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Editorial 3

Obiceiul de a se închina unui Dum-
nezeu necunoscut era practicat de 
atenienii din vremea lui Pavel în 
dorința lor de a satisface cerințele 

oricărei puteri supranaturale și a nu omite vreu-
na. Politeiști fiind, ei aveau totuși diferiți zei pe 
care pretindeau că-i cunosc și cărora le aduceau 
ofrande potrivit particularităților fiecăruia.

În timp ce ne considerăm superiori celor 
idolatri în ce privește puterea de înțelegere 
a lucrurilor, am putea învăța ceva de la ei și 
anume devotamentul prin care se străduiesc să 
răspundă exigențelor zeilor pe care-i slujesc, 
dorința lor de a cunoaște cât mai mult despre 
pretențiile acestora, astfel încât nimic să nu fie 
pierdut din vedere. 

Trăim astăzi într-o perioadă monoteistă și 
ne considerăm persoane care și-au definit Suve-
ranul, motiv pentru care nu este necesar să adu-
cem sacrificii suplimentare pentru alți presupuși 
zei existenți. Ne închinăm Celui care a creat 
lumea noastră, Universul, oricât de infinit și ne-
explorat, și, mai presus de toate, Celui care ne-a 
creat pe noi, oamenii, și care ne menține viață 
în corpurile noastre. Întrebarea care se pune 
este: Ne cunoaștem Dumnezeul? Știm care sunt 
așteptările Sale de la noi, ca închinători?

Cunoașterea de Dumnezeu este atât de 
necesară încât de ea depinde atingerea scopului 
vieții: dobândirea vieții veșnice. „Și viaţa veșnică 
este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care 
L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3). 

Există riscul de a sluji lui Dumnezeu, de a 
ne închina Lui cu regularitate și totuși să nu-L 
cunoaștem. Despre fiii lui Aaron, preoți aleși 
pentru a oficia serviciile de închinare de la 
Tabernacol, stă scris că „nu cunoșteau pe Dum-
nezeu” (1 Samuel 2:12). Nu putem spune că 
acești bărbați nu erau familiarizați cu cerințele 

lui Dumnezeu. Ceea ce nu cunoșteau ei era 
caracterul Său, faptul că „modul de guvernare al 
lui Dumnezeu nu cunoaște nici un compromis 
cu răul”. (Educația, cap. Conlucrarea). 

Un alt mod de necunoaștere a lui Dum-
nezeu se poate observa în modul de gândire al 
soției lui Iov, care avea o viziune clară asupra 
dreptății ce-L caracterizează pe Cel Prea Înalt, 
știind că în momentul în care cineva L-ar 
blestema, ar fi omorât pe loc (Iov 2:9), dar nu 
cunoștea nimic despre bunătatea prin care El în-
conjoară pe fiii oamenilor, dragostea prin care îi 
ajută pe aceștia să depășească momentele dificile 
ale vieții, pe care El însuși le-a îngăduit pentru a 
li se face cunoscut. 

A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a ne 
familiariza cu caracterul Său, a avea o înțelegere 
evidentă a modului în care El procedează. „Ceea 
ce Dumnezeu dorește ca noi să cunoaștem 
despre El este descoperit în Cuvântul Său și 
în lucrările Sale. Și pentru că suntem oameni 
limitați și nu am ajuns încă la acest ideal, deși 
ni-l dorim, până ajungem să-L cunoaștem deplin 
ne putem încrede în capacitatea Sa de guvernare 
și-L putem accepta prin credință, bazându-ne pe 
ceea ce cunoaștem doar în parte. 

„Odinioară, când nu cunoșteaţi pe Dum-
nezeu, eraţi robiţi celor ce din firea lor nu sunt 
dumnezei.” (Galateni 4:8).

„Conducerea lui Dumnezeu nu se bazează 
pe o supunere oarbă, pe un control lipsit de 
raţiune, așa cum ar vrea Satan să se înţeleagă. Ci 
ea apelează la raţiune și conștiinţă… Dumnezeu 
nu forţează voinţa creaturilor Sale. El nu poate 
primi o închinare care nu este adusă de bună 
voie și în mod inteligent. O supunere forţată va 
fi o piedică în calea unei adevărate dezvoltări a 
minţii și a caracterului, ceea ce ar face din om 
un simplu automat.” (Calea către Hristos, cap. 
Consacrarea). 

Unui Dumnezeu (ne)cunoscut
Daniela Picu



O     filă a vieții noastre va fi întoarsă cât de   
 curând. Suntem datori să-I mulțumim  
lui Dumnezeu pentru tot ce am primit 
din mâna Lui. Mulțumim pentru viață, 

pentru sănătate, hrană și îmbrăcăminte și pentru 
încă un an din viața noastră. 

Dacă s-ar putea deschide cărțile din cer 
în care să vedem faptele și cuvintele noastre 
înregistrate în ultimul an, ne-ar aduce bucurie 
sau întristare? Ne-am străduit ca viața noastră 
să se asemene tot mai mult cu cea a Domnului 
Isus sau am admirat alte modele și ne-am format 
caractere diferite de cel al lui Isus?

Am rămas uimit când am observat că 
poeții și cântăreții lui Israel au cântat chiar și 
experiențele mai puțin plăcute ale părinților 
lor. Când au cântat experiența vieții lui Moise 
nu au uitat să precizeze un păcat mic, dar cu 
consecințe mari:

„Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba 
și Moise a fost pedepsit din pricina lor. Căci 
s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui și Moise 
a vorbit în chip ușuratic cu buzele.” (Psalmii 
106:32,33). 

Ioan Bogdan

Revenind la momentul istoric de la Meriba, 
citim: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis:

„Ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele 
tău Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, 
și ea va da apă. Să le scoţi astfel apă din stâncă și 
să adăpi adunarea și vitele lor.”

Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, 
cum îi poruncise Domnul. Moise și Aaron au 
chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise 
le-a zis: „Ascultaţi, răzvrătiţilor! Vom putea 
noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?” 
Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de 
două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, 
așa încât a băut și adunarea, și au băut și vitele. 
Atunci Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi 
crezut în Mine, ca să Mă sfinţiţi înaintea copii-
lor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta 
în ţara pe care i-o dau.” (Numeri 20:7-12). 

Cu toate că Moise a fost prietenul lui 
Dumnezeu, căruia El i-a vorbit față-n față, deși 
s-a remarcat ca cel mai blând om, chiar dacă a 
avut atâtea intervenții în a cere iertare în contul 
poporului și a mijlocit pentru el atât de preocu-
pat pentru starea acestuia încât a cerut ca mai 
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de grabă să i se șteargă numele din cartea vieții, 
decât să fie nimicit Israel. Când Moise a păcătu-
it, Dumnezeu nu a trecut cu vederea păcatul lui. 
Presiunea momentului, lipsa de soluție pentru 
criza în care se afla, a făcut ca Moise să spună 
câteva cuvinte în care lipsa de credință a fost 
evidentă și Dumnezeu a hotărât că acest lucru îl 
va împiedica să intre în Canaan. 

„Oamenii din toate secolele viitoare trebu-
iau să privească pe Dumnezeul Cerului ca pe un 
judecător nepărtinitor, care nu justifică în nici 
un caz păcatul. Oamenii se măgulesc pe sine că 
Dumnezeu ar fi prea bun și n-ar putea pedepsi 
pe călcătorii de lege. Din lumina istoriei biblice 
reiese în mod lămurit că bunătatea lui Dum-
nezeu și iubirea Sa Îi impun să Se poarte faţă 
de păcat ca faţă de un rău care este fatal păcii și 
fericirii Universului.” (P.P. pg. 478). 

„După judecata omenească acest păcat 
putea fi socotit ceva ușor; dar dacă Dumnezeu a 
procedat atât de aspru față de acest păcat făcut 
de cel mai credincios și mai onorat serv al Său, 
atunci, cu siguranță că nu-l va putea scuza nici 
la alții. Spiritul înălțării de sine și înclinația de a 
critica pe frații noștri aruncă o îndoială asupra 
cauzei lui Dumnezeu.” (P.P. pg. 487). 

Moise și-a dorit mult să vadă Canaanul. A 
cerut lui Dumnezeu să-i dea voie să calce acel 
ținut, dar hotărârea cerească a fost definitivă 
și irevocabilă. Când poporul a ajuns la hota-
rele Canaanului, bărbatul credincios, care nu 
a neglijat nici o clipă purtarea de grijă pentru 
Israel și a lucrat cu credincioșie ca să pregăteas-
că comunitatea pentru intrarea în moștenirea 
făgăduită, a fost chemat de Dumnezeu la cort 
pentru a-și preda în mod oficial responsabilita-
tea de conducător. 

În prezența Stâlpului de Nor, Moise l-a 
îmbărbătat pe Iosua de a fi tare și a se încrede 
în Dumnezeu pentru îndeplinirea acelei mari 
responsabilități. Apoi bătrânilor și fruntașilor 
poporului le-a transmis solemna însărcinare de 
a asculta cu credincioșie de legile și poruncile pe 
care le-au primit. 

Ce sentiment o fi încercat viața acestui băr-
bat când Dumnezeu i-a spus: „Suie-te pe muntele 

Nebo, privește țara Canaanului, pe care o dau în 
stăpânire copiilor lui Israel și tu vei muri acolo pe 
munte și vei fi adăugat la poporul tău”. Pe vârful 
muntelui, în singurătate, Moise a privit scenele ce 
s-au desfășurat înaintea ochilor lui. 

„În această singurătate Moise și-a aruncat 
o scurtă privire înapoi, asupra vieții sale, care 
fusese plină de trudă, osteneli, lipsuri, de la tim-
pul când întorsese spatele onorurilor princiare 
ale curții și renunțase la aspirațiile de a ocupa 
tronul Egiptului.” (P.P. pg. 540). 

„Când el a privit înapoi la experiențele sale 
ca și conducător al poporului lui Dumnezeu, un 
pas greșit mânjea istoria sa. Dacă acel păcat ar 
fi putut să fie șters, atunci el își închipuia că nu 
s-ar speria de moarte. I s-a dat asigurarea că o 
căință sinceră și credință în jertfa făgăduită este 
tot ceea ce Dumnezeu cere și Moise a mărturisit 
încă o dată păcatele sale și a implorat iertare, în 
numele lui Isus.” (P.P. pg. 543). 

Privind în urmă anul care se duce în 
veșnicie, analizându-ne fiecare viața, ne putem 
pune câteva întrebări:
w Câte momente de necredință au umbrit 

viața mea în 2014?
w În câte vorbiri de rău m-am implicat?
w Câte păcate știute de mine murdăresc isto-

ria acestui an?
w Câte ocazii de rugăciune am neglijat?
w Câte momente de închinare am tulburat?
w Pentru câte păcate m-am căit, câte am pără-

sit și câte mai păstrez încă?
w În final, câte păcate sunt necesare să pună în 

pericol mântuirea mea?

Când Moise se îngrozea în fața unui singur 
păcat, i s-a dat asigurarea că o căință sinceră și o 
credință reală în jertfa Domnului Isus este tot ce 
cere Dumnezeu. Această soluție pentru Moise 
rămâne valabilă și astăzi. 

De aceea vă invit ca, în urma unei analize 
serioase, să îngenunchem și să cerem iertare 
Domnului Isus pentru ca apoi să primim pacea 
și asigurarea iertării de care avem nevoie. 

Și El să fie cu noi în anul 2015 și în toată 
veșnicia. Amin.

5Meditații



Apel… 

Marin Barbu

„Iată Eu stau la ușă și bat.  
Dacă aude cineva glasul Meu  
și deschide ușa, voi intra la el,  

voi cina cu el, si el cu Mine.”  
(Apocalipsa 3:20).

în fața ușii închise
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Despre Apocalipsa
Ca orice persoana interesată de rostul 

existenței noastre pe pământ, de tânăr am înce-
put să „zgârii” puțin, câte puțin, dorind să intru 
în nesecatul tezaur de informații al Sfintelor 
Scripturi, încercând să înțeleg planul lui Dum-
nezeu pentru salvarea lumii din păcat, al cărui 
efect este moartea. Ajungând la ultima carte a 
acesteia am fost surprins de mulțimea simbolu-
rilor prin care este descris conflictul dintre bine 
și rău, dintre reprezentanții lui Isus, conduși 
de puterea Duhului Sfânt, și reprezentanții lui 
Satan, de la înălțarea Domnului Isus la cer, până 
la revenirea Sa glorioasă. 

Deși este cunoscută ca „Apocalipsa lui 
Ioan”, titlul acestei cărți este „Apokalypsis Iesou 
Christou”(Descoperirea lui Isus Hristos) ceea ce 
sugerează cititorului faptul ca Domnul Isus, din 
dragoste pentru Biserica Sa, obiectul atenției 
și al iubirii Sale deosebite, descoperă lucrarea 
Sa specială pentru a pregăti dintre păcătoși un 
popor sfânt, care să-L aștepte la revenirea Sa.

Apostolului iubit, Ioan, I s-a descoperit și 
încredințat misiunea de a scrie despre viitorul 
bisericii Domnului Hristos, în timp ce el se afla 
exilat pe insula Patmos, o insula care, proba-
bil, la acea data, era o închisoare a imperiului 
Roman, unde erau trimiși trădătorii intereselor 
acestuia. Cartea aceasta are menirea de a ne în-
curaja să stăm tari în credință și să nu ne plecăm 
sub presiunea momentului.

Primul loc în atenția noastră
 Toți oamenii trebuie să fie informați cu pri-

vire la faptul ca Apocalipsa nu e o carte sigilată, 
cu solii misterioase cunoscute doar de Dumne-
zeu. Nu, și din nou, nu…Chiar acum noi avem 
nevoie stringentă de a cerceta aceste solemne so-
lii pentru că de înțelegerea lor corectă, depinde 
foarte mult, viitorul nostru și al copiilor noștri. 
„Solemnele solii ce au fost date în ordinea lor 
în Apocalipsa trebuie să ocupe primul loc în 
mintea poporului lui Dumnezeu. Nu trebuie 
îngăduit nimic altceva, care să ne absoarbă 
atenţia… Mărturia lui Hristos, o mărturie de 
cel mai solemn caracter, trebuie dusă lumii. În 

cartea Apocalipsei se găsesc cele mai preţioase 
și mai înălţătoare făgăduinţe și, de asemenea, și 
avertizări de cea mai cutremurătoare și solemnă 
importanţă. Vor fi dispuși, cei care pretind a 
cunoaște adevărul, să citească mărturia dată 
de Hristos lui Ioan? Aici nu este vorba de vreo 
presupunere, nici de înșelare știinţifică. Aici se 
găsesc adevărurile care privesc binele nostru 
prezent și viitor. Ce este pleava faţă de grâu?” 
(8 T., pg. 302).

