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Daniela Picu

Secretul succesului în reforma pe care 
Luther a adus-o în societate, a constat 
în găsirea unui reper, a unui punct de 
referință, de la care el nu se putea înde-

părta, oricât de mult au încercat cei din jur să-l 
determine să o facă, prin amenințări sau pro-
misiuni. „Eu nu pot altfel”, spunea el, „aici stau. 
Dumnezeu să-mi ajute!” „Altfel-ul” la care se 
referea și indicarea locului de la care nu concepea 
să se abată câtuși de puțin (aici stau), reprezintă 
Scriptura pe care o descoperise și pe care o consi-
dera ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. 

La 500 de ani de la acest angajament, în timp 
ce admirăm fermitatea reformatorului, ne-am 
putea întreba cu sinceritate: Noi putem și altfel? 
Ne permitem ca, pentru propria conveniență, să 
ne abatem de la un „așa stă scris”?

Trăim într-o lume flexibilă, o lume care 
reușește să descopere „perle” în orice nebunie 
descoperită „peste noapte”. Suntem atât de 
„înțelegători” cu semenii, încât le motivăm orice 
comportament nefiresc, sperând ca, la rândul lor, 
și ei să scuze propriile noastre abateri. 

Prea mândri ca să cerem sfat, prea cunos-
cători ca să mai studiem, prea ocupați ca să mai 
avem timp de meditație, suficient de capabili ca 
să stabilim dacă anumite părți ale cuvântului lui 
Dumnezeu mai sunt sau nu actuale, iată-ne luați 
de valul lumii și duși după bunul său plac. Singu-
ra scuză pe care o invocăm pentru a ne justifica 
este: toată lumea face astfel. Cu alte cuvinte: 
„A crezut în El vreunul din mai marii noștri...?” 
(Ioan 7:48). Și spunând aceasta, ne sprijinim pe 
părerile altora, care decid în locul nostru, igno-
rând faptul că diavolul nu doarme și că el se află, 
de fapt, în spatele tuturor „bunelor intenții” cu 
care este pavat drumul spre distrugere. 

Avem în cuvântul lui Dumnezeu exemplul 
unui profet care, după ce și-a îndeplinit cu 
minuțiozitate datoria, a căzut pradă unui sfat 
care nu era în conformitate cu cel primit de la 
Dumnezeu. Același glas care-l îndemnase să 
nesocotească cuvântul lui Dumnezeu, a rostit 
sentința de moarte asupra sa, ca pedeapsă pentru 
neascultare. (vezi 1 Regi cap. 13). Dacă „omul lui 
Dumnezeu” ar fi ascultat în exclusivitate de glasul 
lui Dumnezeu, ignorând alte glasuri, altul ar fi 
fost deznodământul acestei întâmplări. 

Același lucru îl facem și noi, astăzi. În timp 
ce pretindem că vrem să ascultăm de cuvântul 
lui Dumnezeu, ne depărtăm de el ignorându-l, 
interpretându-l, citându-l ca scuză pentru abate-
rile noastre. Versete precum: „Tot ce nu vine din 
încredințare este păcat” (Romani 14:23), sunt 
folosite adesea pentru a justifica fapte condamna-
bile, sub pretext că nu ne mustră cugetul pentru 
ele, prin urmare nu ar constitui un păcat. Pe cine 
vrem să înșelăm, procedând astfel? Cum ne vom 
scuza în ziua judecății, când faptele noastre vor fi 
probate, nu cu conștiința noastră, mai mult sau 
mai puțin trează, ci cu etalonul legii lui Dumne-
zeu și al dreptății Sale?

Să nu ne înșelăm! Dumnezeu nu Se schimbă 
și nu-Și modifică principiile. El rămâne același și 
cuvântul Său are valabilitate veșnică. El constituie 
și astăzi, ca și pe vremea lui Luther, cel mai sigur 
etalon după care ne putem măsura faptele, cu asi-
gurarea că Dumnezeu va aproba purtarea noastră. 

Dacă ne-am rătăcit, să nu căutăm rezolvarea 
problemei prin alegerea variantelor nesigure, 
presupunând că vom ajunge totuși unde ne-am 
propus. Să ne întoarcem la drumul cel sigur, tra-
sat de Dumnezeu pentru noi în cuvântul Său și 
să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să rămânem 
la „stă scris” în orice moment. 

Tu poți și altfel?
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Marius Stroia

Că trăim timpurile sfârșitului este o 
realitate tot mai evidentă și mai dificil 
de contestat... Și totuși, pregnanța cu 
care acest lucru este vizibil surprinde de 

fiecare dată și, pe zi ce trece, tot mai mult... Și parcă 
în toate privințele, oamenii par mai porniți ca 
oricând, să întoarcă pe dos ordinea creațiunii... Iar 
unul dintre cele mai certe fapte ale creațiunii este 
acela că Dumnezeu când l-a făcut pe om, l-a făcut 
„parte bărbătească” și „parte femeiască,” diferiți și 
totuși complementari, meniți să se potrivească și 
să se întregească reciproc... Și cam așa au rezistat 
în cursul istoriei, cu câteva notabile excepții, 
sancționate exemplar și răsunător prin mistuirea 
cetăților Sodoma și Gomora, unde practicile se-
xuale deviante nu s-au bucurat de o toleranță prea 
mare din partea Divinității...

