucuriile 
şi necazurile. După 
25 de ani de 
serviciu se pensio-
nează, spre uimirea 
personalului de la casa de pensii, fără nici o 
zi de concediu medical. La aproape 80 de 
ani, un nepot care îl vizita, cere un algocal-
min şi rămâne uimit de răspunsul primit. 
Bătrânul i-a spus că nu are în casă aşa ceva, 
apoi i-a explicat că el, afară de cartof, ceapă 
şi fasole, nu cunoaşte alt medicament. 

Înconjurat de cei dragi moare pe 4 
august 2011 lăsând în urmă speranţa 
revederii într-o patrie mai bună. 

Mihaela	Spiridon
  Ziua de 1.11.2011 a însemnat un  

“sfârşit de cale” pentru Mihaela, care, deşi 
foarte tânără, a fost chemată la odihnă, 
Dumnezeu punând astfel capăt suferinţelor 
ei din ce în ce mai grele. 

Mihaela Spiridon, sau ,,fata cu mâna 
tăiată’’, cum obişnuiam să-i spunem, când 
vorbeam despre ea, a fost o fată veselă, 
încrezătoare, pregătită parcă să facă faţă 
necazurilor şi suferinţelor care s-au abătut 
asupra vieţii ei. 

A petrecut multe zile în sanatoriul de la 
Breaza, bucurându-se de atenţia personalu-
lui de aici, de posibilitatea de a-L lăuda pe 
Dumnezeu cu vocea, considerând că 
Dumnezeu i-a dăruit acest talant pentru a-l 
pune în negoţ şi a-i bucura pe ceilalţi 
pacienţi. 

Prezentă adesea la întrunirile de tineret, 
Mihaela ştia să-şi ascundă durerea, să o  

ignore, să cultive 
optimismul şi 
speranţa. 

Cu 15 ani în 
urmă i s-a amputat 
braţul, dar nu şi 
durerile şi boala. 
Acestea au rămas 
în corpul ei, 
continuând să o 
chinuie până când, 
la doar 37 de ani, 
boala a învins. 

Avem încredere că Dumnezeu cunoaşte 
cu exactitate dorinţa fiecărui suflet şi în 
cazul în care ea a ales să-I slujească şi să 
dorească prezenţa Sa, va primi în dar o viaţă 
fără dureri, fără necazuri, fără suferinţă. 

Cu această speranţă îi conducem la 
mormânt pe cei dragi şi-L rugăm pe 
Dumnezeu să ne facă bucuria de a ne 
întâlni cu ei cât mai curând într-o lume 
unde nu vor mai fi despărţiri. 

Pă
zi
to
ru
l	A

de
vă
ru
lu
i,	

oc
to

m
br

ie
 - 

de
ce

m
br

ie
  2

01
1

31

Sfârşit	de	cale



Alin citea cu respiraţia întretă-
iată povestea captivantă a samari-
teanului, într-o carte cu povestiri 
biblice pentru copii. Un bărbat cu 
inimă se abătuse din drum pentru 
a veni în sprijinul unui om ce fuse-
se jefuit de tâlhari. Grăbindu-se să 
ajungă la treburile lui, omul auzise 
undeva în apropiere nişte suspine. 
Şi, cu toate că nu-l cunoscuse pe cel 
ce zăcea rănit, a zăbovit alături de 
el, spălându-i rănile, dându-i să bea 
ceva răcoritor... Şi nu s-a terminat. 
Străinul a fost luat şi pus pe ani-
malul acestui binevoitor, pentru a 
fi dus undeva în siguranţă. 

- Hm, probabil că omul a tre-
buit să meargă pe jos, că doar nu 
aveau loc amândoi pe un măgar, îşi 
zise Alin. 

- Da, a fost într-adevăr un om 
milostiv, un bun creştin. Nu doar 
că l-a îngrijit şi l-a dus pe om la un 
han, dar a promis că se va întoarce 
să vadă cum îi merge. Şi totul pe 
cheltuiala lui...

- Alin, se auzi deodată o voce 
care-l întrerupse din visare. Adu-
mi te rog un pahar cu apă. 

Copilul uitase pentru moment 
că nu este singur. În celălalt colţ 
al camerei era bunicul său nepu-
tincios, care nu se mai putea da jos 
din pat. Mama îl lăsase pe Alin să-l 
supravegheze, ca 
să facă ceva 
m â n c a r e 
p e n t r u 
bătrân. 

Alin se sculă puţin deranjat. 
Chiar voia să ştie dacă binefăcăto-
rul se mai întorsese la han sau nu. 

- Mai este apă aici, bunicule, 
spuse el apăsat. 

- Da, am observat, dar aş vrea 
apă proaspătă. 

Copilul luă paharul, îl umplu 
cu apă proaspătă şi-l aduse. Buni-
cul se ridică cu greu într-un timp 
care copilului i s-a părut ...ore. 

- Uf, ce greu se mişcă, se gândi 
băiatul. 

Când bunicul duse paharul la 
gură, copilul se grăbi să se întoar-
că la carte. Curând însă auzi un 
zgomot şi o mulţime de cioburi se 
risipiră pe covor. 

Copilul se întoarse de-a drep-
tul revoltat. În timp ce se grăbea 
să-i reproşeze bunicului că n-a 
fost atent, observă că acesta avea 
lacrimi în ochi.  

- Nu mai pot ţine ceva în mână, 
în siguranţă. Oh, de aş mai fi odată 
tânăr... mai spuse el printre suspine. 

Curând uşa se deschise şi 
mama, care auzise zgomot, veni în 
grabă să vadă ce se întâmplase. Ea 
strânse cioburile, apoi aduse un alt 
pahar cu apă proaspătă şi se asigu-
ră că totul este bine. 

Copilul parcă nu mai 
avea chef de citit. Stătea 
necăjit lângă pat şi pri-
vea la bătrânul nepu-
tincios care încerca să-i 
zâmbească. 

- Mă simt rău că trebuie să ape-
lez la ajutorul cuiva, spuse el la un 
moment dat. Ştii, am fost şi eu tâ-
năr cândva şi tot aşa mi se părea că 
nu este plăcut să tot serveşti pe cei 
nevoiaşi. 

- Dar eu vreau să te servesc, spu-
se Alin, cu voce scăzută. Până la 
urmă e mult mai simplu să-ţi dau 
un pahar cu apă decât să te fi dus 
în spate până la un han. 

Concluzie: Dacă rămânem 
impresionaţi de peripeţiile misio-
narilor care fac lucruri „mari” în 
locuri îndepărtate, să nu uităm 
că şi cei de aproape au nevoie de 
ajutorul nostru. Iar Dumnezeu aş-
teaptă ca noi să-i servim cu aceeaşi 
bunăvoinţă ca şi cum ar fi nişte 
străini neajutoraţi. Iar dacă faptele 
noastre, acestea aparent neînsem-
nate, nu vor fi scrise în cărţi de 
„istorie” sau “aventuri”, ele vor fi 
consemnate cu exactitate în cartea 
lui Dumnezeu. 

Şi nici un lucru făcut cu bu-
năvoinţă nu este neînsemnat în 
ochii Lui. 

Micul samaritean


