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C ăci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni 
S-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl 
vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumne-
zeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al 

păcii.” (Isaia 9:6). 
Copilul născut în Betleem rămâne, încă, 

un mister pentru toți cei care Îl privesc doar de 
la distanță, refuzând să se apropie de El și să-L 
cunoască îndeaproape. 

Care este rolul Copilului născut la Betleem? 
Dacă textul ar spune simplu că S-a născut un copil 
și S-a dat un fiu, n-ar avea nicio semnificație pen-
tru noi. Folosirea pronumelui „ni”, care ne ajută să 
înțelegem că nouă ni se adresează această ofertă, 
face ca textul să capete o importanță deosebită. 

Copilul acesta are un rol major în viețile 
noastre. „Domnia va fi pe umărul Lui”. El va pre-
lua problemele din viețile noastre și le va purta, 
rezolvându-le așa cum găsește de cuviință. Aceas-
ta nu înseamnă că nu te va mai interesa nimic, 
pentru că El te va întreba la orice pas dacă vrei să 
facă și aceasta, și aceea, pentru tine. Nu. El nu va 

Un copil ni s-a născut…
face nimic peste voința ta. S-ar putea ca, chiar în 
aceste condiții, să ți se pară că vei fi un rob pentru 
totdeauna. Da, așa este. Diferența dintre starea în 
care te găsești acum și aceea în care vei fi când vei 
accepta „domnia Lui” este cu privire la Stăpân. 
Tu nu ești liber, chiar dacă pretinzi aceasta. Te 
rog să te gândești: Poți să faci ce vrei? Ți-ai pro-
pus vreodată să fii calm și totuși n-ai reușit? Ți 
s-a întâmplat să-ți faci un plan de a merge undeva 
și ai fost nevoit să renunți la el pentru că ai fost 
ținut la pat de o boală venită pe neașteptate? Toa-
te acestea și multe altele înseamnă că tu nu ești al 
tău și nu ești liber să faci ce vrei. În cazul în care 
nu accepți „domnia” pruncului din Betleem, ești 
rob unui stăpân care, deși rămâne în umbră, apa-
rent neimplicat, conduce viața ta, influențându-te 
la orice pas și numai spre rău. 

Ca să-ți fie mai ușor să te decizi dacă vrei sau 
nu să accepți domnia Copilului care S-a născut, 
profeția din Isaia ne prezintă caracterul acestuia. 
„Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veșniciilor, Domn al Păcii”. 

„
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Minunat – înseamnă ieșit din comun, 
magnific, încântător, care uimește și are puteri 
supranaturale. Domnul nostru Isus Hristos nu 
poate fi comparat cu o ființă obișnuită. El iese în 
evidență printr-un mod deosebit de a iubi, de a 
conduce, de a rezolva problemele. 

Sfetnicul este o persoană influentă, un con-
silier al unui înalt demnitar, care face parte dintr-
un comitet de conducere. Numindu-l „sfetnic” 
profeția ne asigură că Cel care S-a născut pentru 
noi este membru în consiliul de conducere al 
Universului. Dacă El ocupă deja acest loc și, în 
același timp, se oferă să ni Se dea nouă, ce poate 
fi mai promițător și sigur pentru viitorul nostru, 
decât aceasta? 

Mai mult, El este „Dumnezeu tare”, adică 
„Dumnezeu puternic” (engleză: The might God), 
cu capacități depline de a crea și susține tot ce exis-
tă. Ca Unul care a fost alături de Tatăl la procesul 
Creației, apoi direct implicat în răscumpărarea 
noastră de sub blestemul păcatului, El poate fi 
numit pe bună dreptate „Părinte”, iar completarea: 
„veșniciilor”, întărește faptul că poziția Sa nu este 
pentru o perioadă limitată, ci pentru totdeauna. 

Disputa declanșată în lumea noastră ca 
urmare a păcatului primilor noștri părinți și con-

tinuată datorită repetatei dispoziții spre păcat, 
va înceta pentru totdeauna, iar pacea desăvârșită 
și permanentă va fi instaurată prin implicarea 
acestui Copil care, printre altele, va fi numit 
„Domn al Păcii”. Așezându-Se între Dumnezeu 
și ființa creată, căzută în păcat, El va reuși să 
refacă legătura dintre Cer și Pământ, să-l împace 
pe om cu Creatorul său, plătind prețul cerut de 
legea încălcată. „Lucrarea neprihănirii este pacea; 
roada neprihănirii: odihna și liniștea pe vecie.” 
(Isaia 32:17).

 „Când contemplăm întruparea lui Hristos 
pentru omenire, rămânem uluiţi în faţa unui 
mister de neînţeles, pe care mintea omenească 
nu îl poate pătrunde. Cu cât cugetăm mai mult, 
cu atât ni se pare mai uimitor. Cât de mare 
este contrastul dintre divinitatea lui Hristos și 
pruncul neajutorat din ieslea din Betleem! Cum 
am putea măsura distanţa dintre Dumnezeul cel 
Atotputernic și un prunc neajutorat? Cu toate 
acestea, Creatorul lumilor, Acela în care locuiește 
trupește toată plinătatea dumnezeirii, S-a făcut 
cunoscut printr-un prunc neajutorat în iesle. Cu 
mult mai presus decât oricare dintre îngeri, egal 
cu Tatăl în ce privește demnitatea și slava și totuși 
să poarte veșmântul umanităţii! Divinitatea și 
umanitatea s-au îmbinat în mod tainic, iar omul 
și Dumnezeu au devenit una. În această unitate 
găsim speranţă pentru neamul nostru decăzut.” 
(S.T., 30 iulie 1896).
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Ce vezi?

P
rin harul Domnului, încă un an se duce 
din viața noastră. Ne apropiem rapid de 
finalul anului 2016 și aș dori să ne punem 
și noi această întrebare: Ce vezi în timpul 

ce s-a dus din viața ta?
Ne apropiem de ziua cu numărul trei sute 

șaizeci și cinci. Privind în urmă, parcă acum 
câteva zile a fost ianuarie, bucurându-ne de faptul 
că Domnul, prin harul Său, ne-a acordat un nou 
an. Acest an părea destul de lung, și speram că 
vom avea suficient timp pentru realizarea tuturor 
planurilor noastre, fie ele spirituale sau vremelni-
ce. Acum, iată că a trecut, și trebuie să acceptăm 
că nu a fost așa de lung cum ne-am așteptat noi, și 
nici așa de ușor.

Privind în urmă la zilele ce au trecut din 
anul acesta aș vrea să vă întreb, ce vedeți în ele? 
Observați că în urmă rămân multe lucruri după 
care probabil tânjim? Asemenea nevestei lui Lot, 
poate privim la cele rămase în urmă, la pierderi, 
eșecuri și nu avem puterea să le uităm pentru că 
suntem blocați în una din lunile anului 2016. Ne 
aducem aminte câți bani am pierdut în luna aceea, 
ne amintim de faptul că, într-o anumită zi, am 

„Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Ce vezi, Ieremio?” Eu am răspuns:  
„Văd un veghetor.” Și Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut;  

căci Eu veghez asupra cuvântului Meu ca să-l împlinesc.” (Ieremia 1:11-12)

pierdut serviciul, copilul sau am pierdut tovarășul 
de viață cu care am împărțit mult timp bucuriile și 
necazurile… Simțim uneori că nu mai avem curajul 
să privim mai departe.

Nevasta lui Lot nu a putut să privească înainte 
pentru că tot ce adunase era în urmă; era o persoa-
nă fără viitor. Toată viața ei, tot ce adunase cu două 
mâini, cu priorități și valori greșite, erau în urmă și 
de aceea, atunci când Domnul a dorit să-o scoată 
din Sodoma, ea a rămas privind cu durere înapoi 
pentru că nimic nu o atrăgea în viitor. Ea a trăit 
doar pentru lucrurile ce au rămas în Sodoma. 

Vreau să te întreb, acum, când se încheie 
încă un an din viața ta, ești pregătit să mergi mai 
departe? Mai ai putere să speri, să ierți, să te rogi, 
să citești din Scriptură? Mai ai putere să te lupți cu 
valurile care vor veni în viața ta?

Când Dumnezeu ne întreabă „Ce vezi, în anul 
care a trecut?” trebuie să acceptăm că fiecare ve-
dem altceva. Pentru că fiecare ne vedem propriile 
experiențe, diferite de ale celorlalți. Unii dinte noi 
vedem bani și proprietăți pierdute, vise distruse, 
persoane dragi nouă pe care le-am dus la cimitir, 
vedem certuri și conflicte nerezolvate, crize și 

Cătălin Barnea
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datorii care ne vor aștepta în anul ce ne stă în față 
și multe alte obligații, care apasă pe umerii noștri.

Ce au văzut mulți dintre oamenii care au trăit 
înainte pe pământ? Să medităm la câteva exem-
ple! Să ne uităm la Eva, femeia aceea minunată, 
creată într-un mod perfect de Dumnezeu, așezată 
în locul cel mai frumos, alături de cel mai perfect 
bărbat care a trăit vreodată, în mijlocul unui loc 
fără lacrimi, fără moarte, acolo unde nu exista 
procesul de îmbătrânire. Care ar fi răspunsul unei 
astfel de femei astăzi, dacă ar fi întrebată, ce vezi 
în timpul care a trecut? Din tot perfectul, din tot 
sublimul și fericirea ce o înconjura în Eden, femeia 
aceasta nu a văzut decât ispita să devină asemenea 
lui Dumnezeu.

Un alt exemplu la care mă opresc este Cain. 
Avea o familie minunată, un frate duhovnicesc ce 
avea inima mare și care era predată lui Dumnezeu. 
Dar lucrul acesta nu aducea fericirea în viața lui 
Cain. Pentru el Abel oferea o concurență prea 
mare înaintea lui Dumnezeu, care a devenit obo-
sitoare. Fratele său investea în închinare, cheltuia 
atunci când dorea să facă ceva pentru Dumnezeu, 
în timp ce lui Cain îi plăcea să facă lucrurile repede 
și, dacă se poate, cu bani puțini pentru Dumne-
zeu. Se gândea că este inteligent să nu dai totul lui 
Dumnezeu. Iar Abel îl făcea mereu de rușine cu 
închinare sa abundentă; el nu economisea atunci 
când era vorba de închinarea adusă Creatorului. 
Atunci a avut două alternative, fie să se pocăiască 
și să aducă închinarea în mod corect Domnului, 
fie să înlăture concurența. Și pentru că a ținut mai 
mult la banii lui decât la fratele său, l-a omorât.

Să privim la Acan! Era soldat în armata lui 
Dumnezeu, mergea spre țara promisă lui Avraam, 
urma să ajungă în Ierusalim, avea familia cu el, 

era tânăr, în puterea vârstei, având viitorul în față. 
Urma să primească o patrie minunată și o locuință 
unde avea să stea sub smochin și să mănânce liniștit 
din roadele pământului, împreună cu copiii și ne-
vasta lui. Dar, în ciuda atâtor lucruri diverse pe care 
le avea în față, și spre care putea privi, împotriva 
voii lui Dumnezeu, alege să ia ceea ce nu era al lui, 
cu tendință să se îmbogățească într-un timp total 
nepotrivit. Ce trist se sfârșește această viață!

Dacă oamenii aceștia și mulți alții ar fi 
întrebați: Ce vezi în anul care a trecut? Poate Eva 
și Adam ar zice: Văd clipa în care Domnul a fost 
obligat să ne dea afară din Eden; Cain ar zice: Văd 
amintirea fratelui meu, care a murit nevinovat 
datorită invidiei și geloziei mele; iar Acan, ar putea 
răspunde: Văd familia mea nenorocită datorită 
lăcomiei și nechibzuinței mele.

Acestea ar putea fi și răspunsurile unora dintre 
noi la această întrebare. Dar rugămintea mea este să 
privim puțin altfel în anul care a trecut. Dacă privim 
în urmă, fiind sinceri cu noi, vom vedea bucurii și 
necazuri deopotrivă, însă depinde de noi cum le 
interpretăm. De aceea vă invit să privim la anul 
2016 cu pocăință, analizând ce am reușit să facem 
noi. Am greșit și înaintea oamenilor, dar și înaintea 
lui Dumnezeu, de aceea este nevoie, dragii mei, să 
privim înapoi cu pocăință. Privește 
urma pașilor din vale, atunci când 
ai alunecat și, prin atitudinea ta, 
L-ai ofensat pe Dumnezeu. Poa-
te ai provocat atunci supărare 
fraților tăi, familiei tale. Acum 
este momentul să privești cu 
pocăință la Golgota.

 Probabil că nu ai multe 
păcate prin comitere, dar ai 
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multe păcate prin omitere. De câte ori ai fost 
la spital anul acesta, ca să alini o suferință? De 
câte ori, atunci când tu aveai masa încărcată cu 
belșug de binecuvântări, te-ai gândit și la frații 
tăi care nu au avut ce să mănânce în ziua acea, 
datorită necazului ce a venit peste ei? De aceea a 
privi înapoi cu pocăință cred că este o atitudine 
înțeleaptă. Este bine ca măcar acum să regre-
tăm fiecare alunecare, fiecare slăbiciune, fiecare 
cuvânt spus la supărare, care a provocat întris-
tare tovarășului de viață ce ne-a îngrijit cu atâta 
drag. Poate ai întristat părinții, pentru că te crezi 
stăpân pe viață. Nu uita că ei sunt oameni care au 

făcut mult sacrificiu pentru tine. 
Să nu ne mândrim asemenea lui Eze-

chia, cu realizările noaste, ci să privim acum 
la Ghetsimani și să acceptăm faptul că doar 
mila Domnului ne poate acorda iertarea. 
Numai meritele Domnului Isus ne-au ținut 
în picioare, și doar datorită jertfei Lui nu am 
primit după cum meritam fiecare dintre noi.

Pe de altă parte, vă îndemn să privim în 
viitor cu speranță! Chiar dacă în acest viitor 

vom vedea cum procesul de globalizare ia ființă, 
cum marile puteri se înțeleg să meargă înspre 

o religie generalizată, cum lumea vrea să devină 
una pentru a așeza imperiul lui anticrist, tu 

trebuie să privești la Isus cu speranță. 

Isus spunea: „Când vor începe să se întâmple 
aceste lucruri, să vă uitaţi în sus și să vă ridicaţi 
capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” 
(Luca 21:28). Această speranță să fie întemeiată 
pe Domnul, pe Cel ce L-am înălțat în fiecare zi, 
așa cum am putut mai bine. Speranța acesta nu 
vine din stabilitate economică sau soluții oferite de 
Casa Albă. Ea este agățată de Dumnezeu. El a pro-
mis că nu te va părăsi atunci când vei cădea: „Nu te 
teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, 
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot 
Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea 
biruitoare.” (Isaia 41:10). A promis că va fi lângă 
tine atunci când toți te vor părăsi. Vino la Isus cu 
speranța iertării, pentru ca să fii fericit!