Între timp, ordinea stabilită de Dumnezeu la 
Creațiune, pare să fie la fel de contestată, precum 
și autoritatea Creatorului, fiind înlocuite cu 
principiul libertății individuale, al egalității între 
sexe și al nediscriminării. Acestor valori, inițial 
pozitive în sine, li s-au conferit noi dimensiuni și 
valențe, ajungându-se la extinderea lor asupra unor 
domenii, care par să conteste ordinea naturală și fi-
rească a lucrurilor. În fapt, se încetățenește tot mai 
mult ideea că în realitate, nici nu există vreo ordine 
naturală a lucrurilor, ci că totul este rezultatul unor 
convenții sociale, și acestea cât se poate de variabile 
și schimbătoare de-a lungul timpului.

Chiar și așa, definirea căsătoriei drept relația 
liber consimțită între un bărbat și o femeie de 
vârstă adultă, a fost un concept consacrat pe 
parcursul istoriei, nu doar de practica vieții sociale, 

O lume în schimbare,  
si posibile consecinte..., ,
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ci și de legile naturii, conform cărora doar prin 
relația dintre un bărbat și o femeie să fie posibilă 
procrearea, nașterea de copii, și, implicit, perpetu-
area umanității. Deși au existat mereu pe alocuri 
și manifestări care deviau de la practica general 
acceptată, acestea au rămas fenomene relativ izola-
te, care se desfășurau în principal în cadru privat și 
fără un impact social prea răsunător.

Ceea ce surprinde însă în ultimii ani, este 
asaltul destul de vehement și zgomotos al unor 
asemenea curente de opinie asupra societății în 
general. În demersul lor sistematic și programatic, 
acești poli de influență își propun încetățenirea 
ideii de „normalitate” pentru o serie întreagă de 
practici, considerate timp de milenii drept atipice 
și inacceptabile. Impactul asupra societății este 
cu atât mai mare, cu cât tot mai multe persoane 
cunoscute – actori, sportivi, politicieni etc. s-au 
declarat adepți practicanți ai acestor noi orientări.

În ultimii ani, fenomenul a luat o asemenea 
amploare în cercurile influente, încât a ajuns să 
exercite cu succes presiune asupra societății, în 
sensul recunoașterii sale oficiale în legislația a 
numeroase state dezvoltate. Probleme de imigrație, 
cetățenie, taxe, impozite, pensii, drepturi sau 
adopție au dus la redefinirea conceptului de familie 
în legislația multor țări. Dacă Olanda cu politica ei 
liberală a jucat rol de precursor în acest domeniu, 
legalizând încă din 2001 căsătoriile între persoane 
de același sex, a mai durat ceva ani până când fe-
nomenul a devenit tot mai răspândit în legislațiile 
statelor occidentale și nu doar acolo, ci și în progra-
mele și materialele lor didactice. În prezent, peste 
o duzină de state europene prevăd posibilitatea 
căsătoriei între persoane de același sex.

Recent, camera inferioară a Parlamentului 
Australian a decis, în urma unui referendum 

popular, introducerea căsătoriilor între persoane 
de același sex, iar Curtea Constituțională din 
Austria a decis anularea interdicției căsătoriei 
între persoane de același sex. În Germania, aceeași 
libertate a intrat în vigoare la 1 octombrie 2017. 
Asupra celorlalte țări ale Uniunii Europene se 
exercită, de către organele abilitate ale acesteia, 
presiuni considerabile în vederea introducerii unor 
prevederi legislative similare, o atitudine contrară, 
fiind considerată restrictivă și antidemocratică și 
riscând să atragă după sine sancțiuni usturătoare, 
până la „rezolvarea” problemei. Bineînțeles că, în 
urma modificării legislației, asemenea cupluri ar 
avea dreptul să înfieze copii și să-i educe în spiritul 
„valorilor democratice” pe care ele însele le susțin. 
Și toate acestea în spiritul libertății și al egalității 
(ceea ce aduce aminte de Revoluția Franceză) și 
sub semnul curcubeului, care sugerează că Dumne-
zeu nu nimicește... – ceea ce rămâne însă de văzut...

Între timp, lumea se pregătește de război! În 
urma unor tensiuni îndelungate cu SUA, în care 
demersurile diplomatice par să fi eșuat, Coreea 
de Nord declară că Războiul Nuclear este doar o 
chestiune de timp. Iar decizia Administrației SUA 
de a muta ambasada Americană de la Tel-Aviv la 
Ierusalim, ceea ce echivalează cu recunoașterea 
mult disputatului Ierusalim drept capitală a statu-
lui Israel, a dus la proclamarea celei de a treia inti-
fade și la iminența izbucnirii unui nou război în 
Orientul Mijlociu, a cărui extindere la țările din jur 
și nu numai, nu poate fi nicicum exclusă... Lumea 
se pregătește de război... Tu de ce te pregătești? De 
un nou „La mulți ani” de Revelion, sau de altceva?



Obișnuiești să-ți faci bilanțul la sfârșit de 
an? Poți privi sincer în agenda ta de lucru, 
apoi să concluzionezi pe o foaie albă cum 

stau lucrurile? 
De obicei la finalul anului suntem ocupați 

cu alte lucruri. Ne planificăm plimbări, vizite, 
întâlniri... De fapt nu este neapărat să-ți faci 
socotelile chiar în 31 decembrie. O poți faci mai 
înainte, poate cel mai potrivit ar fi, în săptămâ-
na de rugăciune. 

Și dacă n-ai reușit să stai de vorbă cu tine, 
fă-o acum! Ia-ți timp pentru a te evalua! Calcu-
lează toate momentele petrecute în rugăciune, 
studiu, meditație. Numără-le și pe cele petrecute 
degeaba. Socotește timpul pierdut fără rost, cu 
lucruri lipsite de importanță și activități nefo-
lositoare. Apreciază dacă ai cumva momente în 
care ai făcut chiar lucruri destructive. 

