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Editorial

Când suntem în pericol de 
a-L uita pe Domnul?

Răspunsul îl cunoaștem cu 
toți. El este conținut în verse-
tele care urmează avertismen-
tului amintit anterior: „Când 
vei mânca și te vei sătura, când 
vei zidi și vei locui în case fru-
moase…”(Deut. 8:12-15).

De mai bine de 20 de ani 
experimentăm binecuvântări-
le conținute în aceste versete. 
Starea noastră materială s-a 
îmbunătățit considerabil, fie-
care bucurându-ne de condiții 
decente de trai, superioare ce-
lor în care trăiam în regimul 
anterior. Cu toate acestea da-
rul minunat pe care l-am pri-
mit cu ocazia schimbării a fost 
libertatea. Cum am prețuit 
noi acest dar? Ce progrese în-
registrăm din punct de vedere 
spiritual? Nu cumva sătui fi-
ind, așezați confortabil, am 
început să uităm pe Domnul 
și să ne lăsăm conduși de valul 
lumii?

Istoria poporului Israel 
tinde să se repete în zilele 
noastre. Asemenea lor, Dum-
nezeu ne vorbește: „Ascultați-
mă, Asa și tot Iuda și Benia-
min! Domnul este cu voi când 
sunteți cu El; dacă-L căutați, 
Îl veți găsi; iar dacă-L părăsiți 

și El vă va părăsi!” (2 Cronici 
15:2). 

Din păcate lipsa Domnu-
lui Hristos din viețile noastre 
nu este sesizată. Trăim tim-
puri când Dumnezeu trimite 
„ploaie” și peste buni și peste 
răi, și uneori înmulțirea bine-
cuvântărilor este înțeleasă ca o 
acceptare din partea Domnu-
lui. Suntem laodiceeni, 
caracterizați prin posedarea a 
tot ce este necesar. „Sunt bo-
gat, m-am îmbogățit și nu duc 
lipsă de nimic”. Care este pro-
blema laodiceanului? Marto-
rul credincios îl acuză de 
neștiință: „Și nu știi…”. Aces-
ta este și diagnosticul nostru: 
nu știm ceea ce știe Dumne-
zeu despre noi. 

În situații asemănătoare 
Dumnezeu a procedat uneori 
aducând asupra poporului di-
ferite încercări. „Însă când au 
trimis căpeteniile Babilonu-
lui… Dumnezeu l-a părăsit ca 
să-l încerce pentru ca să cu-
noască tot ce era în inima lui.” 
(2 Cronici 32:31). 

Despre cine este vorba? 
Cui intenționează Dumnezeu 
să-i facă cunoscut adevărul 
despre propria-i inimă: mie și 
ție. Nouă, celor care mărturi-
sim că suntem copiii Săi.

„Adu-ți aminte de tot dru-
mul pe care te-a călăuzit 
Domnul Dumnezeul tău, în 
timpul acestor ani … ca să te 
smerească și să te încerce, ca 
să-ți cunoască pornirile inimii 
și să vadă dacă ai să păzești 
sau nu porunca Lui. Astfel 
te-a smerit…” (Deut. 8:2-3). 

Din nou întrebarea: Cine 
să cunoască? Nu știa Dumne-
zeu ce se ascunde în inima 
omului? Cine are nevoie de 
cunoaștere? Ce scop au încer-
cările, smerirea și suferința la 
care ne supune uneori?

Noi suntem cei care avem 
nevoie să ne cunoaștem ascun-
zișurile tainice ale inimii, des-
pre care Martorul credincios 

Să nu uiți…!
„Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, 

până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile 
şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.” 

                                       (Deuteronom 8:11).
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 „Lasă ca imaginaţia să-ţi înfăţişeze 
căminul celor mântuiţi şi nu uita că el va fi mult 

mai măreţ decât poate cea mai strălucită 
imaginaţie a ta să şi-l închipuie. 

Căci este scris: “Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, 
urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au 

suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dum-
nezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2,9).” 

- C.C.H. cap. Cunoașterea de Dumnezeu -

declară că nu avem cunoștință. 
Avem un Dumnezeu iubi-

tor care dorește nu doar să ne 
conștientizeze de starea noas-
tră, ci ne oferă și soluții. Ceea 
ce avem de făcut este simplu și 
la îndemâna oricui: „Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este 
credincios și drept ca să ne 
ierte păcatele și să ne curețe 
de orice nelegiuire”. (1 Ioan 
1:9). Păcatele care vor fi ierta-
te sunt cele de care ne dăm 
seama că sunt păcate, pe care 
le mărturisim și pentru care 
implorăm iertare în meritele 
Domnului Hristos. 

Ce se întâmplă însă cu cele 
despre care nu știm? Întreba-
rea este: de ce nu știm? Avem 
vreun motiv să nu putem face 
deosebire între bine și rău? 
Singurul impediment pe care 

l-am putea întâm-
pina este senzația 
că stăm bine. Pen-
tru problemele pe 
care le avem, chiar 
și pentru lipsa dis-
cernământului, a 
incapacității de a 
face deosebirea în-
tre bine și rău, 
Dumnezeu oferă 
soluții.  El nu poa-
te alege însă în lo-
cul nostru să do-
rim schimbarea. 
„Te sfătuiesc”, 
spune Martorul 
credincios, „să 
cumperi de la 
Mine aur curăţat 
prin foc, ca să te 
îmbogăţești; și ha-

ine albe, ca să te îmbraci cu ele 
și să nu ţi se vadă rușinea goli-
ciunii tale; și doctorie pentru 
ochi, ca să-ţi ungi ochii și să 
vezi.” (Apoc. 3:18). 

Intenția lui Dumnezeu nu 
este doar aceea de a ne pune în 
față oglinda, pentru a ne în-

grozi în fața realității. El ne 
vrea binele.  „Căci Eu știu 
gândurile pe care le am cu pri-
vire la voi, zice Domnul, gân-
duri de pace, și nu de nenoro-
cire, ca să vă dau un viitor și o 
nădejde. Voi Mă veţi chema și 
veţi pleca; Mă veţi ruga, și vă 
voi asculta. Mă veţi căuta, și 
Mă veţi găsi, dacă Mă veţi că-
uta cu toată inima.” (Ieremia 
29:11-13). 

”Vezi să nu uiţi pe Dom-
nul, Dumnezeul tău, până 
acolo încât să nu păzești po-
runcile, rânduielile și legile 
Lui, pe care ţi le dau azi.” 
(Deut. 8:11). 

Am speranța că cel puțin 
unii dintre noi nu vom uita și 
ne vom trezi, înainte de a fi 
prea târziu, și vom „mișca” lu-
mea, nu atât prin vocile noas-
tre, ci mai ales prin viețile 
noastre, consacrate pe deplin 
în slujba Domnului. 

Doru Sîrbu

Meditații
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După ce S-a întors din 
pustie, unde a fost ispitit, 
Domnul Isus Și-a început lu-
crarea publică de predicare a 
Evangheliei. Cei doisprezece 
ucenici au format nucleul 
principal folosit de El, colabo-
ratorii Săi în lucrarea pe care a 
început-o.

Analizând câteva detalii 
raportate în Sfânta Scriptură, 
despre caracterul acestor oa-
meni, putem observa cu uimi-
re faptul că ei nu erau niște 
oameni perfecţi, ci oameni 
obișnuiţi, din categorii sociale 
diferite, cu ocupaţii diferite, 
cu temperamente diferite, tră-
sături care au ieșit în evidenţă 
în anumite circumstanţe ale 
vieții lor. 

Doresc să-l caracterizăm 
în acest articol pe cel mai tâ-

năr dintre apostoli, pe Ioan, 
cel care, împreună cu fratele 
său erau numiţi „Boanerghes”, 
care tălmăcit înseamnă: „Fiii 
tunetului” (Marcu 3:17). 

Vom urmări aspecteale ca-
racterului acestui ucenic, pre-
cum și procesul prin care este 
transformat fundamental în 
timpul celor trei ani și jumă-
tate, alături de Isus, exemplul 
său fiind un model pentru cei 
tineri și nu numai. 

Chemarea
„A văzut pe Iacov, fiul lui 

Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, 
care și ei erau într-o corabie și 
își dregeau mrejele. Îndată i-a 
chemat și ei au lăsat pe tatăl 
lor, Zebedei, în corabie cu cei 
ce lucrau pe plată, şi au mers 
după El”. (Marcu 1:19,20). 

Ioan era pescar de meserie, 
moștenind această îndeletni-
cire de la tatăl său. Pescuitul 
era afacerea familiei lor, în 
echipa de lucru ei având și alte 
persoane angajate, care lucrau 
contra cost. Când Isus a trecut 
pe lângă ei și le-a adresat che-
marea, deși erau ocupaţi cu 
repararea mrejelor rupte, ei 
n-au pus întrebări de genul: 
Unde să merg? Unde vom lo-
cui? Care va fi sursa financia-
ră? Care vor fi riscurile pe care 
le voi întâmpina? Raportul 
Scripturii ne relatează că au 
lăsat totul, au mers după El. 

„O fire rea, dorinţă după 
răzbunare, spirit de critică, 
toate acestea se aflau în uceni-
cul iubit. Dar, sub toate aces-
tea, Învăţătorul divin a văzut o 
inimă arzătoare, sinceră și  

Minunea 
transformării

„Noi Îl iubim pentru că El 
ne-a iubit întâi”. 1 Ioan 4:19.

Meditații
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iubitoare. Isus a mustrat lăco-
mia sa, i-a dezamăgit ambiţiile 
și i-a pus la încercare credinţa. 
Dar i-a descoperit cam ce do-
rea sufletul lui – frumuseţea 
sfinţeniei, puterea transforma-
toare a iubirii”. (I.F.A. pg. 540).

De-a lungul timpului, 
până în zilele noastre, Dum-
nezeu a folosit și încă foloseș-
te aceeași metodă de a chema 
tineri, tinere și nu numai, ca să 
fie ucenici ai Săi în diferitele 
ramuri ale lucrării Evangheli-
ei. Atunci când poate ești an-
grenat în profesia ta, ocupat 
cu studiile tale, cu afacerile 
cotidiene, Domnul Isus îţi 
adresează chemarea: „Vino 
după Mine!” Ești dispus(ă) să 
renunţi la planurile tale, la ca-
riera ta, la confortul tău și să 
accepţi o viaţă de tăgăduire de 
sine, din dragoste pentru El și 
semenii tăi, care zac în întu-
nericul acestei lumi?

Trimiterea în vestirea  
Evangheliei 

Tânărul Ioan face parte 
din cei doisprezece apostoli 
cărora, după o anumită peri-
oadă de timp, Isus „le-a dat 
putere să scoată afară duhurile 
necurate și să tămăduiască 
orice fel de boală și orice fel 
de neputinţă”. (Matei 10:1), 
după care au fost trimiși să 
propovăduiască Evanghelia. 
În capitolul 10 din Matei este 
descris în detaliu modul în 
care au fost trimiși apostolii în 
lume, precum și avertizarea pe 
care Isus le-a făcut-o cu privi-

re la felul în care aveau să fie 
primiţi de către oameni. Ci-
tind acest pasaj rămânem ui-
miţi de lucrurile pe care aveau 
să le întâmpine. Ei urmau să 
plece în lucrare mergând fără 
rezerve de hrană, bani, haine 
sau încălţăminte, iar apoi, în 
unele locuri aveau să fie pri-
miţi, iar în altele respinși, bă-
tuţi, judecaţi înaintea dregă-
torilor, urâţi, prigoniţi. El le-a 
zis: „Iată, Eu vă trimit ca pe 
niște oi în mijlocul lupilor. 
Fiţi dar înţelepţi ca șerpii și 
fără răutate, ca porumbeii”. 
(Matei 10:16).   

Circumstanţe dure și im-
previzibile aveau să pună la 
încercare, în cel mai înalt grad, 
caracterul lui Ioan și al celor-
lalţi, scoţând la iveală atât tră-
săturile bune ale caracterelor 
lor, cât și slăbiciunile și defec-
tele. 

Dorinţa de răzbunare  
pentru cei ce i-au respins

Când, într-un sat al sama-
ritenilor, Isus și ucenicii Săi 
nu au fost primiţi, Ioan și fra-
tele său au reacţionat printr-o 
propunere categorică: „Doam-
ne, vrei să poruncim să se co-
boare foc din cer și să-i mistu-
ie, cum a făcut Ilie?” (Luca 
9:54). Dacă acești oameni ar fi 
fost nimiciţi așa cum au cerut 
ucenicii, lucrarea lui Hristos 
ar fi lăsat o influenţă negativă 
și mulţi oameni aveau să-L 
primească de frica pedepsei, a 
morţii, ceea ce ar fi în contra-
dicţie cu caracterul lui Dum-

nezeu. „Isus S-a întors spre ei, 
i-a certat și le-a zis: Nu știţi 
de ce duh sunteţi însufleţiţi! 
Căci Fiul omului a venit nu ca 
să piardă sufletele oamenilor, 
ci să le mântuiască. Și au ple-
cat în alt sat”. (Luca 9:55,56). 