Sunt multe lucruri care poate acum ți le 
reproșezi, și poate zici că ar trebui să fii mai atent la 
viața ta, la atitudinea ta, conștientizând că ai făcut 
multe greșeli anul acesta. Este adevărat, la un om 
muritor îi scapă multe lucruri, dar vreau acum să 
privim la timpul ce s-a dus, cu pocăință. Să privim, 
de asemenea, înainte, cu speranță și cu bucurie, 
pentru că Domnul este cu noi! Mă rog ca Domnul 
să dea Duhul Sfânt peste familiile noastre, iar în 
anul în care intrăm, să avem bucuria de a îndrepta, 
cu ajutorul lui Isus, greșelile din viața noastră, făcu-
te fie împotriva semenilor, dar, mai ales împotriva 
Domnului.
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Daniela Picu

Betleemul 
din inima ta
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V
enirea Domnului Hristos în lumea noas-
tră a stârnit multe subiecte de discuție, 
dând naștere la nedumerire, surprindere, 
admirație și, nu în ultimul rând, opoziție. 

Profețiile care anunțau nașterea Sa ca prunc în 
Betleem au fost tratate cu superficialitate, motiv 
pentru care în mintea multora realitatea nu co-
respundea cu imaginația pe care și-o zugrăviseră, 
referitor la acest eveniment. 

Trăim clipe solemne, momente în care 
așteptăm ca Domnul nostru să revină pe norii 
cerului pentru a ne lua acasă. Istoria se repetă 
și ar fi tragic dacă am repeta și respingerea de 
care poporul iudeu s-a făcut vinovat la prima 
venire a Domnului Hristos. Faptul că ei nu L-au 
putut primi atunci când a apărut în mijlocul 
lor, nu se datora prezenței Sale neimpunătoare 
și nici simplității ce caracteriza ființa Sa. Cei 
care L-au respins nu erau dispuși să renunțe 
la prejudecățile lor și să accepte profeția, așa 
cum ea era rostită în realitate. Ca o dovadă în 
favoarea acestei idei, stau puținii credincioși 
care L-au acceptat. Ce a văzut deosebit Simeon 
sau Ana în persoana pruncului de la templu? 
Cum a reușit un copilaș neînsemnat, îmbrăcat 
sărăcăcios, însoțit de părinți simpli, să impre-
sioneze inimile lor? „Când a intrat în templu, 
Simeon a văzut o familie înfăţișând preotului pe 
primul lor născut. După înfăţișare se cunoștea 
că sunt săraci; dar Simeon a înţeles îndemnu-
rile Duhului Sfânt și a fost profund convins că 
pruncul înfăţișat Domnului era Mângâierea lui 
Israel, Acela pe care din toată inima dorea să-L 
vadă. Spre uimirea preotului, Simeon arăta ca 
un om căzut în extaz.” (Hristos lumina lumii, cap. 5: 
Consacrarea). 

Simeon Îl cunoștea pe Hristos dinainte. 
Despre el cuvântul lui Dumnezeu ne spune că 
„ducea o viață sfântă și era cu frică de Dumne-
zeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul 
Sfânt era peste el.” (Luca 2:25). Era familiarizat 
cu caracterul Mântuitorului, cu misiunea Sa și 
„nu studiase profeția în zadar”. În același timp 
oamenii din jurul său își conturaseră așteptările 
în funcție de nevoile pe care le simțeau. „Ei nu 
căutau izbăvirea din robia păcatului, ci elibe-

rarea de sub romani. Ei Îl așteptau pe Mesia să 
vină ca un cuceritor, să sfărâme puterea asupri-
torului, să înalțe pe Israel în poziția de autori-
tate universală. În felul acesta se pregătea calea 
ca ei să-L lepede pe Mântuitorul.” (Hristos lumina 
lumii, cap. 2: Poporul ales). 

Trăim timpuri asemănătoare. Oamenii sunt 
prea absorbiți în preocupările lor vremelnice 
și tendința de a neglija adevărurile spirituale 
este din ce în ce mai pregnantă. „Evenimentele 
asupra cărora este concentrată atenţia întregului 
cer sunt neînţelese… Oamenii Îl recunosc pe 
Hristos în istorie, în timp ce-I întorc spatele lui 
Hristos Cel viu. Hristos, în Cuvântul Său care 
cheamă la jertfire de sine, în cei săraci și sufe-
rinzi care cer ajutor, în cauza justă care implică 
sărăcie, trudă și defaimă, nu este primit nici as-
tăzi mai bine decât a fost cu optsprezece veacuri 
în urmă.” (Hristos lumina lumii, cap. 5: Consacrarea). 

 Tu cum ți-L imaginezi pe Mântuitorul 
și misiunea Sa? Ce așteptări ai de la venirea 
Lui? Care este motivul pentru care nerăbdarea 
întâlnirii cu El nu cunoaște margini, sau nepă-
sarea ți-a cuprins ființa și te-a făcut indiferent? 
Aștepți să vină cât de curând sau ești mulțumit 
cu starea în care te afli și simți că te descurci 
destul de bine și singur? 

Înainte ca Domnul Hristos să vină în mod 
fizic, pe norii cerului, El va lua loc de drept în 
inimile noastre, în măsura în care suntem de 
acord cu aceasta. Condițiile acceptării sunt defi-
nite clar în Apocalipsa 3:20: „Dacă aude cineva 
glasul”, spunea El, „și deschide ușa”. 

Dacă aude cineva…
Îl poți auzi? Îi distingi vocea din freamătul 

neîntrerupt care-ți inundă urechile? Totul în 
jurul nostru este un zumzet continuu, un ames-
tec de glasuri de intensități diferite, de la șoapte 
suave până la zgomote din ce în ce mai puter-
nice. Fiecare, indiferent dacă se impune prin 
intensitate sau delicatețe, insistență sau superfi-
cialitate, claritate sau confuzie, are același scop, 
de a se face auzit, de a impresiona, de a convin-
ge. Bătăile Domnului Hristos la ușa inimii sunt 
clare, totuși, în măsura în care sunt neglijate, 
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ele sunt percepute din ce în ce mai slab. Ți s-a 
întâmplat vreodată să tresari auzind un zgomot, 
apoi, pe măsură ce te-ai asigurat că nu este ceva 
semnificativ, să îți vezi în continuare de treburi, 
fără să te mai deranjeze sau să-l mai sesizezi? Tot 
așa stau lucrurile și cu apelurile pe care Duhul 
lui Dumnezeu le face în auzul nostru. Uneori 
ne impresionează o predică, un cuvânt rostit, un 
paragraf sau un verset biblic citit. Apoi… uităm. 
Totul reintră în „normal”, în rutina obișnuită. 
Și, ce este mai trist, data următoare același apel 
va avea un efect mai slab sau deloc. 

bind despre interes putem spune că acesta poate 
fi stârnit prin studiu și meditație. Aprofundând 
referirile care se fac cu privire la persoana Dom-
nului Hristos, devenim interesați și dornici de 
a-L avea alături. Apoi, în funcție de convingerea 
mentală dobândită, vom dori ca „întâlnirea” să 
se producă în realitate. Iată-ne pregătiți pentru 
următorul pas: deschiderea ușii. 

Și deschide ușa…
Într-un caz fericit s-ar putea să mai auzi 

încă bătăile regulate la ușa inimii. Problema 
următoare care se pune este legată de disponibi-
litatea de a deschide. În timp ce nu ne opunem 
vehement, avem tendința să amânăm deschide-
rea. Uneori ne amăgim singuri, crezând că chiar 
L-am acceptat pe Domnul Hristos în viețile 
noastre. În timp ce intonăm adesea imnul „Eu 
jertfesc azi lui Isus tot” nici nu bănuim cât de 
confuză este predarea pe care suntem dispuși să 
o facem și cât de neînsemnată jertfa promisă. 
Iată de ce convingerea despre realitate are un rol 
important în actul acceptării, al deschiderii ușii. 

Deschiderea ușii înseamnă acceptarea 
cerințelor lui Dumnezeu, nu doar la nivelul 
minții, ci și al inimii. Poate că inițial nu vei 
asculta din plăcere, ci doar pentru că așa ți se 
spune. În timp ce este de dorit să ajungi la ascul-
tarea din plăcere, nu este de neglijat nici acest 
prim pas. Respectul față de Dumnezeu și cuvân-
tul Său te va conduce la experiențe minunate 
din care vei concluziona că ascultarea nu este în 
detrimentul tău, ci, din contră, în favoarea ta. În 
continuare vei admira pe Cel care Se îngrijește 
atât de minuțios de nevoile tale, chiar și atunci 
când îți stabilește anumite restricții protectoare 
și-L vei iubi din toată inima. Ceea ce vei face 
în continuare va fi o cercetare asiduă după noi 
adevăruri, așa cum un bolnav care-și dorește re-
stabilirea sănătății, studiază orice pe tema bolii 
sale și a posibilelor leacuri vindecătoare. 

„Isus este gata totdeauna să aducă pace 
sufletelor împovărate de îndoieli și temeri. El 
așteaptă să deschidem ușa inimii înaintea Lui și 
să zicem: „Rămâi cu noi”.” (Hristos lumina lumii, 
cap. 84: „Pace vouă!”). 

„Cu fiecare bătaie neluată 
în seamă, dispoziţia de a des-
chide slăbește. Dacă impresiile 
din partea Duhului Sfânt sunt dispreţuite 
astăzi, ele nu vor mai fi așa de puternice  
mâine. Inima devine mai puţin sensibilă și 
cade într-o inconștienţă primejdioasă cu 
privire la scurtimea vieţii și la durata veșniciei.  
Condamnarea noastră la judecată nu se va 
datora faptului că am fost duși în rătăcire,  
ci că am neglijat ocaziile trimise de cer pentru 
a cunoaște adevărul.” (Hristos lumina lumii,  
cap. 53: Ultima călătorie din Galilea). 

Auzirea glasului are loc în funcție de interes 
și nu de intensitatea sunetului produs. Poate că ai 
trecut vreodată pe lângă o mașină cu muzica por-
nită la maxim. Oricât de stridentă ar fi, ea nu va 
avea decât un efect deranjant pentru urechile tale. 
Ceea ce faci în continuare este să te depărtezi 
de acel loc, pentru a-ți recăpăta liniștea și cadrul 
potrivit în care să poți auzi ceea ce te interesează. 

În mod similar, pentru a auzi glasul Dom-
nului Hristos este nevoie ca interesul să fie trezit 
și să-ți creezi cadrul propice pentru aceasta. Fără 
a intra în amănunte referitor la acest proces de 
creare a cadrului, aș vrea să subliniez doar prin-
cipalii pași care conduc la auzirea glasului. Vor-
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„Hristos nu Își impune niciodată prezenţa. 
El Se interesează de aceia care au nevoie de El. 
Bucuros va intra în casa cea mai umilă și va umple 
de voie bună și inima celui mai umil. Dar, dacă 
oamenii sunt prea nepăsători ca să se gândească la 
Oaspetele dumnezeiesc sau să-L roage să rămână 
cu ei, El trece mai departe. În felul acesta, mulţi 
au de suferit pagube mari. Ei nu-L cunosc pe 
Hristos…” (Idem, cap. 83: Pe calea spre Emaus). 

„Dacă aşteptaţi ca 
lumina să vină într-un fel 
care să placă oricui, aşteptaţi 
în zadar. Dacă aşteptaţi o chemare mai tare, 
mai puternică şi ocazii mai bune, lumina va 
fi retrasă şi veţi fi lăsaţi în întuneric. Înnoiţi 
fiecare rază de lumină pe care Dumnezeu o 
trimite. Oamenii care neglijează să asculte 
chemările Duhului şi ale Cuvântului lui 
Dumnezeu, pentru că ascultarea implică o 
cruce, îşi vor pierde mântuirea.” (5 T., cap. 
Conflictul care stă să vină). 

Nu zăbovi să-I deschizi ușa și să-L primești 
definitiv în viața ta, nu doar ca pe „un călător care 
intră doar să petreacă noaptea” (Ieremia 14:8), ci 
ca pe un membru important al familiei, o persoa-
nă dragă, de care nu vrei să te desparți niciodată. 

Atunci, la rândul Său, El îți va deschide acea 
ușă pe care nimeni nu o poate închide, prin care 
vei avea intrare liberă în Împărăția Păcii pentru 
a te bucura o veșnicie în prezența Sa.

11Meditații



Știind că pericolul care există în lume poate 
lua prin surprindere pe mulți dintre copiii 
Săi, Domnul Hristos a dat adesea solii de 
avertizare, îndemnându-i la veghere și  

        precauție. Folosindu-se de obiceiurile 
timpului în care trăia, a spus la un moment dat: 
„Mijlocul să vă fie încins, și făcliile aprinse. Și 
să fiţi ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul 
lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă 
îndată, când va veni și va bate la ușă. Ferice de 
robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la 
venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, 
îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le 
slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, 
fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, 
dacă-i va găsi veghind!” (Luca 12:35-38). 

Plecat să participe la un eveniment, stăpâ-
nul a lăsat proprietatea sa în grija slujitorilor. 
Aceștia aveau sarcini concrete, stabilite cu 
de-amănuntul, fiecare știind clar ce are de făcut. 
Deși așa stau lucrurile în orice casă împără-
tească, tabloul ilustrat aici este puțin ciudat. În 
timp ce în mod obișnuit stăpânul este așteptat 
de slujitori, iar aceștia se întrec în a-l deservi 
atunci când el se întoarce, în cazul prezentat de 
Domnul Hristos, stăpânul se oferă să-i ser-

vească el însuși pe slujitori, așezându-i la masă. 
Atunci care este datoria acestora? Să vegheze 
pentru ca evenimentul întoarcerii stăpânului 
să nu-i ia prin surprindere. Se așteaptă de la ei 
să prețuiască serviciile care li se oferă și să se 
bucure de reîntoarcerea Domnului lor. 

Se naște întrebarea: Cine sunt robii și cine 
este stăpânul? 

Fiecare dintre noi suntem robi, iar Stăpânul 
este Domnul Hristos. Chiar dacă termenul de 
„servitor” pare umilitor, atunci când luăm în 
considerare poziția Stăpânului care ne-a angajat 
în solemna lucrare de slujire, putem să ne mân-
drim cu rolul acesta, privind la răsplata care este 
pregătită tuturor celor care-I slujesc cu bucurie. 

Trăim timpuri de așteptare, momente 
în care, potrivit făgăduinței, Domnul nostru 
urmează să Se întoarcă în curând. „Mă duc să vă 
pregătesc un loc”, spunea Domnul Hristos. „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 14:1-3). 

Iar Ellen G. White, profetul timpului nos-
tru, a avut o viziune despre ceea ce se pregătește 
robilor credincioși și ascultători. Ea a fost 
condusă acolo unde acum putem pătrunde doar 

Fivi Picu

Servitor, 

„Căci peste cel mare veghează altul mai mare, și peste ei toți, Cel Preaînalt.” (Eclesiastul 5:8).

dar și stăpân!
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prin credință. Iată o secvență din descoperirile 
de care a avut parte:

„După ce am privit slava templului, am ieșit și 
Isus ne-a lăsat acolo și a mers la cetate. După puţin 
timp, i-am auzit din nou glasul minunat care spu-
nea: „Veniţi poporul Meu, voi aţi ieșit din necazul 
cel mare și aţi făcut voia Mea; aţi suferit pentru 
Mine; veniţi la cină, căci Mă voi încinge și vă voi 
sluji”. Noi am strigat „Aleluia! Slavă!” și am intrat 
în cetate. Și am văzut o masă de argint curat; era 
lungă de mai mulţi kilometri și, cu toate acestea, 
ochii noștri o puteau vedea pe toată. Am văzut 
roadele pomului vieţii, mana, migdalele, smo-
chinele, rodiile, strugurii și multe alte feluri de 
fructe”. (Experiențe și viziuni, cap. Prima mea viziune). 