Iată un mod pertinent de evaluare: 
În lumina primei porunci a decalogului: Ai 

ceva care valorează în sufletul și mintea ta mai 
mult decât Dumnezeul cel adevărat? Crezi vre-
un moment că ești în stare să faci ceva, neavând 
nevoie de El?

Porunca a doua: Ai vreun idol favorit 
care-ți ocupă timpul? Dedici mai mult timp 
lucrurilor vremelnice, în timp ce pretinzi că te 
pregătești pentru o patrie mai bună? Este ceva 
în inima ta la care nu poți renunța, deși simți că 
Dumnezeu îți cere să fii deplin al Său? 

Porunca a treia: Obișnuiești să iei în 
derâdere cuvântul lui Dumnezeu, prezența Sa 
sau activitatea Sa? Vorbești disprețuitor față 
de lucrurile sfinte? Vorbești lucruri fără rost 
și obișnuiești să faci glume nedemne pentru 
numele de creștin, pe care-l porți?

Porunca a patra: Respecți Sabatul, 
bucurându-te de fiecare moment al zilei și 
mulțumind lui Dumnezeu pentru el? Te 
pregătești pentru respectarea lui, fiind atent 
ca nici măcar cu o secundă să nu-l jefuiești pe 
Dumnezeu de timpul Său? Este sărbătoare în 
familia ta în fiecare zi de Sabat? Te pregătești 
conștiincios ca să contribui la îmbunătățirea 
programelor organizate în biserică, pentru zilele 
de Sabat? Te gândești să-i vizitezi pe cei bolnavi, 
singuri, descurajați, în zilele de Sabat? Îți faci 
timp să te bucuri în mijlocul naturii, atunci 
când vremea permite lucrul acesta?

Editorii

Bilant la final/început de an,
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Notează remarcile tale cu privire la lipsuri 
și posibile îmbunătățiri pentru respectarea 
acestei zile!

Porunca a cincea: Îți respecți părinții? Poa-
te te-ai obișnuit să te crezi „copil cuminte”, dar 
gândește-te serios, chiar le faci numai bucurii? 
Te bucuri de prezența lor? Te simți onorat să-i 
ai alături de tine? Te rușinezi dacă trebuie să-i 
prezinți cuiva? Îi suni cât de des poți, dacă nu 
locuiți împreună? 

Care este atitudinea ta față de persoanele în 
vârstă din biserică? Le saluți de fiecare dată? Ești 
dispus să petreci câteva momente, interesându-
te de nevoile lor? Te înscrii bucuros în programe 
de ajutorare a lor, atunci când ți se cere? 

Cum te porți cu slujitorii lui Dumnezeu? 
Afară de atitudinea formală de respect pe care 
reușești să o afișezi, ce gândești despre ei în inima 
ta? Cum vorbești cu alții despre pastori, în gene-
ral, sau în particular, despre o anumită persoană? 

Porunca a șasea: Cum te porți cu semenul 
tău? Iubești tu pe toți oamenii, considerându-i 
suflete salvate de Hristos, pentru răscumpărarea 
cărora El a plătit cu viața Sa? Ai jignit pe cineva 
anul care a trecut? Ai trecut nepăsător pe lângă 
un suflet în nevoie? Ai lăsat pe cineva neaver-
tizat cu privire la mântuire, deși puteai să faci 
lucrul acesta? Le-ai spus vecinilor (colegilor, pri-
etenilor) care este ținta ta supremă? Le-ai vorbit 
de Domnul Hristos? Dacă nu ai făcut aceasta, 
i-ai privat de dreptul de a putea fi salvați. 

Porunca a șaptea: Care sunt gândurile tale, 
acelea pe care nu le poți exprima? Este viața 
ta curată înaintea lui Dumnezeu? Te mustră 
conștiința pentru vreun cuget necurat? Ai făcut 
gesturi, fapte, ai vorbit lucruri care ar putea 
trăda necurăție? 

La ce privești când nimeni nu te vede? Cât 
de mult îți permiți în a viziona, asculta, citi, 
lucruri care trezesc patimi și gânduri imorale? 

Dacă simți că lucrurile nu sunt întocmai 
bune, spune-I lui Dumnezeu ce simți și cere-I 
să te aducă pe drumul cel bun. Nu te considera 
imoral din fire. Nimeni nu a fost „programat” 
să fie astfel. Dacă viața ta nu este curată, poate fi 
curățită, prin ajutorul sângelui ispășitor. Trebuie 

doar să-ți dorești lucrul acesta și să-I ceri lui 
Dumnezeu să te ajute. 

Porunca a opta: Respecți proprietatea 
celorlalți? Îți trece vreodată prin minte să-ți 
însușești lucruri care nu-ți aparțin? Ești cin-
stit față de părinți, profesori, șefi, autorități 
etc.? Dar față de Dumnezeu? Îi înapoiezi cu 
minuțiozitate ceea ce este al Său: banii datorați, 
timpul datorat, slujba datorată? 

Porunca a noua: Ești sincer și deschis, 
spunând totdeauna numai adevărul? Ai lăsat 
vreodată să se înțeleagă altceva prin tăcerea sau 
vorbirea ta „metaforică”? Ești sincer în aprecie-
rile pe care le faci față de diferite persoane? Faci 
totdeauna declarații adevărate? 

Comportamentul tău, îmbrăcămintea ta, 
vorbirea ta, sunt în conformitate cu ceea ce pre-
tinzi că ești? Te prezinți într-un fel în public, și 
în alt fel în particular? Cum te porți în căminul 
tău, în familia ta? Ești la fel de amabil acasă, așa 
cum te porți cu străinii? 