Misiunea lui Hristos nu 
este aceea de a-i constrânge 
pe oameni să-L primească. 
Numai Satan și oamenii stăpâ-
niţi de duhul său caută să for-
ţeze conștiinţa. Sub pretenţia 
râvnei pentru neprihănire, oa-
menii se asociază cu îngerii răi, 
ca să aducă suferinţă asupra 
semenilor lor, pentru a-i con-
verti la ideile lor religioase, dar 
Hristos Se arată totdeauna 
plin de îndurare, căutând toto-
dată să câștige inimile oameni-
lor prin descoperirea iubirii 
Sale. El nu poate să îngăduie 
un rival în suflet, nici să pri-
mească un serviciu făcut pe ju-
mătate; El dorește o slujire de 
bunăvoie a inimii, sub îndem-
nul iubirii. Nu poate exista o 
dovadă mai convingătoare că 
avem duhul lui Satan, decât 
tendinţa de a-i răni și a-i dis-
truge pe aceia care nu aprecia-
ză lucrarea noastră sau lucrează 
astfel decât considerăm noi că 
ar fi bine. Orice făptură uma-
nă, cu trup, suflet și spirit, este 
proprietatea lui Dumnezeu. 
Hristos a murit pentru a-i răs-
cumpăra pe toţi oamenii”. 
(H.L.L. pg.488).

La dreapta sau la stânga Lui
Deși Domnul Hristos le 

explica de multe ori scopul ve-
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nirii Sale precum și natura lu-
crării Sale de salvare a oame-
nilor din păcat, gândul 
ucenicilor era la instaurarea 
Învăţătorului lor, ca Împărat 
puternic în Israel, îndepărtând 
astfel jugul roman. Prin inter-
mediul mamei lor, fiii lui Ze-
bedei și-au exprimat dorinţa 
de a ocupa locurile cele mai 
favorizate, alături de El, atunci 
când măreţul eveniment urma 
să aibă loc. „Atunci mama fii-
lor lui Zebedei s-a apropiat de 
Isus împreună cu fiii ei și I s-a 
închinat, vrând să-I facă o ce-
rere. El a întrebat-o: „Ce vrei?” 
„Poruncește”, I-a zis ea, „ca, în 
Împărăţia Ta, acești doi fii ai 
mei să șadă unul la dreapta și 
altul la stânga Ta. „Drept răs-
puns Isus a zis: „Nu știţi ce 
cereţi. Puteţi voi să beţi paha-
rul pe care am să-l beau Eu și 
să fiţi botezaţi cu botezul cu 
care am să fiu botezat Eu?” 
„Putem”, I-au zis ei. Şi El le-a 
răspuns: „Este adevărat că veţi 
bea paharul Meu şi veţi fi 
botezaţi cu botezul cu care am 
să fiu botezat Eu; dar a şedea 
la dreapta şi la stânga Mea nu 
atârnă de Mine s-o dau, ci 
este păstrată pentru aceia 
pentru care a fost pregătită de 
Tatăl Meu. Cei zece, când au 
auzit, s-au mâniat pe cei doi 
fraţi.” (Matei 20:20-24). 

Şi cu acea ocazie au ieşit la 
iveală dorinţele egoiste ale 
unui caracter firesc, dorinţa 
după renume, înălţare de sine, 
care au stârnit reacţiile celor-
lalţi ucenici. „În Împărăţia lui 
Dumnezeu locul nu este 

dobândit prin favoritism. Nu 
este câștigat și nici nu este 
primit printr-o împărţire ar-
bitrară. El este rezultatul ca-
racterului. Cununa și tronul 
sunt semnele atingerii unei 
anume stări – semne ale biru-
inţei asupra ta însuţi, prin ha-
rul Domnului nostru Isus 
Hristos”. (IFA. cap. 53).

La sfânta cină
În camera de sus, în timpul 

cinei, când Isus le destăinuia 
faptul că trădătorul este unul 
dintre cei doisprezece ucenici, 
Ioan era cel mai aproape de 
Maestrul său, „stătea la masă 
culcat pe sânul lui Isus” (Ioan 
13:23). 

Deși a fost mustrat dese-
ori, acest apostol manifesta 
atâta dragoste pentru Învăţă-
torul lui, privea cu atenţie la 
fiecare aspect al caracterului 
lui Isus, până când caracterul 
său cât și aspectul exterior 
s-au transformat după mode-
lul favorit. Cât de mult preţu-
im noi astăzi ocaziile de sfânta 
cină, de părtășie cu fraţii și 
surorile din comunitate, de 
prezenţa lui Isus la astfel de 
ocazii deosebite?

„O altă obligaţie, prea ade-
sea trecută ușor cu vederea – o 
obligaţie care trebuie să fie 
prezentată fără echivoc înain-
tea tinerilor, care au fost con-
știentizaţi în ce privește cerin-
ţele pe care le are Hristos – este 
aceea faţă de legătura cu bise-
rica. Legătura dintre Hristos 
și biserica Sa este foarte strân-
să și sfântă – El fiind Mirele, 

iar biserica, mireasa, El, Ca-
pul, iar biserica, trupul. Legă-
tura cu Hristos, prin urmare, 
presupune legătura cu biserica 
Sa. Biserica este organizată 
pentru slujire; iar într-o viaţă 
în care Îi slujim lui Hristos, 
legătura cu biserica este unul 
din primii pași. Loialitatea 
faţă de Hristos pretinde îm-
plinirea cu credincioșie a în-
datoririlor din biserică. Aceas-
ta este o parte importantă din 
pregătirea unei persoane; iar 
într-o biserică inspirată de 
viaţa Stăpânului, ea va deter-
mina în mod direct efortul 
pentru lumea din afară”. 
(Educaţia, pg. 269, 270). 

În sa la de judecată şi lângă 
cruce 

Despre Ioan avem dovezi 
că L-a însoţit pe Domnul 
Hristos în sala de judecată, iar 
apoi el a stat alături de mama 
Mântuitorului, la piciorul cru-
cii. Lui Ioan, Domnul Hristos 
i-a încredinţat-o pe mama Sa, 
iar ucenicul a primit cu bucurie 
această misiune solemnă. (Ioan 
19:26,27).

După înviere 
Când vestea despre învierea 

lui Isus a ajuns la urechile uce-
nicilor, Petru și Ioan s-au gră-
bit să meargă la mormânt, ca 
să vadă cu exactitate cum stau 
lucrurile. În ciuda dezamăgiri-
lor prin care trecuse cât și a di-
feritelor zvonuri care erau răs-
pândite cu privire la Isus, acest 
ucenic manifesta atâta dragos-
te pentru Învăţătorul Său, o 
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dragoste care dezvolta în el o 
încredere în Cel pe care-L 
iubea și prețuia. Atunci când a 
văzut mormântul gol, a crezut 
că Isus înviase. 

La marea Tiberiadei
Câţiva dintre ucenici au 

mers la Marea Tiberiadei 
pentru a prinde pește, întor-
cându-se astfel la vechea lor 
meserie. Însă după o noapte 
de eșec și dezamăgire nu au 
reușit să prindă nimic. Dimi-
neaţa Isus S-a arătat pe ţărm, 
dar ei nu L-au cunoscut. Isus 
le-a poruncit să arunce mreaja 
în partea dreaptă a corabiei și, 
spre surprinderea lor, mrejele 
s-au umplut de pești. În acel 
moment, ucenicul pe care-l 
iubea Isus, L-a recunoscut pe 
Învăţătorul său și i-a spus lui 
Petru: „Este Domnul”. (Ioan 
21:7). 

„Ioan este deose-
bit printre ceilalţi 
apostoli prin aceea 
că era „ucenicul pe 
care-l iubea Isus” 
(Ioan 21:20). Se pare 
că el se bucurase de o 
deosebită prietenie 
din partea lui Hris-
tos și a primit multe 
dovezi ale încrederii 
și iubirii Mântuito-
rului. El a fost unul 
din cei trei cărora li 
s-a îngăduit să fie 
martori ai slavei lui 
Hristos pe muntele 
Schimbării la faţă și a 
agoniei Sale din 
Ghetsimani și în 
grija lui a încredinţat 

Domnul pe mama Sa în acele 
ultime ceasuri ale chinului 
Său.

 Simpatiei Mântuitorului 
pentru ucenicul iubit, acesta 
i-a răspuns cu toată tăria unei 
călduroase devoţiuni. Ioan 
s-a agăţat de Hristos așa cum 
se agaţă viţa de vie de arac. 
Pentru Învăţătorul său, el a 
înfruntat curajos primejdia 
sălii de judecată și a zăbovit 
lângă cruce; și, la vestea că 
Hristos a înviat, el s-a grăbit 
la mormânt, și în râvna sa l-a 
întrecut chiar și pe înflăcăra-
tul Petru.” (I.F.A. pg. 540). 

O cunoaştere şi mărturisire 
din experienţa personală

Prin legătura strânsă cu 
Domnul Hristos, în timpul 
celor trei ani și jumătate, viaţa 
acestui ucenic este profund 

schimbată prin puterea Du-
hului Sfânt și a harului trans-
formator. Din fiu al tunetului, 
calificativ reprezentativ pen-
tru caracterul său firesc, a 
ajuns să fie numit „ucenicul 
dragostei”, nume ce indica la 
schimbarea care avusese loc în 
caracterul său. 

„Ei puteau spune ceea ce 
știau, ce văzuseră, ce auziseră 
și ce simţiseră singuri din pu-
terea lui Hristos. Lucrul aces-
ta îl poate face oricine a fost 
atins în inima lui de harul lui 
Dumnezeu. Ioan, ucenicul iu-
bit, scria: „Ce era de la înce-
put, ce am auzit, ce am văzut 
cu ochii noștri, ce am privit și 
ce am pipăit cu mâinile noas-
tre, cu privire la Cuvântul vie-
ţii... Ce am văzut și am auzit, 
aceea vă vestim și vouă”  
(1 Ioan 1:1-3). Ca martori ai 
lui Hristos, trebuie să spunem 
ce știm, ce am văzut, auzit și 
simţit. Dacă L-am urmat pe 
Isus pas cu pas, vom avea ceva 
foarte precis de spus cu privire 
la felul în care El ne-a condus. 
Putem spune cum am pus la 
probă făgăduinţa Lui și am 
văzut că este adevărată. Putem 
mărturisi ceea ce știm despre 
harul lui Hristos. Aceasta e 
mărturisirea pe care o cere 
Domnul și din lipsa căreia lu-
mea piere.” (H.L.L. pg. 341). 

Ce privilegiu minunat au 
avut ei să fie în legătură zilni-
că, timp de trei ani, cu acea 
viaţă dumnezeiască, de la care 
a pornit orice impuls dătător 
de viaţă, care a binecuvântat 
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lumea! Mai presus decât tova-
rășii lui, Ioan, ucenicul iubit, 
s-a predat acestei minunate 
iubiri. El spune: „Viaţa a fost 
arătată și noi am văzut-o și 
mărturisim despre ea și vă 
vestim viaţa veșnică, viaţă care 
era la Tatăl și care ne-a fost 
arătată”. „Noi toţi am primit 
din plinătatea Lui, și har după 
har” (1 Ioan 1:2; Ioan 1:16).

Apostolii Domnului nos-
tru nu aveau nimic care să 
aducă slavă persoanei lor. Era 
evident că succesul lucrării lor 
se datora numai lui Dumne-
zeu. Viaţa acestor oameni, ca-
racterul pe care și l-au format 
și lucrarea cea mare pe care 
Dumnezeu a adus-o la înde-
plinire prin ei constituie o do-
vadă puternică de ceea ce va 
face El pentru aceia care sunt 
ascultători și gata de a învăţa. 
Acela care Îl iubește mai mult 
pe Hristos va face cel mai 
mult bine. Nelimitată va fi efi-
cienţa celui care, dând eul la o 
parte, dă prilej Duhului Sfânt 
să lucreze asupra inimii și tră-
iește o viaţă deplin consacrată 
lui Dumnezeu. Dacă oamenii 
vor suporta disciplina necesa-
ră fără să se plângă și fără să 
slăbească pe cale, Dumnezeu 
îi va învăţa în fiecare oră și în 
fiecare zi. El dorește să desco-
pere îndurarea Sa. Dacă po-
porul Său va îndepărta piedi-
cile, El va revărsa apele 
mântuirii ca niște râuri boga-
te, care să curgă prin canale 
omenești. Dacă oamenii cu 
viaţă umilă ar fi fost încurajaţi 

să facă tot binele pe care l-ar 
putea face, dacă nu s-ar fi așe-
zat asupra lor mâini care să le 
înăbușe zelul, ar fi fost o sută 
de lucrători pentru Hristos 
acolo unde astăzi nu e decât 
unul.” (H.L.L. pg. 251, 252). 

„Profunzimea și căldura 
iubirii lui Ioan faţă de Învăţă-
torul Său nu alcătuiau moti-
vul iubirii lui Hristos faţă de 
ei, ci efectul acestei iubiri. 
Ioan a dorit să ajungă aseme-
nea lui Isus și, sub influenţa 
transformatoare a iubirii lui 
Hristos, el a devenit blând și 
smerit. Eul era ascuns în Isus. 
Mai presus de oricare dintre 
tovarășii săi, Ioan s-a supus 
puterii acelei vieţi uimitoa-
re… Ioan cunoștea pe Mântu-
itorul dintr-o experienţă 
practică. Învăţăturile Maes-
trului erau săpate în sufletul 
său. Când mărturisea despre 
harul Mântuitorului, vorbirea 
lui simplă era convingătoare 
datorită iubirii de care era pă-
trunsă întreaga lui fiinţă. Iubi-
rea profundă a lui Ioan pentru 
Hristos era ceea ce îi făcea 
totdeauna să dorească să fie 
cât mai aproape 
de El. Mântui-
torul iubea pe 
toţi cei doispre-
zece, dar Ioan 
era spiritul cel 
mai primitor. El 
era mai tânăr 
decât ceilalţi și, 
cu o încredere 
mult mai mare 
ca aceea a unui 

copil, și-a deschis inima lui 
Isus. În felul acesta a ajuns să 
fie cel mai iubit de Hristos, și 
prin el au fost vestite oameni-
lor cele mai profunde învăţă-
turi spirituale ale Mântuito-
rului”. (H.L.L. pg. 545, 546). 