În expunerea Sa, după rostirea fericirii cu 
privire la servii credincioși, Domnul Hristos a 
mai prezentat un tablou, în dreptul aceluiași 
îndemn la veghere. „Să știţi bine că, dacă ar ști 
stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea 
și n-ar lăsa să-i spargă casa.” (Luca 12:39). 

Deși la prima vedere se pare că imaginea se 
desfășoară în același cadru, încercând să stabilim 

rolul personajelor rămânem puțin încurcați: 
Cine este acum stăpânul și cine este hoțul? 

Se știe că hoțul este cel care încearcă să 
se introducă în locuințele oamenilor pentru a 
prăda, pentru a jefui. „Hoţul nu vine decât să 
fure, să înjunghie și să prăpădească.” (Ioan 10:10 
p.p.). El vine întotdeauna neanunțat, încercând 
să surprindă un moment de neatenție din partea 
stăpânului casei. 

Știind că avem un singur dușman care 
ne vrea răul, nu este greu să stabilim că hoțul 
asupra căruia Domnul Hristos atrage atenția, nu 
este altul decât Satan. Preocupat totdeauna să 
distrugă și să aducă suferință, „potrivnicul vos-
tru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește 
și caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8). 

Ce reprezintă casa pe care acesta 
intenționează să o spargă? Satan nu este 
mulțumit cu o spargere a locuinței noastre 
fizice. El încearcă să pervertească inima noastră, 
viața pe care o ducem pe acest pământ, astfel în-
cât să nu avem vreo șansă să moștenim ceea ce el 
a pierdut. Prin „casa” care este în pericol de a fi 
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spartă, Domnul Hristos ilustrează proprietatea 
noastră pe care o avem în posesie, cea care este 
legată de moștenirea noastră veșnică. 

Și după ce am stabilit acestea ne este foarte 
ușor să afirmăm cu certitudine că stăpânul casei, 
cel care veghează ca hoțul să nu i-o spargă, în 
acest tablou, suntem chiar noi. 

Da, suntem stăpâni, proprietari ai bunuri-
lor încredințate de Cel care, la rândul Său, ne 
este Stăpân. Este greu să admitem că suntem 
servitori și stăpâni în același timp? Oricine 
știe că persoanele cele mai influente din lumea 
aceasta, oricâți oameni ar avea în subordine, au, 
la rândul lor persoane care le sunt superioare. 

Suntem servitori în raport cu Tatăl nostru 
ceresc, slujitori ai Săi, persoane cu care El cola-
borează pentru aducerea la îndeplinire a planu-
lui Său în această lume. În același timp suntem 
și stăpâni. Nimeni nu poate să facă ce dorește în 
proprietatea noastră. În timp ce totul primim 
din mâna lui Dumnezeu, Stăpânul nostru, avem 
o proprietate care ne aparține și peste care nici 
chiar El nu-Și permite să treacă. Aceasta este 
voința noastră. Suntem liberi să stabilim dacă 
acceptăm să trăim într-un fel sau altul. Nimeni 
nu poate face ordine în „casa” noastră. 

Atunci când Dumnezeu a creat primul om 
în această lume, i-a oferit poziția de stăpân, zi-
cându-i: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pămân-
tul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, 
peste păsările cerului și peste orice viețuitoare 
care se mișcă pe pământ.” (Geneza 1:28). 

Prin păcat omul a pierdut această poziție 
(de stăpân). Prin planul de mântuire s-a urmărit 
reabilitarea omului, repunerea lui în această 
poziție. La scurt timp după căderea în păcat 
Dumnezeu i-a spus lui Cain: „Nu-i așa? Dacă 
faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, 
păcatul pândește la ușă; dorinţa lui se ţine după 
tine, dar tu să-l stăpânești.” (Geneza 4:7). În 
virtutea jertfei Domnului Hristos suntem din 
nou în poziția de stăpâni, în raport cu Satan. 

„Satan cu toată oștirea lui nu poate distruge 
nici pe cel mai slab dintre sfinţii lui Dumnezeu.” 
(P.R., pg. 513). 

Dacă el ar avea acces liber la inima omului, 
nu ar fi nevoit să „dea târcoale” asemenea unui 
„leu, care răcnește și caută pe cine să înghită”. 
„Împotriviți-vă lui, tari în credință”, este îndem-
nul apostolului Petru, subliniind prin aceasta 
poziția noastră de stăpâni în raport cu Satan. 

Concluzie – Suntem robi sau  
suntem stăpâni? 

Răspunsul este afirmativ în cazul fiecăruia 
dintre cei doi termeni. Avem simultan cele două 
roluri: în timp ce suntem robi ai Celui Preaîn-
alt, suntem stăpâni pe propria noastră voință, 
nimeni neputând să determine să păcătuim, fără 
consimțământul nostru. 

„În nici un caz Satan nu poate obţine stă-
pânire asupra gândurilor, cuvintelor și acţiuni-
lor noastre, afară de cazul în care noi, în 
mod voit, deschidem ușa și îl 
invităm să intre.” (Căminul 
adventist, cap. 66). 

Așadar, să ne 
comportăm ca niște 
robi față de Tatăl 
nostru ceresc, și 
ca niște stăpâni 
în raport cu 
Satan!
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Familia este un așezământ dumnezeiesc, pri-
ma instituţie întemeiată de Însuși Dumne-
zeu; de asemenea, familia are o însemnată 
importanţă socială fiind adeseori, numită 

„celula mamă a societăţii” și cea mai importantă 
alcătuire socială „de care depind dezvoltarea, 
stabilitatea și mai ales existenţa întregii ome-
niri”. Dacă de-a lungul istoriei, familia a avut 
un rol fundamental în viaţa omenirii, trebuie să 
observăm că astăzi familia se confruntă cu noi 
și multiple realităţi și situaţii care-i ameninţă 
unitatea și-i șubrezește relaţiile.

E un lucru cert că au existat întotdeauna 
pericole care au ameninţat integritatea familiei, 
dar acestea au fost mai puţine în secolele ante-
rioare, pe când în secolul XXI, pe lângă cele de 
dinainte, s-au mai adăugat unele cu totul noi și 
s-au intensificat altele deja existente.

Este un fenomen la modă în România, început 
prin anii ’90 și accentuat în anii 2000, care ridică 
atâtea probleme în ce privește stabilitatea familiei. 
Fenomenul acesta creează câteva scenarii nefavora-
bile familiei și Bisericii: un partener rămâne în ţară, 
iar celălalt merge să lucreze în străinătate. 

Plecarea unuia dintre soţi alterează rela-
ţiile de cuplu; în plus, pe umerii partenerului 
rămas acasă apasă acum toate responsabilităţile 
familiei. Se ivesc probleme în gestionarea aces-
tora și astfel se acumulează frustrări, tensiuni, 
nemulţumiri…

„Când sunt recunoscute principiile divine 
în cadrul acestei relații şi cei doi se supun aces-
tora, căsătoria este o binecuvântare; ea apără 
curăția şi fericirea neamului omenesc, asigură 
nevoile sociale omului, îl înalță din punct de 
vedere fizic, intelectual şi moral.” (Căminul 
Adventist, cap. 3: Căminul din Eden – un model). 

 În lumina Cuvântului lui Dumnezeu 
dorim să amintim câteva învăţături care exprimă 
faptul că membrii familiei trebuie să fie mereu 
împreună, aproape unul de altul, sprijinindu-
se reciproc, și că este periculos, nesigur, să fie 
departe unul de celălalt. 

Viziunea creștină prinde contur chiar în 
prima observație a lui Dumnezeu asupra a ceea 
ce „nu e bine”. Fiecare act al creaţiei este numit 
a fi bun până când Dumnezeu vede singurătatea 
lui Adam: Nu e bine ca omul să fie singur. 

Până când… străinătatea ne va despărți 
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Am putea spune că aceasta este o „lege” 
scrisă pe fiecare celulă a fiinţei noastre.

Afirmaţia „nu e bine ca omul să fie singur” 
este în același timp o afirmaţie a faptului că exis-
tenţa umană este în esenţă una relaţională. 

Însăși negația indică spre o nevoie ce 
trebuie împlinită în mod obligatoriu, o nevoie 
atât de importantă încât, dacă nu este împlinită, 
esența omului are de suferit. Așadar, prin Eva, 
Dumnezeu îi oferă lui Adam un element de care 
nu se poate lipsi și fără de care nu poate trăi. 
Fără ea era incomplet, sufletul său ducea lipsă de 
împlinirea unei nevoi esențiale: aceea de a iubi 
și de a fi iubit. Fără aceasta nu putem trăi, iar 
pentru a iubi trebuie să trăim în medii sociale.

Căsătoria nu este un eveniment de o zi. De 
fapt, căsătoria reprezintă o călătorie de o viaţă. 
În această călătorie, fiecare are ocazia să-și arate 
dragostea crescândă pentru celălalt, să înfrunte 
viaţa împreună cu celălalt, să-i fie aproape la 
bine și la greu..

„Îngerii o avertizaseră pe Eva să aibă grijă să 
nu se despartă de soţul ei, în timp ce erau ocupaţi 
cu lucrul lor de fiecare zi din grădină; lângă el, ea 

avea să fie mai puţin în primejdia de a fi ispitită, 
decât dacă ar fi fost singură. Dar, absorbită de 
îndeletnicirea ei plăcută, fără să-şi dea seama, s-a 
îndepărtat de lângă el…” (Patriarhi și profeți, pg. 53). 

 Singurătatea este un dușman de care mulți 
dintre noi nu suntem conștienţi. Singurătatea 
și înstrăinarea au devenit principalele proble-
me ale societăţii noastre. Paradoxul generaţiei 
noastre este că, deși avem cele mai multe opţiuni 
de comunicare din istorie, oamenii nu au fost 
nicicând mai singuri și mai izolaţi. Fugiţi de 
singurătate, cum aţi fugi de păcat!

„Oricât de atentă şi înțeleaptă ar fi fost 
pregătirea în vederea căsătoriei, puține cupluri 
sunt pe deplin unite în momentul ceremoniei 
nunții. Adevărata unire a celor doi în căsnicie 
este lucrarea anilor care urmează.” (Căminul 
Adventist, cap. 16: O întovărășire fericită). 

În special, în primii ani de căsnicie este bine 
ca tinerii să fie mereu aproape. Prima perioadă 
este una de rodaj, de adaptare a soţilor unul cu 
celălalt. Cei dintâi ani de căsnicie constituie „o 
şcoală” a relaţiei dintre ei, în care tinerii trebuie 
să înveţe răbdarea, smerenia, dragostea și con-
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lucrarea. Această perioadă e foarte importantă 
pentru toată viaţa de familie ulterioară, ea pune 
temelia pe care se clădește viaţa de familie. 

În Vechiul Testament, atunci când un tânăr 
se căsătorea, un an întreg nu era luat la război și 
nu i se impuneau niciun fel de îndatoriri obștești.

„Dacă cineva şi-a luat femeie de curând, 
să nu se ducă la război şi să nu i se pună nicio 
sarcină; lasă-l să rămână slobod la casa sa timp 
de un an, să veselească pe femeia sa pe care a 
luat-o.” (Deuteronom 24:5).

Tinerii soţi întemeiază o familie, având 
fiecare caracterul său, obiceiurile sale, vederile 
sale, experienţa sa de viaţă din casa părinţilor. Ei 
au nevoie neapărată să devină una în căsătorie, 
să-și îndepărteze propriile asperităţi – pe scurt, 
să se ajusteze unul la celălalt, ca piesele unui 
mecanism nou în perioada de rodaj.

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe 
mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor 
face un singur trup. Aşa că nu mai sunt doi, ci 
sunt un singur trup.” (Geneza 2:24). 

Dumnezeu a rânduit căsătoria să fie o rela-
ţie permanentă, durabilă și stabilă. El ne spune 
că dorește ca soţul și soţia să se „lipească” unul 
de celălalt.

O căsătorie după voia lui Dumnezeu 
constă în „alipirea” unuia de celălalt, nu doar 
din punct de vedere fizic (și asta!), dar în orice 
circumstanțe, în sănătate, cât și în boală, în plă-
cere, dar și în durere, în bucurie, dar și la necaz, 
în bogăție, dar și în sărăcie…

Unirea dintre cei doi constă în mai mult 
decât o relaţie fizică. Ea reprezintă punerea 
laolaltă a părerilor, timpului, puterilor, talente-
lor, suferinţelor și bucuriilor lor, a eșecurilor și 
a succeselor lor etc. Reprezintă căutarea binelui 
celuilalt, mai presus decât împlinirea celor per-
sonale și căutarea interesului personal.

Cei doi, nu mai sunt deloc doi, iar aceas-
tă unire trebuie să se manifeste în modalităţi 
practice. Dumnezeu nu a intenţionat să fie doar 
o teorie idealistă, ci o practică, un stil de viaţă. 

„…pentru ca să nu fie nicio dezbinare în 
trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă 
unele de altele.” (1 Corinteni 12:25). 

 Expresia „un singur trup” sugerează planul 
lui Dumnezeu cu privire la legământul căsă-
toriei, care trebuia să-i aducă pe cei doi într-o 
relaţie de unire perfectă pe toate planurile: fizic, 
mental, emoţional și spiritual.

Deci, petreceţi cât mai mult timp împre-
ună! Nu uitaţi că Însuși Dumnezeu v-a unit în 
căsnicie și intenţia Lui pentru voi este să staţi 
împreună și să fiţi fericiţi.

 „Mai bine doi decât unul…” 
 Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: „Mai 

bine doi decât unul” (Eclesiastul 4:9). Oamenii 
sunt creaţi să trăiască în comuniune unii cu 
alţii. Forma cea mai înaltă a acestei părtășii este 
căsătoria. Astfel, în căsnicie ne putem completa 
şi ajuta reciproc. Ceea ce îi lipsește unuia poate 
înlocui celălalt. Aceasta este o vieţuire fericită, 
pe care Dumnezeu o va binecuvânta.

În lume se vorbește mult despre parte-
neriat. O căsnicie constă din doi parteneri 
cu aceleași drepturi, dar nu similari, care au 
aceleași interese și care urmăresc obiective 
comune. Este o echipă care lucrează împreună 
la o anumită lucrare. Echipă înseamnă că mun-
cesc împreună și se ajută unul pe altul pentru 
un obiectiv comun. Căsnicia poate fi o astfel 
de „echipă”. „Căci, dacă se întâmplă să cadă, 
se ridică unul pe altul; dar vai de cine este 
singur şi cade, fără să aibă pe altul care să-l 
ridice!” (Eclesiastul 4:10).

 Omul are nevoie de un altul pentru a nu 
cădea, pentru a supravieţui, pentru a învinge. 
„Dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe 
altul”. Aici nu este vorba că unul singur cade 
și celălalt îl ridică. Putem să ni-i imaginăm pe 
amândoi căzând într-o groapă. Unul îl va împin-
ge pe celălalt în sus, apoi cel de sus îl va trage și 
pe celălalt afară. Unul singur nu ar fi avut nicio 
șansă să iasă, chiar dacă puterea lui s-ar fi triplat. 
De ce? Lipsește sprijinul! 

„Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se 
încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încăl-
zească dacă e singur?” (Eclesiastul 4:11).