Porunca a zecea: Ești mulțumit cu starea în 
care ești? Ești mulțumitor lui Dumnezeu pentru 
chipul pe care ți l-a dat, pentru familia ta, pen-
tru sănătatea de care te bucuri, pentru bunurile 
pe care le ai? 

Te întristezi văzând că altora le merge bine? 
Ești nemulțumit că nu ai ceea ce au alții? 

Mulțumim lui Dumnezeu că încă nu este 
prea târziu. În timp ce nu ar trebui să disperăm 
în fața constatărilor pe care le facem în urma 
analizei în lumina legii lui Dumnezeu, este 
timpul să luăm în serios nevoia de a face ceva în 
folosul sănătății noastre spirituale. 

Da, veți spune că nu este nevoie să facem 
nimic, pentru că doar Dumnezeu ne poate schim-
ba. În timp ce chiar dorința de schimbare este 
rezultatul unei intervenții a Duhului lui Dumne-
zeu la inimile noastre, acceptul trebuie să vină din 
partea noastră. Așa cum poți aprecia nevoia unui 
om, după felul cum și-o exprimă, după modul cum 
se luptă pentru soluționarea ei, și noi trebuie să ne 
manifestăm dorința, nu pentru că Dumnezeu nu 
ar cunoaște-o, ci pentru că El nu lucrează împo-
triva voinței noastre. Mai mult, noi înșine avem 
nevoie să știm dacă chiar ne dorim să fim mai buni.
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Creștinul trebuie să-și prețuiască mântu-
irea sufletului ca fiind cea mai impor-
tantă, chiar unica țintă pentru el, toate 

celelalte preocupări fiind doar mijloace care 
converg spre această țintă. 

„Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4:16). 
Natura Sa, Legea Sa este iubire. El dintotdeauna 
a fost astfel și așa va fi pururea. „Cel Prea Înalt, 
a cărui locuință este veșnică” și ale cărui „cărări 
sunt veșnice”, nu Se schimbă. În El „nu este nici 
schimbare, nici umbră de mutare.” (Isaia 57:15; 
Habacuc 3:6; Iacov 1:17).

Istoria marelui conflict dintre bine și rău - 
de la data când a izbucnit pentru prima dată în 
ceruri și până la înfrângerea finală a răzvrătirii - și 
eradicarea definitivă a păcatului - constituie, de 
asemenea, o demonstrare a iubirii neschimbătoa-
re a lui Dumnezeu.” (Patriarhi și profeți, cap. 1).

Dumnezeu a creat omul, după chipul Lui, 
ca să aibă o relație de părtășie cu el, bazată pe 

Marian Manolache

alegerea personală a omului. După ce Adam și 
Eva au păcătuit, acceptând minciuna diavo-
lului drept adevăr și ignorând ce le-a cerut 
Dumnezeu, încălcând singura restricție pe 
care Dumnezeu le-a impus-o, păcatul a pus un 
zid de despărțire între om și Dumnezeu. „Nu, 
mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mân-
tuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 
ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire 
între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre 
vă ascund Fața Lui și-L împiedică să v-asculte!” 
(Isaia 59:1,2).

 „Tot ceea ce ține de religie, de mântuirea 
sufletului omenesc, trebuie să fie pus la îndemâ-
na oricărei ființe umane de pe fața pământului. 
Nu există scuză pentru niciunul dintre noi, 
pentru ezitări și eșuări în ceea ce privește învin-
gerea ispitei, pentru că Hristos a spus: „celui 
ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul 
Meu de domnie, după cum și eu am biruit și am 

Mântuirea este la 
îndemâna noastră

„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi,  
ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8,9).
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șezut cu Tatăl meu pe scaunul Lui de domnie.” 
(Manuscris 49/1894).

După ce Duhul Sfânt convinge o persoană 
de păcat și de adevărul că Isus Hristos este fiul 
lui Dumnezeu, vine momentul alegerii. Fiecare 
este liber să accepte acest adevăr și să înceapă 
o viață nouă sau să îl respingă și să continue să 
trăiască fără Isus, ca mai înainte. 

Mântuirea este un act al îndurării divine, 
care cere un răspuns din partea omului,  prin 
pocăință, credință în Isus Hristos și o viață de 
ascultare de buna voie față de Dumnezeu.

„Ocupați-vă în mod sincer de mântuirea 
voastră! Fiți tot așa de zeloși și de stăruitori în 
aceasta, cum ați fi dacă viața aceasta trecătoare 
v-ar fi în primejdie! Problema aceasta trebuie 
rezolvată între Dumnezeu și voi înșivă, rezolvată 
pentru veșnicie.” (Calea către Hristos, pg. 35).

Cum mântuiește Dumnezeu?
Dumnezeu ne-a izbăvit prin Isus Hristos 

(Ioan 3:17), prin moartea pe cruce și apoi 
învierea Sa ne-a oferit mântuirea.  „Căci, dacă 
atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu 
Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult 
mai mult acum, când suntem împăcați cu El, 
vom fi mântuiți prin viața Lui.” (Romani 5:10).

„În El avem răscumpărarea, prin sângele 
Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului 
Sau.” (Efeseni 1:7).

Despre Domnul Hristos este scris: „În El 
era viața și viața era lumina oamenilor.” (Ioan 
1:4). El era singurul „Nume dat oamenilor, în 
care trebuie să fim mântuiți.” (Fapte 4:12).” 
(Calea către Hristos, pg. 18).