De ce capitolul 3:14-22?
Domnul Isus - Martorul credincios și ade-

vărat, (cap. 3:14) întărește prin al Său „Amin”, 
ultimul Său cuvânt, ultimul Său mesaj către 
biserica ce traversează ultima perioadă de grație-
Laodiceea. În timpul când are loc Judecata 
(Apocalipsa 14:6), înainte de venirea Sa în slavă, 
El stă ca Martor credincios și adevărat, în timp 
ce noi, copiii Săi, ne decidem, prin alegerile 
noastre, unde vom sta în veșnicie.

Unul dintre pionierii adventiști, care s-a 
ocupat special de înțelegerea acestor solii, scria: 
„Solia adresată acestei biserici scoate în evidență 
ultimele scene ale timpului de probă prin care 
ea trece. Ea se aplică credincioșilor din timpul 
întreitei solii din cap 14, ultimele înainte de 
revenirea Domnului, în timp ce are loc jude-
cata de examinare în Ziua cea mare a ispășirii, 
judecată ce merge înainte, începând de la casa 
lui Dumnezeu. În această perioadă Legea cea 
dreaptă și sfântă a lui Dumnezeu este aleasă de 
biserica așteptătoare, ca regulă de viață.” (Uriah 
Smith, Daniel și Apocalipsa, pg. 450).

În timpul acela, când acești serioși cercetă-
tori se rugau ca să li se descopere semnificația 
acestor solii, Spiritul Profetic s-a descoperit prin 
cuvintele: „Solia laodiceană se aplică poporului 
lui Dumnezeu care își mărturisește credinţa în 
adevărul prezent. Cei mai mulţi sunt căldicei: 
au nume, dar nu zel.”(4T., pg. 87).

Ni se aplică și nouă această solie? Sau ea se 
aplică doar credincioșilor contemporani acelor 
pionieri? Mărturisim noi credință în adevărul 
că Domnul vine curând? Avem noi numele de 
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așteptători? Manifestăm râvnă, pe măsura eveni-
mentelor pe care le așteptăm? Sunt întrebări pe 
care poate doar puțini și le mai pun.

„Solia către biserica laodiceenilor este o 
acuzaţie înspăimântătoare și se aplică poporului 
lui Dumnezeu din timpul de acum… Cei din 
poporul lui Dumnezeu sunt reprezentaţi în solia 
către laodiceeni ca aflându-se într-o poziţie de 
siguranţă firească. Ei sunt liniștiţi, crezându-se 
într-o stare înălţată de mari realizări spirituale. 
„Pentru că zici: ‚Sunt bogat, m-am îmbogăţit și 
nu duc lipsă de nimic’, și nu știi că ești ticălos, 
nenorocit, sărac, orb și gol… Solia Martorului 
Credincios îi găsește pe cei din poporul lui Dum-
nezeu într-o jalnică amăgire, și, cu toate acestea, 
sinceri în amăgirea lor.”(3 T., pg. 252, 253).

Pentru noi, ca popor așteptător al Domnu-
lui Isus, este de o importanță vitală să studiem și 
să înțelegem aceste mesaje. În bisericile noastre 
e nevoie de o redeșteptare, permițând Duhului 
Sfânt să ne conștientizeze despre nevoia noastră 
de cunoaștere de sine și astfel să fie reînviată 
între noi evlavia și temerea de Dumnezeu și 
respectul pentru lucrurile sfinte. Este timpul 
pentru o reformă adevărată prin lucrarea pe care 
Duhul Sfânt o va realiza acum, la final.

Cum este caracterizată biserica din 
această perioadă?

„Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici 
în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, 
fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am 
să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: „Sunt 
bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de 
nimic”, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, 
orb și gol.” (Apocalipsa 3:15-17).

În timpul Vechiului Testament poporul 
lui Dumnezeu era prezentat ca un popor 
nestatornic, cu toate dovezile intervenției 
lui Dumnezeu pentru ei. Uneori mergeau în 
ascultare de Dumnezeu, dar de cele mai multe 
ori au trezit indignarea cerului prin acomoda-
rea cu practicile și obiceiurile lumii. Domnul 
le-a trimis proroci să-i mustre și să-i avertizeze, 
să se întoarcă de pe căile lor greșite. Dar ce au 

făcut cu cei trimiși de Dumnezeu? Pe mulți 
i-au bătut, pe alții i-au alungat sau chiar i-au 
omorât. De ce? Pentru că îi deranja faptul că 
nu erau lăsați liberi, liniștiți în păcatele lor. Așa 
au procedat și cu Domnul vieții. L-au așezat 
între doi criminali. El a plâns pentru ei, dar ei 
au refuzat cel mai prețios dar al cerului. De ce? 
Prin exemplul și învățăturile Sale era diferit de 
mândrii și orgolioșii învățători ai vremii. 

Ce se întâmplă cu noi? Martorul credincios 
ne stabilește un diagnostic înfiorător: „ticăloși, 
nenorociți, săraci, orbi și goi.” Noi, cei care 
pretindem că așteptăm pe Domnul „ar trebui 
să fim credincioși și sinceri, fierbinți în zelul 
creștin, cu un temperament amabil, cunoscând 
din experiență pe Domnul Isus.” (4 T., pg. 87).
Cu toate acestea însă cei mai mulți suntem 
descriși ca fiind asemenea apei călduţe, „greţoși 
pentru gustul Lui. Nu sunt nici nepăsători, nici 
implicaţi în mod hotărât. Nu se angajează întru 
totul și din inimă în lucrarea lui Dumnezeu, 
identificându-se cu interesele ei; dar se ţin la dis-
tanţă și sunt gata să-și părăsească posturile când 
lumeștile lor interese personale o cer. Lucrarea 
lăuntrică a harului lipsește din inimile lor”.  
(4 T., pg. 87, 88).

„A fi fără calităţile atrăgătoare ale Duhului 
lui Dumnezeu este într-adevăr trist; dar este o 
stare și mai teribilă să fii lipsit de spiritualitate 
și de Hristos și totuși să încerci a te îndreptăţi, 
spunând celor care sunt alarmaţi pentru noi că 
n-avem nevoie de temerile și de compătimirea 
lor. Înspăimântătoare este puterea amăgirii de 
sine asupra minţii omenești.” (4 T., pg. 88).

Cu toate că noi ca popor triumfăm în 
claritatea și puterea adevărului prezent(3 T., pg. 
253), ducem lipsă de acea umilință biblică ce ne 
face să vedem pe aproapele superior. Ne lipsește 
răbdarea, începând din familie, apoi în relațiile 
cu frații și apoi în situații delicate în afară. 
Credința și dragostea, care ne fac să atribuim 
cele mai bune intenții cuvintelor și faptelor 
celor apropiați, lipsește. Dragostea suferă, iartă, 
dragostea se roagă pentru binele vrăjmașilor. 
Spiritul de sacrificiu este manifestat doar dacă 
este apreciat, când se oferă un beneficiu sau 
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este urmărit un interes personal. Păcatul obține 
biruințe printre așteptători. Mulți suntem 
influențați de dorințele noastre înșelătoare și ne 
îndoim de biserică, de mesajele convingătoare 
ale Sfintelor Scripturi, iar păcatele favorite sunt 
practicate în timp ce facem mai departe formele 
și ceremoniile. Vorbim, dăm sfaturi; acolo unde 
este o controversă sau discuții contradictorii 
suntem primii care dovedim zel pentru a con-
vinge despre dreptatea noastră. Mustrările Spiri-
tului Profetic sunt deranjante de aceea ne place 
să ni se predice blând și dacă chiar ar trebui să ni 
se citeze din Mărturii, preferăm paragrafe care 
mângâie și liniștesc pe practicanții păcatelor. 
Martorul credincios declară că astfel devenim 
grețoși gustului lui Dumnezeu. Îi produce 
greață. Cât timp dedicăm studiului din Spiritul 
Profetic? Cât timp petrecem în rugăciune? 

Cei căldicei sunt vărsați din gura 
lui Dumnezeu

Ce înseamnă că sunt vărsați din gura lui 
Dumnezeu? Am citit că solia este practică în 
toate amănuntele ei. „Metafora vărsării din gura 
Lui înseamnă că El nu poate să prezinte nici ru-
găciunile, nici exprimările voastre de iubire faţă 
de Dumnezeu. El nu poate nicidecum să aprobe 
învăţăturile date de voi din Cuvântul Său și nici 
lucrarea voastră spirituală. El nu poate să pre-
zinte serviciile voastre religioase cu rugămintea 
de a vi se da har.” (6 T., pg. 408).

Vin la biserică în Sabat, particip la serviciile 
de închinare și studiu pentru că asta am făcut 
din copilărie. Îmi dau chiar și darurile și zecimea 
ca să am succes în afacerile mele. Particip cu 
ceilalți la programele de tineret. Din când în 
când mai și predic, dacă sunt numit. Când însă 
am plecat de la biserică nu interesează pe nimeni 
cum mă îmbrac, ce și când mănânc, dacă citesc 
sau nu în Biblie și Spiritul Profetic. Ăia bătrâni 
(părinții) sunt prea limitați și nu prea am ce 
comunica cu ei. Nu știu ei ce e acela „Facebook” 
sau „Youtube”. Ei cu treburile lor, eu cu ale mele. 
Și mă bucur când văd că predicatorul a înțeles 
că nu-mi convin predicile mustrătoare. Îmi 

place că și-a schimbat stilul. Mai spune și câte 
o poveste, ne mai face chiar să râdem în timpul 
predicii prin câte o aluzie mai „haioasă”… și tot 
continuând astfel devenim neplăcuți gustului 
lui Dumnezeu, în timp ce ne măgulim că sun-
tem membrii ai bisericii așteptătoare.

Acceptând comorile cerești
Dumnezeu locuiește în sfințenie, în lumina 

sfântă, în locuri înalte, dar El e aproape de cel 
smerit, de cel cu inima zdrobită. (Isaia 57:15). 
Noi avem nevoie de lucrarea lăuntrică a reme-
diului asigurat de Martorul credincios. El ne 
oferă comorile credinței și ale dragostei, curățite 
în luptele și experiențele dureroase ale vieții. 
Ne asigură de harul care, dacă este acceptat, 
ne schimbă vocea, temperamentul și compor-
tamentul în cămin sau oriunde. Inima care 
primește aurul dragostei și al credinței nu va fi 
pătimașă, dornică de răzbunare sau bănuitoare. 
Iubirea nu numai că poartă greșelile altora, dar 
se supune cu plăcere la orice suferință sau necaz, 
care sunt necesare pentru dezvoltarea răbdării. 
Această iubire nu-și va pierde valoarea. Ca o 
comoară prețioasă va fi purtată de posesorul 
ei prin porțile cetății lui Dumnezeu.(5 T., pg. 
169). La ofensele din partea altora rămânem 
indiferenți și nu ne vom apăra când suntem 
acuzați pe nedrept. Dacă Domnul a fost calom-
niat sau greșit înțeles și noi vom fi copiii Lui, 
trebuie să ne așteptăm la răspândirea de zvonuri 
mincinoase despre noi. Dacă ne vom apăra ne 
prezentăm ca un pom găunos, care are nevoie de 
proptele.”(C.B.V.T., pg. 209-210).

Dreptatea Domnului Hristos este purtată 
de posesorul ei „atunci când noi trăim viața 
Lui”. Și când trăim viața Lui?„Când ne supunem 
Domnului Hristos, atunci inima noastră se 
unește cu inima Lui, voința noastră se cufundă 
în voința Lui, mintea noastră se face una cu 
mintea Lui, iar gândurile noastre sunt robite 
Lui.”(P.D., pg. 284, 285). Îmbrăcată în armura 
neprihănirii lui Hristos, biserica va intra în 
lupta ei finală…Ceasul cel mai întunecat al 
luptei bisericii cu puterile răului este acela care 
precede imediat ziua eliberării ei finale. Dar ni-
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ciunul dintre aceia care se încred în Dumnezeu 
nu trebuie să se teamă.”(P.R., pg. 725).

Domnul nu va pune haina dreptății Sale 
peste zdrențele îndreptățirii noastre proprii, 
peste lăudăroșenia sfințeniei noastre. Când ne 
vedem mai buni decât semenii, când îi vom 
ignora pe aceia care au cea mai mare nevoie de 
sprijin, nu pot fi ascultate rugăciunile pentru 
primirea acestui dar ceresc, pentru că în țesătura 
acestui veșmânt nu este țesut nici un fir de natu-
ră omenească.

Ca popor al lui Dumnezeu avem nevoie de 
discernământ spiritual pentru a deosebi ce este 
adevărat de ce este fals. Dar adevăratele oi vor 
recunoaște glasul adevăratului Păstor. „Alifia 
de ochi este acea înțelepciune spirituală care 
ne face capabili să recunoaștem șiretlicurile lui 
Satan și să ne ferim de ele, să descoperim păcatul 
și să ne îngrozim de el, să vedem adevărul și 
să ascultăm de el. Letargia de moarte a lumii 
ne paralizează simțurile…Cei din Sion, care 
tratează în mod ușuratic lucrurile spirituale, 
strigă pace și siguranță, în timp ce cerul declară 
că o distrugere grabnică e gata să vină asupra 
călcătorului de lege.”(5 T., pg. 233). Astăzi bat 
multe vânturi, idei și învățături, care tind să ne 
îndepărteze de la înțelegerea clară și corectă a 
Cuvântului lui Dumnezeu, care insuflă îndoieli, 
care adorm conștiința, paralizând simțurile. 
Frați cu care altădată lăudam pe Dumnezeu, cu 
care ne rugam împreună în prietenie plăcută, 
părăsesc deodată rândurile, considerând că 
biserica lui Dumnezeu este peste tot, este invizi-
bilă sau că astăzi nu mai e nevoie de ordine sau 
organizație. Mulți propagă idei potrivit cărora 
Domnul Isus nu este din veșnicie, că Duhul 
Sfânt nu există ca personalitate distinctă în 
Divinitate, că nu contează cum trăiești, ce sau 
cum vorbești, cum te îmbraci, la ce privești sau 
ce citești. Important, spun ei, este caracterul. Nu 
mai e păcat să minți, să înșeli, să-ți nesocotești 
părinții. Și vrăjmașul ne face să credem că așa 
vom merge în fericirea veșnică.