„Noi toţi privim cu faţa 
descoperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului și suntem 
schimbaţi în același chip al 
Lui, din slavă în slavă, prin 
Duhul Domnului”. (2 Corin-
teni 3:18). 

Îţi doreşti o astfel de 
transformare în viaţa ta? 
Doreşti să-ţi predai dorinţele 
tale, defectele tale, planurile 
tale, în mâna lui Dumnezeu, 
pentru ca prin harul Său şi 
privind la Isus să poţi imita 
exemplul Său? Fie ca aceasta 
să fie experienţa noastră, ca să 
avem bucuria de a fi martorii 
Săi în această lume, iar apoi să 
ne putem bucura o veşnicie 
împreună cu Acela care ne-a 
iubit şi răscumpărat! Amin.

Gheorghe Ulici
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Există în inima omului 
o tendinţă: aceea de a 

fi singur, de a se ascunde, de a 
nu fi văzut, în special atunci 
când face răul. Originea aces-
teia se află în despărţirea de 
Dumnezeu, în neascultare, și 
în  păcat. 

Despre primii noștri părinți 
se spune: “…când prezența di-
vină se manifesta în grădina 
Eden, în nevinovăția și sfinţe-
nia lor, ei salutau cu bucurie 
apropierea Creatorului lor; dar 
acum, (după păcătuire ), ei au 
fugit plini de groază, căutând să 
se ascundă în cele mai retrase 
colțuri ale grădinii.“ P.P. pg. 57. 

Când se ascunde omul ? 
“În vinovăţie există temere. 

Sufletul care este liber de păcat 
nu dorește să se ascundă de lu-
mina cerului.”P.P. pag. 330. 

“Aceasta este starea inimii 
nerenăscute. O astfel de inimă 

nu este în armonie cu Dum-
nezeu și, deci, nu găsește nici 
o bucurie în comuniunea cu 
El. Păcătosul nu poate fi feri-
cit în prezența lui Dumnezeu 
și de aceea o va ocoli, se va re-
trage…” C.C.H. pg. 17. 

În câteva exemple biblice 
observăm această dorinţă de a 
face ceva în ascuns, fără să fii 
văzut. Cain, Acan, Ghehazi, 
Iuda, Anania si Safira, etc…
au plănuit și acţionat conside-
rând că nimeni nu cunoaște 
intenţiile ascunse ale inimii 
lor, însă de fiecare dată obser-
văm că urmările au fost dure-
roase sau chiar fatale.

Spiritul acesta se vede și 
azi printre noi. Vrăjmașul su-
fletelor amăgește oamenii 
pretinzând că le oferă ceva 
mai bun, mai plăcut, mai de 
dorit. Pofte, pasiuni, plăceri 
ascunse, ademenitoare, sunt 
oferite tuturor, împreună cu 

falsa afirmație: ,,Hotărât, că 
nu veţi muri!” 

“Apele furate sunt dulci, și 
pâinea luată pe ascuns este 
plăcută!” (Prov.  9:17).

În adolescenţă aveam un 
vecin apropiat de vârsta mea, 
care îmi era prieten, și de mul-
te ori eram împreună. Lua 
câte o ţigară pe ascuns, fiind 
foarte atent să nu fie văzut de 
părinţi. Cu trecerea timpului, 
acest lucru se întâmpla din ce 
în ce mai des. Până într-o zi 
când l-am văzut fumând în 
prezenţa lor. Când eram sin-
guri l-am întrebat: “Ce faci, 
nu te mai ascunzi de părinţi ?” 
El mi-a răspuns: “Nu, (ei) știu 
că fumez și nu mai îmi zic ni-
mic. Dar știi ceva, parcă era 
“mai bun” atunci când o fă-
ceam  pe ascuns… “  De ce 
este ,,dulce” păcatul făcut in 
ascuns? De unde această plă-
cere pentru păcate ascunse ?

Plăcerile 
ascunse 
ale păcatului
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“Nu este nimic mai perfid 
decât înșelăciunea păcatului. 
Satan nu vine cu o mulțime de 
ispitiri deodată. El ascunde 
aceste ispitiri sub masca a ceva 
bun; amestecă unele mici 
îmbunătățiri cu nebunie și 
distracţie și îndeamnă suflete-
le înșelate să se angajeze în 
acestea, pe motivul că urmea-
ză să se obţină un mare bine.”   
2 T. pg. 142. 

“… în ziua când veţi mânca 
din el, vi se vor deschide ochii, 
și veţi fi ca Dumnezeu…”

Dar ,,răul reușește numai 
în aparenţă, nu și în realitate. 
Copilului care chiulește de la 
școală, tânărului care este le-
neș la lecţii, funcţionarului sau 
ucenicului care nu slujește in-
tereselor patronului său, omul 
din orice afacere sau profesie, 
care nu este credincios res-
ponsabilităţilor sale cele mai 
înalte, le-ar putea plăcea să 
creadă că, atâta vreme cât răul 
este ascuns, au un avantaj. Dar 
nu este așa; se înșală. Recolta 
vieţii este caracterul, și acest 
lucru determină destinul, atât 
pentru viaţa aceasta, cât și 
pentru cea viitoare.” Educația, 
pg. 109.

„Multe căi pot părea bune …”  
Cuvântul lui Dumnezeu 

oferă nenumărate avertizări, 
în această privinţă, adresate în 
special celor tineri. El dorește 
să-i înveţe că fericirea este la  
îndemâna tuturor, descoperită 
clar, pe o singură cale, nu pe 
cărări ascunse, neîngăduite, 
vătămătoare și primejdioase . 

“Mi-au fost arătate multe 
cazuri și sufletul mi-a fost bol-
nav și dezgustat descoperind 
vieţile lăuntrice și stricăciunea 
inimii fiinţelor omenești… 
Sufletul meu plânge pentru ti-
nerii care își formează carac-
terele în acest veac degenerat. 
…Doar foarte puţini tineri 
sunt liberi de obiceiuri strica-
te.”  2 T. pg. 349.

„Lumea este plină de cap-
cane puse pentru picioarele 
celor tineri. Ei nu pot vedea 
primejdiile ascunse sau capă-
tul înfricoșător al potecii care 
le pare calea fericirii. Prin în-
găduirea apetitului și pasiunii, 
energiile lor sunt irosite și mi-
lioane de oameni sunt ruinați 
atât pentru lumea aceasta, cât 
și pentru cea care va veni.” 
D.V. pg. 371. 

 „Am o durere în inimă 
când îmi amintesc cât de mul-
ţi copii ai părinţilor care pă-
zesc Sabatul își ruinează su-
fletul și trupul cu vicii ascun-
se.”  2 T.,  pag. 402.

„Sunt tineri care sunt alt-
ceva decât ceea ce par a fi. Ei 
par cinstiţi și curaţi, dar sunt 
ca niște morminte văruite, 
frumoase pe dinafară, dar 
murdare pe dinăuntru. Inima 
este pătată, întinată de păcat; 
raportul despre ei stă în curţile 
cerești.”Evangh. pg. 51.  

„Colegiul nostru este 
frecventat de tineri care, ne-
bănuiţi de părinţi sau tutori, 
dau târcoale barurilor, beau 
bere, joacă cărţi și iau parte 
la jocurile de biliard.” 4 T., 
pg.436. 

„Creștinul adevărat nu va 
intra în nici un loc de distrac-
ţie și nu se va angaja în nici o 
activitate asupra căreia nu se 
poate cere binecuvântarea lui 
Dumnezeu. El nu va fi de gă-
sit la teatru, în sala de biliard 
sau în cea de popice. El nu se 
va uni cu cei ce dansează și 
nu-și va permite nici o altă 
plăcere atrăgătoare, care L-ar 
alunga pe Hristos din minte.” 
Solii pt. tineret  pg. 398

„Prieteni tineri, nu faceţi 
în faţa străinilor nici un lucru 
pe care nu l-aţi face înaintea 
tatălui vostru și a mamei voas-
tre sau de care v-ar fi rușine 
înaintea lui Hristos și a sfinţi-
lor îngeri.” Evangh. pg. 53.

„…dar la urmă se văd că duc la 
moarte.”

„Acela care găsește plăcere 
în a stărui să privească scene 
murdare, care se dedă la gân-
duri urâte, la priviri pofticioa-
se, poate fi ușor atras de păca-
te făţișe, cu toată povara lor de 
rușine și chinuri sfâșietoare.” 
Cugetări, pg. 60. 

“Viciul ascuns nimicește 
hotărârile bune, înalte, efortu-
rile sincere și puterea de voin-
ţă care contribuie la formarea 
unui caracter creștin.”Mărturii 
cu privire la comportament se-
xual, adulter şi divorţ, pg 121.

„Nu este nimic acoperit, 
care nu va fi descoperit, nici 
ascuns, care nu va fi cunoscut.”     
(Luca 12:2).

„Păcatul poate fi ascuns, ne-
gat, acoperit de tată, de mamă, 
de soţie, de copii și de prieteni; 
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nimeni altul în afară de făptașul 
vinovat n-ar putea să aibă nici 
cea mai slabă bănuială cu privire 
la păcat; dar el este descoperit în 
faţa inteligenţelor cerului.” Ma-
rea Luptă, cap. 28.

„S-ar putea ca oamenii să 
izbutească pentru un timp să-
și ascundă abaterile de ochii 
semenilor lor, dar vor culege 
tot atât de sigur suferinţe, boli, 
nebunie sau moarte, roadele 
faptelor lor rele. Iar dincolo de 
viaţa aceasta, așteaptă judeca-
ta, care va da ca răsplată pe-
deapsa veșnică.”  P.P. pg. 461

„…însă chiar dacă ar fi po-
sibil să-și ascundă faptele rele 
de oameni și de Dumnezeu, 
faptul că el însuși le știe are un 
efect degradant asupra minţii 
și caracterului său. O singură 
faptă nu ne formează caracte-
rul, însă ea îndepărtează o ba-
rieră, iar următoarea ispită 
este mai ușor preluată până 
când se formează obiceiul de 
tergiversare, minciună și ne-
cinste, iar în omul respectiv nu 
mai poţi avea încredere.” Că-
minul Advent, pg. 392

„Dr. John Cheyne nu și-a 
uitat obligaţiile faţă de Dum-
nezeu atunci când a ajuns 
într-o poziţie înaltă în profe-
sia sa. El a scris odată unui 
prieten: „Poate vrei să știi care 
este starea mea sufletească. 
Mă umilesc până în ţărână la 
gândul că s-ar putea să existe 
o singură faptă în viaţa mea 
atât de ocupată care să nu su-
porte privirea unui Dumne-
zeu sfânt. “ Lucrarea Misionar 
Medicală, pag.  51.

„Voi toţi sunteţi fii ai lumi-
nii și fii ai zilei. Noi nu sun-
tem ai nopţii, nici ai întuneri-
cului.” (1Tes. 5:5).                                                                                                                                           

„Cei ce vor să aibă înţelep-
ciune de la Dumnezeu nu tre-
buie să devină nechibzuiţi în 
cunoașterea păcatului acestui 
veac pentru a deveni înţelepţi. 
Ei ar trebui să-și închidă ochii 
să nu poată vedea și învăţa răul, 
să-și astupe urechile ca nu 
cumva să audă ceea ce este rău 
și să obţină acea cunoștinţă 
care ar păta curăţia gândurilor 
și faptelor lor. Trebuie să-și pă-
zească limba ca nu cumva să 
rostească vorbe corupte și în 
gura lor să se găsească vicleșug. 
Evitaţi citirea și vizionarea lu-
crurilor care sugerează gânduri 
necurate. Cultivaţi-vă puterile 
morale și intelectuale.” Îndru-
marea Copilului,  pg. 465.

„Ca unii care am lepădat 
meșteșugirile rușinoase și as-

cunse, nu umblăm cu vicleșug 
și nu stricăm Cuvântul lui 
Dumnezeu.” (2 Cor. 4:2).

„Dumnezeu curăţește un 
popor pentru a avea mâini și 
inimi curate spre a putea sta 
în faţa Lui la judecată. Stan-
dardul trebuie înălţat, imagi-
naţia trebuie curăţită; trebuie 
să se renunţe la practicile jos-
nice care se înlănţuie ca într-
un ciorchine, și sufletul să fie 
înălţat spre gânduri curate și 
practici sfinte. Toţi cei care 
vor trece testul și încercarea 
care se află înaintea noastră 
vor fi părtași de natură divină 
și vor scăpa, pentru că nu au 
luat parte la aceasta, de întina-
rea care este în lume prin pof-
te.” Mărturii cu privire la com-
portament sexual, adulter şi 
divorţ, pg. 87.

 “Căutând să-ţi salvezi via-
ţa prin ascunderea greșelilor 
tale, o pierzi.” 2 T.,  pg. 304.
    