„Fără pocăință nu există mântuire. Niciun 
păcătos nepocăit nu poate să creadă din toată 
inima și să dorească neprihănirea. Apostolul 
Pavel descrie pocăința ca o întristare după 
voia lui Dumnezeu, întristare pentru păcat, ce 
aduce o pocăința care duce la mântuire. Aceasta 
pocăință nu conține nimic din natura meritelor, 
ci pregătește inima pentru a-L primi pe Domnul 
Hristos ca singurul mântuitor, unica speranță a 
păcătosului pierdut.” (Credința și faptele, pg. 99).

„Pocăința este darul lui Dumnezeu, iar pe 
acela pe care îl iartă, Dumnezeu îl face mai întâi 
să se pocăiască.” (Solii Alese, vol. 1, pg. 323).

„Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de 
folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să 
vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc 
iudeilor și grecilor pocăință față de Dumnezeu 
și credința în Domnul nostru Isus Hristos.” 
(Fapte 20:20, 21).

Hristos a plătit prețul răscumpărării pentru 
fiecare bărbat și femeie. Voi nu sunteți ai voștri, 
ați fost cumpărați cu un preț, chiar cu sângele 
prețios al Fiului lui Dumnezeu.

„Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus 
ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu 
L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin 
credința din inimă se capătă neprihănirea, și 
prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” 
(Romani 10:9, 10).

Ce înseamnă să fii mântuit?
Înseamnă să fii iertat de toate păcatele tale, 

prin meritele Domnului Hristos și, prin sângele 
Lui, să fii curățit de orice nelegiuire. Va trebui 
să mărturisim personal că El este Mântuitorul și 
Domnul nostru. Trebuie să se vadă în vorbi-
rea noastră, în purtarea noastră, în acțiunile 
noastre, Domnul Isus ne cere acest lucru. „De 
aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea 
oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui 
Meu, care este în ceruri.” (Matei 10:32). Știm cu 
toți că Domnul Isus a spus: „din prisosul inimii 
vorbește gura” (Luca 6:45), adică, subiectele 
despre care ne place să conversăm sunt rezulta-
tul a ceea ce avem în inimă.

   „Trăim în cea mai solemnă perioadă a 
istoriei acestei lumi. Viitorul mulțimilor care 
suprapopulează pământul este gata să se hotăras-
că. Buna noastră stare viitoare și chiar mântuirea 
altor suflete depinde de calea pe care o alegem 
acum. Avem nevoie să fim călăuziți de Duhul 
adevărului. Orice urmaș al lui Hristos trebuie să 
întrebe cu sinceritate: „Doamne, ce vrei să fac?” 
Avem nevoie să ne umilim înaintea Domnului, 
cu post și cu rugăciune, și să cugetăm mult la Cu-
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vântul Său, îndeosebi la scenele judecății. Ar tre-
bui să căutăm acum o experiență vie și profundă 
în lucrurile lui Dumnezeu. Nu avem nicio clipă 
de pierdut. Evenimente de importanță vitală au 
loc în jurul nostru; ne găsim pe terenul fermecat 
al Satanei. Nu dormiți, străjeri ai lui Dumnezeu; 
vrăjmașul vă pândește de aproape, gata în orice 
clipă; dacă neglijaţi vegherea și ațipiți, va sări 
asupra voastră și vă va face prada lui.

Când va veni timpul de încercare, se vor 
vedea aceia care au făcut din Cuvântul lui Dum-
nezeu regula lor de viață. Vara nu este nici o de-
osebire vizibilă între brad și alți copaci; dar când 
vine crivățul iernii, bradul rămâne neschimbat, 
în timp ce alți copaci sunt despuiați de frunzele 
lor. Tot așa cel nesincer, care se pretinde, nu 
poate fi deosebit acum de creștinul cel adevărat, 

dar vremea este chiar la uși când deosebirea se va 
vedea. Să se ridice împotrivirea, să capete putere 
bigotismul și intoleranța, să se aprindă prigoane 
și cei cu inima împărțită și fățarnicii se vor clătina 
și vor părăsi credința; dar creștinul adevărat va 
sta tare ca o stâncă, credința lui va fi mai puter-
nică, nădejdea lui mai strălucită decât în zilele de 
prosperitate.” (Tragedia Veacurilor, cap. 37).

De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult 
să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, 
dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca nicio-
dată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din 
belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului 
și Mântuitorului nostru Isus Hristos. De aceea, 
voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lu-
crurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în 
adevărul pe care-l aveți.” (2 Petru 1:10-12).
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A
dam și Eva, primii noștri părinți, au fost 
poarta de intrare a păcatului în lume. 
Imediat ce și-au dat seama că au păcă-
tuit „la început, singurul lor gând a fost 

cum să se scuze pentru păcat și cum să scape de 
teribila condamnare la moarte. Când Domnul i-a 
întrebat cu privire la păcatul lor, Adam a răspuns 
aruncând vina în parte asupra lui Dumnezeu și în 
parte asupra tovarășei lui: „Femeia pe care mi-ai 
dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și 
am mâncat”. Femeia, la rândul ei, a aruncat vina 
asupra șarpelui zicând: „șarpele m-a amăgit, și am 
mâncat din pom”. (Geneza 3:12, 13.) De ce ai fă-
cut șarpele? De ce i-ai îngăduit să vină în grădina 
Edenului? Acestea au fost întrebările cuprinse în 
scuza ei pentru păcatul săvârșit, aruncând astfel 
asupra lui Dumnezeu responsabilitatea căderii lor 
în păcat”. (CCH, pg. 40).