Paharul amar
Când soliile Sale sunt învățate greoi atunci 

Domnul știe ca noi avem nevoie de un pahar 
amar.„Eu mustru si pedepsesc pe toți aceia pe 
care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-
te!”(Apocalipsa 3:16). Pretutindeni în Cuvântul 
Lui Dumnezeu și în providența Sa este arătat că 
încercările sunt binecuvântările Sale și că „nici 
un copil nu scapă de nuia”(Uriah Smith, Daniel 
și Apocalipsa). Având în vedere originea și 
scopul pedepsei: „Fii plin de râvnă și pocăiește-
te”, să nu pierdem nici o lovitură de nuia. Altfel 
El va oferi alt pahar și mai amar, apoi altul. Și 
dacă pedepsele își fac efectul, determinându-ne 
la o pocăință reală, Domnul este satisfăcut, iar 
noi vom învăța lecțiile prețioase ale răbdării și 
ale nădejdii, ale binecuvântatei păci care întrece 
orice pricepere.

Așteptând la ușa închisă
Domnul Isus așteaptă mult timp la ușa 

închisă a inimilor noastre. El e prea bun 
ca să forțeze intrarea. El bate și așteaptă să 
recunoaștem în vocea Lui suavă și plăcută 
dorința de a ne ajuta. Dacă nu avem nevoie, nu 
pleacă. Mulți ani așteaptă ca noi să îndepărtăm 
mulțimea de obiecte „valoroase” din spatele ușii, 
care fac imposibilă deschiderea ei. „Dacă aude 
cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, 
voi cina cu el, și el cu Mine.“ (Apocalipsa 3:20).

Celui ce va birui…
 Ce minunat ne simțim să știm că avem pe 

cărarea nesigură și anevoioasă a vieții o Călău-
ză care cunoaște exact detaliile traseului. Și în 
cele din urmă, la sfârșit de drum, să ne ia și să 
ne așeze lângă El pe „scaunul de domnie” și, ca 
biruitori, să ne recomande Tatălui și îngerilor și 
lumilor necăzute. Ce onoare să ne considere bi-
ruitori prin biruința Sa și apoi să stăm cu Tatăl 
și cu Fiul. Dumnezeu să mângâie și să întărească 
pe fiecare copil al Său, care consimte să-I predea 
azi inima. Amin!
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(partea a II-a)

Noi și copiii noștri…
Marius Stroia

D upă cum se preconiza în numărul 
anterior al revistei, în care luasem în 
discuţie unele aspecte ale relaţiei pă-
rinţi-copii – precum responsabilitatea 

morală și religioasă a părinţilor vizavi de educarea 
corespunzătoare a copiilor lor și premisele care tre-
buie create pentru succesul acesteia – în continu-
area acestei teme vom încerca să abordăm în acest 
articol câteva dintre conţinuturile concrete ce nu 
ar trebui să lipsească din această educaţie.

Și aceasta pentru că, chiar dacă părinţii își 
înţeleg responsabilitatea în această privinţă și 
au interesul și bunăvoinţa de a și-o îndeplini, au 
nevoie să înţeleagă la modul concret în ce constau 
principalele conţinuturi ale acestei educaţii, pe 
care au datoria a o transmite odraslelor lor.

La baza oricărei adevărate educaţii stă o vizi-
une globală, pe termen lung a existenţei, conform 
căreia trecerea noastră prin această lume este o 
școală în care avem șansa să ne pregătim pentru 
viaţa viitoare, ce ne-a fost pregătită de către Mân-
tuitorul nostru:

„Adevăratul succes în educaţie, ca și în orice 
altceva, constă în a păstra în vedere viaţa viitoare. 
Familia umană când de abia a început să trăiască, 
atunci a și început să moară, iar truda neconte-
nită a lumii se sfârșește în nimicnicie, dacă nu se 
câștigă o adevărată cunoștinţă cu privire la viaţa 
veșnică. Acela care apreciază timpul 
de probă ca pe școala pregăti-
toare a vieţii, îl va folosi pentru 
a-și asigura un titlu pentru 
locuinţele cerești, calitatea 
de membru în școala mai 
înaltă. Pentru această școală 
tinerii trebuie să fie educaţi, 
disciplinaţi și instruiţi, for-

„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, 
și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbele 22:6)

mându-și asemenea caractere, pe care Dumnezeu 
le va aproba.” CT, pg. 21 eng.

„Frica Domnului este începutul înţelepciunii 
și cunoștinţa sfinţilor este priceperea.” (Proverbele 
9:10). Marea lucrare a vieţii este clădirea caracte-
rului; și o cunoaștere a lui Dumnezeu este temelia 
oricărei adevărate educaţii. A împărtăși această 
cunoștinţă și a modela caracterul în armonie cu 
aceasta ar trebui să fie obiectul lucrării învăţătoru-
lui.” CE, pg. 64 eng.

„Educaţia mai înaltă este o cunoștinţă 
experimentală a planului de mântuire, și această 
cunoștinţă este dobândită prin studiu serios și 
sârguincios al Scripturilor. O asemenea educaţie va 
reînnoi mintea și transforma caracterul, restaurând 
chipul lui Dumnezeu în suflet. Ea va întări mintea 
împotriva șoptirilor amăgitoare ale adversarului și 
ne va face în stare să înţelegem glasul lui Dumne-
zeu. Ea îl va învăţa pe ucenic să devină colaborator 
cu Isus Hristos, să împrăștie întunericul moral din 
jurul său și să aducă lumină și cunoștinţă oameni-
lor. Simplitatea adevăratei evlavii este pașaportul 
nostru din școala pregătitoare a pământului pen-
tru școala pregătitoare de sus.” CT, pg. 11.

„A-l aduce pe om înapoi în armonie cu 
Dumnezeu, a înălţa și înnobila natura sa morală 
în așa fel, încât să poată reflecta din nou chipul 
Creatorului, este marele scop a toată educaţia și 

disciplina vieţii. Atât 
de importantă era 

această lucrare, încât 
Mântuitorul a pă-
răsit curţile cerului 
și a venit personal 

să-i înveţe pe oa-
meni cum să 
dobândească 
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o calificare pentru viaţa mai înaltă.” Calea către 
Hristos, pg. 202 eng.

„Adevăratul scop al educaţiei este de a resta-
bili chipul lui Dumnezeu în suflet. La început, 
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său. El 
l-a înzestrat cu calităţi nobile. Mintea lui era bine 
echilibrată și toate puterile fiinţei sale erau armo-
nioase. Dar căderea și efectele sale au pervertit 
aceste daruri. Păcatul a întinat și aproape a șters 
chipul lui Dumnezeu din om. Pentru a restabili 
aceasta a fost creat planul de mântuire și omului 
i-a fost dată o viaţă ca timp de probă. A-l aduce 
pe om înapoi la perfecţiunea prin care a fost 
creat la început este marele scop al vieţii – scopul 
care stă la baza tuturor celorlalte. Este lucrarea 
părinţilor și educatorilor, ca în educarea tinerilor, 
să coopereze cu scopul divin, și procedând astfel, 
ei sunt „lucrători împreună cu Dumnezeu.”  
(1 Corinteni 3:9). CE, pg. 63 eng.

„Prima mare lecţie în toată educaţia este de 
a cunoaște și a înţelege voia lui Dumnezeu. Noi 
ar trebui să aducem în fiecare zi a vieţii efortul de 
a câștiga această cunoștinţă. A învăţa știinţa doar 
prin interpretarea omenească înseamnă a dobândi 
o educaţie falsă, dar a învăţa de la Dumnezeu și 
Hristos înseamnă a învăţa știinţa cerului. Con-
fuzia în educaţie a venit pentru că înţelepciunea 
și cunoștinţa lui Dumnezeu n-au fost înălţate.” 
Îndrumarea copilului, pg. 293 eng.

„Este privilegiul fiecărui student să ia viaţa 
și învăţăturile lui Hristos ca pe studiul său zilnic. 
Educaţia creștină înseamnă acceptarea în senti-
ment și principiu, a învăţăturilor Mântuitorului. 
Ea include o umblare zilnică și conștientă pe 
urmele lui Hristos...” CT, pg. 36 eng.

„Viaţa de pe pământ este începutul vieţii din 
cer; educaţia de pe pământ este o iniţiere în princi-
piile cerului; lucrarea vieţii de aici este o instruire 
pentru lucrarea vieţii de acolo. Ceea ce suntem 
acum, în caracter și serviciu sfânt este chipul sigur 
a ceea ce vom fi.” Căminul advent, pg. 535 eng.

„Adevărata educaţie nu ignoră valoarea 
cunoștinţei știinţifice sau a realizărilor literare; dar 
mai presus de informaţie pune puterea; mai presus 
de putere, bunătatea; mai presus de realizările in-
telectuale, caracterul. Lumea nu are atât de multă 

nevoie de oameni de un mare intelect, cum are de 
caractere nobile. Ea are nevoie de oameni în care 
capacitatea este controlată de principiu statornic.” 
CSA, pg. 65 eng.

„În înţelepciunea Sa, Domnul a rânduit ca 
familia să fie cea mai mare dintre toate instituţiile 
educaţionale. În cămin trebuie să înceapă edu-
caţia copilului. Aici este prima sa școală. Aici, cu 
părinţii ca instructori, el trebuie să înveţe lecţiile 
care trebuie să-l călăuzească toată viaţa – lecţii de 
respect, ascultare, reverenţă, stăpânire de sine.” 
Căminul advent, pg. 182 eng.

RESPECT
„Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; 

temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului!” 
(1 Petru 2:17).

„Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. 
În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” (Romani 
12:10). 

ASCULTARE
„Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voștri, 

căci este drept. „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama 
ta” este cea dintâi poruncă însoţită de o făgădu-
inţă „ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe 
pământ.” (Efeseni 6:1-3).

„Ascultaţi de mai marii voștri și fiţi-le supuși, 
căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii 
care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată 
face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa 
ceva nu v-ar fi de niciun folos.” (Evrei 13:17).

„Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.” 
(Efeseni 5:21).

REVERENŢĂ
„Acum, temeţi-vă de Domnul și slujiţi-I cu 

scumpătate și credincioșie. Depărtaţi dumnezeii 
cărora le-au slujit părinţii voștri dincolo de Râu și 
în Egipt și slujiţi Domnului.” (Iosua 24:14).

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

„Frica Domnului este începutul înţelepciunii; 
toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slava 
Lui ţine în veci.” (Psalmii 111:10).
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STĂPÂNIRE DE SINE
„Omul care nu este stăpân pe sine este ca o 

cetate surpată și fără ziduri.” (Proverbele 25:28).
„Cel încet la mânie preţuiește mai mult decât un 

viteaz, și cine este stăpân pe sine preţuiește mai mult 
decât cine cucerește cetăţi.” (Proverbele 16:32).

„Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul 
în sfinţenie și cinste…” (1 Tesaloniceni 4:4).

„Tăria de caracter constă din două lucruri – pu-
terea voinţei și puterea stăpânirii de sine. Mulţi tineri 
confundă patima puternică și nestăpânită cu tăria de 
caracter; dar adevărul este că acela care este stăpânit de 
patimile sale este un om slab. Adevărata mărime și no-
bleţe a omului se măsoară prin puterea sentimentelor 
pe care și le stăpânește, nu prin puterea sentimentelor 
care-l stăpânesc. Cel mai puternic om este acela care, 
în vreme ce este sensibil la abuzuri, își va stăpâni totuși 
sentimentele și va ierta vrăjmașilor săi. Asemenea 
oameni sunt adevăraţi eroi.” 4T, pg. 656 eng.

„Copiii au drepturi pe care părinţii ar trebui 
să le recunoască și să le respecte. Ei au dreptul la o 
asemenea educaţie și instruire care să-i facă mem-
bri folositori, respectaţi și îndrăgiţi ai societăţii de 
aici și să le dea o calificare morală pentru societatea 
lumii viitoare curate și sfinte. Tinerii... ar trebui să 
fie obișnuiţi de timpuriu cu supunerea, tăgăduirea 
de sine şi consideraţie pentru fericirea altora. Ei 
ar trebui să fie învăţaţi să-şi supună temperamen-
tul pripit, să reţină cuvântul pătimaş şi să mani-
feste constant amabilitate, politeţe şi stăpânire 
de sine.” Căminul advent, pg. 306 eng.

TĂGĂDUIRE DE SINE
„Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să 

caute folosul altuia.” (1 Corinteni 10:24).
„Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este 

un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce nu suferiţi mai 
bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine 
paguba?” (1 Corinteni 6:7).

„Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste fră-
ţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” 
(Romani 12:10).

CONSIDERAŢIE
„Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci 

și la foloasele altora.” (Filipeni 2:4).

„După cum mă silesc și eu în toate lucrurile 
să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor 
mai mulţi, ca să fie mântuiţi.” (1 Corinteni 10:33).

„Noi, care suntem tari, suntem datori să răb-
dăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă 
înșine. Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este 
bine, în vederea zidirii altora.” (Romani 15:1,2).

STĂPÂNIREA CUVINTELOR PRIPITE
„Cine-și păzește gura, își păzește sufletul; cine-

și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.” 
(Proverbele 13:3).

„Cine își păzește gura și limba, își scutește 
sufletul de multe necazuri.” (Proverbele 21:23).

„Știţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei 
fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la 
vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia omului nu 
lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea le-
pădaţi orice necurăţie și orice revărsare de răutate, 
și primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă 
poate mântui sufletele.” (Iacov 1:19-21).

AMABILITATE
„Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi 

oamenii. Domnul este aproape.” (Filipeni 4:5).
„Adu-le aminte ... să fie gata să facă orice lucru 

bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie 
gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă 
de toţi oamenii.” (Tit 3:1, 2).

„Educaţia esenţială și cea mai durabilă este 
aceea care va dezvolta calităţile mai nobile, care 
va încuraja un spirit de amabilitate universală, 
conducându-i pe tineri să nu gândească rău despre 
nimeni, ca nu cumva să judece în mod greșit 
motivele și să interpreteze în mod greșit cuvintele 
și acţiunile. Timpul devotat acestui fel de instruire 
va aduce roadă pentru viaţă veșnică.” Slujitorii 
evangheliei, pg. 334 eng.

RĂBDARE
„Înţelepciunea face pe om răbdător și este o 

cinste pentru el să uite greșelile.” (Proverbele 19:11).
„Prin răbdarea voastră, vă veţi câștiga sufletele 

voastre.” (Luca 21:19).
„Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, 

sfinţi și preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină 
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de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, 
cu îndelungă răbdare.Îngăduiţi-vă unii pe alţii, și 
dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă 
unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertaţi-vă 
și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă 
cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea 
lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi 
un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și 
fiţi recunoscători.” (Coloseni 3:12-15).