Ionel Aria

Eşti pus să fii lumină,
În noapte veghetor,
Să fii iubire-n lume
Şi trâmbiţă-n popor!

Eşti pus să duci Cuvântul
La cei pierduţi pe cale...
Să spui o vorbă dulce
Ce-aduce alinare!

Eşti pus să fii tu mâna
Ce-adesea se întinde
S-ajute pe sărman
Şi-n braţe îl cuprinde!

Şi ochii-nlăcrimaţi
Să-i ştergi cu un sărut,
Să-ţi dai pe ape pâinea
Şi să primeşti mai mult!

Eşti fiu ales de Domnul
În vie să-I slujeşti...
Prin Harul ce ţi-a dat
Talantul să-nmulţeşti!

Eşti fiu de Dumnezeu!
Ai fost ales din mii
Să moşteneşti o casă
Cu Domnu-n veşnicii!

Maria Luca

Ești pus să fii lumină...
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Cuvintele acestea au ră-
mas celebre, ele apar-

ţinând călugărului și marelui 
reformator, Martin Luther. 

În anul 1521 „un nou îm-
părat - Carol al V-lea - vine 
pe tronul Germaniei și trimi-
șii Romei s-au grăbit să-i pre-
zinte felicitările și să-l convin-
gă pe monarh să-și folosească 
puterea împotriva Reformei” 
(Tragedia veacurilor, pg. 145). 

Cu un an înainte de 1520 
Papa Leon al X-lea  a emis o 
bulă intitulată „Exsurge Do-
mine” în care sublinia că 41 
din cele 95 de teze formulate 
de Luther, sunt greșite. „Aten-
ţia tuturor era acum atrasă 
spre adunarea statelor germa-
ne care urmau să fie reunite la 
Worms, la scurtă vreme după 
urcarea lui Carol pe tronul 
imperiului. Probleme și inte-
rese politice importante ur-

mau să fie luate în discuţie de 
către acest consiliu naţional; 
pentru prima dată prinţii 
Germaniei urmau să se întâl-
nească cu tânărul lor monarh 
în forul adunării deliberative. 
Din toate părţile patriei au ve-
nit demnitarii bisericii și ai 
statului. Prinţi cu tradiţie, din 
clasa înaltă, puternici și mân-
dri de drepturile lor ereditare, 
eclesiastici princiari înflăcă-
raţi de conștienţa superiorită-
ţii lor în rang și putere, cava-
leri imperiali împreună cu 
purtătorii lor de arme și am-
basadori din ţări vecine și în-
depărtate - toţi aceștia s-au 
adunat la Worms. Însă, în 
această imensă adunare, su-
biectul care provocase cel mai 
adânc interes era cauza refor-
matorului saxon.” Idem. 

Dieta și-a ţinut lucrările 
între 28 ianuarie și 25 mai 

1521. Dușmanii căutau să-l 
sperie și să-l determine pe 
Luther să nu apară la Worms. 
În bula papală se spune că toţi 
„cei ce vor ajuta la prinderea 
lui, vor fi răsplătiţi pentru os-
teneală”. Dar Dumnezeu a dat 
curaj servului Său. Neclintit 
Luther a declarat: „Chiar dacă 
ar fi în Worms tot atâţia de-
moni câte ţigle sunt pe acope-
rișuri, tot voi intra în el”. 
(D’Aubigué, b. 7, cap. 3). Lui 
Luther i se cerea fie să nege 
declaraţiile anterioare, fie să-
și reafirme convingerile. Îna-
inte de ziua decisivă Luther a 
avut o noapte zbuciumată, 
asemănătoare cu noaptea 
strâmtorării lui Iacob. Iată un 
fragment din rugăciunea lui: 
„O, Dumnezeule, Atotputer-
nic și veșnic, cât de teribilă 
este lumea aceasta! Iată, își 
deschide gura să mă înghită și 

Aici stau! 
Nu pot altfel. 
Dumnezeu să-mi ajute!
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eu am atât de puţină încredere 
în Tine… Dacă ar trebui să-
mi pun încrederea numai în 
puterea lumii acesteia, totul 
s-a sfârșit… Ultimul meu ceas 
a venit, condamnarea mea a 
fost pronunţată. O, Dumne-
zeule, ajută-mă împotriva în-
tregii înţelepciuni a lumii. Fă 
aceasta… . Căci aceasta nu 
este lucrarea mea, ci a Ta … și 
este o cauză dreaptă și veșnică. 
O, Doamne, ajută-mă”. 

Astfel și-a ancorat Luther 
mintea în Dumnezeu, iar 
când a fost adus înaintea Die-
tei pe faţă lui nu se mai vedea 
nici o urmă de jenă sau teamă. 

Când și-a rostit discursul, 
lumina cerului i-a luminat 
faţa pentru că el a rămas sta-
tornic pe temelia sigură a Cu-
vântului lui Dumnezeu. În fi-
nal a spus: „Conștiinţa mea 
este legată de Cuvântul lui 
Dumnezeu, nu pot și nu voi 
retracta. Aici stau, nu pot al-
tfel; așa să-mi ajute Dumne-
zeu! Amin!”

Revenind la timpurile 
noastre, când fărădelegea, risi-
pa și corupţia se năpustesc 
peste noi, ca un val copleșitor, 
unde este glasul reformatoru-
lui? Se mai aude așa de clar? 

Spiritul Profeţiei spune că: 
„În familie Satan este la lucru. 
Steagul lui flutură chiar și în 
căminele zise creștine. Gelo-
zia, bănuielile, făţărnicia, în-
străinarea, rivalitatea, lupta, 
trădarea încrederii sacre, îngă-
duirea poftei se află acolo. În-
tregul sistem de principii și de 
învăţături religioase, care ar 
trebui să constituie temelia și 
structura vieţii sociale, pare a 
fi un edificiu gata să se prăbu-
șească în ruină.” (Tragedia 
Veacurilor, pg. 587). 

„Nu este suficient să avem 
intenţii bune; nu este suficient 
să facă cineva ce crede că este 
drept sau ceea ce un slujitor îi 
spune că este drept. Mântui-
rea sufletului său este în joc și 
trebuie să cerceteze Scripturi-
le pentru el însuși. Oricât de 

puternice i-ar fi convingerile, 
oricât de convins ar fi că sluji-
torul Evangheliei știe care 
este adevărul, acestea nu pot 
constitui pentru el o temelie.” 
(Tragedia Veacurilor, pg. 598). 

„Ferice de omul care gă-
sește înţelepciunea”, „Căci el 
este ca un pom sădit lângă 
ape, care-și întinde rădăcinile 
spre râu; nu se teme de căldu-
ră, când vine și frunzișul lui 
rămâne verde; în anul secetei, 
nu se teme și nu încetează să 
aducă roadă”. (Prov. 3:13; Ie-
remia 17:8). 

„Pentru a trezi interesul 
copiilor noștri pentru Biblie, 
trebuie ca noi să fim interesaţi 
de ea. Pentru a trezi în ei dra-
gostea pentru studiu, trebuie 
ca noi să îl iubim”. (Educaţia, 
pg. 187). 

Pentru aceste ultime zile 
profeta declară: „Am văzut că 
timpul în care Isus mai este în 
locul prea sfânt este aproape 
încheiat și că acest timp nu 
mai poate dura decât foarte 
puţin. Orice timp liber pe care 
îl avem trebuie să fie petrecut 
cercetând Biblia, după care 
vom fi judecaţi în ultima zi”. 
(E.V. pg. 57,58). 

Fie ca temelia încrederii 
noastre să fie stânca Isus Hris-
tos și conștiinţa noastră să fie 
legată de Cuvântul lui Dum-
nezeu. Așa să ne ajute Dum-
nezeu! Amin!

Florin Gabriel Dărămuş

„Nu este suficient să avem intenţii bune; nu 
este suficient să facă cineva ce crede că este 
drept sau ceea ce un slujitor îi spune că este 
drept. Mântuirea sufletului său este în joc și 
trebuie să cerceteze Scripturile pentru el în-
suși. Oricât de puternice i-ar fi convingerile, 
oricât de convins ar fi că slujitorul Evangheli-
ei știe care este adevărul, acestea nu pot con-
stitui pentru el o temelie.” 

                                      (Tragedia Veacurilor, pg. 598). 
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„Singurul și cel mai înalt 
scop al școlii de Sabat este de 
a îndruma aceste suflete către 
Purtătorul poverilor, singurul 
și adevăratul Consilier (Învă-
țător)”. (Lucrarea pastorală,  
pg. 281). 

Fără această împlinire, o 
lucrare de excelență din punct 
de vedere tehnic [predare, răs-
puns, punctualitate (la înche-
ierea orei)] ar însemna un 
eșec. Acest adevăr a fost spus 
și „în ziua de pe urmă, care era 
ziua cea mare a praznicului, 
Isus a stătut în picioare și a 
strigat: Dacă însetează cineva 
să vină la Mine și să bea”. Ioan 
7:37. 

De ce acest principiu de 
viaţă? „Pentru ca nimeni să nu 
se laude înaintea lui Dumne-
zeu. Și voi prin El sunteţi în 
Hristos Isus. El a fost făcut de 
Dumnezeu pentru noi înţe-
lepciune, neprihănire, sfinţire 
și răscumpărare”. (1 Cor. 
1:29,30). „Căci despărţiţi de 
Mine nu puteţi face nimic” 
(Ioan 15:5), prin urmare 
Domnul Isus trebuie adus în 
viaţa noastră, în Sabatul 
Domnului, în Școala de Sabat. 

Școala de Sabat nu este 
condiţionată de o clădire. „În 
ziua Sabatului am ieșit afară 
pe poarta cetăţii, lângă un râu, 
unde credeau că se află un loc 
de rugăciune”.Dar ne putem 
noi permite un program de 
Sabat fără Școală de Sabat? 
Cu durere am auzit de un Sa-
bat petrecut la „iarbă verde” 
fără Școală de Sabat. 

După cum intelectul este o 
mare putere spre bine, când 
este bine folosit, și o mare pu-
tere spre rău când este rău fo-
losit, tot așa Școala de Sabat 
este o mare putere spre bine, 
să strângă pe mulţi însetaţi și 
risipiţi, sau o mare putere spre 
rău, de a tulbura apele și a iz-
goni pe cei care nu sunt chiar 
„morţi de sete”. 

Dacă cineva își dorește să 
trăiască în „Împărăţia Ceruri-
lor” cu adevărat, el trebuie să 
trăiască într-adevăr în această 
împărăţie de aici și de acum. 
Dacă cineva își dorește să 
frecventeze Școala de Sabat în 
cetatea lui Dumnezeu, el tre-
buie să-și facă cursurile la zi, 
în școala de aici. Pentru cei 
valizi nu se primesc înscrieri 

la frecvenţă redusă. Cel mai 
important aspect este că: lu-
crarea lui Dumnezeu poate fi 
adusă la îndeplinire doar în 
Spiritul lui Dumnezeu. Vom 
fi admiși în Școala cerească 
doar dacă aici participăm la 
procesul de învăţare, călăuziţi 
și stăpâniţi de spiritul cerului. 

Nimeni nu este prea tânăr 
sau prea bătrân ca să înveţe. 
Ca și colegi la școala de Sabat 
putem pătrunde ce este mai 
frumos, plăcut, util, prin di-
versitatea darurilor, ideilor cu 
privire la adevăr și nu împo-
triva lui. Nu vom avea nici o 
distanţă între generaţii pentru 
că în ambianţa cerului va fi 
doar o singură generaţie, cea 
veșnică (nici cea tânără, nici 
cea în vârstă). 

În cadrul școlii de Sabat, 
care este inima activităţii în 
biserică și în afară, avem de 
făcut multe schimbări spre 
bine. 

 „Văd inimi de fier și mă 
gândesc că ar trebui să ne ru-
găm pentru inimi de carne”. 
(Lucrarea pastorală, p.277).

Cine și cum se poate face 
această operaţie? Să-i ascul-

Școala de Sabat

Școala 
înainte de școală 

și școala după școală
”Domnul m-a făcut cea dintâi dintre toate lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. 

Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul, … Căci cel ce mă 
găseşte, găseşte viața şi capătă bunăvoința Domnului”. Proverbe 8:22-36.
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tăm pe doi specialiști. Un  
chirurg cardiolog ajunge cu 
un autoturism la un mecanic 
foarte bun. Lucrează la motor, 
la valve și pistoane și autotu-
rismul trece testul cu foarte 
bine. Mecanicul, către doctor: 
„Eu am făcut cam același lu-
cru ca și dumneavoastră cu 
inima, dar la plată, diferenţa 
este foarte mare”. După un 
timp doctorul îi arată unde se 
află diferenţa: ”Tu ai făcut in-
tervenţia cu motorul oprit, eu 
trebuie să intervin fără ca ini-
ma să înceteze să bată”. 

Nu putem opri motorul 
Școlii de Sabat pentru repara-
ţie capitală, dar cu el pornit și 
în timpul mersului (ca și oște-
nii lui Ghedeon), ne putem 
încredinţa Marelui Medic, 
pentru a aduce acea suflare de 
viaţă din zi în zi și din Sabat 
în Sabat.