 „Se încălzesc unul pe altul.” Scopul unei 
căsătorii nu este satisfacerea poftelor, chiar dacă 
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aceasta este o parte frumoasă și necesară. Un soţ 
și o soţie care umblă cu Domnul se încălzesc 
unul pe altul spiritual… Dacă unul „răceşte” în 
lucrarea Domnului, celălalt trebuie să strige la 
Domnul ca El să reaprindă focul ce ameninţă să 
se stingă de tot. Asta înseamnă să fii un ajutor.

„Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi 
pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în 
trei nu se rupe uşor.” (Eclesiastul 4:12).

 Acest „cineva” este Satan. Calea aceasta a 
curăţiei, fără vreun compromis, stârnește împotri-
vire. Satan se mânie când vede că împărăţia lui e 
păgubită de aceia care aleg această cale sfântă. 

„Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să 
nu despartă.” (Marcu 10:9). 

 Una după alta, atât Cuvântul lui Dumne-
zeu cât și viaţa de zi cu zi ne spun că „ce a împre-
unat Dumnezeu…. străinătatea să nu despartă…”

Concluzie: 
Dacă familia ta este despărțită, fă un efort și 

reunește-o. Faceți planuri de a locui din nou îm-
preună, pentru binele vostru și al copiilor voștri. 
Cel care a prevăzut ca soțul și soția să locuiască 

împreună, vă va da înțelepciune să faceți planuri 
în așa fel încât acest lucru să se realizeze. 

Sunt mulți care au tot amânat unirea, 
sperând că „la anu” vor exista condiții mai bune 
de unificare a familiei. Cu tristețe trebuie să 
recunoaștem că, în unele cazuri, unirea a devenit 
imposibilă. Nu vă jucați cu fericirea propriului 
vostru cămin. Luați-L pe Dumnezeu ca sfătuitor 
și acceptați că El nu vă va învăța niciodată să 
stați despărțiți. Poate veți avea mai puțini bani, 
dar fericirea și pacea vor compensa lipsurile și 
Cel ce îngrijește de vietățile necuvântătoare, va 
avea grijă să nu duceți lipsă de nimic. Dacă nu 
este posibil ca unul dintre soți să se întoarcă aca-
să, faceți planuri ca cel de acasă să meargă acolo 
unde tovarășul lui lucrează, luând și copiii cu el. 
În felul acesta veți fi din nou fericiți, iar copiii 
vor crește într-un cămin armonios. 

Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile 
creștine, astfel încât pacea și bucuria din fiecare 
cămin să fie aduse în biserică și ea (biserica) să se 
bucure de aceeași atmosferă creștină.

Departamentul de Educaţie și Familie  
al Uniunii Române
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Trecutul traieste!- ,

America protestantă dă tonul  
potrivit profeției

Fiara din Apocalisa 13:11 își ridică capul și 
face să i se audă tonul în lume. Profeția se vede 
cu acest prilej împlinită în mod literal. Satan a 
lucrat mereu pentru a pregări lucrurile pentru 
coacerea lor. El este autorul tuturor reliigilor și 
sectelor false, care s-au înmulțit în ultimul timp 
așa de mult. Cu această manevră Satan a adus pe 
protestanți acolo unde el vroia ca să-i ducă, spre a 
se auzi tonul, iar apoi o să se transforme în tonul 
balaurului. Mulți au urmărit acest eveniment, și 
au dorit ca să-l vadă, să-l înțeleagă, dar iată că pe 
mulți îi va surprinde acest eveniment important, 
pe neașteptate. Poporul lui Dumnezeu este rugat 
să-și strângă rândurile și să fie unit în adevăr și so-
lie, pentru a forma un front unit în marea bătălie 
a credinței ce ne bate la ușă.

Pentru surpriza multora, redăm mai jos un co-
municat oficial din „Universul” din 6 ianuarie 1936.

„Unificarea națională și bisericească”
Consecințele separării bisericilor creștine, 

chiar în statele ce nu sunt organizate pe bază 
națională, au provocat o reacție. Îndeosebi dez-
voltarea sectelor pretins religioase, sub diferite 
denumiri, dar care urmăresc aceleași scopuri, a 
determinat curentul de opinie în favoarea unifi-
cării Bisericilor Creștine.

Ziarele americane din Statele Unite au 
publicat zilele trecute un apel al doctorului Ivan 
L. Holt, președintele Consiliului Federal al Bi-
sericilor Creștine, adresat tuturor organizațiilor 

religioase protestante, în care le cere să renunțe 
la separatismul lor.

În urma acestui apel, s-a constituit un comi-
tet din care fac parte reprezentații Bisericii Epi-
scopale Americane, cu scopul realizării unității 
religioase. Interesante sunt argumentele ce le 
invocă partizanii unității religioase creștine într-o 
țară care s-a dat, până în urmă cu câteva decenii, 
mai puțină atenție chestiunilor confesionale.

În Statele Unite ale Americii de Nord s-a 
constatat, după încheierea păcii, o înmulțire a 
sectelor religioase, sau așa zise religioase, care au 
izbutit printr-o întinsă propagandă, să câștige un 
mare număr de aderenți. Din această cauză, ca-
tolicismul slăvit de protestantism, se simte acum 
amenințat de numeroasele secte religioase. 

Partizanii unității religioase spun:
„Această unuine este absolut necesară, când 

dogmele și civilizația creștină sunt amenințate în 
diferite țări: în Rusia, în Germania, în Spania sau 
în Mexic - de apariția sectelor, ce urmăresc alte 
scopuri opuse intereselor religioase naționale, 
sociale, culturale, ale statelor respective...”

În concluzie, se propune unificarea biseri-
cilor creștine, în favoarea celor dominante, care 
dispun de mai mulți credincioși. 

Din știrea de mai sus, noi putem cunoaște 
perfect de bine, care va fi urmarea cu siguranță. 
Unirea bisericilor protestante și îndeosebi 
protestanții, în general, cu biserica catolică, 
sunt evenimente care au fost confirmate de 

Mihai Streza

Ceasul cercarii se apropie repede  
de poporul lui Dumnezeu

A doua parte
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Articol preluat din Solul Misionar, anul XIII, Nr. 1/1936

spiritul profeției, despre felul cum vor decurge 
aceste curente, pentru unificare bisericilor de 
stat, naționale, culturale și civilizate. Iată deci o 
precizare exactă a profețiilor confirmată și ade-
verită prin pasajul pe care l-am citat mai sus din 
„Universul”. Spiritul Profetic ne-a spus de acum 
aproape cincizeci de ani:

„Mulți oameni socotesc că deosebirea de 
credințe în bisericile protestante este o dovadă 
hotărâtoare, că nimeni nu va fi ispitit să încerce 
vreodată să le aducă neaparat la o unitate de 
credință. Totuși, de câțiva ani de zile se poate 
constata la aceste biserici o năzuință din ce în 
ce mai vie, după o unire bazată pe articolele 
unei credințe comune tuturor. Pentru a ajunge 
la o astfel de unire, ar trebui neaparat să se evite 
orice discuție la subiectele asupra cărora nu s-ar 
putea cădea de acord. Și unele din aceste subiec-
te, cum ar fi cele din punct de vedere biblic, pot 
fi destul de importante.”

... „Nu retrăim noi paginile istoriei sale?” 
(Bisericii Romane) Și ce ne stă în față hotărât? 
Un nou consiliu universal? O adunare ecumenică 
protestantă, o aliantă evanghelică și un crez univer-
sal! Odată ajunși aici, în timp ce își vor da toate 
silințele să dobândească o deplină uniformitate a 
credințelor lor, nu le-ar mai rămâne decât un pas, 
până a se folosi de forță. (Marea luptă, pg. 524).

Nu este nevoie de multă putere de pătrun-
dere pentru a înțelege evenimentele ce sunt în 
curs de desfășurare, însă noi trebuie să prindem 
cunoștința, să pricepem ținta și să credem că 
cele prezise se împlinesc în fața ochilor noștri. 
Unirea protestanților cu catolicii, când aceasta 
se va face în întreaga creștinătate, în mod oficial, 
va fi prea târziu pentru vreo pregătire oarecare. 
Nimeni să nu meargă până acolo în amăgire spre 
a crede că după unirea protestanților cu catoli-
cii, se va putea începe vestirea soliei din Apo-
calipsa 18:1, pentru că atunci va fi prea târziu 
de a mai scăpa de aceea rătăciere. Lucrarea lui 
Dumnezeu care trebuie să fie făcută mai înainte 
de solia întreită și pogorârea Spiritului Sfânt, va 
da putere soliei și lucrarea se va termina repede, 
de aceea puterea care va însoți lucrarea lui Dum-
nezeu, va provoca bisericile ca să se unească.

Discuția despre unificarea bisericilor este 
pentru poporul adventist un semn destul de 
important. Acel comitet care a fost format 
în această privință nu va rămâne fără efect. 
Discuția asupra acestei chestiuni va duce cu 
sine, cu siguranță, și discutarea înăspririi dumi-
nicii. Iar când aceasta va fi discutată pretutinde-
nea, atunci lucrarea soliei îngerului al treilea, o 
să aibă acel succes pe care nu l-a avut până acum. 
Despre acest lucru profeția ne-a vorbit de mult 
prin cele ce urmează:

„Dar când chestiunea înăspririi legii pentru 
resprecatarea duminicii va fi discutată pretutin-
deni, atunci acel eveniment, care a fost pus la 
îndoială atât de mult, se va vedea apropiindu-se, iar 
solia îngerului al treilea va avea un succes pe care 
până aici nu-l putea avea.” (Marea Luptă, pg.708).

Să căutăm cu toată seriozitatea a ne conforma 
cerințelor lui Dumnezeu, descoperite prin Cu-
vântul Său, „la Lege și la Mărturie”. Sunt de mare 
însemnătate aceste împliniri profetice. Să ne devo-
tăm cu totul lui Dumnezeu, pentru a-L căuta, a-L 
servi din toată inima spre a putea să fim pregătiți 
ca niște vase de cinste, pentru a ne putea dărui 
marelui dar al Ploii Târzii, pentru a fi pregătiți și 
înarmați cu puterea de sus, spre a întâmpina ceasul 
cercării cu statornicie și credincioșie.

Să ne aducem aminte de rugăciunea lui Isus 
Hristos, mai înainte de pătimirea Sa, unde ne 
este dat un exemplu și o învățătură ce trebuie 
să fie studiate de fiecare adventist. Trebuie însă 
ca fiecare să se despartă de oameni, cărora le-au 
dat prea multă atenție, în timp ce adevărul, viața 
veșnică și Însuși Hristos au fost uitate. Să punem 
la o parte, până nu e prea târziu, toate teoriile și 
ideile contrare adevărului; trebuie date la o parte 
de toți acei care se pun între lumină și popor, spre 
a-l împiedica de a primi întreg adevărul și lumina 
dată prin mărturiile Spiritului Profetic. Trebuie 
ca orice vrajbă, orice răutate, orice înstrăinare de 
la solia întreită să fie îndepărtate și să ne adunăm 
cu toții sub steagul întreitei solii cu inscripția:

„Aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dum-
nezeu, care au răbdarea sfinților și credința lui 
Isus.” Amin.
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„Preocupați, dar
nu îngrijorați” 

 Septimiu Popescu

T otul se desfășoară cu viteză! „Nu am 
timp” auzim și declarăm asta atât 
de des! Fugim dintr-o parte în alta, 
ocupați peste măsură.... asta e viața 

noastră și a celor din jurul nostru. Îngrijorarea 
și tensiunea abundă. Tensiune se simte și în 
aerul respirat. Acesta e mediul în care creștem 
și ne dezvoltam. Și involuntar preluăm ca 
automatism obiceiul de a ne îngrijora și chiar a 
exagera circumstanțele vieții. Credem că dacă ne 
îngrijoram foarte mult, vom realiza foarte multe. 
Rezultatul îngrijorării este însă devastator, atât 
pentru eficiență, cât și pentru sănătate. 

 În urmă cu câteva zile primesc frecventa 
întrebare: „Ce faci?” Răscolit de esența întrebării 
răspund la subiect: „Rutină”. Avem rutine și aces-
tea ne influențează în mod decisiv, căci repetarea 
unui obicei ne transformă în timp până și fizio-
nomia. Care este rutina ta? Care sunt efectele ei 
asupra sănătății tale? 

 Urmând cursul obișnuit al lucrurilor, fiind 
parte din desfășurarea timpului, gonim spre 

anumite ținte stabilite sau doar gonim... fără a 
ne gândi prea mult la cum o facem și la repercu-
siunile acesteia asupra sănătății noastre. Trăim 
tensionați, îngrijorați, stresați. S-au scris destule 
cărți pe tema îngrijorării, o mulțime de cărți și 
articole ce conțin tehnici care să ne ajute să în-
fruntăm acest dușman. Oamenii de știință găsesc 
o asociere colosală între stres și boală. Informația 
abundă! Și tu vei spune poate: „ȘTIU!”  Știu că 
știi, dar oare chiar știi? Este o realitate pentru 
tine? ... Și chiar dacă suntem conștienți de efecte, 
ne liniștim rapid deoarece legitatea cauză-efect 
nu e valabilă pentru noi. E așa? Dacă nu te înca-
drezi câtuși de puțin în tiparul de mai sus, acest 
articol nu e pentru tine.

 Fiind pasionat de anatomie, rămân impre-
sionat de fiecare dată când discut, studiez, disec 
structura corpului uman. Totul este „împachetat” 
într-un mod elegant și armonios; practic, o sculp-
tură vie! Suntem individualități, avem aceleași 
componente anatomice, dar particularități unice. 
Niciodată mâna cuiva nu va fi identică cu a altui 
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om. La fel putem spune despre celelalte părți 
anatomice și despre organe; chiar și gemenii au 
diferențe. De unde vine această diferențiere? 
ADN-ul este principalul responsabil, însă nu 
singurul. Mai sunt doi factori foarte importanți 
și anume: mediul în care ne aflăm și gândurile pe 
care le cultivăm. Mediul și gândurile au puterea 
incredibilă de a ne modela. Acești doi factori au 
forța de a ne transforma și vestea bună este că pe 
aceștia îi putem influența. 

 Înfățișarea unui om ne poate spune multe 
despre el. Unii se pricep chiar foarte bine la „a 
citi” omul privind la fața acestuia. Este incredibil 
cum gândul se cristalizează în obicei și acesta va 
„sculpta” înfățișarea omului în timp. Înțeleptul 
Solomon afirmă acest lucru in Eclesiastul 8:1: 
„Înțelepciunea omului îi luminează fața și 
asprimea feței i se schimbă.” Acesta este doar un 
efect, pe care gândurile le au asupra noastră, și 
pe care îl putem vedea cu ochii. Însă gândurile 
ne influențează tot corpul. Cum gândim, așa 
suntem. Astfel, haideți să vedem ce efecte au 
gândurile de îngrijorare asupra noastră.

Îngrijorare/anxietate/stres
Îngrijorarea este un sentiment de neliniște 

și teamă, este sentimentul că ceva rău s-ar putea 
întâmpla. Îngrijorarea este, de asemenea, o grijă 
peste măsură, cu valențe negative, referitoare la o 
problemă sau situație. Cu această grijă exagerată 
creierul și mintea încep să se concentreze mai mult 
pe ce s-ar putea întâmpla. Practic, se anticipează 
negativ orice rezultat. 