Prin învăţătură și exemplu, învăţaţi tăgădu-
irea de sine, economia, generozitatea şi descur-
carea pe cont propriu. Oricine are un adevărat 
caracter va fi calificat să facă faţă dificultăţilor și va 
fi prompt în a urma un „așa zice Domnul”. Oame-
nii nu sunt pregătiţi să-și înţeleagă obligaţia faţă de 
Dumnezeu până când nu au învăţat în școala lui 
Hristos să poarte jugul său de stăpânire și asculta-
re. Sacrificiul este chiar începutul lucrării noastre 
în înaintarea adevărului și în întemeierea de insti-
tuţii. El constituie o parte esenţială a educaţiei. 
Sacrificiul trebuie să devină obişnuit în toată 
clădirea caracterului nostru în această viaţă, dacă 
dorim să avem o clădire veșnică, nefăcută de mâini, 
în ceruri.” 6 T, pg. 214 eng.

ECONOMIE
„Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, 

a luat cele cinci pâini și cei doi pești, Și-a ridicat 
ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a 
dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit noroadelor. Toţi 
au mâncat și s-au săturat; și s-au ridicat două-
sprezece coșuri pline cu rămășiţele de firimituri.” 
(Matei 14:19-20).

„Hristos nu aprobă vreo folosire neglijentă sau 
risipitoare de mijloace. Lecţia sa în economie, „strân-
geţi resturile care rămân, ca nimic să nu se piardă” 
este pentru toţi urmașii Săi. (Ioan 6:12). Acela care 
înţelege că banii sunt un talant de la Dumnezeu îi 
vor folosi în mod economic și vor simţi că este o 
datorie să economisească pentru ca să poată dărui.” 
Parabolele Domnului Hristos, pg. 352 eng.

„Bogăţia câștigată fără trudă scade, dar ce 
se strânge încetul cu încetul, crește.” (Prover-
bele 13:11).

„Sau cereţi, și nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, 
cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.” (Iacov 4:3).

GENEROZITATE
„Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de 

îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine 
cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face 
milostenie s-o facă cu bucurie.” (Romani 12:8).

„Oricui vrea să se judece cu tine și să-ţi ia hai-
na, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi 
cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi 
cere dă-i; și nu întoarce spatele celui ce vrea să se 
împrumute de la tine.” (Matei 5:40-42).

„De aceea, am socotit de trebuinţă să rog pe 
fraţi să vină mai înainte la voi și să pregătească 
strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să 
fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să 
știţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine 
seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după 
cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău 
sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubește 
Dumnezeu.” (2 Corinteni 9:5-7). 

MULŢUMIRE
„Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu 

ce aveţi, căci El însuși a zis: „Nicidecum n-am să te 
las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5). 

„Aveţi aceleași simţăminte unii faţă de alţii. 
Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la 
cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.” 
(Romani 12:16). „Negreșit, evlavia însoţită de 
mulţumire este un mare câștig.” (1 Timotei 6:6). 

GĂTITUL
„Nu neglijaţi să-i învăţaţi pe copiii voștri să 

gătească. Atunci când faceţi aceasta, le transmi-
teţi principii, de care au nevoie în calificarea lor 
religioasă. Dacă îi învăţaţi pe copii să-și cunoască 
organismul și îi învăţaţi cum se gătește simplu 
și priceput, puneţi temelia pentru cele mai utile 
domenii în educaţie. Pentru a face pâine bună și 
ușoară, e nevoie de pricepere. Într-o gătire bună se 
află religie, și eu pun la îndoială religia unor aseme-
nea oameni, care sunt prea ignoranţi și neinteresaţi 
a învăţa să gătească...” CD, pg. 264 eng.

RELIGIE
Adevărata religie îl aduce pe om în armonie 

cu legile lui Dumnezeu, fizice, mentale și morale. 
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Ea învaţă stăpânirea de sine, liniștea, cumpătarea. 
Religia înnobilează mintea, rafinează gustul și 
sfinţește judecata. Ea face ca sufletul să fie părtaș 
al purităţii cerului. Credinţa în dragostea lui 
Dumnezeu și providenţa Sa care conduce totul 
ușurează poverile fricii și a grijii. Ea umple inima 
cu bucurie și mulţumire atât când viaţa este una 
înaltă sau umilă. Religia tinde în mod direct să 
promoveze sănătatea, să prelungească viaţa și să 
sporească bucuria noastră pentru toate binecuvân-
tările sale. Ea deschide sufletului un izvor nesecat 
de fericire. Fie ca toţi acei care nu L-au ales pe 
Hristos să înţeleagă că El are ceva mult mai bun 
a le oferi decât caută ei pentru ei înșiși. Omul își 
produce cea mai mare vătămare și nedreptate 
sufletului său când gândește și acţionează contrar 
voinţei lui Dumnezeu. Nici o adevărată bucurie 
nu poate fi găsită pe calea interzisă de către Acela 
care știe ce este cel mai bine și care face planuri 
pentru binele creaturilor Sale. Calea păcătuirii 
duce la mizerie și nimicire; dar căile înţelepciunii 
„sunt căi plăcute și toate căile ei sunt pace...” (Pro-
verbele 3:17).” Patriarhi și profeţi, pg. 300 eng.

OCUPAŢIE
„Și acum, ca și în zilele lui Israel, fiecare 

tânăr ar trebui să fie instruit în îndatoririle vieţii 
practice. Fiecare ar trebui să dobândească o 
cunoștinţă a vreunei ramuri de muncă manuală 
prin care, dacă este nevoie, să poată să-și câștige 
existenţa. Acest lucru este esenţial, nu doar ca o 
asigurare împotriva vicisitudinilor vieţii, ci din 
pricina impactului său asupra dezvoltării fizice, 
mentale și morale. Chiar dacă ar fi sigur că cineva 
n-ar avea niciodată nevoie să recurgă la muncă 
manuală pentru a se întreţine, totuși el ar trebui 
să fie învăţat să lucreze. Fără muncă fizică, nimeni 
nu poate avea o constituţie solidă și o sănătate vi-
guroasă. Și disciplina muncii bine organizate nu 
este mai puţin esenţială pentru dobândirea unei 
minţi puternice și active și a unui caracter nobil.

Fiecare student ar trebui să devoteze o parte 
din fiecare zi muncii active. Astfel s-ar forma 
obiceiuri de hărnicie și ar fi încurajat un spirit de 
siguranţă de sine, în timp ce tinerii ar fi ocrotiţi 
de multe rele și practici înjositoare, care sunt atât 

de adesea rezultatul inactivităţii. Și toate acestea 
sunt în armonie cu scopul principal al educaţiei, 
pentru că încurajând activitatea, hărnicia și puri-
tatea venim în armonie cu Creatorul.

Tinerii să fie conduși să înţeleagă scopul cre-
aţiei lor – acela de a-L onora pe Dumnezeu și a-i 
binecuvânta pe semenii săi; să vadă dragostea du-
ioasă pe care Tatăl ceresc a manifestat-o faţă de ei 
și destinul înalt pentru care disciplina acestei vieţi 
trebuie să-i pregătească, demnitatea și onoarea la 
care sunt chemaţi, de a deveni fii ai lui Dumnezeu, 
și mii s-ar întoarce cu dezgust de la ţintele joase și 
egoiste și de la plăcerile frivole care i-au captivat 
până atunci. Ei ar învăţa să urască păcatul și să-l 
evite, nu doar din speranţa răsplătirii sau teama de 
pedeapsă, ci dintr-un sentiment al josniciei sale, 
fiindcă ar însemna o degradare a puterilor date lor 
de Dumnezeu, o pată asupra bărbăţiei lor date de 
Dumnezeu.” Patriarhi și profeţi, pg. 601 eng.

După această trecere în revistă a câtorva din-
tre cele mai importante elemente ce ar trebui să se 
regăsească în procesul de educaţie, am dori să în-
cheiem aceste consideraţii cu două citate menite 
să încurajeze părinţii să se dedice din toată inima 
acestei lucrări de o importanţă covârșitoare:

„Părinţi creștini, dacă doriţi să lucraţi pentru 
Domnul, începeţi cu micuţii voștri acasă. Dacă 
manifestaţi tact, înţelepciune și temere de Dum-
nezeu în managementul copiilor voștri, vi se pot 
încredinţa responsabilităţi mai mari. Adevăratul 
efort creștin va începe acasă și va porni din centru 
pentru a îmbrăţișa câmpuri mai largi. Un suflet 
salvat în cercul propriei voastre familii sau în 
vecinătatea voastră, prin munca voastră răbdătoa-
re și perseverentă, va aduce la fel de multă cinste 
numelui lui Hristos și va străluci la fel de puternic 
în coroana voastră, ca și când aţi fi găsit acel suflet 
în China sau India.” ST, 10 noiembrie 1881. 

„Chiar dacă în alte domenii am putea da greș, 
să facem în mod temeinic lucrarea pentru copiii 
noștri. Dacă aceștia pleacă din instruirea din cămin 
curaţi și virtuoși, dacă vor ocupa cel mai mic și mai 
umil loc în marele plan al lui Dumnezeu spre bine 
pentru lume, lucrarea vieţii noastre nu va putea să 
fie considerată niciodată a fi un eșec.” Temperanţa 
creștină și igiena biblică, pg. 72 eng.
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„Dintre cei a căror experiență  
a fost câștigată prin consolidarea 
acestui adevăr, câțiva mai sunt  
în viață. Dumnezeu le-a cruțat  
cu îndurare viețile pentru ca ei  

să repete și iar să repete, până la 
sfârșitul vieții lor, experiența  

prin care au trecut, la fel  
cum a făcut apostolul Ioan  
până la sfârșitul vieții lui.  
Iar purtătorii de stindard  
care au trecut în moarte  
vor vorbi prin retipărirea  

scrierilor lor. Mi s-a arătat că  
în acest fel vocile lor vor fi auzite.  

Ele vor duce mărturia  
a ceea ce înseamnă adevărul  

pentru acest timp.” 
Ellen White, 1905,  

Counsels to Writers and Editors, pg. 31, 32.

Trecutul traieste!- ,

L  ocuitorii unui orășel industrial  
 din Pennsylvania, America de  
 Nord, se adunaseră, după vechiul  
 obicei, ca să hotărască dacă trebuie 
a se mai libera permise (patente) pentru 
deschiderea cârciumilor sau nu. La adunare 
a partcicipat foarte multă lume. Unul dintre 
părinții orașului prezida adunarea, iar în 
jurul lui ședeau, printre alții, preotul, câțiva 
dintre părinții bisercii și doctorul.

După ce ședința se deschise, se ridică 
unul dintre cetățenii cei mai cu vază 
ai orașului și, după o scurtă cuvântare, 
propusese ca să se dea permisele obișnuite 
pentru deschiderea cârciumilor și pentru 
anul următor. El socotea că aceasta ar fi mai 
de recomandat decât a le refuza permisele și 
a provoca prin aceasta agitații inutile. Pro-
punerea vorbitorului păru a fi acceptată în 
unanimitate de către public, iar președintele 
era în persepectivă să pună adunarea să 
voteze în această privință când dintr-un 
colț îndepărtat al sălii se ridică o persoană 
pentru a face obiecțiune împotriva acelei 
propuneri. Toate privirile se îndreptară nu-

Protestul  
unei femei batrâne-
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maidecât într-acea direcție. Era o femeie bă-
trână, îmbrăcată sărăcăcios, purtând pe față 
urmele multor suferințe suportate. Prezența 
ei arăta, oarecum, că această femeie văzuse 
zile mai bune în viața ei, iar expresia ochilor 
ei care străluceau adesea, dovedea un grad 
însemnat de inteligență. Ea se adresă mai 
întâi președintelui cu observația că ea ar 
fi aflat de ținerea acestei adunări și că ar fi 
venit ca să-și spună câteva din experinețele 
ei amare cu privire la chestiunea permiselor 
pentru cârciumi.

„Cei de față mă cunosc, aproape toți”, 
zise ea, adresându-se adunării. „Mai înainte 
eu eram o proprietara fericită a celei mai 
bune proprietăți din oraș. Aveam un soț 
cumsecade și cinci feciori; nu cred că a avut 
cineva un soț mai bun și copii mai buni ca 
ai mei. Dar unde sunt acum? Sus în cimitir 
se află șase morminte, locul de odihnă al 
iubiților mei; oh, și trebuie s-o spun, locul 
de odihnă a șase bețivi!” „Spuneți-mi, dom-
nule doctor”, zise ea, adresându-se acestuia, 
„cum s-a întâmplat că cei șase au devenit 
bețivi? Dumneavoastră ați băut adesea cu 
ei și le spuneați că băutura cumpătată nu e 
vătămătoare!? Și chiar dumneavoastră, cu-
cernice părinte, veneați adesea, la bărbatul 
meu, ca să beți și să vă cinstiți împreună și 
ați făcut în felul acesta pe fiii mei să creadă 
că dacă dumneavoastră, ca bărbat al religiei, 
dați un astfel de exemplu, băutura n-ar 
constitui nici o nedreptate.”

„Iar dumneavoastră, domnule X...., care 
sunteți tutore al bisericii”, continuă femeia 
cu și mai mult zel, „ați vândut acelor bețivi 
țuică și ați devenit acum proprietarul fermei 
mele și al întregii mele averi și toate acestea 
le-ați cîștigat prin țuică.”

Apoi, cu vocea 
tremurândă, neferi-
cita femeie se adresă 
iarăși publicului, încheind 
trista ei istorie cu cuvintele: 
„Aceasta este tot ce am voit să 
vă spun; eu mă duc înapoi la căminul 
săracilor, unde mi-e locuința acum. 
Iar cu dumneavoastră cucernice părinte, 
domnule doctor și domnule președinte, 
poate nu ne vom mai vedea în această lume, 
dar ne vom revedea, desigur, înaintea tronu-
lui de judecată al lui Dumnezeu, unde soțul 
și cu cei cinci fii ai mei, pe care i-ați nimicit 
prin influența dumneavoastră, vor trebui să 
se înfățișeze și ei.”

Bătrâna se așeză iarăși pe scaun cu ochii 
plini de lacrimi. În sală se făcuse atâta tăce-
re, încât chiar și căderea unui ac pe dușumea 
s-ar fi auzit. În cele din urmă președintele se 
sculă și zise cu un glas serios: „Față de aceas-
ta să mai rugăm tribunalul ca să elibereze 
permise pentru cârciumi în acest an?”

Iar cuvântul „nu” dat în unanimitate, 
care răsuna de pe pereții sălii, dovedea ce 
impresie făcuse protestul acelei bătrâne.

De atunci nu s-a mai eliberat niciodată 
permise pentru cârciumi în acel orășel.

Iubite cititor! În patria ta, poate n-ai 
auzit de așa urmări grozave, pe care le aduce 
după sine beția. Dar nu uita că rezultatele 
beției nici pe jumătate nu sunt cunoscute. 
Fii sigur însă, că obiceiul băuturii cere zilnic 
victimele lui și adu-ți aminte că este de 
datoria ta și a fiecărui brav bărbat creștin de 
a ajuta la îndepărtarea acestui demon.