Nu vom putea promova 
dintr-o clasă de școală în alta, 
decât dacă ne vom desprinde 
de trecut. Ce bine dacă am 
ajunge să spunem: „Din nu-
mărul lor eraţi (eram) și voi 
(noi) odinioară… Dar acum 
lăsaţi-vă de aceste lucruri: de 
mânie, de vrăjmășie,de răuta-
te, de clevetire, de vorbele ru-
șinoase, care v-ar putea ieși 
din gură”. (Coloseni 3:7,8). 

Este greu, dar cu totul vital 
să ne lăsăm de obiceiul de a ne 
pregăti de acasă o intervenţie 
prin care să atacăm anumiţi fraţi 
antipatici, de a ne apăra pe noi, 
recurgând și la „dreptul la repli-
că”. Oprire. Nici chiar predicuţe-
le și experienţele nu-și pot găsi 

timpul la clasă. „Nimic nu dis-
truge atât de mult spiritul de de-
voţiune, ca o mărturie lungă…” 
(Lucrarea pastorală, pg. 240). 

Am o rugăminte, în nume-
le dragostei: să începem cu 
începutul și să ne ducem mân-
tuirea până la capăt. „Înainte 
de a pleca de acasă, mergi la 
Dumnezeu, în rugăciune tai-
nică! Cere-i binecuvântarea 
Sa și Cel ce vede în ascuns, îţi 
va răsplăti pe faţă. Cu inima 
înmuiată de dragostea lui Isus, 
du-te apoi la întâlnire, conști-

Școala de Sabat

entizând faptul că ești perso-
nal responsabil de succesul ei! 
Dacă se adună doar câţiva, 
atunci ar trebui să simţi o în-
doită răspundere. Ești în sluj-
ba lui Dumnezeu și ar trebui 
să faci tot ce poţi cu talentul, 
tactul și îndemânarea ta, pen-
tru a face ca închinarea care i 
se aduce să fie interesantă”. 
(Lucrarea pastorală, pg. 238). 

P.S. A se citi în deschiderea 
Şcolii de Sabat.

Marcu Şuteu

Rugă către Cel Prea Sfânt

Doamne! M-am scârbit de viața
Care pân-acum mi-a fost!
Fă, sub harul jertfei sfinte,
Să-mi găsesc și eu un rost!
Tu să-mi fii dreptarul vieții
Iar eu robul tău umil!
Prin Cuvântul ce-nnoiește
Din „bătrân” să fiu „copil”.

Spală-mă de pata vinei
Nemilosului păcat!
Tu mă poți face „un altul”
Căci Tu, Doamne, m-ai creat!
Hainele neprihănirii
Le-am aflat în jertfa Ta.
Fă, prin harul jertfei sfinte,
Să le pot și eu purta!

Un nevrednic sunt, o, Doamne,
Însă Tu, dacă voiești,
C-un cuvânt din gura-ți sfântă
Poți ca să mă-nvrednicești!
Şi apoi, arzând iubire
Eu cu muza să Te cânt
În viața mea trecătoare
Şi dincolo de mormânt.   

Constantin Rusu Bucovineanu
Câmpulung Moldovenesc
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Sănătate

Sfatul medicului

„Luaţi seama la voi înşivă, 
ca nu cumva să vi se îngreuieze 
inimile cu îmbuibare de mânca-
re şi băutură şi cu îngrijorările 
vieţii acesteia, şi astfel ziua ace-
ea să vină fără veste asupra 
voastră.” (Luca 21:34).

Există o legătură desă-
vârșită între toate or-

ganele corpului nostru. Dar 
de asemenea există o legătură 
perfectă între organele corpu-
lui nostru și mediul înconju-
rător.

Când Domnul ne-a creat, 
a așezat în celulele noastre 
făbricuțe (mitocondriile) care 
pot să producă energie din 
nutrienți. Aceste făbricuțe 
consumă oxigenul și elimină 
dioxidul de carbon. Acest dio-
xid este transportat de vasele 
de sânge de la celule la plă-
mâni, unde este eliminat în 
atmosferă și este preluat oxi-
genul. Este uimitor faptul că 
exact procesul invers îl fac 
făbricuțele (cloroplastul) așe-
zate în fiecare frunză din me-
diul înconjurător. În prezența 
luminii, cloroplastul absoarbe 
dioxidul de carbon, sintetizea-
ză glucoza pentru alimentația 

noastră și elimină oxigenul 
atât de necesar. În fața acestui 
minunat angrenaj chiar și cel 
mai mare sceptic rămâne în-
mărmurit, recunoscând 
prezența Marelui Creator.

Dar locul unde se adaptea-
ză combustibilul pentru nevo-
ile celulelor corpului nostru 
este un loc atât de fin și de 
complex. De sănătatea orga-
nelor abdominale depinde în 
mare măsură sănătatea noas-
tră.

Principalele componente 
ale aparatului digestiv sunt: 

Stomacul: locul unde ali-
mentele sunt amestecate cu 
sucurile gastrice și o mare 
parte din ele sunt dizolvate și 
amestecate de acesta, 
după ce în prealabil 
alimentele au suferit 
o mărunțire mecanică 
în cavitatea bucală.

Duodenul: locul 
unde amestecul din 
stomac (chimul gas-
tric) suferă noi modi-
ficări sub jeturile de 
bilă (provenită din 
vezicula biliară re-
spectivă, ficat) și su-
curi pancreatice (pro-

venite din pancreas). Aici 
grăsimea este emulsificată ur-
mând ca o parte să fie absor-
bită și o parte să fie neutrali-
zată și eliminată. Tot aici o 
parte din proteinele, care se 
încăpățânează să își păstreze 
structura, sunt tăiate în părți 
mai mici (aminoacizi) pentru 
a putea fi folosite de organism.

Intestinul subțire: locul 
unde se absoarbe aproape în 
totalitate: acizi grași, aminoa-
cizi, glucide, vitamine, lipide 
etc.

Intestinul gros: locul 
unde se digeră ce nu s-a putut 
digera până acum. La această 
digestie ajută și bacteriile, care 
ne sunt prietene. Aici se sinte-

Abdomenul, locul de origine al bolii, 
dar și al vindecării complete
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Sănătate

tizează vitamina K, ce ajută la 
coagularea sângelui, o cantita-
te mică de vitamină B12 și 
alte substanțe, care vor intra în 
circulația sangvină. Este o ul-
timă sortare, înainte ca rezi-
duurile să fie eliminate. Dar 
aici se absorb și toxinele, dacă 
alimentele greu digerabile au 
stagnat aici mult timp.

Ficatul: este cel mai mare 
laborator chimic al organis-
mului nostru. Toate substan-
țele absorbite în stomac, duo-
den, intestin subțire și intestin 
gros ajung aici pentru a fi sor-
tate, preparate, neutralizate, 
modificate pentru a putea fi 
folosite la nivel celular. O par-
te sunt transformate pentru 
diferite familii celulare, o par-
te neutralizate și eliminate 
într-un mod ingenios și bene-
fic (ex: colesterolul și acizii bi-
liari sub formă de bilă, pentru 
a ajuta la digestia grăsimilor).

Pancreasul: este asemenea 
unei bănci naționale. Știe per-
fect cum să facă anumite mo-
dificări în economia organis-
mului, când să mărească și să 
scadă glucoza circulantă, dar 
și când să ajute la o mai mare 
absorbție. El are multiple și 

diverse funcții. Este unic și in-
dispensabil, ca și ficatul.

Toate aceste organe sunt 
bine fixate în cutia abdomina-
lă prin vase de sânge și tesut 
conjunctiv și sunt acoperite de 
o pătură (care, pe lângă rolul 
protector, este ca un polițai 
care observă și neutralizează 
diferite procese inflamatorii).

Ceea ce am încercat să re-
dau mai sus este faptul că ab-
domenul nostru nu este un 
ghiozdan în care putem arunca 
diferite alimente și apoi să pu-
tem sta liniștiți, în speranța că 
totul va fi bine. El este o 
mașinărie complexă și perfectă. 
Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-a 
spus ce alimente să folosim 
pentru a funcționa perfect: 
„Iată că v-am dat orice iarbă 
care face sămânţă și care este 
pe faţa întregului pământ și 
orice pom care are în el rod cu 
sămânţă: aceasta să fie hrana 
voastră. Iar tuturor fiarelor pă-
mântului, tuturor păsărilor ce-
rului și tuturor vietăţilor care 
se mișcă pe pământ, care au în 
ele o suflare de viaţă, le-am dat 
ca hrană toată iarba verde.” 
(Geneza 1:29,30). 

Dacă înainte de 
căderea în păcat 
aceasta a fost reco-
mandarea Tatălui 
nostru, cu atât mai 
mult după cădere, 
alimentația noastră 
ar trebui să fie una 
corespunzătoare.

Principalele cau-
ze de suferință a or-

ganelor abdominale sunt:

1. Suprasolicitarea
   - Cantitatea de alimente 
      folosită
   - Lipsa perioadei de odihnă 
   - Lipsa unei masticații 
      corecte
2.  Alimentele nesănătoase
3. Poziția incomodă în care 
     lucrează

Bolile abdominale sunt:  

aCronice = adică le avem de 
mai mult timp și nu vom scă-
pa foarte ușor de ele.

aAcute= apar brusc și (sau) 
scăpăm repede de ele sau ele 
vor scăpa repede de noi. 

Dacă ar trebui să facem o 
listă cu toate bolile abdome-
nului nu ne-ar ajunge paginile 
destinate articolului, doar să le 
enumeram. Dar vom vorbi de 
cauze.

1. Suprasol icitarea
„Căci beţivul şi cel ce se dedă 

la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea 
te face să porţi zdrenţe.” (Pro-
verbe 23:21).

„Dulce este somnul lucrăto-
rului, fie că a mâncat mult, fie că 
a mâncat puţin; dar pe cel bogat 
nu-l lasă îmbuibarea să doar-
mă.” (Eclesiastul 5:12).

a. Domnul ne transmite fi-
ecăruia dintre noi că e timpul 
să revizuim cantitatea de hra-
nă pe care o folosim, modul 
cum ele sunt introduse în sto-
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mac, precum și timpul când 
alimentele sunt folosite. Un 
mare păcat al antediluvienilor 
era ca mâncau și beau fără ju-
decată. Aveau ca dumnezeu 
pântecele și spuneau: ”să mân-
cam și să bem, că mâine vom 
muri”. Au fost însă și oameni 
care au observat, de-a lungul 
anilor, că suprasolicitarea or-
ganelor interne aduce sufe-
rință și boală. Întrebat fiind, 
cărui fapt crede că se datorea-
ză atingerea vârstei de 100 de 
ani, Hipocrate a răspuns: 
”Simplu! Nu m-am ridicat ni-
ciodată sătul de la masă.”

O cantitate mare de hrană 
va destinde mult stomacul,  
făcând ca digestia să fie  in-
completă. Distensia stomacu-
lui va comprima vasele din jur, 
va aduce mult sânge la nivelul 
tubului digestiv, va face ca ac-
tivitatea organelor interne să 
fie îndelungată. Când organe-
le interne vor termina și, epu-
izate, vor avea nevoie de odih-
nă, omul va simți un leșin. Va 
crede ca îi e din nou foame și 
va solicita din nou organele tu-
bului digestiv. Mintea nu va 
mai funcționa corect. De ce? 
Activitatea organelor interne 
este controlată de creier. Un 
stomac indisciplinat înseamnă 
o minte indisciplinată și invers.

b. Organele interne funcțio-
nează asemenea unui ceas. Lip-
sa unui program aduce dezor-
dine în bioritmul uman. Acesta 
va face ca întreaga noastră ființă 
să fie dezordonată. Dezordinea 
înseamnă boală.

c. O masti-
cație incorectă 
face ca stomacul, 
intestinul sub-
țire și intestinul 
gros să preia 
funcția cavității 
bucale. Însă ele 
nu au dinți. 
Aceasta le va su-
prasolicita.

2. A limentație  
     nesănătoasă

„Există necumpătare în 
mâncare și în prea multe fe-
luri de mâncare servite la o 
singură masă. În pregătirea 
alimentelor se fac amestecuri 
nesănătoase, care fermentează 
în stomac și produc mult ne-
caz. Unele persoane continuă 
astfel, merg mai departe cu 
îngăduinţa lor  punând teme-
lia pentru multe suferințe. 
Dacă aceștia ar dovedi stăpâ-
nire de sine și și-ar educa gus-
tul pentru a mânca doar acele 
lucruri pe care stomacul mal-
tratat le va putea asimila, ar 
economisi mulţi bani, pe care 
îi plătesc doctorului, și ar evita 
mari suferinţe...” (Lucrarea mi-
sionar medicală, cap. 38, par. 3).

Eu cred ca majoritatea bo-
lilor provin dintr-o alimentație 
incorectă. Domnul ne-a spus 
atât de simplu ce e bine și ce 
nu este bine să mâncăm. Și 
sunt convins că oamenii, 
călăuziți de Duhul lui Dum-
nezeu, știu ce e bine și ce e rău 
pentru trupurile lor. Cât de 
atenți ar trebui să fim noi cu 
privire la modul în care ne ali-

mentăm! Știm că cerul va fi o 
patrie minunată pentru noi. 
Dar acolo alimentele vor fi ca 
în Eden.

Alimentele nesănătoase și 
combinațiile greșite de ali-
mente sănătoase, vor face ca 
mucoasa fină a tubului diges-
tiv să sufere. Dar nu numai ea. 
Alimentele nedigerate ajunse 
în colon vor rămâne în 
vilozitățile acestuia, până la 
putrefacție, eliminând toxine, 
care intră în circulația sangvi-
nă, îmbâcsind creierul și pro-
ducând diferite boli.