Mulți oameni cu îngrijorare cronică vorbesc 
despre temeri nerealiste, care le invadează mintea 
și le alimentează îngrijorarea. În mijlocul acestui 
tumult de neliniște apare anxietatea și stresul. Apar 
astfel manifestările fizice: stări de tremor, accelerări 
ale ritmului cardiac, dureri abdominale, scăderea 
apetitului, tulburări de somn etc. Se creează un 
cerc vicios, un obicei care secătuiește corpul de 
energie și sănătate. 

Stresul, pe de altă parte, este o reacție a orga-
nismului la diferiți stimuli, de diferite naturi. Cel 
care a folosit prima oară termenul de „stres”, Hans 
Selye, îl definea astfel: „Un răspuns non-specific 
al corpului la orice comandă de schimbare”. S-au 
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încercat multe definiții ale stresului de atunci și 
nici acum nu există un consens general în lumea 
științifică. Găsesc însă mai facilă următoarea privire 
asupra stresului. Stresul nu este îngrijorarea, ci este 
răspunsul corpului la îngrijorare. Nu facem deloc 
referire la acel stres necesar viețuirii, acel stres al 
omului sănătos și responsabil. O stare de tensi-
une este chiar necesară pentru traiul de zi cu zi. 
Sunt pacienți care erau bolnavi din cauza lipsei de 
activitate. Când însă au fost responsabilizați, boala 
a dispărut. Îngrijorarea peste măsură însă, pentru 
orice lucru mărunt, exagerată, va determina un stres 
continuu al organismului, care va afecta sănătatea.

Când corpul detectează un anumit pericol, 
răspunde prin activarea unei „stări de alertă”. De 
exemplu, dacă ne plimbăm noaptea pe o stradă 
prost iluminată și, în liniștea nopții, auzim brusc 
un lătrat puternic în apropiere, un val de răspun-
suri nervoase-hormonale-somatice vor face ca noi 
să fim gata să acționăm. Organul responsabil de 
pornirea acestei stări de alertă este hipotalamusul. 
El va declanșa prin axul hipotalamo-hipofizo-
suprarenalian descărcarea de adrenalină, care te 
împinge instant la acțiune. Oamenii de știință nu-
mesc această reacție „luptă sau fugi”. Dacă starea de 
alertă este menținută activă timp îndelungat (ore-
zile-săptămâni), atunci hormonul dominant nu va 
mai fi adrenalina, ci cortizolul, care mai este numit 
și „hormonul de stres”. Apare peste valoarea nor-
mală în situații de stres cronic. În timp, prea mult 
cortizol va duce la suprimarea imunității, creșterea 
presiunii arteriale și a nivelului de glucoză în sânge, 
apariția acneei, obezității, scăderea libidoului etc. 
Îngrijorarea excesivă și de lungă durată va duce la 
secreția cortizolului peste limite, iar rezultatul nu 
va fi altul decât suferința organică.

Cum putem suprima pacostea  
îngrijorării? 
1. Nu vă îngrijorați! 

Mântuitorul nostru, Isus Hristos spunea: 
„De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața 
voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți 
bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă 
veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât 

hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Și 
apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate 
să adauge măcar un cot la înălțimea lui?”(Matei 
6:25-27). Este o poruncă: „Nu vă îngrijorați!”. Ce 
scuză ar fi pentru creștin? Urmărind mulțimea 
de promisiuni biblice, creștinii ar trebui să fie cei 
mai liniștiți și fără griji oameni. Și ce realizăm 
îngrijorându-ne? Putem adăuga măcar un cot 
la înălțimea noastră? Din contră, atunci când 
suntem plini de griji, eficiența noastră scade sem-
nificativ. Învățătura lui Isus este extraordinară. 
Cuprinde în câteva cuvinte toată paleta de griji: 
atât pe cele cu bază reală, cât și pe cele imaginare. 

2. Scopuri
Care este scopul tău în viață? Poate că ai mai 

multe, poate că este doar unul, important este 
să îl ai și să îți influențeze deciziile, hotărârile, 
acțiunile. Un țel măreț este un protector inco-
mensurabil împotriva negativității. James Allen, 
în cartea sa „Cum gândește omul” tranșează fără 
perdea realitatea: „Cei care nu au un scop central 
în viața lor cad pradă cu ușurință grijilor mărun-
te, temerilor, necazurilor și autocompătimirii, 
toate acestea fiind indicii ale slăbiciunii, care duc 
la eșec, nefericire și pierdere.” Pune-ți anumite 
ținte și luptă să le atingi. Formulează-ți teluri 
mărețe, cu scopuri nobile; cum îți sunt țelurile 
și scopurile, așa vei deveni. Pune-ți ca țintă să nu 
te îngrijorezi. Fii preocupat, dar nu îngrijorat! Și 
vei reuși, pentru că micile situații ce par a-ți sta în 
cale nu se compară cu rezultatul final.
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Din nou, creștinii au un avantaj imens. Re-
ligia creștină vine cu nădejdea mântuirii, iar a fi 
creștin presupune implicit a avea un țel înalt. 

3. Relaxați-vă!
De multe ori când îndeplinim o anumită sar-

cină (nu neapărat fizică), dacă suntem și presați 
de timp, ne simțim mușchii încordați. Este o 
situație frecventă, nu-i așa? Această încordare 
este rezultatul emoțiilor, care se nasc în urma ten-
siunii psihice. Conștientizarea faptului ca timpul 
pe care-l avem la dispoziție este scurt, grija că s-ar 
putea să nu terminăm la timp, apoi toate celelalte 
rezultate ce derivă din asta ne fac să intrăm intr-o 
stare de alertă. Această stare de tensiune muscula-
ră ne „mănâncă” energia și, de asemenea, ne scade 
eficiența. Rezultatul? Oboseală precoce, care vine 
la pachet cu iritabilitate și nervozitate. 

Ce este de făcut? Încercați următoarea meto-
dă: de fiecare dată când simțiți încordarea, luați 
o mică pauză pentru relaxare. Spuneți mușchilor 
voștri să se relaxeze. Repetați-vă acest lucru mental 
și acționați prin contracții musculare urmate de re-
laxare. Încercați să simțiți cum se relaxează fiecare 
mușchi; mențineți starea de relaxare pe parcursul 
activității pe care o întreprindeți, iar dacă încor-
darea a revenit, repetați să vă relaxați până când 

aceasta va deveni un obicei. Cu cât mai relaxați 
lucrați, cu atât mai mare va fi eficiența voastră.

4. Bazați-vă pe experiență!
Câte din grijile pe care vi le faceți au un 

substrat real? Bineînțeles, orice grijă are o posibilă 
împlinire în realitate, dar care este șansa? Citeam 
nu demult despre un om foarte îngrijorat, care a 
decis să-și scrie pe hârtie temerile majore. Erau 
vreo 6-7 motive reale de îngrijorare. Peste un anu-
mit timp a găsit foaia pe care notase și, verificând 
lista, a constatat cu stupefacție ca niciuna dintre 
ele nu s-a împlinit. Faceți o încercare asemănătoare 
și verificați în cazul vostru. Un alt lucru pe care-l 
puteți face este să vă gândiți la zilele în care erați 
foarte stresați și cu moralul la pământ. Amintiți-vă 
modul în care s-au rezolvat situațiile respective și 
ce ușurare ați simțit apoi. Bazându-vă pe aceste 
experiențe, puteți să renunțați la o mulțime de în-
grijorări, care nu fac decât să vă știrbească eficiența 
și să vă fure energia. 

5. Cultivați gânduri de mulțumire!
Gândurile de mulțumire și recunoștință ar fi un 

remediu excelent pentru cei cu îngrijorare cronică. 
Câți oameni mulțumitori cunoașteți dintre cei care 
se plâng și se îngrijorează tot timpul? Ei nu au timp 
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pentru a vedea binele din situații, căci sunt ocupați 
cu opusul. Rar, când vreun bine prea mare se revarsă 
asupra lor sau când se aude de câte o catastrofă, 
conștientizează faptul că au motive nenumărate de 
mulțumire. Apoi, se întorc la „rutina” lor...

 Gândurile au puterea de a crea în corpul 
nostru binele sau răul cugetat. Nutrirea gânduri-
lor negative va crea în noi sentimente pe măsură, 
iar acestea vor duce la o chimie internă, care 
anihilează sistemul imun pentru câteva ore. Me-
rită? Fiți mulțumitori pentru tot ceea ce aveți, iar 
timpul dedicat îngrijorării va scădea semnificativ. 
Rezultatul va fi creșterea gradului de împlinire și 
bunăstare sufletească.

6. Schimbați atitudinea!
 Cu ceva timp în urmă, citind o carte de-a 

lui Dale Carnegie, am rămas impresionat de o 
povestioară. Este vorba despre Thelma Thom-
pson. Iată povestea: În timpul războiului soțul 
meu era cantonat într-o tabără de antrenament 
din apropierea deșertului Mojave, din California. 
M-am dus să locuiesc acolo, ca să fiu aproape de 

el. Uram acel loc. Îl detestam. Nu mă simțisem 
niciodată atât de nenorocită. Soțul meu a primit 
ordinul să plece la manevre în deșertul Mojave, 
iar eu am rămas singură în coliba mea. Căldura 
era insuportabilă, 50 grade Celsius la umbra 
cactusului. Niciun suflet cu care să schimbi o 
vorbă. Vântul bătea necontenit și toată mânca-
rea pe care o mâncam, ba chiar și aerul pe care îl 
respiram, erau pline de nisip, nisip, nisip! Eram 
profund deznădăjduită și îmi părea atât de rău 
pentru mine însămi, încât le-am scris părinților 
mei. Le-am spus că mă dau bătută și că mă întorc 
acasă. Le-am spus că nu mai puteam rezista nicio 
clipă. Mai bine aș merge la închisoare! Tata mi-a 
răspuns la scrisoare cu numai două rânduri - două 
rânduri care îmi vor răsuna veșnic în memorie-, 
două rânduri care mi-au schimbat viața: „Doi oa-
meni au privit afară prin gratiile închisorii; Unul 
a văzut noroiul, celălalt a văzut stelele”.” Urmările 
au fost incredibile. S-a împrietenit cu indigenii, a 
învățat din obiceiurile lor, a primit obiecte de la 
ei. Apoi spune: „Ce anume mi-a declanșat această 
schimbare uimitoare? Deșertul Mojave nu se 
schimbase. Însă eu da. Și, făcând asta, am trans-
format o experiență îngrozitoare într-una din cele 
mai fascinante aventuri ale vieții mele.”

7. Exercițiu fizic regulat
Formați-vă un obicei din a face exercițiu fizic 

zilnic. Luați-vă timp pentru a vă tonifia mușchii, 
făcând mișcare în aer liber. Doar treizeci de minute 
de mișcare pe zi, în afara celorlalte activități, au un 
efect stimulant și energizant asupra corpului. Pe 
lângă faptul că exercițiul fizic stimulează eliberarea 
de endorfine și dopamină, hormoni ce ne fac să ne 
simțim bine, acesta are rolul de a preveni depre-
sia, care își are substratul în temeri și griji. Din 
experiență proprie pot afirma că exercițiul fizic 
regulat are efecte pozitive vizibile încă de la înce-
put. În tumultul muncii pe care o întreprindeți, 
mici pauze dedicate mișcării vă vor recompensa 
exponențial. Oamenii care fac activitate fizică re-
gulată sunt mai veseli, mai energici, mai motivați, 
mai creativi, pozitivi, hotărâți. Acestea sunt câteva 
dintre roadele dopaminei și endorfinelor. Și în 
plus, se bucură de o sănătate înfloritoare. 
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8. Rutina zilnică
Rutina reprezintă lucrurile pe care le facem 

zilnic și obiceiurile pe care le avem. Aceasta are 
un impact colosal asupra noastră. De fapt, ceea 
ce faci zilnic, aceea ești. Dacă ești zidar, aproape 
zilnic vei construi ziduri. Dacă lucrezi ca medic, 
vei face zilnic consultații. Dacă profesia ta este 
cea de avocat, vei avea de a face zilnic cu legea. 
Vedeți, rutina spune foarte multe despre noi. Se 
poate, oare, ca obiceiul îngrijorării să fi devenit 
o rutină? De unde, când, cum l-am adoptat, 
nu știm cu siguranță, însă faptul că ne „trezim” 
stresați și tensionați adeverește faptul că îngrijora-
rea este parte din rutina noastră. Vestea bună este 
că, fiind un obicei, se poate schimba. Pentru a 
elimina acest obicei nefast din activitatea noastră 
și pentru a-i reduce puterea, va trebui să practi-
căm obiceiuri care reduc și distrug îngrijorarea. 
Cele câteva tehnici de mai sus pot deveni rutina 
voastră. Ați vrea acest lucru? 

Acționați!
Toate cele enumerate mai sus, pot fi apli-

cate pe propria persoană, prin perseverență. 
Practicați-le până vor deveni rutine, până le veți 
face în mod automat. Astfel, veți reduce semnifi-
cativ șansele ca îngrijorarea să vă doboare. 

Formați-vă obiceiul de a vă încrede în Dum-
nezeu și „aruncați asupra Lui toate îngrijorările 
voastre”! Puneți-vă scopuri mărețe și luptați 
pentru ele, dar fără îngrijorare! Iubiți exercițiul 
fizic și practicați-l regulat! Schimbați atitudinea 
negativă și cultivați gânduri de mulțumire! Fiți 
preocupați, dar nu îngrijorați! Dar suficient cu 
teoria. Să trecem la acțiune, căci îngrijorarea nu 
s-a născut ieri; e veche de mii de ani. 
Referințe:

http://www.webmd.com/balance/guide/how-
worrying-affects-your-body?page=3

http://www.stress.org/what-is-stress/
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/19/

adrenaline-cortisol-stress-hormones_n_3112800.html?
Lasă grijile, începe să trăiești – Dale Carnegie
Cum gândește omul – James Allen
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Centrul de sănătate și medicină preven-
tivă Eden, Breaza, a găzduit duminică 
6 noiembrie 2016 adunarea adminis-
trativă a cadrelor medicale din biserica 

noastră, angajați sau studenți, organizată de Uni-
unea Română a Adventiștilor de Ziua a Șaptea 
- Mișcarea de Reformă. 

Scopul acestei întruniri a fost conturarea 
unor proiecte misionare și de binefacere, pe de o 
parte, dar și găsirea unor soluții viabile, în vederea 
bunei funcționări a Centrului de Sănătate Eden, 
Breaza, pe de altă parte. 

Fratele dr. Stelian Răileanu, directorul Cen-
trului de Sănătate, a prezentat nevoia angajării de 
noi cadre medicale, persoane care, angajate sau în 
sistem de voluntariat, să se poată alătura echipei 
deja existente, pentru continuarea lucrării care se 
face în această instituție. 

Prin urmare, lansăm pe această cale provo-
carea pentru cei interesați, să pregătească un CV 
pentru următoarele posturi disponibile: 2 locuri 
– asistenți medicali și 2 locuri – medici specialiști 
(interniști, diabetologi, cardiologi, gastroentero-
logi). Este nevoie stringentă de asistenți medicali, 

Reuniunea cadrelor medicale
dat fiind faptul că numărul pacienților a crescut 
în ultimul timp, menținându-se la o medie care 
depășește capacitățile cadrelor medicale actuale.

De asemenea, frații din conducerea bisericii 
au amintit nevoia pentru viitor a doi medici 
specialiști, dornici să lucreze în această clinică, 
precum și a unui nutriționist, care să fie implicat 
în crearea planului nutrițional pentru pacienții 
al căror tratament necesită o atenție specială din 
punct de vedere alimentației. 