A face bine și dreptate place Domnului 
mai mult decât jertfele.

Articol preluat din Păzitorul Adevărului – Număr special/Anul I
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Deși e foarte greu de dat o definiție a 
fericirii, se pare că întreaga existență 
pământească se construiește în jurul 
acestui ideal. Este binecunoscută 

ideea că fericirea e un mod de a călători prin 
viață și nu o destinație, că ea depinde de cum te 
raportezi la ceea ce ai și mai puțin la câte lucruri 
deții. Totuși cum rămâne cu partea organică, 
chimică a acestei stări de bine? Pragmatismul 
unor domenii precum biochimia sau neurofizi-
ologia s-a dovedit, cel puțin în privința acestui 
cuvânt, întemeiat.

Fiecare din noi se naște cu un anumit număr 
de „receptori” ai fericirii. Aceștia așteaptă să fie 
alimentați cu serotonină și endorfine - hormonii 
fericirii. Explicat altfel, neuronii, celulele nervoa-
se ce au rolul de a transforma stimulii veniţi din 
exterior în impuls nervos, interacţionează între ei 
cu ajutorul acestor substanţe chimice. Serotonina 
este un neurotransmițător sintetizat la nivelul 
unor neuroni din sistemul nervos central și altor 
celule din organism (enterocromafine, plachete). 
Serotonina intervine în producerea somnului, 
procesele mintale și afective, funcții motorii, ter-
moreglare, în reglarea presiunii arteriale și funcții 
hormonale. Este numit și „hormonul fericirii” 
și unii susțin că e implicat în „chimia dragostei”. 

Exercițiul  
fizic și  

hormonul  

fericirii
Lavinia Ene
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un nivel mai ridicat, motiv pentru care ne simțim 
mai alerți și mai ageri. Însă partea cu adevărat 
minunată este faptul că, în timp, creierul se 
obișnuiește cu o oxigenare crescută și se produc 
schimbări la nivelul celulelor acestuia, care con-
duc la un risc mai mic de boli precum Alzheimer, 
Parkinson, accident vascular cerebral. 

Pentru a determina eficiența exercițiului 
fizic în tratamentul depresiei la adulți, com-
parativ cu niciun tratament sau o intervenție 
comparabilă (tratament psihiatric, psihologic), 
s-a efectuat în 2013 o meta-analiză a studiilor 
relevante din baze de date (Cochrane, Medline, 
Embase). Au fost incluse 39 de studii cu un 
total de 2326 de participanți (Cochrane Depre-
ssion, Anxiety and Neurosis Group Published 
Online: 12 Sep 2013, Exercise for depression 
(Review) Cooney GM, Dwan K, Greig CA, 
Lawlor DA, Rimer J, Waugh FR, McMurdo M, 
Mead GE). Concluzia a fost că exercițiul fizic 
moderat este mai eficient decât o intervenție 
medicamentoasă în reducerea simptomelor 
depresiei. În comparație cu terapiile psihologice 
sau farmacologice exercițiul fizic aduce beneficii 
mai mari, aceasta este concluzia unor studii mai 
mici. Cercetările de la Universitatea Duke au 
demonstrat că eforul fizic (30 de minute pe zi, 
de trei-patru ori pe săptămână, vreme de patru 
luni) are același efect ca și medicamentele anti-
depresive prescrise pentru eliminarea simptome-
lor (dar fără efectul secundar al acestora).

Fericirea nu este legată numai de nivelul 
hormonilor amintiți, ci și de starea de sănătate în 
general, la care contribuie de asemenea exercițiul 
fizic regulat. 

O informație utilă legată de importanța 
activității fizice este estimarea a 250000 de decese 
produse anual în SUA, aproximativ 12% din to-
tal, care au drept cauză principală lipsa activității 
fizice regulate (JAMA, vol. 273, nr. 5). Studiul 
absolvenților Harvard a demonstrat că, în medie, 
fiecare oră „cheltuită” prin activitate fizică adaugă 
două ore la speranța de viață.

„Când o persoană este sedentară și rata 
pulsului inimii este în jur de 70 de bătăi pe 

Are un rol important în producerea depresiei, 
dacă se găsește în cantitate scăzută.

Endorfinele sunt o altă categorie de substanțe 
produse de sistemul nervos. Ele au o structură 
chimică foarte asemănătoare cu a substanțelor 
extrase din opiu și folosesc aceiași receptori pentru 
a se „agăța” de celule. Efectul de calmare a durerii 
este puternic, iar consecința este o stare de relaxare, 
de bucurie chiar. Endorfina stimulează sistemul 
imunitar, intervine în procesul învățării, reglarea 
apetitului și în adaptarea la lumină sau întuneric. 
Există stimuli preciși care declanșează secreția 
internă a acestei substanțe: expunerea la lumină, 
durerea, condimentele din mâncăruri (chilli), 
stresul sau râsul, sexul și efortul fizic în general. 
Rezultatul este, de fiecare dată, atingerea unei stări 
euforice. Alterarea metabolismului endorfinelor 
duce la tulburări psihice.

George Călinescu spunea că „fericirea este 
viața activă”. Oare există vreo legătură între acești 
hormoni și exercițiul fizic? Oamenii de știință 
spun că, în general, după 10-15 minute de efort 
fizic moderat și continuu, creierul începe să 
elibereze endorfine, tranchilizante naturale. En-
dorfinele sunt bine cunoscute celor care practică 
sporturi de performanță, ele fiind răspunzătoare 
de starea denumită „runner’ high” (beția alergă-
torului). Cauza descărcărilor uriașe de endorfine 
o reprezintă efortul dus la extrem. Unii sportivi 
găsesc această stare atât de plăcută, încât ajung 
dependenți de ea.

Serotonina și glucoza (principala sursă de 
energie) se bucură de o relație strânsă în timpul 
exercițiilor. În timpul efortului fizic, nivelul 
de glucoză este în general ridicat, la fel este și 
cu serotonina. La încheierea antrenamentului 
glucoza revine la nivelul său obișnuit și se stabi-
lizează. În mod remarcabil nivelul serotoninei 
nu scade odată cu terminarea antrenamentului, 
ci rămâne ridicat. 

Pe de altă parte, exercițiile fizice reduc nive-
lurile hormonilor de stres din organism, cum ar fi 
adrenalina și cortizol.

Mai mult, datorită îmbunătățirii circulației 
în timpul efortului fizic, creierul funcționează la 
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minut, numai 1 sau 2 (cel mult 3) capilare din 30 
(vasele cele mai mici de sânge care vin în contact 
cu celulele) transportă sânge. Dacă acea persoană 
efectuează un mers rapid sau alt exercițiu viguros 
pentru câteva minute, dublând rata pulsului (în 
jur de 140 pulsații pe minut), transpirând în voie, 
fiecare din aceste 30 de capilare se vor deschide și 
vor transporta sânge. Sângele va alerga prin siste-
mul de capilare cărând hrană, curățind țesuturile, 
dând afară reziduurile toxice. Iar transpirația 
abundentă mărește acțiunea rinichilor, ficatului, 
intestinelor, activând eliminarea reziduurilor 
toxice prin piele.” ( Jay M. Hoffman, The Missing 
Link, pg. 282).

Alte beneficii importante ale exercițiului 
fizic sunt:
-  mărește eficiența inimii și a vaselor de sânge
-  determină creșterea numărului de globule 

roșii stimulând măduva osoasă în producerea 
lor și mărind absorbția de fier

-  determină mărirea cantității hormonului de 
creștere

-  previne și corectează diformitățile articulare, 
întărește mușchii, înlătură durerea din artrita 
reumatismală

-  activează producerea de receptori de insuli-
nă, normalizează glicemia - beneficii pentru 
diabetici

-  reduce colesterolul și grăsimile din sânge
-  mărește eficiența plămânilor
-  ajută în bronșita cronică la eliminarea 

secrețiilor
-  favorizează o bună digestive, combate meteo-

rismul și constipația
-  echilibrează pofta de mâncare, scade greuta-

tea suplimentară
-  menține duritatea oaselor, îmbunătățește 

gradul de absorbție al calciului în oase
-  îmbunătățește activitatea intelectuală
-  tratament eficient pentru oboseală
-  stimulează activitatea sistemului imunitar
-  încetinește procesul de îmbătrânire
-  dezvoltă puterea voinței

Exercițiile foarte solicitante nu sunt esențiale, 
iar pentru unii pot fi chiar dăunătoare. Con-
form American Heart Association, un grupaj de 
activități gen aerobic și consolidarea/întărirea 
musculaturii, de 3-5 ori pe săptămână, timp de cel 
puțin 30 de minute poate oferi multiple beneficii 
pentru sănătatea mintală. Dacă nu veți face decât 
să mergeți pe jos vreme de 20 de minute, de 4-5 ori 
pe săptămână, veți obține o reducere a riscului de 
moarte prematură cu 25%. Dacă prelungiți plim-
barea la 40 de minute, riscul va scădea cu 38%, iar 
dacă la aceasta mai adăugați o repriză de o oră sau 
două de exerciții fizice viguroase, riscul scade la 
50%. Nu este necesar să faceți toată mișcarea într-o 
singură repriză. Practicarea exercițiilor fizice de cel 
puțin trei ori pe săptămână este o necesitate, iar 
efectuarea lor zilnică este cea mai eficientă.

„Mișcarea este o lege a ființei noastre. Fiecare 
organ al trupului are lucrarea sa prestabilită, de 
împlinirea căreia depind dezvoltarea și tăria sa. 
Acțiunea normală a tuturor organelor dă tărie 
și vigoare, în timp ce tendința spre sedentarism 
poate duce spre degradare și moarte. Legați un 
braț imobilizându-l fie și numai pentru câteva 
săptămâni, apoi eliberați-l și veți vedea că este mai 
slab decât cel pe care l-ați folosit cu moderație în 
tot acest timp. Inactivitatea produce același efect 
asupra întregului sistem muscular.” (E. White, 
Divina vindecare, pg. 238)

„Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a 
așezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze și s-o 
păzească.” (Biblia, Geneza 2:15). Omul a fost 
creat pentru o viață activă. Creatorul știa cel mai 
bine că așa va fi fericit, va simți bucuria de a trăi 
fiecare zi cu folos și sănătos. 

Timpul folosit pentru exerciții fizice nu este 
un timp pierdut. Veți avea foarte mult de câștigat pe 
termen lung, în ce privește sănătatea fizică, mintală, 
psihică, chiar și socială. Veți munci mai cu spor și, de 
ce nu, probabil vor fi și avantaje materiale.

Dacă încă mai puteți să vă mișcați, să vă 
plimbați, nu uitați să folosiți această binecuvânta-
re. Începeți chiar de azi să trăiți viața din belșug, 
o viață activă!
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Eden – ce ne sugerează acest cuvânt? Ne 
gândim, desigur la grădina de vis pierdută 
prin păcat de părinţii noștri, însufleţiţi de 
speranţa redobândirii ei.

Iarna bate din nou la ușă și orice gospodar își 
face din timp planuri pentru ca acest anotimp de te-
mut să nu-l găsească nepregătit. La Centrul de Sănă-
tate „Eden” primele pregătiri pentru iarnă încep spre 
sfârșitul lunii mai, când se conservă căpșunile. Apoi, 
rând pe rând, alte fructe și zarzavaturi se adună în 
congelatoare și în borcane pe rafturile cămărilor, ca 
pentru o familie extrem de numeroasă. 

Și totuși, în vara ce-a trecut nu aceasta era grija 
principală a responsabililor instituției. Pregătirea 
clădirii pentru iarnă constituia o îngrijorare majo-
ră, necesita luarea unor decizii imediate și rapide. 
Pentru ca tratamentul să fie benefic, temperatura 

„Edenul” de pe pământ…  
Dumnezeu așteaptă implicarea noastră

saloanelor și a sălilor de tratament necesită atin-
gerea unor parametri ridicați de confort, iar de-a 
lungul timpului facturile din timpul iernii erau o 
dovadă clară că banii sunt, la propriu, „aruncați pe 
ferestrele” prin care șuiera viforul ascuțit. În plus, 
în ultimul timp existau probleme severe în legătură 
cu centrala și distribuția apei calde care, timp de 
2 luni, stârnise nemulțumirile pacienților care 
aveau surpriza să facă după tratament câte un „duș 
rece” la propriu, din cauze imposibil de remediat 
prin intervenții simple. Unii dintre pacienți au 
fost înțelegători, altora le-a trebuit mult ca să 
fie lămuriți că nu e la mijloc o strategie pentru a 
economisi apa caldă, ci, pur și simplu, o problemă 
căreia mecanicii nu-i puteau da de capăt. 

Unii dintre dumneavoastră au participat, 
poate, la întâlnirea specială de la sfârșitul vreunei 
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serii de tratament unde pacienții și personalul 
își exprimă printre lacrimi impresiile și regretele 
legate de momentul despărțirii, dar puțini știu 
câte probleme sunt înfruntate pe parcursul celor 
două săptămâni pentru ca pacienții să se simtă bine 
îngrijiți și să beneficieze de tot confortul de care 
au nevoie. Și cu câtă plăcere li s-ar oferi condiții 
optime dacă Dumnezeu ne-ar fi oferit un cont 
permanent la care să putem apela pentru toate 
intervențiile și neajunsurile! Dar nu. El ne lasă să 
ne confruntăm cu lipsurile și așteaptă să punem nu 
doar sufletul în activitatea instituției, ci și mijloace-
le noastre, încredințate tot prin harul și bunătatea 
Lui și pe care așteaptă ca noi, la rândul nostru, să 
le oferim cu tragere de inimă în folosul susținerii 
lucrării Sale. 

Rugăciunile noastre pentru continuarea 
acestei lucrări își găsesc cel mai adesea răspunsul în 
urma unui apel asemănător cu cel sugerat de Însuși 
Dumnezeu în cazul poporului Său din vechime: 
„Vorbește copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; 
să-l primiți pentru Mine de la orice om care-l va da 
cu tragere de inimă” (Exodul 25:4) sau pur și sim-
plu printr-un îndemn care vine tot din partea lui 
Dumnezeu pus în inima unor oameni de bine, care 
au plăcerea de a contribui, aparent, din proprie 
inițiativă pentru susținerea unui scop bun. 