La ultimul seminar de să-
nătate susținut, m-am întâlnit 
cu o fostă membră a bisericii, 
care a venit la mine și, puțin 
persiflativ mi-a spus: ,tatăl tău 
mai învață pe oameni să nu 
bea apă în timpul mesei?` (ha 
ha). Eu am răspuns: ,cu atât 
mai mult cu cât acum are și 
mai multe dovezi că acest lu-
cru este unul corect.` ,Cum 
adică?` s-a interest ea. ,Sim-
plu! Dacă în timpul mesei fo-
losim apa, care este o substanță 
tampon (tinde să diminueze 
aciditatea și alcalinitatea), 
atunci secrețiile gastrice vor fi 
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diluate, iar digestia va fi com-
promisă.` ,Asta nu am știut`, a 
recunoscut ea. Eu i-am mai 
spus: ,E mai simplu să faci 
cum zicea tata: să Îl crezi pe 
Dumnezeu pe cuvânt, chiar 
dacă nu ai explicații! Ele vor 
veni în timp. Numai să te mai 
găsească în viață.` 

3. Poziț ia v iciată
„Mișcarea fizică ajută di-

gestiei. O plimbare în aer li-
ber, după servirea mesei, cu 
capul drept, umerii trași pe 
spate și mișcare fizică mode-
rată va fi de mare folos. Min-
tea nu va mai fi concentrată la 
sine, ci la frumuseţile naturii. 
Cu cât atenţia e îndreptată 
mai puţin spre stomac după 
masă, cu atât mai bine. Dacă 

te temi continuu că mâncarea 
îţi face rău, cu siguranţă că așa 
va fi. Uită de tine și gândește-
te la ceva plăcut.” (2T. pg. 530).

Imediat după masă sfatu-
rile sorei E.G.White ar fi bine 
să fie puse în aplicare. De ce? 
Simplu. Așa a spus Dumne-
zeu. Da, dar noi vrem o 
explicație. Dacă nu o avem, 
atunci credem că e vorba de o 
lege arbitrară. Dar explicația 
există,  ca  pentru toate sfatu-
rile care provin de la Dumne-
zeu. 

Dacă vom sta întinși pe 
spate, din activitatea stomacu-
lui, o parte de chim gastric va 
refula în esofag și vom avea 
arsuri, iar cu timpul va apare o 
boala de reflux gastro-esofagi-
ană. Dacă facem mișcări mo-

derate, contracțiile intestinale 
se vor amplifica făcând ca ali-
mentele să aibă un flux adec-
vat. Sângele va circula optim 
și va fi bine oxigenat. Organe-
le digestive vor sta într-o 
poziție comodă pentru activi-
tatea lor.

Aceste sfaturi simple sunt 
doar o picătură din vastul 
ocean de adevăruri. Puse în 
practică ele ne vor da însă o 
calitate a vieții care să concu-
reze cu viața din cer. Și ne va 
face mintea în stare să pricea-
pă adevărul timpului nostru și 
ne vom integra în familia din 
cer, iar pământul nu va mai 
putea să ne țină. Ne vom în-
toarce fericiți Acasă. Tatăl 
nostru ne va oferi adevărata 
viață.

dr. Emil Barbu
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Eden - Breaza

”Când am vizitat Sanato-
riul Paradise Valley, cam cu trei 
ani în urmă, am vorbit aproape 
în fiecare dimineaţă la ora cinci 
angajaţilor, şi o oră mai târziu 
pacienţilor. Exista între paci-
enţi un om care părea să fie în-
totdeauna deprimat. Am aflat 
că el crede teoria doctrinelor Bi-
blice, însă nu putea să exercite 
credinţa de care avea nevoie 
pentru a se prinde de promisiu-
nile lui Dumnezeu.

Dimineaţă după dimineaţă 
le-am vorbit pacienţilor despre 
credinţă şi i-am îndemnat să 
creadă cuvintele lui Dumnezeu. 
Totuşi acest om sărman părea să 
nu poată admite că are credinţă. 
Am vorbit cu el în particular. 
I-am prezentat adevărul în 
toate modurile posibile, apoi 
l-am întrebat dacă ar putea cre-
de că Hristos era Salvatorul său 
individual şi dacă nu dorea să îl 
ajute. Salvatorul nostru a spus 
tuturor celor care sunt obosiţi şi 

împovăraţi: „Luaţi jugul Meu 
asupra voastră.” Nu purtaţi un 
jug creat de voi. „Luaţi jugul 
Meu asupra voastră, şi învăţaţi 
de la Mine; căci Eu sunt blând 
şi smerit cu inima: şi veţi găsi 
odihnă pentru sufletele voastre.” 
(Matei 11:28, 29).

În cele din urmă a sosit tim-
pul când trebuia să plec. I-am 
spus: „Acum, stimate prietene, 
puteţi să îmi spuneţi că aţi în-
văţat să aveţi încredere în Sal-
vatorul care a făcut aşa eforturi 
pentru a ieşi în întâmpinarea 
situaţiei fiecărui suflet? Puteţi 
să vă încredeţi în El şi veţi face 
aceasta? Puteţi să îmi spuneţi, 
înainte de plecare, că aţi primit 
credinţa de a crede în Dumne-
zeu?”

El a privit în sus, şi a spus: 
„Da, cred. Am credinţă.”

„Mulţumim Domnului,” am 
răspuns. Am simţit că deşi erau 
acolo şi alţii care fuseseră pre-
zenţi şi ascultaseră la cuvântă-

rile mele în sala de întâlniri, în 
acest caz fusesem răsplătită din 
belşug pentru toate eforturile 
mele.” MS 41, 1908 (MCP 
493.6)

Situaţia de mai sus, reală, 
trăită de către sora White per-
sonal în unul din Sanatoriile 
adventiste pe care le-a vizitat 
în timpul vieţii sale, oferă o 
imagine a unui suflet în căuta-
re de ceva mai bun, a păcii 
date de Dumnezeu. Suflete la 
fel de însetate după cuvântul 
lui Dumnezeu pășesc și astăzi 
în Sanatoriile creștine. Lu-
crând pentru sănătatea oame-
nilor, și trăind între ei două 
săptămâni, avem privilegiul să 
găsim adesea oameni care, sub 
o înfăţișare indiferentă, caută 
pace și un Mântuitor. Aflăm 
problemele cu care se con-
fruntă în sufletele lor, pe mă-
sură ce lucrurile trăite de către 
ei în Sanatoriul Eden le  

Vești din Eden
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câștigă încrederea, și își des-
chid inima întrebând, căutând 
soluţii la îngrijorările lor. Și, 
nu de puţine ori, ne dăm sea-
ma că suferinţa fizică a oame-
nilor este mult mai mică decât 
neliniștea din inima lor. 

Cu puţin timp în urmă am 
avut internată, pentru a treia 
oară în acest an, o doamnă de 
vârstă mijlocie care avea unele 
probleme digestive mai grave. 
Suferind în parte din cauza 
unei erori medicale, era foarte 
îngrijorată pentru lungimea 
vieţii ei, așteptând frământată 
rezultatele unor analize medi-
cale. Cu calm și încredere cei 
care lucrau pentru ea au încer-
cat să o convingă că Dumne-
zeu nu scapă situaţiile de sub 
control, și că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele 
celor ce iubesc pe Dumnezeu. 

În prima fază a înţeles in-
telectual acest lucru, apoi l-a 
acceptat și emoţional, și măr-
turisea că fusese crescută de 
părinţi fără nici o legătură cu 
religia, că nu se preocupase de 
viaţa ei și de sfârșitul vieţii ei, 
că nu își învăţase copiii, acum 
și ei maturi, să se roage, și că îi 
părea nespus de rău pentru 
asta, lucru pe care i-l spusese 
cu tristeţe și mamei dumnea-
ei. Era foarte preocupată cum 
poate ispăși trecutul ei, spu-
nând că de acum vrea să tră-
iască altfel. I-am explicat că 
oricât de bună ar fi viaţa ei de 
acum înainte, trecutul nu poa-
te fi negat, însă Isus are soluţii 
și pentru acesta. I-am prezen-

tat jertfa Sa și am îndrumat-o 
spre cartea „Calea către Hris-
tos”, care se găsește în saloa-
nele pacienţilor pe noptiere. A 
mulţumit de repetate ori. 
Apoi, știind despre frământa-
rea acestui suflet, fraţii care 
conduc programul de rugă-
ciune de dimineaţă și de seară 
au prezentat felul în care iartă 
Dumnezeu, și modul în care 
viaţa trăită de Domnul Isus pe 
pământ are menirea să fie ga-
ranţia pentru iertarea noastră; 
cum viaţa și jertfa lui Isus pot 
rezolva problema păcatului și 
ne pot face acceptaţi în faţa lui 
Dumnezeu ca și când nu am 
păcătuit niciodată. 

Cu lacrimi în ochi spunea 
că nu Îl roagă pe Dumnezeu 
decât să îi mai dea timp să Îi 
arate că s-a întors de la calea 
ei. Era mișcată de rugăciunile 
care se înălţau dimineaţa și 
seara la programele comune, 
și își exprima îngrijorarea că 
nu găsea cuvinte să se roage. 
Una dintre surorile noastre i-a 
explicat că nu trebuie să se în-
grijoreze dacă nu găsește cu-
vinte alese pentru a exprima 
ceea ce vrea să îi spună lui 
Dumnezeu, și i-a spus că poa-
te să se roage și în timp ce stă 
în pat în tratamente, sau în 
timp ce merge pe stradă, pen-
tru că Dumnezeu ascultă ori-
ce rugăciune sinceră, chiar 
dacă nu e înfrumuseţată de 
expresii deosebite, și de ase-
menea El nu este mărginit de 
situaţii, ci cunoaște fiecare îm-
prejurare, și ascultă oricând 
ceea ce avem să Îi spunem. A 

fost foarte ușurată să audă 
aceasta. 

De asemenea, povestind cu 
o ocazie cu dumneaei, spunea 
că își dorește înregistrarea 
programelor de rugăciune din 
timpul respectivei serii de tra-
tament, și că dorește să le pre-
zinte și copiiilor și familiei 
lucrurile învăţate în Centrul 
de sănătate Eden. 

Spunea „Aș merge în ge-
nunchi și să spun la toată lu-
mea”, și „dacă aude fiica mea 
ce am auzit eu aici, nu se poa-
te să nu se schimbe”. Am în-
cercat să îi explicăm că dum-
neaei a avut nevoie de câteva 
săptămâni ca să înţeleagă toa-
te aceste lucruri și că s-ar pu-
tea întâmpla ca familia să nu 
înţeleagă din prima, sau să nu 
privească în mod la fel de en-
tuziast cele auzite, dar nu a 
vrut să accepte aceasta, și și-a 
exprimat dorinţa ca la urmă-
toarea internare să vină cu fii-
ca dumneaei și încă două sau 
trei rude. 

La plecare a luat înregis-
trările programelor din seria 
de tratament în cadrul căreia a 
fost internată, și din încă o se-
rie, și plină de bucurie a excla-
mat, când le-a luat în mână: 
„M-aţi îmbogăţit.” Urmărea 
felul în care a lucrat Domnul 
în viaţa dumneaei, și spunea: 
„Pe mine m-a iubit Dumne-
zeu. De când sunt plecată (lo-
cuiește în diaspora) nu am ră-
mas niciodată fără servici, nu 
am dus lipsă...  Și acum mi-a 
dat boala asta să mă întorc la 
El. Altfel nu ajungeam eu aici, 

Eden - Breaza
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nici nu căutam să aflu lucruri-
le astea. Nu mă preocupam 
pentru sufletul meu și când 
muream nu eram împăcată cu 
Dumnezeu.” Și ceea ce își do-
rea era doar să trăiască atât cât 
să se împace cu Dumnezeu.

În aceeași serie de trata-
ment a fost internat un domn 
care crescuse într-un mediu 
cu idei profund străine de 
Dumnezeu, chiar dacă, după 
aceea, după schimbarea de re-
gim din ̀ 89, mama dumnealui 
era foarte religioasă. În discu-
ţiile cu personalul Centrului 
de Sănătate spunea că până la 
internare nu se gândise care 
era ziua a șaptea (se declarase 
neinteresat de religie), însă 
acum este convins care din zi-
lele săptămânii e ziua a șaptea. 
Și „deși am fost în fiecare sea-
ră la rugăciune, nu pot zice că 
m-aţi  convertit”, însă admi-
tea „nu am simţit în viaţa mea 
așa o pace ca aici.” După ex-
ternare și-a repetat analizele 
medicale și era foarte mulţu-
mit de îmbunătăţirea sănătăţii 
dumnealui. Fiind obez, înain-
te de internare sperase să reu-
șească să slăbească 3-4 kg. A 
fost foarte fericit că a reușit să 
slăbească 8 kg. Se interesa de 
reţetele folosite în bucătăria 
noastră, și dorea să le înveţe 
pentru acasă. La două săptă-
mâni după plecare, a telefonat 
să întrebe cum își poate varia 
alimentele și ne-a comunicat 
faptul că reușise să mai slă-
bească 3 kg, și că nu mâncase 

deloc carne, chiar dacă fusese 
ispitit să facă aceasta. Spunea 
că e o luptă teribilă, însă l-am 
încurajat, și știm că Dumne-
zeu îl poate întări să biruiască. 
De asemenea, spunea că ar 
dori să își aducă și părinţii 
pentru tratament, și să își în-
veţe familia noul său stil de 
viaţă, însă se frământa cum ar 
putea să le sfărâme prejudecă-
ţile.