Medicii, rezidenții, studenții de anii 4-6 au 
fost invitați ca prin rotație, timp de o săptămână, 
în cea de a doua săptămână a fiecărei serii de 
tratament, să se alăture echipei care lucrează mo-
mentan, pentru a sprijini lucrarea și a se obișnui 
totodată cu ceea ce se practică aici. În acest scop, 
va fi creat un grup pe un site de socializare, unde 
se vor face programările. 

Un alt punct luat în discuție în cadrul întruni-
rii a fost procurarea unei mașini medicale dotate, 
care să funcționeze în regim de caravană în țara 
noastră sau în alte zone ale UE. Discutat la nivel 
european și implicând mai multe uniuni din zonă, 
proiectul are în vedere mobilizarea forțelor de 
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orice fel în vederea oferirii unor servicii medicale 
calificate, din partea unor medici specialiști în 
diferite domenii, în special pentru zonele rurale, 
acolo unde serviciile medicale, puse la dispoziția 
oamenilor, lipsesc sau sunt foarte slabe. 

Vom reveni cu amănunte imediat ce planul 
nostru în acest sens prinde contur. Pentru realiza-
rea lui avem însă nevoie de sprijinul tuturor celor 
interesați. Rugați-vă pentru buna funcționare a 
acestui proiect. Orice donație pentru îndeplini-
rea acestui obiectiv este binevenită. 

Trăim timpuri solemne, clipe de har în 
care se mai poate face ceva pentru cei în nevoie. 
Toți cei care au participat la această întrunire 
s-au arătat binevoitori să sprijine orice proiect 
de evanghelizare a cărui ușă va fi deschisă prin 
intermediul lucrării medicale. Este nevoie însă 
de implicarea mai multor persoane. Fiecare își va 
găsi un loc, în funcție de abilitățile sale, în cadrul 
lucrărilor cu care sperăm să venim în întâmpina-
rea nevoilor oamenilor. 

Am stabilit ca în data de 30 aprilie 2017 să 
avem o nouă întâlnire la care sunt așteptați toți 
cei care lucrează sau studiază în domeniul medi-
cal și de nutriție. 

Din partea Departamentului Medical Misi-
onar al Uniunii Române, ca asistent al dr. Emil 
Barbu, responsabilul acestui departament, sunteți 
așteptați cu drag în echipa medicală.   

Doriți salvarea voastră? Doriți salvarea celor 
din jurul vostru? Doriți o veșnicie alături de 
Isus? Lumea tânjește după El... Dar tu? Atunci 
cel mai privilegiat loc de a-I sluji este alături de 
El, călcând pe urmele pașilor Lui, ajutând practic 
omul în suferința lui, atât cea fizică, dar și psihică, 
mentală și spirituală. 

Vreau să îi încurajez pe toți cei care nu au 
fost încă la Eden, ca unul care am avut ocazia 
să fiu de mai multe ori acolo ca voluntar, în 
perioada vacanțelor din timpul facultății, că acest 
loc este un colț de paradis. Veniți să vă convingeți 
singuri! Vă veți îndrăgosti de acest loc. 

„Gândiți sănătos, alegeți sănătos și 
experimentați o viață împlinită!”

În final, va salut călduros și vă doresc un sfârșit 
de an cât mai frumos, în care să fiți de folos seme-
nilor voștri, trăind standardul luminii primite!

Cristian Chirilă, medic rezident,  
specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice
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Iubiți frați și surori din Uniunea Română, 
dorim să mulțumim lui Dumnezeu pentru 
privilegiul nemeritat pe care ni-l acordă 
fiecăruia dintre noi de a fi împreună lucrători 

cu El în cea mai măreață lucrare încredințată 
oamenilor.

„Duceti-vă și faceți ucenici din toate neamu-
rile botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al 
Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am 
poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele 
până la sfârșitul veacului.” (Matei 28:19, 20).

„Biserica lui Hristos pe pământ a fost organi-
zată pentru scopuri misionare și Domnul dorește 
să vadă întreaga biserică făurind căi și mijloace 
prin care oamenii de sus și de jos, bogați și săraci să 
poată auzi solia adevărului.” (6 T., cap. Perspectiva).

În urma întâlnirii responsabililor cu depar-
tamentul misionar din Uniunea Română s-au 
conturat următoarele planuri pentru perioada 
următoare:

1.  S-a evidențiat nevoia de susținere în 
comunități a temelor cu subiect misionar, 
pentru responsabilizarea membrilor față 
de datoria pe care o au pentru cei din afară.
Pentru aceasta rugăm slujbașii din toate 
conferințele să pregătească predici și semina-
rii pe această temă.

2.  Proiect misionar național: O ZI DINTR-O 
LUNĂ, O LUNĂ DINTR-UN AN  
PENTRU DUMNEZEU.
Acest proiect este o invitație, cât și o provo-

care, pentru toți membrii bisericii și nu numai.
Proiectul presupune ca fiecare persoană să 

pună deoparte o zi dintr-o lună și o lună dintr-un 
an din timpul său pentru a lucra pentru semeni în 
diferitele ramuri de activitate misionară, fiecare 
având posibilitatea să aleagă lucrarea care crede 
că poate s-o facă. Credem că în acest proiect 
poate fi angrenată întreaga biserică din Uniunea 
Română. Ca sugestii, frații în vârstă care nu 
pot participa în activitatea de colportaj, pot să 

PLANURI MISIONARE
facă vizite vecinilor lor, la „gura sobei”, la patul 
bolnavului și în alte locuri unde pot să spună un 
cuvânt din partea lui Dumnezeu și unde e nevoie 
de ajutorul lor. Pentru cei mai tineri sunt propuse 
diferite activități cum ar fi: implicare în activități 
de distribuire de literatură, colportaj, seminarii 
medicale, spirituale, implicare în proiectul pro-
pus la punctul 4.

Activitățile misionare în grup vor fi organi-
zate de slujbașii locali împreună cu responsabilii 
departamentului din conferințe.

3.  Experiențele cumulate în aceste activități 
dorim să fie împărtășite cu membrii din 
comunități la programele din Sabat după 
amiază; în același timp se vor întocmi 
scrisori periodice cu scop informativ pentru 
întreaga biserică.

4.  Un alt proiect care dorim să fie realizat în 
colaborare cu departamentul de binefa-
cere are ca obiectiv organizarea pe timpul 
verii, și nu numai, de preferat perioada de 
vacanță a tinerilor, de acțiuni organizate în 
care tineri voluntari să fie grupați în echipe 
bine pregătite, să meargă în localități unde 
oamenii sunt mai nevoiași și, pentru o vreme, 
să ajute la lucrurile practice din gospodării, 
să ajute celor bolnavi etc., urmând ca după 
aceste acțiuni să fie organizate programe de 
evanghelizare, urmate de cursuri biblice, în 
funcție de interes.
Prin aceste acțiuni dorim să dărâmăm ba-

rierele prejudecăților oamenilor, în același timp 
trezind interesul față de Cuvântul lui Dumnezeu, 
prin dovedirea creștinismului practic.

„Religiunea curată și neîntinată înaintea lui 
Dumnezeu, Tatăl nostru este să cercetăm pe or-
fani și pe văduve în necazurile lor și să ne păstrăm 
neîntinați de lume.” (Iacov 1:27).

Acest proiect să fie în strânsă legătură cu 
proiectul de la pct.1 și 2, partea 2: O lună din an 
pentru Dumnezeu.
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5.  În fiecare conferință să fie cel puțin un 
colportor activ, cu autorizație de vânzare de 
carte, pentru comercializarea cărților dis-
ponibile la editură. Acesta să fie susținut de 
către conferințe, iar în măsura posibilităților 
și ceilalți slujbași să i se alăture în această 
lucrare măreață.

6.  Proiect realizat în colaborare cu departa-
mentul de tineret: organizarea unor tabere 
misionare în care tinerii să fie implicați și 
familiarizați cu lucrarea misionară de colpor-
taj, distribuire de literatură, vizite la cămine 
de bătrâni, case de copii etc.

7.  Organizarea de adunări spirituale regulate 
în conferințe pentru întărirea spirituală a 
bisericii. La aceste adunări se pot prezenta 
informații despre activitatea misionară 
realizată.

8.  Activități în penitenciare, vizitarea bolnavi-
lor în spitale etc.

9.  Implicarea slujbașilor în mod activ la organi-
zarea și buna funcționare a acestor proiecte.

10.  Folosirea tehnicii moderne de transmitere a 
informației. Pentru început, înființarea unei 

pagini Facebook, realizarea unor scurt-me-
traje de aproximativ 5-10 minute pentru a fi 
postate, studii biblice online etc.

11.  Organizarea de seminarii medicale și spiritu-
ale în marile orașe, în stațiunile balneoclima-
terice, inclusiv organizarea unor standuri de 
carte, standuri de sănătate etc.

12.  Continuarea proiectului: „Ca frunzele toamna”.

Desigur, acestea sunt doar câteva căi prin 
care putem ajunge la oameni cu mesajul Evanghe-
liei, și credem că Dumnezeu are multe alte căi și 
mijloace pentru realizarea acestei lucrări, pe care 
de multe ori noi nu le cunoaștem. Rămâne să 
rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze Biserica 
cu botezul Duhului Sfânt, pentru a fi îmbrăcați 
cu puterea necesară pentru a vedea ocaziile și a 
împlini planurile Sale.

Rugăm întreaga biserică să dea o atenție 
deosebită acestor proiecte prin implicare activă, 
lucrând cu toata inima în lucrarea Maestrului.

„Tot ce faceți să fie făcut din toată inima, ca 
pentru Domnul, nu ca pentru oameni”. (Colo-
seni 3:23). 

Frații din Departamentul Misionar
al Uniunii Romane
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Experiență din Australia

Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, 
dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului și dacă 
nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţă în voi înșivă. 
Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu 

are viaţa veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” 
(Ioan 6:53, 54). 

Versetele acestea conțin sensul real al 
experienței creștine. Pentru unii înțelegerea acestui 
adevăr poate lua o anumită perioadă de timp, în 
timp ce alții pot înțelege imediat. La mine a luat 
ceva timp. 

Aș dori să vă împărtășesc cum am ajuns să 
înțeleg sensul acestor adevăruri, astfel încât să 
puteți avea ochii îndreptați spre Isus. 

Vreau să încep relatarea experienței mele prin 
a vă povesti cum a devenit familia mea adventistă. 

Tatăl meu lucra ca factor poștal, sortând scri-
sorile care soseau cu trenurile în Perth, Australia de 
Vest. Într-o zi au venit niște oameni și au montat un 
cort în apropiere de gara Perth. În drum spre casă el 
s-a oprit la acel cort și a ascultat ce se discuta acolo. 
În cele din urmă a aflat că aceștia erau adventiști. 
Într-o seară, după ce participase la mai multe 
întruniri, el i-a spus soției: „Cred că ar trebui să ne 
alăturăm acestor oameni, pentru că ceea ce spun ei 
este adevărat.” Soția i-a spus: „O, Wally, tu nu poți 
face aceasta pentru că fumezi, iar ei nu fumează.”

„Mă voi mai gândi la asta!”, a spus el. A luat 
pipa din gură și husa acesteia din buzunar și le-a 
aruncat în foc. Din acea zi nu a mai fumat nicioda-
tă. Se spune că este greu să renunți la fumat, dar el 
a renunțat definitiv. 

Mai târziu el a devenit colportor, apoi lucrător 
biblic și în cele din urmă predicator. Călătorea în 
întreg continentul australian și în Noua Zeelandă. 
După o vreme a demisionat din slujbă, deoarece 
soția sa era bolnavă, iar el simțea că nu mai poate 
face față situației. Totuși și-a păstrat în continuare 
acreditarea de pastor. Mai târziu soția sa a murit.

După câțiva ani el s-a căsătorit cu cea care 
avea să fie mama mea, Beatrice Louisa. Din acest 

moment am intrat și eu în scenă. M-am născut în 
Victoria, Australia și când aveam aproape 7 ani, 
tatăl meu a murit. Mama mea a lucrat din greu 
pentru a ne susține financiar și spiritual și noi și 
alte câteva familii am acceptat mesajul Mișcării de 
Reformă. Al doilea război mondial era încă depar-
te și multe lucruri au fost puse la punct. Frații de la 
Conferința de Uniune au planificat începerea unei 
școlii misionare. Începusem de curând lucrul în 
fabrică atunci când mi s-a propus să merg la Școala 
Misionară Hebron.

La Hebron
Proprietatea școlii avea mai multe clădiri vechi 

și acestea au fost adaptate pentru a putea fi folosite. 
Am înființat o fabrică de cherestea pentru a 

confecționa cutii pentru fructe, și noi chiar am 
vândut multe unor fermieri din zonă. 

În după amiezile de Sabat ieșeam adesea în 
pădure și țineam adunările noastre în liniștea 
creației lui Dumnezeu. Uneori, după Sabat, fr. 
MacDonald – care a observat interesul meu în 
materie de sănătate, mă învăța să fac masaj. Aces-
tea au fost primele lecții în domeniul sănătății. 
Era într-adevăr ceva distractiv, chiar dacă presu-
punea studiu și muncă grea. Râul Colo aproape 
că înconjura proprietatea și înotul era recreația 
noastră favorită. 

Fr. Harry Weymark și cu mine eram băieți 
de fermă. Noi culegeam și aranjam fructele în 
lădițe, cultivam livada, supravegheam grădina de 
legume, irigam și stropeam pomii. 

Când era timpul de stropit eram nevoiți să 
purtăm aceleași haine până la sfârșitul sezonului. 
Nu le schimbam nici măcar pentru spălare. Stro-
pitul era o chestiune teribilă. 

Când sezonul a luat sfârșit, hainele erau 
atât de întărite din cauza soluției de stropit încât 
aproape că puteau sta în picioare, așa că le-am ars. 

Am început apoi să lucrăm ecologic, sub 
conducerea fr. W. L. Searle. Unul din beneficiile 
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practicării unei agriculturi naturale le-am învățat 
atunci când am cultivat varză. Am avut o recoltă 
bună, dar când a venit vremea să mergem la piață 
am constatat că toată lumea avea recoltă bună, așa că 
prețul era foarte mic. Cineva a avut ideea să mergem 
la Melbourne, gândind că poate va fi mai bine 
acolo. Am tăiat deci jumătate din marfă dimineața 
și apoi am completat cu marfa unui alt fermier, care 
întrebuințase numai îngrășăminte artificiale pentru 
varza lui. În aceeași seară eu și Jack Wiseman am 
început lunga călătorie de 700 de mile. Am călătorit 
toată noaptea și toată ziua de luni, și am sosit la 
Melbourne pentru piața de marți dimineața. 

Când am dat la o parte prelata, se putea 
distinge o diferență clară între varza noastră și cea 
a prietenului nostru agricultor. Varza noastră era 
verde și frumoasă, în timp ce a lui se îngălbenise 
și unele chiar începuseră să putrezească. Marfa 
noastră a fost vândută cu un preț foarte bun. 

La sfârșitul primului an cu fr. Nicolici ca pro-
fesor, a venit timpul pentru examene. Comitetul 
Executiv al Uniunii a venit în acea dimineață de 
duminică și s-a așezat în jurul mesei, zâmbind 
fețelor noastre crispate. 