În urma acestei experiențe triste, fiecare 
urmaș al lor a moștenit această dorință, să găseas-
că scuze pentru păcatele săvârșite. „Pentru fieca-
re păcat recunoscut el prezintă o scuză, declarând 
că, dacă n-ar fi fost anumite împrejurări, el n-ar fi 
făcut aceasta sau aceea pentru care este mustrat.” 
(CCH, pg. 40). Dumnezeu spune că „păcatul este 
un intrus, pentru a cărui existență nu se poate 
da nicio explicație. El este tainic, de neexplicat; 

a-l scuza înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar putea găsi 
o scuză pentru el sau vreo cauză a existenței lui, ar 
înceta să mai fie păcat. Unica definiție pe care o 
putem da păcatului este aceea pe care o găsim în 
Cuvântul lui Dumnezeu; el „este călcarea Legii”. 
(TV, pg. 492).

Prin urmare, păcătosul, ca să poată fi iertat, 
trebuie „să-și vadă vinovăţia și s-o recunoască fără 
viclenie sau ipocrizie” (CCH, pg. 41) neinvocând 
vreo scuză. Mărturisirile de altă natură nu vor fi 
primite de Dumnezeu.

„Exemplele de adevărată pocăinţă și umilinţă 
pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu dau 
pe faţă un spirit de reală mărturisire în care nu 
există nicio scuză pentru păcat și nicio încerca-
re de îndreptăţire de sine. Apostolul Pavel n-a 
încercat să ascundă nimic; el înfăţișează păcatul 
său în cele mai negre culori, fără a încerca să-și 
ușureze vina. El spune: „Am aruncat în temniţă 
pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de 
la preoţii cei mai de seamă; și, când erau osândiţi 
la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. 
I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi 
dădeam toate silinţele ca să-i fac să hulească. În 
pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam 
până în cetăţile străine”. (Faptele Apostolilor 
26:10, 11). El n-a ezitat să declare: „Hristos Isus 

Fivi Picu

„Cine își ascunde fărădelegile 
 nu propășește, dar cine  
le mărturisește și se lasă  
de ele capătă îndurare.”  

(Proverbele 28:13).

Scuza sau  
marturisire?

-
-
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a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, 
dintre care cel dintâi sunt eu”. (1 Timotei 1:15). 
(CCH, pg. 41).

Analizând prin comparație cazurile lui 
Adam și Eva, pe de o parte, și pe cel al lui Pavel, 
pe de altă parte, putem observa o diferență foarte 
mare. Despre Adam și Eva ni se spune că „singu-
rul lor gând a fost cum să se scuze pentru păcat și 
cum să scape de teribila condamnare la moarte”, 
încercând să facă pe altcineva responsabil pentru 
păcatul lor. De partea cealaltă, Pavel n-a încercat 
să se dezvinovățească cu nimic. Analizând măr-
turisirea lui, noi am găsi o justificare la ceea ce el 
a făcut. Da, a prigonit pe credincioși, i-a aruncat 
în temniță, i-a omorât, i-a silit să hulească, etc., 
dar avea „puterea aceasta de la preoții cei mai 
de seamă”. Nu el a hotărât prigonirea și uciderea 
credincioșilor, el era un simplu executant, un 
împlinitor al hotărârilor vremii. Preoții purtau 
întreaga responsabilitate și vină. 

Pavel însă nu a gândit ca noi astăzi. El și-a 
asumat întreaga responsabilitate pentru tot ceea 
ce a făcut. Nu a căutat să se scuze cu nimic, știind 
că păcatul nu poate fi scuzat. Datorită acestui 
fapt el ne este dat ca un exemplu de „adevărată 
pocăință și umilință”. 

 Cum sunt mărturisirile astăzi? Ca ale pri-
milor noștri părinți. În lume, astăzi, când vreunei 
persoane i se cere socoteală pentru un compor-
tament inuman manifestat în trecut față de unii 
din semenii săi, răspunsul este: așa a fost sistemul 
atunci; așa au fost legile; am respectat ordinele 
primite; etc. Și ce este mai trist este faptul că une-
ori și noi, ca membri ai bisericii, adoptăm astfel 
de scuze. În timp ce se prezintă o mărturie din 
partea lui Dumnezeu, indiferent pe ce subiect, 
modă, respectarea Sabatului, comportament, 
reformă sanitară, practici religioase, etc., apar și 
scuzele îndreptățirii de sine:

– Dacă este rău pentru mine să mă port așa, 
nu este rău și pentru sora/fratele? 

– Fratele este cu responsabilitate în biserică 
și copii lui fac asta și asta, pentru ai lui nu e rău? 
Numai pentru ai mei?

– Nouă de ce nu ni se permite asta? De ce în 
comunitatea … se poate, dar la noi nu?

– Eu am întrebat pe fratele/sora și mi-a spus 
că nu e păcat!

Și alte scuze de genul acesta. Și astfel unii 
sunt stimulați de exemplul altora. Aceasta este 
lucrarea vrăjmașului.

„Satana încearcă în continuu să atragă atenția 
la om, în locul lui Dumnezeu. El îi conduce pe 
oameni să privească la episcopi, la pastori, la pro-
fesori de teologie, ca îndrumători ai lor, în loc să 
cerceteze Scripturile pentru a-și cunoaște datoria. 
Atunci, stăpânind mințile acestor conducători, 
el poate influența mulțimile după voia lui.” (TV, 
pg. 595). Cu toate acestea „lucrarea ispititorului 
nu trebuie să fie socotită ca o scuză pentru vreo 
faptă rea. Satana jubilează când aude că aceia care 
se numesc urmași ai lui Hristos aduc scuze pentru 
nedesăvârșirile caracterului lor. Tocmai scuzele 
acestea conduc la păcat. Nu există scuză pentru 
păcat. Este posibil ca fiecare copil al lui Dumne-
zeu pocăit și credincios să aibă un caracter sfânt și 
o viaţă asemănătoare cu a lui Hristos.” (HLL,  cap. 
31 Predica de pe munte).