Sunt câteva dintre luptele 
unor suflete care află mesajul 
adevărului. Ca acum mai  
mult de o sută de ani, când 
serva Domnului relata experi-
enţa de mai sus, există și astăzi  
suflete care tânjesc după eli-
berare de trecutul lor, de viaţa 
lor de păcat, oameni care tân-
jesc după un Mântuitor... 

Dacă aveţi pe suflet o po-
vară și dragoste pentru astfel 
de cazuri, vă rugăm, amintiţi-
vă de cei care vin la tratament 
la Eden, și rugaţi-vă pentru ei, 
pentru familiile lor, pentru ca 
după ce pleacă din acest loc să 
pășească siguri pe calea pe 
care au descoperit-o. Și dacă îi 
întâlniţi, întăriţi-i și încura-
jaţi-i. Sunt oameni care au ne-
voie să fie scoși ca tăciunii din 
foc... Și, rugaţi-vă, vă rugăm și 
pentru noi, cei care îi întâlnim 
zilnic în timpul celor două 
săptămâni, ca Duhul Sfânt să 
ne întărească și lucrarea aceas-
ta să fie încununată cu succes. 
Și, Tatăl nostru știe „să dea 
daruri bune copiilor Săi”...  
Apoi, să trăim în armonie cu 
rugăciunile noastre...

În încheiere am vrea să 
mulţumim Domnului pentru 
felul în care se îngrijește de 
lucrarea Sa... Am fost impre-
sionaţi în ultimele două serii 
de felul în care râuleţe mici de 
dărnicie se unesc într-un flu-
viu mai mare, care să susţină 
această lucrare. Seria anteri-
oară am avut trei persoane 
care au donat bani peste va-
loarea tratamentului de care 
au beneficiat, ca aceștia să fie 
folosiţi pentru nevoile institu-
ţiei, iar alte 2 persoane au do-
nat cu scopul anume de a se 
achiziţiona alimente pentru 
instituţie. Una dintre pacien-
te, mergând în timpul trata-
mentului până acasă pentru 
rezolvarea unor probleme, a 
adus la întoarcere orez, ulei, 
ș.a. Recent, o altă pacientă a 
donat o sumă egală cu aproa-
pe o cincime din valoarea tra-
tamentului când a auzit că 
instituţia nu este susţinută fi-
nanciar de stat. Și-a motivat 
gestul spunând: „Am auzit că 
nu sunteţi susţinuţi de stat, și 
dacă e așa, cineva tot trebuie 
să susţină instituţia, și cine, 
dacă nu cine vine la trata-
ment?” 

Ne-a mișcat felul în care 
Duhul Domnului atinge ini-
ma diferiţilor oameni pentru 
a-și răspândi lumina și către 
alţii... 

Mulţumim Domnului pen-
tru aceasta și știm că El se în-
grijește de lucrarea Sa. 
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     Știri. Evenimente.

Ceremonii de botez în 
Conferința Oltenia

La început de toamnă, mai multe comunități din sudul 
Conferinței Oltenia, au sărbătorit evenimentul încheierii legămân-
tului cu Dumnezeu de către noi membri, care și-au exprimat 
dorința de a se atașa bisericii noastre. 

Astfel comunitățile Alexandria, Peretu, Podari, Tudor Vladimi-
rescu și Roșiori (Mehedinți), au primit în mijlocul lor câte un suflet, 
dornic să facă parte din rândul celor ce așteaptă și grăbesc revenirea 
Domnului Hristos. 

Rugăm pe Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i sprijine și să le 
dea putere să se consacre Lui pentru restul vieții și să facă și altora 
cunoscută experiența lor, să fie adevărate lumini în lumea aceasta. 

Frați din comunitățile Podari și Roșiori (Mehedinți)

Frați din comunitățile Alexandria și Vladimirescu

Frați din comunitățile Peretu și Alexandria
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Botez în Comunitatea Cetățeni

În Cetățeni, localitate așezată la 25 de km 
de prima capitală a Tării  Românești, Câmpu-
lung Muscel, biserica noastră are o comunitate 
mică, din punct de vedere numeric. 

Aici în istoria mișcării de reformă au avut 
loc multe evenimente importante. La început 
comunitatea număra 40-50 de membri, dar 
numărul acesta a scăzut treptat, în timpul co-
munismului, datorită persecuțiilor de diferite 
forme. Apoi, în urma dobân-
dirii libertății, o parte din frați 
au căutat meleaguri mai bune, 
alții au părăsit biserica. O 
mare parte din frați s-au stins, 
ducând cu ei speranța apropi-
atei reveniri a Domnului.

Cu toate acestea harul 
Domnului nu s-a depărtat din 
această comună. Adevărul 
prezent continuă să ardă în 
inimile fraților în vârstă, cât și a puținilor ti-
neri care au mai rămas. Ca rod al educației pli-
ne de jertfe, la mijlocul lunii noiembrie, într-o 
zi minunată de toamnă, când dealurile erau 
pline de culorile pastelate ale frunzelor multi-
colore, iar Dâmbovița continua să se grăbească 
spre sud, clipocind printre pietre, pentru fami-
lia Barbu a fost o zi specială. Mezinul familiei, 
Corneliu, s-a hotărât să încheie legământ cu 
Domnul. Bucuria noastră a tuturor a fost cu 
atât mai mare, cu cât la acest eveniment au 

     Știri. Evenimente.

participat o mare parte din consăteni, 
dar și mulți frați din împrejurimi și chiar 
din alte conferințe.

Odată cu începerea unei vieți noi în 
Domnul Isus, evenimentul a fost și un 
moment evanghelistic pentru oamenii 
care nu cunosc mântuirea prin iubirea 
minunată a Domnului Isus. Mulți dintre 

ei au fost impresionați. Chiar și pentru biseri-
ca locală evenimentul a redat speranța că fla-
căra plăpândă a evangheliei, care a ars atâta 
timp aici, nu se va stinge. Toți am hotărât să ne 
rugăm, atât pentru Corneliu, tânărul membru 
al bisericii de aici, dar și pentru reaprinderea 
unui foc, care să ardă în această zonă a țării, 
pentru Domnul Isus.  

Au consemnat frații din Câmpul Oltenia
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Ceremonii de botez în
Conferința Banat

 „Tot așa, vă spun că va fi 
mai multă bucurie în cer pen-
tru un singur păcătos care se 
pocăiește,   decât pentru no-
uăzeci și nouă de oameni ne-
prihăniţi care n-au nevoie de 
pocăinţă.” (Luca 15:7).

Pentru grupa din Păuliș a 
Conferinţei Banat, data de 23 
Septembrie 2012 a fost o zi 
de sărbătoare mai ales că la 
bucuria lor s-a alăturat și a ce-
rului descrisă în versetul  de 
mai sus, care s-a împlinit în 
detaliu prin faptul că a fost 
doar un candidat de botez.

La program au fost prezenţi 
unii membri din comunităţile 
apropiate precum și câţiva prie-
teni de alte religii din localitate 
pentru care atât tema prezenta-

tă cat și dezbaterea punctelor de 
principii împreună cu tânărul 
Daniel Ardelean, a fost ca o 
evanghelizare, dezvoltându-se 
astfel adevărul prezent, interca-
lat frumos cu diverse momente 
muzicale și poetice. Apoi după 
botezul desfășurat în râul 
Mureș,  a avut loc un scurt pro-

gram pentru primirea noului 
membru în rândul bisericii.

Fie ca această memorabilă 
zi să constituie începutul unei 
noi vieţi pentru Hristos, iar 
noi cu toţii ca popor să lucrăm 
și să trăim astfel ca să determi-
năm desfășurarea unor astfel 
de evenimente  tot mai des.
                                                                              

     Știri. Evenimente.

În cer a fost o mare bucu-
rie când pe 1 iulie 2012 trei  
tineri din Conferința Banat 
au ales să-și predea viețile lor 
în mâna Domnului, în fața 
părinților, bunicilor, prieteni-
lor, și nu în ultimul rând, în 
fața întregului Univers. Fiind 

tineri ispitele sunt 
mari și puteau alege 
calea cea largă, dar ei 
au ales să Îl urmeze pe 
Domnul Hristos, în-
crezători că El le va fi 
alături și îi va 
însoți în drumul 
lor spre veșnicie.

Au avut o zi 
cu soare cald și 

strălucitor care, pentru 
noi, cei ce am asistat, a 
fost o dovadă clară că 
Dumnezeu le-a  fost  
alături în decizia lor de 
a întoarce spatele lumii. 
Cei trei  tineri  Raluca, 

Gabriela și Daniel ne-au dat 
un exemplu pozitiv pe care ar 
trebui să-l urmăm toți cei 
care încă nu am făcut acest 
legamânt cu Dumnezeu, 
pâna când nu este prea târziu.
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     Știri. Evenimente.

Momente solemne
Conferința Banat

Pentru corpul slujbașilor 
Conferinței Banat, data de 6 
septembrie 2012, rămâne în 
amintire ca o zi specială, în-
trucât  în prezenţa a trei fraţi 
din Uniunea Română a avut 
loc o lucrare specială de hiro-
tonire, recomandată de fraţii 

delegați la sesiunea de reor-
ganizare a Conferinţei Banat, 
care a avut loc pe data de 2 
iulie 2012.

Serviciul divin de pregăti-
re a inimilor pentru actul so-
lemn a fost susţinut de fr. 
Barbu Marin, care a împărtă-
șit cu emoţie tuturor slujbași-
lor conferinţei, gânduri și sfa-
turi biblice și din mărturii, 

subliniind in-
teresul cu care 
Tatăl Ceresc 
privește la cei 
care se anga-
jează în mod 
solemn în lu-
crarea de sal-
vare a suflete-
lor, aceasta 
fiind conside-
rată cea mai 

importantă slujbă pe care o 
poate aduce la îndeplinire ci-
neva pe pământ. Cel care a 
chemat pescarii și le-a 
încredințat misiunea de a 
„pescui” oameni, cheamă și 
astăzi bărbați în lucrare, El 
însuși promițând ajutorul ne-
cesar. 

Dumnezeu n-a ales îngeri 
pentru a veni în ajutorul oa-
menilor, ci semeni de-ai lor, 
oameni cu aceleași slăbiciuni 
ca acei pe care caută să-i salve-
ze, care înţeleg că îndeplinirea 
sarcinii e posibilă numai în 
măsura acceptării înţelepciu-
nii și puterii care vine de sus.

După aceasta fraţii reco-
mandaţi pentru binecuvânta-
re și-au exprimat dorinţa de a 
se consacra pe deplin lui 
Dumnezeu și lucrării Sale de 

În timp ce tinerii erau conduși în apa 
Timișului de către fratele Oz Deneș, părintii 
din Coștei și Bacova i-au urmărit  cu lacrimi 
de bucurie în ochi, emoționați și fericiți pen-
tru alegerea copiilor lor. 

Le dorim ca hainele albe pe care le-au 
purtat să fie un simbol potrivit pentru haina 
nepătată pe care Domnul Hristos o va oferi 
tuturor celor care L-au urmat și sângele care a 
curs pe crucea de la Golgota să fie asigurarea 
că păcatele lor au fost șterse definitiv.

A consemnat 
Alisia Boloș
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Împreună pentru noi proiecte

În perioada 21-24 octombrie 2012 a avut 
loc la Făgăraș o reuniune a slujbașilor din în-
treaga țară. Au fost de asemeni invitați 
reprezentanții diferitelor departamente, oca-
zie în care ei au făcut diferite proiecte pentru 
bunul mers al lucrării în diferitele sectoare de 
activitate, potrivit deciziilor luate la ultima se-
siune de delegați a Uniunii. În ultima zi au 
fost invitați și slujbașii pensionari, aceștia 
având posibilitatea să se bucure de o frumoasă 
părtășie, să afle proiectele slujbașilor activi, să dea anumite sfaturi celor mai tineri. 

salvare a sufletelor. Apoi s-a trecut la actul 
“punerii mâinilor”, fratele Öz Dionisie fiind 
învestit astfel cu slujba de predicator, iar fraţii 
Sârbu Doru și Suceava Claudiu, în slujba de 
prezbiteri.

Fie ca binecuvântarea cerului să însoţească 
toţi slujbașii în activitatea misionară, nu doar 
în cele șapte câmpuri misionare din Banat, ci 
din întreaga ţară.

                               A consemnat  Lung Mihăiță

     Știri. Evenimente.
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Experiențe de viață

La căpătâiul celei ce a fost 
sora Maria C.

„S-a stins din viaţă mama 
cartierului” – șopti cu regret o 
vecină ce venise să aducă câteva 
flori la căpătâiul celei ce stătea 
fără viaţă în faţa celor adunaţi. 

„Abia acum și-a găsit odih-
na mult dorită o viaţă întreagă” 
– șopti alta cu compătimire. 

Puţini cunoșteau, însă, în-
treaga poveste a acestei femei 
minunate ce dispărea ca o um-
bră ce se strecurase blajină, 
plăcută, plină de pace timp de 
peste 85 de ani prin lume.  