Ni s-a permis să avem doar Biblia cu noi. Pe 
masă era un vas în care se aflau întrebări. Unul 

câte unul intram în sală și, după ce-i salutam pe 
frați, luam câte o întrebare; apoi, ajutându-ne de 
Biblia noastră, încercam să formulăm răspunsul. 

În anul al doilea lucrurile s-au schimbat 
puțin. Fr. Steawart a venit să ne predea, deoarece 
fr. Nicolici avea prea multe responsabilități. 

Trebuia să ne trezim și să fim gata pentru 
închinare la ora 5:30 dimineața. Clopoțelul de 
deșteptare era la fr. Steawart acasă, și el obișnuia 
să sune foarte devreme pentru a ne trezi și a ne 
putea pregăti pentru rugăciune. 

Uneori eram prea somnoros să-l aud – până 
când îl auzeam venind pe drum. Atunci a avut loc 
o mobilizare bruscă, dar de obicei reușeam să fiu 
gata la timp. 

Eram organist la serviciile de închinare și 
aceasta mă determina să fiu mereu acolo la imnul 
de deschidere. 

Aproape de sfârșitul primului an fr. Nico-
lici m-a chemat în biroul său și mi-a spus: „Știi 
Neville, ești deja aici de ceva timp. Te-ai gândit 
vreodată că ar trebui să te botezi?” 

„Da”, am răspuns eu. „Ei bine, este vreun 
punct pe care nu-l înțelegi?” Am avut o întrebare 
cu privire la solia către Laodiceea, la care el mi-a 
dat un răspuns. Văzând că am înțeles, mi-a spus: 
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„Ai fi de acord să fii botezat?” Am acceptat și câ-
teva săptămâni mai târziu trei dintre noi am fost 
primii care am fost botezați la școala Hebron. 

Încă lipsește ceva
Câțiva ani mai târziu am realizat că în acea 

vreme nu înțelesesem deplin ce înseamnă pocăința 
și convertirea adevărată, sensul real al botezului, 
nici sensul unui angajament deplin făcut lui Isus. 
Știam doar că doresc să fac ceea ce este drept și 
am dorință să lucrez mai mult pentru Domnul. 
Începeam să am idei mai clare despre doctrina 
bisericii, dar aceasta nu era suficient. Mă tem că 
același lucru se întâmpla și tovarășilor mei, care 
primiseră botezul odată cu mine. Știu acum că 
nu eram deplin convertiți. Chiar dacă eram un 
membru bun al bisericii, asupra căruia au fost 
puse mai multe responsabilități, nu-L cunoșteam 
cu adevărat pe Isus. Nu avusesem aceea experiență 
personală a unui creștin real. Și pentru că eram 
pe jumătate convertit, eram un legalist adevărat. 
În ce mă privește totul era tăiat și uscat. Totul era 
corect deoarece legea a spus așa și, de asemenea 
biserica spunea aceasta. Eram un fariseu adevărat. 
Nu vreau să spun că fr. Nicolici a fost neglijent, 
pentru că eu crescusem într-o familie adventistă, 

tatăl meu fiind pastor adventist. Era de așteptat 
ca să știu multe lucruri. Fr. Nicolici cunoștea și 
înțelegea mesajul „Hristos dreptatea noastră.” 
Poate ați citit deja cartea sa: Domnul neprihănirea 
noastră. Din prezentarea lui vă puteți da seama că 
era foarte echilibrat în înțelegerea acestui adevăr. 
Greșeala pe care a făcut-o cu mine a fost aceeași 
ca în primele zile ale soliei îngerului al treilea. 
Credincioșii își aveau originea în bisericile de ziua 
întâi și ei se osteneau mult să-i facă pe oameni 
să înțeleagă și atunci când au devenit adventiști, 
frații nu și-au dat seama de câtă pregătire este 
nevoie pentru noii veniți. 

Povestesc această întâmplare nu pentru 
a scoate în evidență lipsurile de la începutul 
experienței mele, ci datorită experienței de mai 
târziu, când am început să cunosc nevoia mea 
și să observ cum Domnul m-a ajutat să încep 
să-L cunosc, nu doar ca pe un Mântuitor și 
Răscumpărător, ci și ca pe un Prieten și Tovarăș 
de drum. 

Neville Brittain (președinte al Conferinței generale în 
perioada 1991–1995, prim vicepreședinte al Conferinței 
Generale în perioada1995–1997; decedat în 2014).
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Însuflețiți de chemarea și trimiterea Evangheliei 
”mergeți” (Matei 28:19,20), am continuat în 
conferința Ardealul de Nord activitatea misi-
onară, care constă în principal din distribuirea 

de literatură (cărți și pliante), cât și seminarii de 
sănătate în localitățile Oradea și 1 Mai. Începând cu 
luna iulie 2016, am început activitatea de distribu-
ire de literatură în împrejurimile orașelor Oradea 
și Satu Mare. În aceeași perioadă am reactualizat 
vizitele misionare la prietenii aflați în câmpurile 
albe. Printre aceștia am vizitat un grup de frați aflați 
într-o localitate de lângă Satu-Mare, care țin în 
același timp și Sabatul și Duminica. Sunt și acum 
uimit de experiența minunată avută într-o familie 
din acest loc. Cum am ajuns, am fost întâmpinați de 
gazdă și de cum am salutat-o și ne-am recomandat, 
ne-a invitat în casă și ne-a spus: „Spuneți-mi despre 
Sabat mai mult”. După câteva minute de discuții 
ne-a relatat că ea a descoperit acest ade-
văr citind în cartea Apocalipsei despre 
sanctuar și că s-au văzut în chivot legea, 
ulciorul și toiagul. A înțeles că acesta 
este adevărul prezent și că Domnul o 
va ajuta să înțeleagă mai mult. Am fost 
invitați să facem o evanghelizare acolo 
și dorim să continuăm să lucrăm cu 
aceste suflete sincere.

S-au distribuit peste 1500 seturi de 
cărți și pliante, iar nevoia de a împros-

Ca o frunză
păta numărul este mare. În stațiunea Băile 1 Mai se 
fac seminarii cu cei care vin din diferite zone ale țării 
pentru a-și recupera sănătatea. Acolo fratele Florin 
Chirilă, împreună cu tinerii misionari din Oradea și 
Hidișel invită, prezintă, discută, oferă pliante și cărți 
tuturor celor ce vin la aceste seminarii de sănătate.

La restaurantul Cris se susțin de către fratele 
medic Cristi Chirilă cursuri de nutriție și bucătă-
rie vegetariană, cursuri care au, de asemenea, un 
impact pozitiv pentru cei care participă.

Acestea sunt doar câteva dintre experiențele 
pe care le avem. Ne rugăm ca Domnul să lucreze 
împreună cu eforturile noastre pentru că secerișul 
este mare, lucrătorii sunt puțini și ceea ce vom face 
pentru „cei mai mici” vom face pentru El.

Cu dragoste frățească, Neluțu Dărămuș,  
secretarul Departamentului Misionar  

al Conferinței Ardealul de Nord
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Duminică 30 octombrie 2016, la sediul Uniunii AZSMR din Făgăraș a fost organizată o 
întrunire spirituală la care au participat în jur de 130 de persoane, frați și surori din partea 
de sud a conferinței. 

Genericul pe care s-au bazat luările de cuvânt a fost textul din Filipeni 1:10: „ca să 
deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi și să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, 
plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu”, dorindu-se subliniată 
importanța roadelor neprihănirii, ca o dovadă că Duhul lui Dumnezeu lucrează în inimile noastre. 

Au fost prezentate subiecte misionare, aspecte din locurile în care departamentul misionar, și nu 
numai, a activat în ultima perioadă, amintindu-se nevoia implicării personale în solemna lucrare de 
salvare a sufletelor. Programul a fost diversificat cu cântări, poezii, experiențe.

Să prețuim clipele de har și ocaziile pe care Dumnezeu ni le oferă pentru a ne putea bucura de 
părtășia cu El și unii cu alții.

Adunare spirituală în  
Conferința Ardealul de Sud
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Cu ajutorul Lui Dumnezeu în 
perioada 8-13 Noiembrie 2016, 
în comunitatea Dolhești, județul 
Suceava, s-a desfășurat o activita-

te de distribuire de literatură și totodată a 
avut loc și Seminarul pentru trup și suflet. 

Am avut parte de experiențe frumoase 
și am observat cum mâna Lui Dumnezeu 
a fost în toate. Seminarul a constat în teme 
medicale și spirituale, prin intermediul că-
rora s-a subliniat ideea nevoii unei sănătății 
fizice cât mai bune, dar și a uneia spirituale. 
Temele religioase au evidențiat faptul că 
trăim în timpurile de pe urmă, momente 
în care fiecare dintre noi ar trebui să ne 
punem viața în ordine și să ne împăcăm cu 
Dumnezeu, căci El va veni în curând. 

Am avut deosebita plăcere să avem în 
mijlocul nostru și grupul bărbătesc Am-
miel, care a încercat, cu ajutorul Domnului, 
prin cântări, să ne înalțe inimile mai mult 
spre Dumnezeu și să ne aducă în suflet 
pacea cerească! 

Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze 
lucrarea ce a avut loc!

A consemnat Adrian Barnea

Evanghelizare 
la Dolhești
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Conferința Oltenia a organizat în data de 
13 noiembrie 2016 o adunare spirituală 
în orașul Craiova. 

Frații, surorile și prietenii veniți 
din zona aceasta a țării s-au bucurat de o fru-
moasă părtășie creștină, având ocazie să asculte 
cuvântul lui Dumnezeu, precum și cântări, poezii, 
experiențe misionare, sfaturi medicale. 

Întrunirea a mai cuprins un punct deosebit 
de important: hirotonirea ca prezbiter cu binecu-
vântare a fratelui Paulescu Cristian. El va activa în 
Conferința Oltenia și-L rugăm pe Dumnezeu ca 
El să-i dea harul Său, putere și înțelepciune în tot 
ceea ce face. 

Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea Sa și pe 
toți cei care acceptă chemarea. Toți avem de făcut 
o lucrare și aceasta cu atât mai mult cu cât știm că 
sfârșitul este mai aproape acum decât oricând înainte.

Adunare spirituală 
la Craiova
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Aniversare la 100 ani de viață
– interviu cu Mărioara Ciutina –

Suntem în casa familiei Magyar din Făget, 
județul Timiș, casă în care și-a găsit liniștea 
și cuibul sora noastră Mărioara Ciutina. 
Acum, la aniversare centenară, o provo-

căm cu câteva întrebări, stârnind amintiri din anii 
petrecuți pe meleagurile noastre.

Rep.: – Ce ne puteți spune despre originea 
dumneavoastră? Unde v-ați născut, unde ați petre-
cut primii ani ai vieții?

M.C.: – M-am născut în 13 septembrie 1916, 
la Covăsânț, județul Arad, satul natal al tatălui 
meu, într-o familie în care eu eram a patra dintre 
cei cinci frați. Încă de la patru ani mama mă lua cu 
ea la biserică, ea aparținând bisericii baptiste. Am 
făcut primele trei clase acolo, apoi ne-am mutat 
la Hunedoara, unde am continuat cu celelalte 
patru clase. La biserica baptistă din Hunedoara 
am învățat să laud pe Dumnezeu prin muzică și 
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am îndrăgit mult muzica, lucru care m-a făcut 
folositoare mai târziu.

Rep.: – Când și de la cine ați primit 
informații despre adventiștii reformiști?

M.C.: – Viața m-a purtat pe la Săvârșin, unde 
am întâlnit o adventistă reformistă – sora Marton 
Anuș – care mi-a desfășurat în fața ochilor minții 
mele profețiile biblice. Atât de mult m-au uimit 
încât nici până azi nu le-am uitat și a fost o temă 
preferată în viața de credință. Eram funcționară la 
oficiul poștal din Săvârșin și am văzut că ceea ce 
îmi spunea ea este drept și adevărat, dar, pentru a 
putea ține Sabatul, a trebuit să renunț la serviciu; și 
în două săptămâni am și făcut acest lucru, decizie 
pentru care Îi mulțumesc Domnului și acum. 
Aveam 28 de ani când m-am botezat în biserica 
reformistă. Bucuria mare din inimă ce nu putea fi 
ascunsă, m-a făcut să plec în lucrarea de colportaj, 
împreună cu sora Anuș, timp de trei ani.

Rep.: – Cum s-a născut dragostea pentru 
activitățile misionar-muzicale?

M.C.: – Cunoscând notele muzicale și văzând 
marea nevoie din biserică de educație muzicală, am 
început să organizez coruri în bisericile locale și în 
rândul colportorilor, care se constituiau în grupuri 
de misionari. După ce colportam un sat, seara or-
ganizam în casa vreunui sătean interesat de adevăr 
un program de evanghelizare unde corul își avea 
locul lui. Tot în colportaj am învățat de la fratele 
Ionel Buzdugan să cânt și cu chitara. Am format 
coruri în întreaga țară: în Moldova, Maramureș, 
Ardeal și oriunde erau comunități mari. Astfel, în 
ocaziile de înmormântări, nunți sau adunări mai 
mari, corul era un punct de atracție pentru cei 
din afara bisericii. Iubeam Cuvântul Domnului și 

acolo unde instruiam coruri, prezentam și teme bi-
blice. Odată, fiind în Maramureș, un preot greco-
catolic m-a denunțat la autorități pentru activități 
religioase și am fost arestată și condamnată la trei 
ani de închisoare, din care am executat doar șase 
luni. După eliberare, organele de securitate m-au 
„consemnat la domiciliu” în comuna Botean, 
aceasta presupunând să nu pot pleca din localitate 
decât cu permisiunea autorităților (Miliția). Și aici 
am înființat un cor cu mici și mari împreună. Îmi 
plăcea munca cu copiii, îi pregăteam în școala de 
Sabat, învățându-i profețiile biblice și să laude pe 
Dumnezeu prin cântare. Cu o anumită ocazie, la 
o nuntă în Botean, am fost pârâtă că nu respect 
consemnul, un vecin binevoitor m-a înștiințat că 
vor să mă aresteze. Era noapte târziu când un tânăr 
m-a ajutat să trec Crișul și să ajung în gara mică de 
unde am luat trenul spre Arad și de acolo, la sora 
mea naturală, la Dobra, județul Hunedoara. Așa 
mi-au pierdut urma. Aici am rămas 10 ani. Frații 
din conferința Banat au văzut nevoia mea de a avea 
o locuință și mi-au făcut o căsuță într-o perioadă 
foarte scurtă de timp. Încă dinainte de Revoluție, 
dar mai ales după, când frații au hotărât să slujesc 
cu statut de lucrător biblic prin comunități, am 
căutat să îmbărbătez și să dau speranță în venirea 
Domnului Isus. Îi mulțumesc Domnului Isus că 
m-a ajutat în toată viața să-I slujesc și m-a scos din 
toate necazurile. Vă îndemn să vă apropiați de 
Dumnezeu și să urmăriți neprihănirea Sa. Timpul 
revenirii Lui este aproape! Vegheați, fiți gata! 
Domnul să aducă bunătățile Sale în inimile voas-
tre! Suntem mântuiți prin har, dar judecați după 
fapte, cuvinte și gânduri. Căutați mântuirea, căci 
Domnul este foarte bucuros să ne-o dea!

„Binecuvântează, suflete, pe Domnul  
și nu uita niciuna din binefacerile Lui! ...  

El îți satură de bunătăți bătrânețea  
și te face să întinerești iarăși ca vulturul.”  