Cum este posibil ca noi să dobândim acel ca-
racter sfânt? Domnul Hristos a spus: „Omul nu 
trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care 
iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4). 

Ascultăm noi astăzi „glasul lui Dumnezeu” 
și luăm în considerare „orice cuvânt care iese din 
gura lui Dumnezeu”? Suntem gata ca să urmăm 
exemplul lui Pavel, punând pe lista cu mărturisiri 
și scuzele pe care le invocăm adesea pentru ceea 
ce facem? Pavel, cu siguranță a luptat mult cu 
sine până a reușit acest lucru. Nu este ușor să nu 
invoci scuze, dar trebuie să ducem o luptă aprigă 
cu noi înșine în domeniul acesta. Pavel a făcut 
acest lucru și a reușit. Cum? El ne spune secretul 
succesului său: „Pot totul în Hristos care mă 
întărește.” (Filipeni 4:13). 

Privind la Hristos și nu la „episcopi, la pas-
tori, la profesori de teologie”, la „preoții cei mai 
de seamă” și urmând exemplul Său de ascultare 
de „orice cuvânt care iese din gura lui Dum-
nezeu” vom putea avea o mărturisire și o căință 
adevărată și apoi o iertare binecuvântată însoțită 
de „propășire”.
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Ioan Bogdan

Î
n această vreme, înainte de a doua venire a 
Domnului Hristos pe norii cerului, trebuie 
să fie făcută o lucrare asemenea lucrării lui 
Ioan Botezătorul. Dumnezeu are nevoie de 

oameni care să pregătească un popor capabil să 
reziste în ziua cea mare a Domnului. Pentru a fi 
în stare să vestim o astfel de solie în același fel 
în care a fost vestită de Ioan, trebuie să avem o 
experienţă spirituală asemănătoare cu cea a lui 
Ioan. Această lucrare trebuie să fie îndeplinită 
mai întâi în noi. Trebuie să privim la Dumnezeu 
și, privind la El, vom pierde din vedere propriul 
nostru eu. (Evenimentele ultimelor zile,  pg. 53, cap. 5).

1. Misiunea lui Ioan
„Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va 

bea nici vin, nici băutură ameţitoare, și se va umple 
de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El 
va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, 
Dumnezeul lor. Va merge înaintea Lui în duhul și 
puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinţilor la 
copii și pe cei neascultători la umblarea în înţelep-
ciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului 
un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:15-17).

„Îngerul Gavril accentuase lui Zaharia că 
Ioan trebuia crescut într-o cumpătare strictă, 

pentru că lui i se va da misiunea însemnată de a 
pregăti un popor.” (Viața lui Isus, pg. 37).

2. Alimentația lui Ioan vs. alimentația 
noastră

„Era nevoie de o constituţie sănătoasă, de o 
putere spirituală și morală și, pentru dobândirea 
acestor însușiri esenţiale pornirile și patimile lăun-
trice trebuia ţinute în frâu.” (Viața lui Isus, pg. 38).

„Ioan trebuia să pregătească calea ca un 
reformator și, prin viaţa sa castă și prin îmbrăcă-
mintea sa simplă, avea să fie o mustrare pentru 
obiceiurile necumpătate și ale risipei păcătoase 
a poporului. Hrănirea cu mâncăruri alese și 
întrebuinţarea de vinuri tari sunt dăunătoare 
puterilor corporale și slăbesc mintea, așa încât 
chiar crimele și păcatele grele nu mai pot fi 
socotite ca păcătoase.” (Idem, pg. 38).

„Alimentaţia lui pur vegetariană, alcătuită din 
lăcuste și miere sălbatică, a fost o mustrare împo-
triva satisfacerii apetitului și lăcomiei, care domina 
pretutindeni”. (Sfaturi pentru sănătate, cap. 30).

„Domnul le-a spus celor din poporul Său că 
fiecare binecuvântare avea să vină asupra lor dacă 
aveau să păzească poruncile Sale și să Îi fie un 
popor deosebit. I-a avertizat prin Moise în pustie, 

Lectii din viata  
lui Ioan  
Botezatorul

,,

-
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amintind că sănătatea avea să fie răsplata ascultă-
rii. Există o strânsă legătură între starea minţii și 
sănătatea trupului, în special a organelor diges-
tive. Ca o chestiune de ordin general, motivul 
pentru care Domnul nu a dat carne poporului 
Său în pustie este acela că știa unde avea să ducă 
folosirea acestui aliment: la boală și nesupunere. 
Pentru a schimba starea de dispoziţie a acestora și 
pentru a-i ajuta să își dezvolte puterile superioare 
ale minţii, El a îndepărtat de la ei carnea anima-
lelor moarte. Le-a dat hrana îngerilor, mană din 
cer.” (Dietă și hrană, pg. 427, 428). 

„Trebuie amintit neîncetat poporului faptul 
că există o interdependenţă între sănătatea 
fizică, morală și intelectuală. Toate narcoticele 
și stimulentele nefirești, care slăbesc și degradea-
ză organismul, au tendinţa de a scădea nivelul 
moral și intelectual. Patima beţiei stă la temelia 
stricăciunii morale a lumii. Prin îngăduirea unui 
apetit pervertit, omul își pierde puterea de a se 
împotrivi ispitei.” (Dietă și hrană, pg. 490). 