În iulie, luna lui Cuptor, cum i se mai spune, 
Consiliul Uniunii Române și Comitetul Direc-
tor al Fundaţiei Eden au stabilit o întrunire cu 
scopul de a face planuri pentru a pregăti Edenul 
să întâmpine iarna fără teamă. La recepție, s-a 
ajuns la concluzia că există o 
nevoie urgentă de renovare a 
întregii clădiri, altfel existând 
riscul ca pacienții să refuze să 
fie cazați și tratați în condiții 
precare. De altfel, personalul se 
mai confruntase de ceva timp 
cu situații în care pacienții au 
ales să-și ceară scuze și să plece 
după ce avuseseră timp doar să 
constate că nu beneficiază de 
condițiile de cazare pe care și le 
doreau. Astfel, s-au stabilit ca 
priorități reabilitarea bazei de 

tratament, a sălilor de hidroterapie, a băilor din sa-
loane, înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie termopan 
și refacerea instalației de apă. 

Renovările se impuneau; erau o necesitate 
stringentă, iar frații implicați în acest proiect au 
înțeles nevoia intrării în acțiune. La sfârșitul lunii 
august, fratele Nelu Iancu și Vasile Buftea au dema-
rat lucrările prin prezentarea comenzii unei firme 
care urma să înlocuiască tâmplăria. A fost trimis fr. 
Florin Dărămuș, ca diriginte de șantier și s-a făcut 
apel la frații lucrători și predicatori, care au fost 
binevoitori să petreacă un timp alături de persona-
lul sanatoriului la renovarea acestuia. În doar trei 
săptămâni clădirea a început să arate diferit. Astfel, 
w a fost înlocuită pardoseala în sala de hidrote-

rapie pentru bărbați
w au fost înlocuite două calorifere în aceeași sală
w a fost înlocuită instalația de alimentare cu apă 

caldă
w au fost înlocuite ușile de lemn de la băile 

saloanelor, cu uși termopan
w au fost vopsite ușile interioare de lemn
w au fost înlocuite ușile și geamurile de la 

exterior în saloane, sala de conferințe, sala de 
gimnastică, sala de mese, sălile de tratament de 
la subsol în vederea izolării termice a clădirii

w a fost înlocuită pardoseala a două băi de la 
mansardă. 
Noi, cei de la Eden și toți cei implicați în 

aceste lucrări, am putut observa intervenția lui 
Dumnezeu nu doar într-un singur plan, nici în 
două, ci într-o întreagă rețea cu ajutorul căreia 
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urma să se concretizeze întregul proiect. Astfel, în 
momentul în care intervenția nu mai suporta amâ-
nare, pe lângă sprijinul financiar oferit de Uniunea 
Română a bisericii noastre, Dumnezeu a influențat 
inimile mai multor frați și surori din întreaga 
lume, care au depus sume considerabile pentru sa-
natoriul din România din proprie inițiativă, mulți 
dintre aceștia necunoscând planul nostru la zi. Cel 
mai probabil, în multe cazuri s-a întâmplat ca și în 
experiența lui Ezra și Neemia, oameni temători de 
Dumnezeu, cărora Duhul Său le-a pus pe inimă să 
intervină într-un moment anume, atunci când era 
cea mai mare nevoie. Tot așa și în cadrul proiectu-
lui nostru, El a vorbit inimii unor oameni de bine, 
care au decis să pună deoparte daruri pentru ca oa-
menii să poată veni la Eden, locul unde să găsească 
alinare trupului și sufletului lor.

Unii dintre cei care au contribuit la donațiile 
din vara acestui an, trecuseră pe la sanatoriu în 
vizită sau ca pacienți și, impresionați de lucrarea de 
tămăduire și prezentare a adevărului, și-au propus 
să pună deoparte ceva pentru a trimite la Eden. În 
plus, au povestit și altor persoane interesate să spri-
jine lucrarea lui Dumnezeu și au decis să doneze 
pentru această importantă instituție. Astfel, chiar 
în momentul în care proiectul aștepta finanțare, 
au fost primite sume importante de bani de la mai 
multe familii din Statele Unite, printre care putem 
aminti pe fr. John Ralich, familia Goci, familia 
Podgoreanu și familia Urs, sora Ruth Lausevic, cât 
și din Australia din partea familia Peter și Susan 
Lausevic, cei care au fost implicați cu ceva timp 
în urmă în lucrarea de îmbunătățire a serviciilor 
oferite pacienților, inițiind personalul pentru a 
folosi aparatul de hidrocolonoterapie existent 
deja în inventarul instituției. Pe lista donatorilor 
se găsesc, de asemenea, și alte nume cum ar fi cel 
al familiei Sârbu Sorin, biserica SDARM Loomis, 
unii dintre pacienții instituției, printre care putem 
menționa pe doamna Ardeoan Elena și doamna 
Szabo Valeria și nu în ultimul rând o parte dintre 
salariații instituției și membri ai familiilor lor.  

Munca a fost grea, cei implicați direct în lucră-
rile de renovare, personal și voluntari, au muncit 
mult. De la demontare, depozitare, înlocuire, 
reparații, zugrăveli, vopsit și până la curățenia 

finală în condiția în care chiar și apa era o proble-
mă din cauza intervenției la rețeaua de alimentare, 
totul a fost executat în „foc continuu”. Ultimele 
zile, înainte de primirea pacienților din seria lunii 
octombrie, s-a muncit efectiv zi și noapte. Și 
Dumnezeu a fost cu noi și ne-a dat izbândă în acea 
primă parte din proiect. Dar lucrările nu s-au ter-
minat. Urmează ca în alte etape să ne ocupăm de: 
- izolarea termică a clădirii
- renovarea bazei de tratament
- renovarea încăperilor pentru saună
- înlocuirea ușilor de la parter cu uși termopan
- zugrăvirea saloanelor unde se înlocuiesc ușile
- înlocuirea bateriilor de apă din băile saloa-

nelor, a oglinzilor degradate, suporturilor, 
cădițelor de baie deteriorate și a vaselor WC 
degradate de depunerea de calcar

- achiziționarea unui aragaz profesional nou 
pentru bucătărie și a unui cuptor electric, de 
asemenea, profesional. 

Unele dintre lucrările menționate mai sus 
sunt în curs de desfășurare, altele așteaptă să fie 
programate. Pentru tot ceea ce urmează, pentru lu-
crările și investițiile neapărat necesare, nădăjduim 
în continuare în ajutorul și sprijinul Dumnezeului 
nostru. Toți cei care vor să contribuie împreună 
cu noi la această importantă misiune, unică în 
felul ei în țara noastră, pot trimite donațiile lor 
prin slujbașii bisericii sau le pot depune în contul 
instituției:

RO 84 RNCB 0207 0126 3394 0001 (lei)
RO 57 RNCB 0207 0126 3394 0002 (USD)
RO 30 RNCB 0207 0126 3394 0003 (Euro)
BCR Breaza - Cod Swift RNCBROBU

 Vă invităm, de asemenea, să ne susțineți în ru-
găciunile voastre. Promitem să vă ținem la curent 
cu informații legate de evoluția lucrărilor, de felul 
cum înaintează acestea și să vă împărtășim și vouă 
din experiențele noastre cu Dumnezeu. 

A consemnat pentru surorile,  
frații și prietenii noștri, 

                             personalul Fundației „Eden”
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Compilație din scrierile
 E. G. White de Nelu Iancu

Metode 
de lucru

    oţi pot lucra pentru mântuirea acelo- 
    ra care se află în afara corăbiei de  
     salvare. Când membrii bisericii se  
    angajează în serviciu pentru Dumne-
zeu, când se angajează să facă lucrare misionară, 
când încep lucrarea în mod neegoist, datorită 
iubirii pe care o au pentru sufletele pentru care a 
murit Hristos, și doresc să se alăture marelui Me-
dic Misionar, Domnul va veni foarte aproape de 
ei spre a-i învăţa. Viaţa este plină de ocazii pentru 
activităţi misionare practice. Fiecare bărbat, 
femeie și copil poate semăna în fiecare zi semin-
ţele cuvintelor amabile și ale faptelor neegoiste.” 
(Lucrarea misionară medicală, pg. 317).

Lucrarea misionară medicală
,,Lucrarea misionară medicală este aceea 

prin care trebuie să înceapă lucrarea Evangheli-
ei...” (Sfaturi pentru servicii creștine, pg. 120).

Începeți cu lucrurile mici, cu ceea ce 
vă este la îndemână

,,Nu treceţi pe lângă lucrurile mici și nu priviți 
numai la o lucrare mare. Voi aţi putea face cu 
succes o lucrare mai mică, dar daţi cu totul greș, în-
cercând să faceţi o lucrare mai mare și cădeţi astfel 
în descurajare. Apucaţi-vă de lucru oriunde vedeţi 
că este o lucrare de făcut. Se va întâmpla că făcând 

T„
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cu toată puterea voastră ceea ce vă cade la îndemâ-
nă, vă veţi dezvolta aptitudinile și talentele pentru 
o lucrare mai mare. Datorită trecerii cu vederea a 
ocaziilor zilnice, neglijării lucrurilor mărunte, atât 
de mulţi ajung neroditori și se ofilesc.” ( T. 6, pg. 
398, cap. Lucrarea misionară internă).

Diferite domenii de lucrare misionară
,,Există diferite căi prin care fiecare poate 

face o lucrare personală pentru Dumnezeu. 
Cineva poate să scrie o scrisoare unui prieten care 
locuiește la mare depărtare sau poate să trimită 
o revistă cuiva care se interesează de adevăr. Alţii 
pot să dea sfat acelora care sunt în necazuri. Aceia 
care știu cum să îngrijească de bolnavi pot să dea 
ajutor în direcţia aceasta. Alţii care sunt calificaţi 
pentru aceasta pot să ţină lecturi biblice sau pot 
să conducă grupe de studiere a Bibliei.” (T. 6, pg. 
399, cap. Lucrarea misionară internă).

,,Fiecare biserică ar trebui să fie o școală de 
instruire pentru lucrători creștini. Membrii ei 
ar trebui să fie învăţaţi cum să prezinte lecturi 
biblice, cum să conducă și să predea cursurile 
Școlii de Sabat, cum să îi ajute în cel mai bun 
mod pe săraci și să se îngrijească de cei bolnavi, 
cum să lucreze pentru cei neconvertiţi. Ar trebui 
să fie școli pentru sănătate, școli de gătit și cur-
suri în diferite domenii de lucrare de ajutorare 
creștină.  Nu ar trebui doar să se predea acolo, ci 

ar trebui să se lucreze efectiv, sub instructori cu 
experienţă...” (Slujirea medicală, pg. 148, 149,  
cap. 9, Învăţând și vindecând).

Metode folosite în lucrarea finală 
,,Sunt mulţumită de modalitatea în care fra-

tele nostru (fratele S.) și-a folosit ingeniozitatea 
și tactul de a pune la dispoziţie ilustraţii potrivite 
pentru subiectele prezentate ― imagini care au 
o mare putere de convingere. Asemenea metode 
vor fi folosite din ce în ce mai mult în această 
lucrare finală.” (Evanghelizarea, pg. 205).

Apel final către fiecare membru al 
bisericii

,,Comunităţile să se trezească înainte de a 
nu fi prea târziu. Fiecare membru să se apuce, 
în mod personal, de lucrarea lui și să apere 
Numele Domnului, după care este și el numit. 
Credinţa sănătoasă și evlavia zeloasă să ia locul 
întârzierii și necredinţei. Atunci când credinţa 
se prinde de Hristos, adevărul va aduce încân-
tare sufletului, iar serviciile divine nu vor fi 
monotone și neinteresante. Adunările voastre 
de laudă și mulţumire, care acum sunt plicticoa-
se și fără viaţă, vor fi înviorate de Duhul Sfânt; 
în fiecare zi, veţi avea o experienţă bogată, în 
timp ce trăiţi creștinismul pe care-l 
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mărturisiţi. Mulţi păcătoși vor fi convertiţi. Ei 
vor fi mișcaţi de cuvântul adevărului și vor zice 
ca și unii care au ascultat pe vremuri învăţătura 
lui Hristos: ’Astăzi am văzut și am auzit lucruri 
minunate’.” (T. 6, pg. 403, cap. Comunitățile să 
fie redeșteptate).

,,Noi nu avem decât puţină vreme în care 
să ducem lupta, apoi, Domnul Hristos va veni, 
iar această scenă a răzvrătirii se va termina. De 
aceea, ultimele noastre eforturi să fie făcute 
pentru a lucra împreună cu Domnul Hristos 
și pentru înaintarea Împărăţiei Sale.” (Sfaturi 
pentru servicii creștine, pg. 76). 

,,Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca 
pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii 
care știţi că veţi primi de la Domnul răsplata 
moștenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.” (Co-
loseni 3:23, 24). 
    Amin!
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Experiența bisericii din San Francisco (cu 6 ani înaintea cutremurului  
din 18 aprilie 1906 din San Francisco; a fost prezis în 1902 și în 16 aprilie 1906)

,,În Sabat dimineață, pe data de 10 noiembrie 1900, noi am intrat în biserica din San Francisco 
și am găsit-o aglomerată la capacitatea maximă. Când stăteam în fața oamenilor, m-am gândit la 
visul și la instrucțiunile ce mi-au fost date cu atâția ani în urmă și am fost foarte încurajată. (Aici se 
face referire la o revelaţie din anul 1876 când activităţile a zece biserici relativ noi din San Francisco 
și Oakland erau reprezentate ca doi stupi.) Privind la oamenii adunați simțeam că pot spune cu ade-
vărat: ,,Domnul Și-a împlinit cuvântul.” În ultimii câțiva ani, ,,stupul” din San Francisco a fost activ. 
Frații și surorile noastre de acolo au lucrat în multe ramuri ale efortului creștin. Acestea au inclus: 
vizitarea bolnavilor și săracilor, găsirea de cămine pentru orfani și lucru pentru șomeri, îngrijirea 
bolnavilor, învățătura adevărului din casă în casă, distribuirea de literatură și predarea cursurilor de 
viețuire sănătoasă și de îngrijire a bolnavilor. O școală pentru copii s-a organizat în subsolul casei de 
rugăciune de pe strada 
Laguna. Un timp a fost 
menținut un cămin 
pentru lucrători și o 
misiune medicală. Pe 
strada Market, lângă 
primăria orașului erau 
săli de tratament ce 
activau ca o ramură a 
Sanatoriului St. Elena. 
În aceeași localitate 
se afla un magazin cu 
alimente sănătoase. 
Aproape de centrul 
orașului, nu departe de 
clădirea Call, funcționa 
un restaurant vegeta-
rian mic ce era deschis 
șase zile pe săptămână 
și închis în Sabat. De-a 
lungul coastei se făcea 
lucrare misionară cu 
vaporul. În diferite 
rânduri pastorii noștri 
au ținut întruniri în săli 
mari din oraș. Astfel so-
lia de avertizare era dată 
de mulți.” (Review and 
Herald, 5 iulie 1906).
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Cu Dumnezeu în fiecare zi

Nu poți să înțelegi ce este greul dacă tot-
deauna ți-a fost ușor. Nu poți înțelege 
ce înseamnă foame, dacă totdeauna 
masa ta a fost plină. Nu am putut 

înțelege cum este să fii liber, când mă născusem și 
trăisem în regim totalitar.