Neajunsurile, necazurile și 
zbuciumul vieţii i-au fost ne-
lipsite încă din copilărie, dar a 
știut să le înfrunte prin sacrifi-
ciu și dăruire de sine. Răbdă-
toare și gata să renunţe la ea în 
favoarea altora, tanti Marinica 
găsea mereu putere să uite ne-
cazurile și nevoile ei personale 
și să împartă la toţi o vorbă 
bună, o vorbă înțeleaptă. 

O fi avut cineva vreun con-
flict cu tanti Marinica? O fi 
jignit ea pe cineva vreodată? 
Greu de crezut. Fără să lase jos 
crucea propriilor greutăţi a 

știut să împartă la toţi cei din 
jur speranţă, nădejde, putere 
să se ridice. Și toate acestea 
prin puterea lui Dumnezeu 
prin care biruise și ea atâtea 
încercări și în care își pusese 
toată nădejdea. Când își depă-
na firul amintirilor cu glasul ei 
blajin, plină de pace (chiar și 
atunci când amintea despre 
nedreptăţile de care avusese 
parte și de răutatea oamenilor 
egoiști) te minunai de înţelep-
ciunea cu care o înzestrase 
Dumnezeu, măcar că era o fe-
meie simplă, fără școală.

Pe când avea doar 17 ani a 
intrat ca slujnică la soţia impe-
gatului de mișcare al gării din 
satul natal, undeva în Bucovi-
na, aproape de Cernăuţi. Tre-
buia să ajute la treburile gospo-
dărești și la îngrijirea copilului 
abia născut, iar această slujbă 
venise ca o „mană” cerească 
peste familia ei ce număra pa-
tru copii și o mamă văduvă. 
Dar bucuria aceasta nu a durat 
mult timp, pentru că la numai 
câteva luni impegatul a fost 
transferat cu serviciul la Vârful 
Dealului, o localitate situată în 
judeţul Suceava la aproximativ 
80 de km de satul natal. 

În zadar a insistat această 
familie pe lângă mama fetei să o 
lase să rămână în slujba lor, căci 
femeia nu avea curajul să-și tri-
mită copila, singura fată, atât de 
departe de casă. Au obţinut, to-
tuși, acceptul ei să-i însoţească 
doar pentru o săptămână ca să-i 
ajute doar să se instaleze în 
noua locuință de serviciu.  

Era spre sfârșitul lunii iu-
nie, în 1940, iar în noaptea de 
27 spre 28 a fost remis al doi-
lea ultimatum sovietic care 
prevedea intrarea trupelor lor 
în Basarabia și nordul Bucovi-
nei începând cu data de 28 
iunie, orele 14, când reziden-
tul regal Gherghe Flondor 
trebuia să predea armatei Ro-
șii „Cernăuţii de peste Prut”. 
În acele zile trupele sovietice 
urmau să treacă Prutul și să 
ocupe orașul Cernăuţi. Popu-
laţia nu era încă informată în 
legătură cu cedarea Bucovinei 
către Uniunea Sovietică. 

Despre acele zile mărturi-
sește  dr. Ion Nandriș în arti-
colul ”Ca un trăsnet din senin” 
(„Ţara fagilor”, 2002, pg.74):

„Populaţia românească era 
în fierbere. Fiecare alerga, în-
treba în dreapta, în stânga, la 

Experiența unei vieți în câteva pagini 
  
Au trecut mulți ani de când o știu. Au trecut câțiva ani de când nu mai este în viață, dar 

pentru noi, cei ce-am cunoscut-o, tanti Marinica a rămas un exemplu viu de înțelepciune, dă-
ruire, un exemplu de viață. 

Povestea ce urmează pare un mic roman, roman adevărat al unei vieți reale prin care ea, fe-
meie simplă, dar încercată de necazuri, a trecut cu demnitate, a suferit cu resemnare și a biruit 
cu înțelepciune.  
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Experiențe de viață

autorităţi, la prieteni, la rude, 
ce este, ce se petrece, ce să 
facă? Nimeni nu știa nimic, 
nimeni nu era în măsură să 
dea vreo informaţie. Starea 
asta a mărit și mai mult zăpă-
ceala, dezorientarea, panica”.

În dimineaţa zilei de 28 iu-
nie, la ora 9 a sosit primul ordin 
de la București prin care cei ce 
vroiau să părăsească orașul o pu-
teau face până în jurul orei 14. 

„În dimineaţa zilei de 28 
iunie 1940, clopotele băteau 
în dungă, la intervale rare, ca 
după mort. Oamenii alergau. 
Unii îngenuncheau și se ru-
gau. Mulţi erau în stare de șoc. 
Un vuiet surd străbătea peste 
străzi” (Dinu C. Giurescu, op. 
cit., pg. 7).

„Mii de oameni încercau, 
pe bani grei, să găsească o tră-
sură care să-i ducă la gară, în 
nădejdea că acolo  vor mai 
prinde un tren spre București 
sau măcar până la Suceava sau 
Dornești.” (D. Covalciuc, op. 
cit. pag. 60) 

Această cotitură istorică a 
surprins-o pe tânăra copilă  
de cealaltă parte a Siretului, 
departe de mamă, de fraţi, de 
toţi ai ei. În acest timp, acasă, 
mama ei avea să îndure hăr-
ţuirea securităţii, anchete și 
clipe de coșmar,  amenințări 
cu deportarea în Siberia, pe 
lângă povara despărţirii de 
fiica ei și grija ce i-o purta. 
Era bănuită că a trimis-o in-
tenţionat ca să evadeze din 
„raiul” sovietic.

La Vârful Dealului

CFR-ul oferea locuinţă 
pentru șeful de gară: o cameră 
spaţioasă drept dormitor, o bu-
cătărie și un hol, pe care doam-
na dorea să le amenajeze cât 
mai elegant. După ce totul a 
început să capete contur, a sta-
bilit să fie scoasă ușa dintre bu-
cătărie și dormitor pentru a 
suspenda acolo o draperie bo-
gată după moda austriacă. Ce 
frumos arăta locuinţa când to-
tul a fost pus la punct! Dar sea-
ra... apăruse o problemă. Tână-
ra fată nu mai putea folosi 
bucătăria pentru dormit deoa-
rece nu mai exista ușă între 
aceasta și dormitorul tinerilor. 

„Vai... Marinico,” spuse 
doamna cu bunătate, de altfel. 
Ce ne facem? Unde ai să dor-
mi tu?

„Nu vă faceţi griji, domni-
ţă. Mă voi culca pe jos în hol.” 
– găsi fata singura soluţie po-
sibilă. Și acolo a dormit  
aproape doi ani. Vara era ac-
ceptabil, dar iarna era frig. Un 
frig pătrunzător. Dar fata în-
cepuse școala răbdării. Singu-
ră, printre străini, departe de 
familie și de cei dragi trebuia 
să trăiască în pace cu cei ce se 
purtau frumos cu ea, dar lip-
siţi de experienţă nu cunoș-
teau nevoile ei, nu bănuiau 
câtă suferință se ascundea în 
spatele bunăvoinței de a 
renunța pentru ea la cele mai 
elementare drepturi. Și n-au 
știut niciodată cât frig a îndu-
rat tânăra slujitoare, căci ea se 

retrăgea la culcușul improvi-
zat și când toată casa era cu-
fundată în liniște se scula tip-
til, făcea sul toate preșurile din 
bucătărie și hol, aduna și hu-
sele de pe scaune, strângea ha-
inele agăţate în cuier și se 
oblojea cu ele. Dar tot nu se 
încălzea, însă nimeni n-a reu-
șit s-o descopere pentru că 
avea grijă să se scoale de cu 
zori și să le înșire pe toate la 
loc. Nu, nu se temea că face 
vreo faptă rea, nu considera că 
îi este interzis să folosească 
preșurile drept saltea și plapu-
mă, dar așa considera ea că 
este mai bine pentru ca cei ce 
o „protejau” să nu se simtă je-
naţi că nu-i pot oferi condiţii 
mai bune. Și așa a învăţat mult 
prea devreme, înainte de a 
păși în adolescență, să ducă o 
viaţă de sacrificiu, de lepădare 
de sine, însușiri ce au caracte-
rizat-o până la moarte.

Unchiul de la Dorna
Era în după amiaza unei 

zile de sărbătoare. Trecuseră 
doi ani de așteptare și rugă-
ciune, dar nu știa ce așteaptă, 
de fapt. Stătea pe băncuţa din 
faţa gării alături de „stăpâna” 
ei și supraveghea copilașul ce 
mai crescuse între timp. Dom-
nul impegat ieși cu paleta în 
mână. Trenul intra în gară. 
Câţiva pasageri coborâră,  alţii 
stăteau la geam și priveau pe-
ronul... când... deodată.... auzi 
pe unul dintre  ei strigând: „Ia, 
vino, măi Grigore, și te uită! 
Nu este asta fata Artimiei de 
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la noi din sat? Lasă că-i spun 
eu lui unchi-său de la Dorna 
că e aici!” Trenul se puse în 
mișcare, iar fata privi lung în 
urma lui. 

După două săptămâni, cu 
trenul dintre Vatra Dornei 
sosi unchiul, fratele mamei ei 
să-și vadă și să-și ia nepoata la 
el. Ce bucurie a avut Marinica 

atunci! Va sta la fratele mamei 
ei, gândea ea. El era un om 
bogat, nu avea copii și avea 
mâncare îndeajuns, iar, în plus, 
un pat de dormit. Și-a strâns 
în grabă câteva lucrușoare ce-i 
aparţineau, și-a luat rămas 
bun de la familia ce o găzduise 
și a plecat cu unchiul la Dor-
na. Doamna a rămas pe peron 

cu lacrimi în ochi. Îi părea rău 
că se desparte de un ajutor 
atât de bun ca fetiţa aceasta 
harnică și supusă. „Marinico, 
oricând te poţi întoarce la 
noi!” îi spuse ea la despărţire. 
Trenul porni și fata era ferici-
tă. Își găsise rudele.

(Va urma)

Experiențe de viață

E sfâșietor să auzi vocea, aproape șoptită, a unei copile, ce 
încă are atâta nevoie de mamă: “cred că… a murit”. 

Era chiar în preajma apusului de soare, vineri, 2 noiembrie 
2012. Vorbea la telefon și spunea cu tristețe negrăită: “mami este 
tare rău, de la 1 a intrat în comă…” 

A mai fost de multe ori în starea asta, poate chiar mai rău, și 
organismul ei tare a rezistat durerii a 17 operații grele, în zona 
craniană. Credeam că și de data asta Domnul o va întări să își re-
vină, dar… odată cu apusul soarelui, apunea, la doar 43 de ani, cea 
care a fost Gabriela Bălăuța, născută la Lugoj în familia Neagu și 

căsătorită la Valea-Mare (Săvârșin), cu Adrian. Trei copii (Natanael, Andreea și Ionatan) 
au rămas, mult prea devreme, fără cea care i-a iubit atât și a investit în ei tot ce a fost și tot 
ce a avut. 

În timpul grelei sale suferințe, care a durat doi ani de zile, se încuraja zicând: “trebuie 
să trăiesc, să îmi văd nepoții!”; dar… deși s-a făcut tot ce s-a putut – pe cale medicală - și 
s-au înălțat mii de rugăciuni din partea tuturor fraților, care au cunoscut-o sau nu, a sosit 
mult prea repede clipa dureroasei despărțiri.

Mulțumim întregului colectiv medical de la Spitalul “Elias”, București, cei care au în-
grijit-o cu atâta gingășie și nu au precupețit nici un efort ca să o ajute!  

Mulțumim tuturor fraților și surorilor care ne-au sprijinit – atât material, cât si spiritu-
al - și sperăm să ne revedem cu ea în dimineața învierii!

                                                       Familia

Un apus... mult prea devreme
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Colțul copiilor
A nins toată noaptea. Zăpada s-a așternut pretutindeni, acoperind grădina, drumul, 

gardul, casa, copacii. 
Micuța Maria privea speriată la masa de zăpadă și la steluțele care se rostogoleau fu-

rioase, purtate de vânt. 
- Oare nu mai încetează ninsoarea asta? se întrebă ea speriată. În curând o să fim 

acoperiți cu totul. 
Mama veni cu o lopată și începu să dea la o parte zăpada care ascundea drumul spre 

magazie. Fetița luă și ea o mătură și încercă să-și facă de lucru în preajma ei, sperând că 
va afla ceva care să-i alunge teama.

- Cât crezi că va ninge astfel, întrebă fetița? 
- Nu știu, spuse mama. Cămerile zăpezii sunt la Dumnezeu și numai El poate ști câtă 

zăpadă ne va da în iarna aceasta. 
- Eu mă tem că ne va acoperi cu totul, spuse fata aproape plângând. Uite, nu se mai 

vede nimic în grădină. 
- Nu te îngrijora, îi spuse mama. Așa cum tatăl tău se îngrijește ca totul să meargă bine 

în familia noastră, Tatăl nostru ceresc nu ne va da greutăți mai mari decât putem suporta.  
Noi trebuie doar să ne încredem în El.  

- Şi crezi că El va opri ninsoarea la timp, înainte să ne acopere casa?
- Desigur, zâmbi mama. Şi chiar dacă Dumnezeu va îngădui să ningă până ne va 

acoperi casa, El știe să ne păstreze în siguranță și sub zăpadă. 

”Eu am căutat pe Domnul, 
şi mi-a răspuns: m-a izbăvit 
din toate temerile mele”. 
- Psalmii 34:4.