(Psalmii 103: 2, 5)
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Ziua bucuriei
20 noiembrie 2016, Campus – Porumbacu de Sus

Muntele îmbrăcase o haină imacu-
lată și stălucitoare, soarele lumina 
sărbătorește Campusul și dimineața 
promitea a deveni o zi frumoasă, în 

timp ce mulțimea de oaspeți ce soseau continuu se 
pregătea să urce la mansardă, spre sala de întruniri. 

Începea astfel o zi deosebită, ziua în care urma 
să prezentăm primul curs de sănătate comun, 
având ca auditoriu cursanții din Alba-Iulia, Sibiu 
și Avrig. Întrucât numărul persoanelor doritoare 
să participe la acest curs festiv depășea capacitatea 
de primire a sălii de mese, pentru cursanții din 
Făgăraș am rezervat o altă întâlnitre, tot într-o 
ambianță comună, pentru o dată ulterioară. 

Cursurile din Alba-Iulia le prezentăm o dată 
pe lună, în moderna și ospitaliera locație numită 
Academia Doamnelor. În Sibiu, în impresio-
nanta Sală a Oglinzilor a Forumului German ne 
întâlnim lunar cu prietenii din cursul de sănătate, 
prezentând deschis afecțiuni, remedii și atitudini 
ce alcătuiesc un mod de viață sănătos. Cât despre 
Avrig, în sala familială a bisericii noastre din 
localitate, ne întâlnim cu localnicii în fiecare a treia 
sâmbătă din lună, dezbătând probleme de sănătate, 
terapii naturiste și studiu biblic. Ziua în care toți 
acești prieteni cursanți s-au întâlnit la Campus, a 
devenit așadar, o zi a bucuriei. 

Corul bisericii din Avrig, precum și doi tineri 
studenți din Sibiu (pianină și flaut), au revărsat 

peste distinșii oaspeți muzică creștină, înălțătoare și 
dătătoare de pace. Salutul de bun venit a fost adresat 
invitaților de către fratele Florin Dărămuș și a evocat 
pe scurt relația caldă ce s-a înfiripat în ani, între 
cursanții din orașele amintite și echipa de sănătate 
care îi servește. Doamna Maria Damian, cursantă 
din Alba-Iulia, a recitat o  poezie, un îndemn de 
încurajare. A urmat un mesaj spiritual, adresat de 
fratele Șimon Mureșan. Rostit din suflet, cu dragoste 
și credință, către suflete doritoare de pace și adevăr, 
apelul a încălzit inimile și a umezit ochii, înălțându-i 
pe toți pe aripi de dor spre tronul Tatălui. Subiectul 
de sănătate a cuprins terapia cu lămâie și îndemnul 
de a include fructele-i galbene în inventarul de prim-
ajutor al oricărei gospodării sau bagaj de călătorie. 
Când doamna Zoița Filip, cursantă din Sibiu, s-a 
ridicat apoi și a mărturisit că este nevăzătoare, dar 
dorește să-L laude pe Dumnezeu prin cântecul 
„Mărețul Har”, emoția sălii s-a ridicat la înălțimea 
interpretării.  Printre invitații din sală a fost prezentă 
și doamna doctor Lacrima Tolbaru și, rugată să adre-
seze un cuvânt de salut celor doritori de sănătate, a 
făcut un îndemn din inimă, către inimi: 

– Noi suntem medici, a spus dumneaei, dar 
oricât de buni am fi, nu putem trata decât trupul. 
Sufletul este cel dintâi bolnav, iar sufletul numai 
la Dumnezeu poate fi tratat. Căutați-L deci, 
apropiați-vă de El cu încredere și rămâneți acolo, 
până când simțiți că Îl aveți în inimi.
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Pentru că în cursurile noastre anterioare 
ne obișnuisem să încheiem programul cu un 
cântec comun, am cântat și acum cu toții imnul 
„Bucurați-vă”. La intrarea în sală, invitații au găsit 
pe fiecare scaun o pagină înfoliată cu versurile 
cântecului, precum și oferta de meniu, detaliată în 
rețete și texte spirituale. Acum, când toți oaspeții 
noștri cântau din inimi refrenul „Bucurați-vă, 
bucurați-vă / Dumnezeu ne face fericiți”, noi 
înălțam rugăciuni de mulțumire pentru Harul 
revărsat peste inimile celor prezenți. Am rugat 
apoi oaspeții să coboare în curte și să se abordeze 
unii pe alții, să se cunoască și să se apropie afectiv. 
După aproximativ o oră, toată lumea vorbea cu 
toată lumea. Era atât de frumos, atât de minunat 
să privești peste mulțimea aceea de oameni tineri 
și vârstnici, care comunicau și își dădeau adrese, se 
fotografiau și se îmbrățișau...

A urmat masa, cu rugăciunea de binecuvânta-
re rostită în prezența tuturor. Deși era incomodă 
aglomerația, fiecare persoană a dovedit răbdare, 
bun-simț și educație. Mâncarea diversificată și gus-
toasă, atmosfera de bucurie și mulțumire, ofereau 
motive de recunoștință către Dumnezeu și către 
organizatori. În fotografia de grup, lipsesc mulți 
dintre invitați, căci unii plecaseră mai înainte, iar 
alții erau prezenți încă în sala de mese. Este totuși 
o imagine de referință. Ei, oamenii aceștia din fo-
tografie, sunt cei în care noi am investit mult. Ani 

de zile i-am căutat personal, i-am sunat la telefon, 
le-am fost alături la greu, ne-am rugat pentru ei 
și cu ei. Simțim cum inimile ne sunt cuprinse în 
legătură de dragoste sfântă și continuăm să ne ru-
găm pentru binecuvântarea lor. Ne rugăm ca ei să 
se responsabilizeze în păstrarea sănătății corporale 
și spirituale, să dobândească o relație personală cu 
Dumnezeu și să fie cu adevărat fericiți. 

A fost Ziua Bucuriei!
P.S. Am primit a doua zi un telefon de la 

Alba-Iulia. O doamnă mărturisea:
„Am sosit aseară acasă, cu inima plină de 

mulțumire. După ce s-a făcut liniște în casă, am 
mers în bucătărie și mi-am pus capul pe masă. Am 
început să plâng și am plâns mult, mult de tot. În 
plânsul acela m-am descărcat de tristețe, de durere 
și de dezamăgire. Tot ce m-a apăsat de mult timp 
încoace, am pus în plâns. Am adormit obosită și 
când m-am trezit, îmi era plină casa de lumină și de 
pace. Am acum atât de multă pace în mine, încât 
îmi este bine, tare bine. Mulțumesc lui Dumnezeu 
pentru aceste dar.”

Cu recunoștință către Dumnezeu,
Cu prețuire pentru prietenii cursanți, 
Cu mulțumire pentru sprijinul oferit,

Echipa de sănătate: Florin Dărămuș, Monica și 
Aurel Stoica, Monica și Ioan Moldovan, Mărioara 

Simen, Melania și Ioan Stoica, Dorina Goinea,  
Aurelia și Alexandru Stoian, Teodor și Viorica Truța.
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Fratele Stoian Alexandru s-a născut în 
data de 5 martie 1923 în localitatea 
Toplița, județul Harghita, ca cel mai mic 
dintre copiii familiei Dumitru și Ileana 

Stoian, o familie de creștini ortodocși. La vârsta 
de 16 ani a rămas orfan de mamă, moment 
din care a fost nevoit să preia o bună parte din 
responsabilitățile și grijile casei, rămânând doar 
în grija tatălui. 

La 19 ani a fost vizitat de un frate care i-a 
vorbit despre cele 10 porunci pe care și le-a notat 
într-un caiet. Duhul Sfânt a lucrat la inima lui 
și din acea zi s-a hotărât să respecte Sabatul și 
să îmbrățișeze credința adventă. În același an a 
încheiat legământ cu Domnul prin botez. 

În anul 1950 s-a căsătorit cu Pompilia Ursu, 
întemeind o familie pe care Dumnezeu a binecu-
vântat-o cu patru copii, pe care s-au străduit să-i 
crească în credință, îndrumându-le pașii pe calea 
adevărului. 

A fost un om harnic și sănătos, lucrând peste 
30 de ani ca fochist la spitalul municipal din 
orașul Toplița. Deoarece copiii săi nu frecven-
tau cursurile școlii în zilele de sâmbătă, a fost 
amenințat că va fi dat afară din servici. Cu toate 
acestea, Dumnezeul în care se încredea a interve-
nit în mod minunat și amenințarea nu a fost dusă 
la îndeplinire. 

A fost investit ca presbiter cu binecuvânta-
re în cadrul bisericii; în vremurile comuniste a 
administrat mai multe comunități în zona Re-
ghin – Toplița și împrejurimi. În acei ani lipsiți 
de libertate religioasă, el vizita neobosit frații 

Stoian Alexandru

răspândiți în comunele și orășelele din lunca 
Mureșului, ajutându-i pe cei bătrâni și încurajân-
du-i pe cei întristați. A iubit mult lucrarea Dom-
nului, lucrând în mod voluntar o perioadă lungă 
de timp, apoi a lucrat ca pastor. S-a pensionat din 
activitatea pastorală în anul 1992. 

În anul 2002, după 52 de ani de căsnicie 
armonioasă, s-a despărțit de cea care-i fusese soție 
și un bun ajutor, rămânând văduv. 

În data de 5 martie 2016, în aceeași zi în 
care împlinea frumoasa vârstă de 93 ani, a primit 
vestea încetării din viață a celei mai mici fiice. 
Această întristare, fiind prea grea pentru vârsta 
lui înaintată, i-a produs un accident vascular 
cerebral. Acesta i-a cauzat încheierea vieții o 
săptămână mai târziu. 

A rămas în memoria familiei și cunoscuților 
ca o persoană fericită și optimistă, care mulțumea 
lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite. 
A fost, până în ultimele sale clipe, o sursă de 
încurajare pentru cei cu care intra în contact. 
Având numeroase experiențe personale în care a 
simțit mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu, fratele 
Sandu, așa cum îi spuneau apropiații, obișnuia 
să-și îndrepte mereu gândurile și speranțele spre 
revenirea lui Isus, ziua revederii cu cei dragi și a 
întâlnirii cu Mântuitorul său. Povestea cu drag 
tuturor despre modul în care Dumnezeu i-a dat 
sănătate și i-a prelungit viața până la 93 de ani. 

Îi mulțumim Domnului pentru faptul că 
am putut avea în el un exemplu de credincioșie și 
statornicie și nădăjduim să ne revedem în curând, 
la glasul primei trâmbițe.
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Sora Lung Aurica s-a născut în data de 11 aprilie 1943 în comuna Augustin, județul Brașov, ca al 
cincilea din cei șapte copii ai familiei Ana și Traian Garcea. 

Și-a petrecut copilăria în vremuri tulburi, perioadă a desfășurării celui de al doilea război mon-
dial. A urmat cursurile școlii din satul natal, iar studiul Bibliei, personal și împreună cu familia, a 

constituit un moment de deconectare de la problemele vieții și reîncărcare a energiilor pentru noi provocări. 
S-a căsătorit pe 1 noiembrie 1962 cu Cornel Lung, stabilindu-se pentru un timp în Turmas, 

județul Hunedoara, aproape de Orăștie. Au fost binecuvântați cu doi copii, Carmen și Mihăiță, copii 
pe care s-a străduit să-i crească în temere de Domnul, investind în educația lor toată dragostea și devo-
tamentul. Și-a iubit familia până la sacrificiu, dar viața ei s-a caracterizat printr-o dedicare deosebită și 
în slujba semenilor, în general. 

Muzica făcea parte din viața familiei ei și era practicată pentru a însenina momentele de părtășie și 
pentru a-și exprima recunoștința față de Tatăl Ceresc, Dătătorului oricărui dar bun și frumos. 

S-a bucurat să vadă cum apar în lume și cresc sub ochii ei cei patru nepoți, iar în ultima săptămână a 
vieții a avut bucuria să salute venirea pe lume a primului strănepot, pe care nu a mai reușit însă să-l vadă. 

Împrejurările trecerii la odihnă sunt tragice și neclar definite în mintea noastră. Se întorcea de la adunare 
unde participase, împreună cu frații din comunitatea Câmpuri, la întrunirea de Sabat. Avea cu ea mandolina 
și muzicuța, de care se folosea să-L laude pe Dumnezeu. Soțul o aștepta acasă. Dar… n-a mai ajuns. 

Tânărul care a supravegheat-o în ambulanță a auzit-o rugându-se. Au fost ultimele cuvinte rostite. 
După o săptămână, în Sabatul din 8 octombrie 2016, a închis ochii pentru odihnă. Până în 

dimineața învierii. 
Am dori ca vestea aceasta, deși tristă, să trezească în noi, cei care citim aceste rânduri, dorința de a 

valorifica fiecare moment, pentru a ne împăca cu Dumnezeu, acceptând și prețuind jertfa măreață care 
ne-a fost oferită ca preț de răscumpărare. În felul acesta, indiferent de timpul și împrejurările în care 
ne vom încheia viața, vom fi pregătiți să-L întâlnim pe Domnul în văzduh și să fim împreună cu El, 
nedespărțiți pentru veșnicie.

Lung Aurica
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P e malul mării un băiețel se plimba privind înspăimântat mulțimea de viețuitoare marine, arun- 
cate pe țărm de o furtună teribilă. În jur sute de oameni priveau animalele neputincioase, care se 
zbăteau disperate, trăindu-și ultimele clipe.

La un moment dat băiatul a început să ia în mâini steluțe de mare și să le arunce în apă. 
Văzând că reușește, copilul a început să alerge, făcând o mulțime de drumuri de pe plajă până la apă. 

– Ce faci băiete? îl întrebă un om. 
– Arunc steluțe de mare în apă. Nu vezi că sunt pe moarte?
– Încetează! Încercă acesta să se impună acesta. Nu vezi cât de multe sunt? Nu vei putea schimba lucru-

rile. Există mii de steluțe pe plaja aceasta, plus alte mii pe toate plajele de-a lungul coastei. 
Copilul nu l-a luat în seamă. Și-a continuat grăbit activitatea, adunând steluțe, alergând spre mare și 

aruncându-le în apă, apoi întorcându-se și repetând operațiunea. Apoi observând că bărbatul îl privea încă 
nedumerit, i-a strigat în timp ce alerga: 

– Pentru câteva deja am schimbat lucrurile. Cel puțin acestea vor trăi. 
Bărbatul n-a mai stat pe gânduri. A început să facă și el ce făcea copilul. În curând mai mulți oameni din 

mulțime făceau același lucru, astfel că plaja era într-o continuă activitate. 
Poate că nu toate steluțele au fost salvate, dar majoritate și-au recăpătat mediul în care pot supraviețui. 

***
În jurul nostru trăiesc o mulțime de oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Ce poate face un copilaș? 

Poate el spune tuturor oamenilor de pe glob despre Domnul Hristos, care a murit în locul lor? Cu siguranță, 
nu. Dar el poate spune prietenului său cel mai apropiat. Apoi mai poate spune unui vecin și unui alt copil pe 
care-l întâlnește în parc. La rândul lor aceștia pot duce mesajul altor oameni. 

Dumnezeu privește cu bunătate asupra tuturor celor care fac ceva pentru salvarea semenilor. Vrei și tu să 
faci ceva pentru cei din jur?

Stelele de mare
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