Auzeam că în alte țări oamenii citesc Biblia 
pe stradă și nu puteam înțelege cum, când eu 
aveam una foarte mică, cu vreo 30 de pagini 
netipărite (greșeli de tipar) și o ascundeam, să nu 
mi-o vadă nimeni, atunci când mergeam la locul 
de închinare. 

Tinerii de astăzi nu pot înțelege ce înseam-
nă să nu ai Biblie, când ei au toate edițiile, de la 
cele povestite copiilor și până la câteva traduceri 
în diferite versiuni sau poate chiar în alte limbi 
decât cea natală. 

E greu să înțelegi un lucru pe care nu l-ai 
trăit, dar e frumos să înveți din istoria scrisă cu 
fapte ale unora.

Aveam 10 ani când fratele predicator nou 
venit în câmpul misionar a avut o întrevedere cu 
părinții mei. Am înțeles din discuția pe care o 
purtau că ar trebui ca noi, copiii, să nu frecven-
tăm școala în zilele de Sabat. Deoarece nu mi se 
permitea să stau la discuție, din camera alăturată 
pândeam la ușă, împreună cu fratele meu, încer-
când să înțeleg ce se discută. Am auzit o discuție 
fragmentată, din care nu am înțeles prea mult, dar, 
în ziua următoare, am observat pe fața părinților o 
apăsare. Nu am știut ce s-a întâmplat și nici nu am 
avut curajul să întreb. Înțelegeam doar că discuția 
cu fratele predicator le-a produs neliniște. 

Peste câteva zile tata ne-a spus că Sâmbătă 
nu vom merge la școală. Noi, copiii, am întrebat 
nedumeriți, ce va zice tovarășa învățătoare, ce vor 
spune copiii?! Ne preocupa rămânerea în urmă 
cu lecțiile predate în această zi. Atunci mama 
a luat cuvântul și ne-a spus că mersul nostru 
la școală în Sabat înseamnă călcarea legii lui 

Dumnezeu, fiind la fel de vinovat ca și a merge la 
muncă în ziua Sabatului. Am rămas pe gânduri, 
fără cuvinte. Am vrut să fiu un copil ascultător 
Domnului Isus, dar mă preocupa ce urma să se 
întâmple la școală din acel moment. 

A venit Sâmbăta și nu am mers la școală. Nu 
am mers nici la adunare în ziua respectivă, ci am 
studiat acasă cu părinții. A fost un Sabat deosebit 
pentru noi, copiii, dar părinții erau apăsați de o 
problemă pe care noi nu o înțelegeam suficient. 

Pentru că am lipsit de la școală, tovarășa 
învățătoare, care era nou venită în școala noastră, 
ne-a făcut o vizită. Niciodată nu am putut afla de 
ce alesese să facă acea vizită, atât de repede, doar 
pentru o singură absență. Oricum ea a motivat că 
nu a știut ce s-a întâmplat și s-a îngrijorat văzând 
că lipsim amândoi, eu și fratele meu. (Eram doi 
frați în acea școală, dar în clase diferite). 

Am fost prezenți la acea discuție când tata 
și mama i-au spus învățătoarei că noi nu vom 
mai merge la școală sâmbăta pentru că aceasta 
ar însemna o violare a conștiinței noastre. Ea 
a încercat să-i convingă de pierderile pe care le 
vom avea de suportat, de problemele pe care i 
se vor face ei. Apoi a încercat să ne determine la 
un compromis, spunându-ne că doar scriem și 
citim și că nu este o muncă propriu zisă. Văzând 
că părinții nu cedează, a insistat ca cel puțin să 
fim prezenți la școală, fără să ne implicăm în vreo 
activitate, propunere care a fost respinsă ca și cele 
anterioare. 

În cele din urmă învățătoarea a plecat lăsând 
să se înțeleagă faptul că va fi anunțat directorul. 
Într-adevăr în ziua de marți a următoarei săptă-
mâni, tata a fost chemat la școală. La întoarcere 
am fost informați că directorul este foarte supărat 
și a amenințat că, dacă nu vom merge la școală în 
următoarea sâmbătă, va veni la noi acasă cu miliția 
pentru a ne lua cu forța. În cazul în care părinții se 
vor opune, vom fi duși într-o casă de copii. 
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Zilele care au urmat au fost înspăimântă-
toare pentru noi, copiii, dar și pentru părinți. 
Miercuri am fost ascultați la lecțiile de la care 
absentasem. Ne gândisem la această strategie și 
am încercat să recuperăm cât se poate de bine, 
așa că nu am fost deloc surprinși. În fiecare zi se 
încerca însă să ni se planteze gândul că nu este 
posibil ca să lipsim de la școală sâmbăta care 
urmează. 

Vineri a fost o zi hotărâtoare: trebuia să-i 
spunem învățătoarei ce aveam de gând să facem a 
doua zi. Nu știu dacă am dat un răspuns cate-
goric de prima dată, dar în final i-am spus că nu 
vom veni. În răspunsul primit ea a apreciat „o 
încăpățânare ca la părinți” și ne-a amenințat din 
nou cu miliția. 

Am plecat de la școală și am fugit cât am 
putut de repede, deoarece copiii ne strigau „sâm-
bătarii, care nu vin la școală și pe care-i va lua 
miliția”. Era primăvara, la începutul trimestrului 
II al clasei a patra. 

Ne-am pregătit pentru Sabat, am făcut baie 
și părinții au ales să postească în acel Sabat. Am 
decis ca și noi, copiii, să postim până la amiază. 

Seara am petrecut-o în familie. Tata ne-a 
spus că, în cazul în care a doua zi vom fi chemați 
la școală sau miliție, iar noi vom spune că nu 
mergem pentru că părinții nu ne permit, vom fi 
luați cu forța. „Dacă veți spune că voi nu vreți să 
mergeți la școală pentru că vreți să ascultați pe 
Domnul Isus, atunci vor înțelege că decizia este a 
voastră și nu vă vor putea face nimic rău”. 

În noaptea care a urmat frământările noastre 
au fost mari, dar eu personal am luat hotărârea 
ca orice s-ar întâmpla să spun că nu voi merge 
pentru că vreau să-L urmez pe Isus. 

Sâmbătă pe la ora 10 bărbatul care aducea 
oamenilor anunțurile de la primărie, l-a chemat 
pe tata și i-a dat o citație prin care era invitat să se 
prezinte la școală împreună cu noi, copiii. Dru-
mul până la școală, deși era doar de un kilome-
tru, mi s-a părut foarte lung. Din nou tata ne-a 
spus că decizia lor depinde în mare măsură de 
noi. Când am ajuns în curtea școlii copiii ne-au 
întâmpinat cu cuvinte amenințătoare, amintin-
du-ne că miliția ne va duce la închisoare. 

Tovarășa învățătoare a trimis acasă pe toți 
copiii, iar noi am mers într-o sală unde ne aștepta 
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directorul școlii și șeful de post din comună. 
Chiar de la intrarea în sală milițianul ne-a 
întrebat pe noi, copiii: „De ce nu ați venit azi la 
școală?” Fiind mai mare, eu am răspuns: „Pentru 
că nu putem lucra sâmbăta”. 

Atunci a intervenit directorul? „Dar noi nu 
vă punem să săpați în grădină sâmbăta.”

― „Nu”, am răspuns eu, „dar a fi elev este 
activitatea unui copil”. 

Răspunsul acesta l-a iritat pe șeful de post și 
mi-a replicat: „Ați mâncat astăzi?” Deși nu mân-
casem i-am răspuns afirmativ. Atunci directorul 
a adăugat:„Să încălzești mâncarea, să o pui în far-
furii, să speli vase, nu este un lucru? Unde scrie în 
Biblie că a merge la școală înseamnă să muncești?”

― „În cartea Exodului”, i-am răspuns, „la 
porunca a patra”. 

Cu un ton răstit i-a spus tatei:
― „I-ai îndoctrinat de mici”. 
Mulțumit de răspunsul nostru, tata a repli-

cat: „este alegerea lor”. 
― „Ce alegere la 8 și 10 ani?!”, a spus 

acesta supărat. „Este bigotism. După o discuție 
de aproximativ o oră jumate, ne-am despărțit 
amenințându-ne: „O să vedeți voi ce pățiți!”

Am ieșit din clasă, dar am simțit o bucurie în 
suflet pentru că mărturisisem pentru prima dacă 
în viața mea credința pe care o aveam. 

Luni, când am mers la școală, tovarășa 
învățătoare m-a ascultat la toate materiile pe care 
le avusesem sâmbătă. Mă pregătisem, așa că nu a 
putut spune nimic despre eventuala pierdere pe 
care o suferisem. 

Ajuns acasă am aflat că tata primise de la 
primărie o amendă de 400 de lei. Era o sumă 
mare. Tata, ca muncitor necalificat avea un sala-
riu de aproximativ 1500 de lei. Totuși, a mers și 
a plătit amenda. 

În următoarele săptămâni lucrurile au 
continuat în același fel: în fiecare zi de luni 
părinții primeau o amendă de 400 de lei 
pentru sâmbăta în care lipseam de la școală. 
Nemaiavând cu ce plăti, părinții au vândut o 
vițică, pe care propuseseră să o crească. În câ-
teva săptămâni banii primiți pe aceasta au fost 

cheltuiți pe amenzi. Am vândut și vaca pentru 
a face față situației. Astfel am mai rezistat o 
vreme. După un timp tatălui i s-a desfăcut 
contractul de muncă și a fost trimis acasă. A 
încercat să-și găsească un alt loc de muncă, dar 
oriunde mergea era refuzat. Am ajuns într-o 
situație limită: părinții nu mai aveau bani să 
mai plătească amenzile. În toată această perioa-
dă părinții posteau în fiecare Sabat dar se părea 
că răspunsul întârzie să vină. Acum, când banii 
se epuizaseră, ne-au propus să postim și noi, 
copiii, și am înțeles că întreaga biserică din care 
făceam parte postea și se ruga pentru noi. 

În Sabatul acela am postit pentru prima 
dată întreaga zi, alături de părinți. După înche-
ierea Sabatului am fost vizitați de o soră din 
biserică. Ea era ucenică la o familie care locuia 
în zona Sibiului. Aflând de situația noastră, 
frații din acel loc au strâns o sumă de bani și 
ne-o trimiseseră, fără să ne cunoască personal, ci 
doar din spusele acestei tinere. 

La primirea banilor părinții au plâns de 
bucurie, înțelegând că Dumnezeu ne ascultă ru-
găciunile și intervine în momentul cel mai critic 
din viața noastră. 

Într-adevăr în ziua de luni care a urmat am 
primit din nou amendă. Dar aceasta a fost ulti-
ma. Când tata a mers să o plătească, un domn de 
la primărie l-a asigurat că va discuta cu directorul 
școlii, intervenind în favoarea noastră. 

A doua zi tata a fost chemat la școală. Direc-
torul îi vorbea pe un alt ton. El a recunoscut că 
noi, copiii, dovedisem că putem recupera orele la 
care absentam și l-a asigurat că din acel moment 
nu vor mai fi probleme. 

A fost o zi deosebită, atât pentru părinți, cât 
și pentru noi, copiii. Experiența prin care trecu-
sem ne-a ajutat să gustăm și să vedem ce bun este 
Domnul. El ne-a asigurat că cel ce se încrede în El 
nu va fi dat de rușine niciodată. 

Astăzi Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru 
experiențele de atunci și aș vrea ca toți acei care au 
tendința de a privi cu ușurință problema respectă-
rii Sabatului să-și amintească de vremurile în care 
oamenii au plătit scump prețul ascultării, precum 
și de binecuvântările de care au avut parte. 
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În perioada 22-25 august 2014 prin harul Domnului, Departamentul de tineret al Conferinței 
Ardealul de Sud împreună cu Departamentul de tineret al Conferinței Moldova, au organizat o 
Întrunire de Tineret în stațiunea Borsec, la care au participat aproximativ 80 de persoane.

Subiectul dezbătut la această întrunire a fost „La fântâna lui Iacov”. ÎN DRUM SPRE GALI-
LEA, Isus a trecut prin Samaria. La timpul prânzului, a ajuns în frumoasa vale a Sihemului. La intrarea 
acestei văi se afla fântâna săpată de Iacov cu șaptesprezece secole înainte. Obosit de călătorie, S-a așezat 
lângă fântână. În timp ce ucenicii Săi s-au dus să cumpere de mâncare, el intră în dialog cu samari-
teanca. Această femeie după căteva momente simțind Izvorul Vieții lângă ea, uitând de ce a venit la 
fântână, merge și cheamă pe cei din cetate la Mântuitorul. 

„Acela care caută să-și stingă setea la fântânile acestei lumi va bea numai ca să înseteze iarăși. Pretu-
tindeni se găsesc oameni nemulţumiţi. Ei doresc ceva care să le umple lipsa din suflet. Unul singur este 
Cel care le poate împlini această lipsă. Nevoia lumii, Cel pe care-L doresc toate popoarele, este Hristos. 
Harul dumnezeiesc, pe care numai El îl poate da, este ca o apă vie, care curăţă, înviorează și dă putere 
sufletului.” HLL, cap. 19.

„La fântâna  
lui Iacov”
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Duminică a fost o zi plină de experiențe 
și bucurii. Am organizat o acțiune misionară 
în stațiune, iar seara am desfășurat un program 
special pe teme de sănătate și spirituale, la care 
au participat 23 de persoane. Am avut bucu-
ria de a servi cina împreună cu toți invitații la 
program. 

Domnul să binecuvinteze orice participant 
și pe cei care au ajutat la desfășurarea acestei 
întrunirii de tineret.

A consemnat Cristian Rădoiaș
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Botez  
la Rodna,

Ardealul de Nord

Fiind îngropați împreună cu El, prin botez, 
și înviați în El și împreună cu El, prin 
credința în puterea lui Dumnezeu care L-a 
înviat din morți”. (Coloseni 2:12).

Data de 7 septembrie 2014 a reprezentat o 
ocazie de bucurie pentru comunitatea noastră 
din Rodna, jud. Bistrița, cât și pentru întregul cer, 
deoarece tânărul Nelu a făcut o alegere curajoasă, 
declarând în mod public decizia lui de a renunța 
la plăcerile acestei lumi făcând astfel legământ cu 
Dumnezeu prin botez. 

După programul religios, care a avut loc la 
Casa de Rugăciune din această localitate, ne-am 
deplasat la apa râului Someș, în localitatea vecină, 
unde a avut loc ceremonia de botez.

Cu privire la însemnătatea acestui legământ, 
cuvântul inspirat declară: „Botezul este o foarte so-
lemnă renunțare la lume. Aceia care sunt botezați 
în întreitul Nume al Tatălui, al Fiului și al Duhului 
Sfânt, declară public, chiar de la intrarea lor în 
viața de creștin, că au părăsit serviciul lui Satan și 
au devenit membri ai familiei împărătești, copii 

ai Împăratului ceresc. Ei au ascultat de porunca: 
„Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei (...) nu 
vă atingeți de ce este necurat”. Și față de ei este îm-
plinită profeția: „Vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și 
voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotpu-
ternic” (2 Corinteni 6, 17-18). (6T. pg. 91).

„Satan nu dorește ca cineva să-și dea seama de 
necesitatea unei totale predări față de Dumnezeu. 
Atunci când sufletul neglijează să facă această 
predare, păcatul nu e părăsit; pofte și pasiuni se 
luptă să devină stăpâne; ispita întunecă conștiința, 
așa încât adevărata consacrare nu are loc. Dacă toți 
și-ar da seama de lupta pe care fiecare suflet trebuie 
să o ducă cu agenții satanici, care caută să prindă 
în cursă, să momească, să înșele, ar fi dată pe față o 
lucrare mult mai plină de sârguință pentru cei care 
sunt tineri în credință”. (6T. pg. 92).

Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvânteze cu 
credință și statornicie în adevăr, să poată fi un martor 
pentru El în mijlocul oamenilor din această zonă și 
de asemena să poată fi pentru veșnicie alături de Isus 
în numărul celor mântuiți. A consemnat Ghiţă Ulici
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Botez în Conferința Oltenia

Frații din comunitatea Palilula au sărbă-
torit anul acesta, la sfârșitul lunii august, 
primirea a patru noi membri în mijlocul 
lor: Amelia, Ioana, Alin și Daniel. 

Prieteni și colegi ai candidaților, rude, vecini, 
frați de credință, au fost prezenți la eveniment 
pentru a fi martori la gestul lor de renunțare la 
ofertele acestei lumi și luarea deciziei de a-I servi 
lui Dumnezeu pentru restul vieții.

Pe malul râului Jiu, acolo unde apa a fost 
folosită ca un simbol al îngropării omului vechi, 
glasurile participanților, precum și sunetul in-
strumentelor fanfarei, s-au unit cu corul îngeresc 
lăudându-L pe Dumnezeu pentru gestul de dra-
goste supremă de a oferi o șansă omului muritor 
de a trăi prin meritele Fiului Său, în ciuda cerinței 
păcatului care reclamă moartea. 

Jertfa Domnului Hristos este suficientă pen-
tru salvarea oricărui suflet care răspunde invitației 
divine și alege să-și unească restul vieții cu Acela 
care Și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. 

Salutăm cu bucurie decizia acestor persoane 
și le urăm bun venit între credincioșii bisericii 
noastre. Dorim ca Dumnezeu să le călăuzească 
pașii în drumul lor spre veșnicie. 

Cei care am făcut deja acest pas știm că 
nu este un lucru ușor să trăiești altfel decât se 
obișnuiește în această lume. Din acest motiv vă 
rugăm să-i păstrați în rugăciunile voastre pe cei 
care fac primii pași pe calea renunțării la sine și 
alegerii de a merge pe urmele pașilor lui Isus. 

Fie ca exemplul lor să fie o lumină în cercuri-
le în care își desfășoară activitatea astfel încât felul 
lor de a trăi să-i determine și pe alții să-L caute pe 
Dumnezeu pentru călăuzire.

„Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.” (3 Ioan 1:4).
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Biserica Eben Ezer din Bucov a găzduit în ziua de duminică 2 noiembrie 2014 Concertul de 
muzică creștină, desfășurat sub genericul: „O zi de laudă pentru Împăratul”. Printre cei care și-
au prezentat imnurile de laudă la adresa lui Dumnezeu au fost: fanfara Brăila, fanfara Pleașa, 
grupul fraților din comunitatea București, precum și alții, în grupuri mai mici sau persoane 

individuale. „Muzica este unul din cele mai eficiente mijloace de impresionare a inimii cu adevăr 
spiritual. Cât de adesea vreun suflet apăsat și gata să cadă în disperare își amintește de niște cuvinte ale 
lui Dumnezeu dintr-un cântec al copilăriei de mult uitat și ispitele își pierd puterea, viaţa primește o 
însemnătate și o ţintă nouă, iar curajul și bucuria sunt împărtășite cu alţii! Niciodată nu trebuie pierdu-
tă din vedere valoarea cântecului ca mijloc de educaţie.” (Educația, cap. Biblia ca educator).

Concert de muzică creștină
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Una dintre cele mai importante întrebări ale vieţii este aceea 
referitoare la viaţa noastră de familie. Aceasta nu este doar 
o întrebare importantă, dar și una care cere un răspuns 
amplu, cu multe faţete și abordări, cu explicaţii teoretice și 

îndrumări practice.
Având în vedere acest lucru, Departamentele de Tineret ale 

Conferinţelor Ardealul de Sud și Oltenia au organizat două tabere cu 
tema: „Cum să găsești iubirea vieţii?”

Ambele tabere au avut loc în zone pitorești din zona de munte, 
prima la Moeciu, cealaltă la Campusul Porumbacu. În cadrul primei 
adunări (10-12 octombrie 2014), pe lângă prezentările teoretice susţi-
nute de liderii de tineret – fr. Ghiţă Ulici, Cristian Rădoiaș și Cristian 
Paulescu – au avut loc discuţii practice pe 3 grupe: fete, băieţi și cu-
pluri. Fiecare grup a primit o serie de întrebări care au fost dezbătute, 
iar concluziile au fost prezentate în Sabat după-amiază.

Scurtă dare de seamă
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Cea de-a doua tabără a avut loc în perioada 
21-23 noiembrie 2014 și l-a avut ca invitat pe fr. 
Radu Ioniţă, liderul Departamentului de Tineret 
al C.G. Prezentările au conţinut sfaturi practice 
din Biblie, Spiritul Profetic și viaţa de zi cu zi; tine-
rii au avut ocazia să pună întrebări, astfel că luările 
de cuvânt au atins și subiecte mai puţin dezbătute 
în cercuri mai largi de către lideri.

Scopul acestor tabere a fost acela de a oferi 
tinerilor un îndrumar care să-i ajute să-și dezvolte 
respectul de sine hotărându-se să rămână fermi și 
curaţi, drepţi și credincioși principiilor, chiar de ar 
fi să stea împotriva tăvălugului.

A consemnat Mihaela Silaghi
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Fratele Nelu Iancu s-a născut la 24 aprilie 1964 în localitatea Cernavodă, județul 
Constanța, fiind al patrulea, din cei șase copii ai familiei lui Marin și Veronica. Atunci când 
mama sa a salutat cu nădejde vestea salvării prin jertfa Domnului Hristos, el a fost bucuros să 
i se alăture în această convingere, chiar dacă era numai un copil. Odată cu trecerea timpului 
și-a asumat toate riscurile aderării la o credință creștină în condiții de ilegalitate, suportând 
adesea pedepse pentru absențele de la școală din zilele de Sabat, expunându-se unor anumite 
riscuri prin participarea la întruniri religioase, de asemenea interzise de autoritățile vremii. 

Cu toate acestea a iubit adevărul și Domnul Hristos i-a devenit prieten nedespărțit. În 
august 1982, la o vârstă destul de fragedă, a încheiat legământ cu Dumnezeu prin botez, 
având convingerea fermă că aceasta este calea sigură pe care o va urma tot restul vieții.

Fiind solicitat să lucreze în via Domnului, a răspuns cu bunăvoință, neținând cont de 
pericolele la care se expune. Încrederea în Dumnezeu, certitudinea că Evanghelia trebuie să 
fie dusă oamenilor în orice circumstanțe ale vieții, l-a ajutat să meargă înainte, angajându-se 
în diferite acțiuni misionare sau de caritate.

În anul 1989 s-a căsătorit cu Liliana Angelica Garabet, iar în 1991 Dumnezeu i-a bine-
cuvântat cu un dar minunat, Irina. 

Din data de 1 octombrie 1989 a fost numit oficial lucrător, slujbă pe care a îndeplinit-o 
timp de doi ani și jumătate. La 1 martie 1991 a primit binecuvântarea pentru slujba de prez-
biter, iar în 8 mai 1994 a fost hirotonit ca pastor. 

A activat în diferite câmpuri, la început în zona Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, iar 
apoi în Teleorman, București etc. 

Începând din 1996 a ocupat diferite responsabilități în biserică. În perioada 1996-1998 
a activat ca Secretar al departamentului Școlii de Sabat în Uniunea Română, fiind în același 
timp secretar al Conferinței Muntenia. 

În perioada 1998-2000 a activat ca președinte al Conferinței Muntenia. Deși în anul 
2000 a fost reales pentru încă un mandat în această conferință, a fost ales în același timp 
președinte de Uniune, slujbă pe care a îndeplinit-o în perioada 2000-2002. 

Nelu Iancu
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În mandatul următor, 2002 – 2004, a primit slujba de vicepreședinte de Uniune, deser-
vind totodată diferite comunități din Conferința Ardealul de Sud.

În anul 2008 a fost ales președinte al Conferinței Ardealul de Sud, slujbă pe care a înde-
plinit-o timp de doi ani. 

În anul 2010 a primit din nou responsabilitatea de președinte de Uniune, slujbă în care a 
fost reales în anul 2012 și apoi în 2014. 

Cei care l-au cunoscut și au colaborat îndeaproape au numai cuvinte de apreciere la 
adresa lui. Calmul, bunăvoința, amabilitatea, bunătatea și, mai presus de toate, dragostea 
și atașamentul față de Dumnezeu, care se putea observa în fiecare gest sau luare de cuvânt, 
sunt câteva dintre aspectele care-l caracterizau. Suntem încredințați că Dumnezeu a notat cu 
exactitate toate bunele sale intenții și nu a trecut cu vederea niciuna din străduințele lui de 
a-L mărturisi. 

A părăsit această lume mult prea repede, mai devreme decât ne puteam imagina. O boală 
aparent neînsemnată pentru început, s-a dovedit a fi de fapt necruțătoare. A încetat din viață 
în 11 octombrie 2014, într-o zi deosebită, pe care o iubea și respecta din copilărie, o zi de 
Sabat. 

Amintindu-ne versetul: „În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul 
din noi nu moare pentru sine” (Romani 14:7), încercăm să înțelegem ceva din această scurtă 
istorie de viață prin intermediul căreia, cu siguranță, Dumnezeu vrea să ne învețe multe 
lucruri. 

Momentele ce ne stau la dispoziție pentru a lucra sunt puține. Este nevoie să le prețuim 
și să le valorificăm. 

Nu știm de ce Dumnezeu l-a chemat la odihnă când noi, oamenii, consideram că mai 
poate lucra. Un lucru îl cunoaștem, că fratele Nelu se odihnește de toată osteneala sa și se va 
trezi la ziua învierii ca după un somn odihnitor, conform făgăduinței Mântuitorului: „Ferice 
de acum încolo de morţii care mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de oste-
nelile lor, căci faptele lor îi urmează!”

„Dumnezeirea lui Hristos este o asigurare pentru cel credincios  
că va avea viaţa veşnică. “Cine crede în Mine”, a zis Isus, “chiar dacă ar fi murit,  

va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”  
Hristos privea acum la a doua Sa venire. Atunci, drepţii cei morţi vor învia  

în corp nesupus putrezirii, iar drepţii cei vii vor fi duşi în cer fără să vadă moartea.  
Minunea pe care Hristos era gata să o săvârşească, prin învierea lui Lazăr din morţi,  
urma să reprezinte învierea tuturor celor neprihăniţi. Prin cuvântul şi lucrările Sale,  

El S-a declarat ca Autor al învierii. Acela care în curând trebuia să moară pe cruce  
avea cheile morţii, ca biruitor asupra mormântului, şi a afirmat dreptul şi puterea Sa  

de a da viaţă veşnică.” (Hristos, lumina lumii, cap. 58).
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P   
vorbitor

apagalul 

             
      unt momente în care trebuie să vorbești și sunt momente în care trebuie să taci. Uneori  
                    tăcerea te salvează din anumite situații, dar același lucru se întâmplă și cu vorbitul. 

              Mulți copii care s-au pierdut de părinții lor au fost redați familiilor datorită bună-voinței  
                  lor de a comunica cu cei care i-au găsit. Cunoașterea adresei reprezintă un avantaj pentru 
ajungerea la destinația dorită. 

Yosuke, este numele unui papagal care a rămas celebru datorită capacității sale de a comunica la 
timpul și momentul potrivit. O familie din Japonia deținea un papagal vorbitor din specia African 
Grey. Într-o zi pasărea a reușit să părăsească colivia și să zboare liberă spre o destinație necunoscută. 
Dacă despre câini sau pisici se știe că se pot orienta și reușesc să se întoarcă în familiile de care au 
aparținut, păsările se descurcă mult mai greu. Pasărea aceasta însă a reușit să-și găsească stăpânii după 
ce a colindat o vreme prin țară. La un moment dat papagalul a fost prins de niște îngrijitori de animale, 
care au găsit de cuviință să-l predea poliției. 

Aici papagalul a refuzat să vorbească, motiv pentru care aceștia l-au predat unor medici veterinari 
din zonă. Probabil că aceste persoane, cu o experiență mai vastă în relația cu animalele, i-au dat mai 
multă siguranță, determinându-l să devină vorbăreț. Noii săi stăpâni au fost foarte încântați de „discur-
surile” lui Yosuke și se amuzau nespus atunci când el le povestea tot ce știa. 

După câteva zile papagalul a făcut o pauză în cuvântările sale, apoi a spus răspicat: „Sunt domnul 
Yosuke”, după care a adăugat numele familiei căreia aparținea de drept, urmat de adresa completă a 
stăpânilor săi. 

Astfel papagalul a putut fi redat în siguranță familiei care-l căutau și așteptau cu disperare. 

Putem învăța ceva din povestea adevărată a acestei păsări inteligente. 
Tatăl nostru Ceresc ne așteaptă acasă. El a pregătit locuințe pentru fiecare dintre noi, potrivit 

făgăduinței: „În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă 
pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, 
ca acolo unde sunt Eu, să fiţi și voi.” (Ioan 14:2,3). 

Pentru a ajunge acolo este important să-L iubim pe Tatăl nostru Ceresc, să dorim să ajungem la El și 
să cunoaștem adresa Sa. Atunci când cineva ne întreabă încotro mergem, este de dorit să știm exact că ne 
pregătim pentru o patrie mai bună, un loc unde vom locui o veșnicie cu Cel care ne-a iubit și ne iubește.
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