„Acţiunea ceaiului, a cafelei și a altor băuturi 
stimulente este similară cu cea a alcoolului și 
tutunului și, în unele cazuri, este la fel de greu 
de a renunţa la acest obicei, ca în cazul beţivului 
căruia îi este greu să se lase de alcool.” (Dietă și 
hrană, pg. 491).

„Reforma alimentară să fie progresivă. Oa-
menii să fie învăţaţi cum să pregătească mâncarea 
fără a folosi lapte sau unt. Spuneţi-le că va veni 
în curând timpul când nu va fi sigură folosirea 
ouălor, laptelui, smântânii sau untului, deoarece 
bolile la animale se înmulţesc direct proporţional 
cu creșterea nelegiuirii la oameni. Se apropie 
timpul când, din cauza stricăciunii neamului 
omenesc decăzut, întreaga lume animală va geme 
sub bolile sub care este blestemat pământul nos-
tru.” (Dietă și hrană, pg. 526).

Dacă în 1902 profeta spunea că va veni în 
curând timpul când nu va fi sigură folosirea 
acestor alimente, astăzi putem să vedem că este 
chiar pericol. Atunci când animalele sunt hră-
nite cu concentrate, cu hormoni de creștere, cu 
stimulenţi și tot felul de… cred că a venit timpul 
nesigur pentru folosirea produselor de la astfel 
de animale.

„Dumnezeu va da poporului Său îndemânare 
și tact pentru a pregăti alimente sănătoase fără 
aceste lucruri. Cei din poporul nostru să renunţe 
la orice hrană nesănătoasă. Ei să înveţe cum să 
trăiască sănătos, făcând și altora cunoscut ce au 
învăţat. Prin învăţătură și exemplu, lămuriţi faptul 
că hrana pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Adam în 
starea lui de nevinovăţie este cea mai bună pentru 
om când acesta se străduiește să recâștige acea stare 
de nevinovăţie. ” (Dietă și hrană, pg. 527). 

„Ioan era un reprezentant al poporului lui 
Dumnezeu din zilele din urmă, căruia i s-au 
încredinţat adevăruri solemne și importante. 
Lumina se revarsă în acest timp asupra poporului 
lui Dumnezeu pentru ca să vadă necesitatea de a 
stăpâni poftele și patimile prin puterile spirituale 
superioare. Acest lucru este necesar pentru a 
dobândi putere și limpezime spirituală, spre a re-
cunoaște alcătuirea strânsă a adevărului dumne-
zeiesc și să se întoarcă de la rătăciri amăgitoare și 
de la fabulele plăcute de care este inundată lumea. 
Lucrarea lor este de a vesti poporului adevărurile 
curate ale Bibliei. De aceea cumpătarea ocupă o 
poziţie însemnată în lucrarea de pregătire pentru 
a doua venire a lui Hristos.” (Viața lui Isus, pg. 38).

3. Mustrare fără cuvinte
 „El purta o haină de păr de cămilă, și la mij-

loc era încins cu un brâu de curea…” (Matei 3:4).
„Ioan s-a despărţit de prieteni și de plăcerile 

vieţii. Simplitatea îmbrăcămintei sale, o haină 
ţesută din păr de cămilă, a constituit o mustrare 
continuă împotriva etalării preoţilor iudei și a oa-
menilor în general.” (Sfaturi pentru sănătate, cap. 30).

„În ultima viziune care mi-a fost dată, mi s-a 
arătat ceva înfiorător și anume, că doar o mică 
parte dintre cei ce susţin acum că sunt de partea 
adevărului vor fi sfinţiţi și vor fi mântuiţi. Mulţi 
se vor ridica mai presus de simplitatea lucrării 
Domnului. Ei se vor conforma lumii și idolilor 
iubiţi de ei și vor ajunge morţi din punct de vede-
re spiritual.” (1 T., pg. 608, cap. 104).

Cu profundă îngrijorare și durere sufletească, 
facem un apel membrilor bisericii de a face o re-
formă în vieţile lor, deoarece constatăm următoa-
rele lucruri reale în viaţa multora dintre noi: 
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„Zilnic biserica se întoarce spre lume. Mulţi, 
foarte mulţi dintre pretinșii credincioși ai bisericii 
Domnului sunt sclavii vrăjmașului.” (8 T., cap. 21).

„Ascultarea de moda lumii se răspândește 
în comunităţile noastre și separă mai mult decât 
orice altă putere pe poporul nostru de Dumne-
zeu.” (4 T., cap. 62).

„Aceia care se unesc cu lumea vor fi modelaţi 
după spiritul lumii și vor fi pregătiţi să primească 
semnul fiarei. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus 
niciodată pe fruntea vreunui bărbat sau unei 
femei ambiţioase, care iubește ce este lumesc.”  
(5 T., cap. 23).

„Unica noastră siguranţă este aceea de a sta 
și a rămâne ca popor deosebit de spiritul lumesc, 
spre a aparţine lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să 
cedăm nici un pas obiceiurilor și modei acestui 
veac degenerat.” (5 T., cap. 5).

„Există o tendinţă crescândă ca femeile să se 
îmbrace și să arate aproape ca celălalt sex… însă 
Dumnezeu socotește acest lucru ca o urâciune.” 
(1 T., cap. 75).

„Cuvintele, faptele și îmbrăcămintea noastră 
sunt zilnic predicatori vii care adună cu Hristos 
sau risipesc.” (4 T., pg. 664).

„De îndată ce are cineva dorinţa de a imita 
moda lumii și nu își stăpânește imediat această 
dorinţă, la fel de repede Dumnezeu va înceta de 
a-L recunoaște ca fiind copilul Său.” (1 T., cap. 23).

O experienţă spirituală ca a lui Ioan ne va 
da putere de a îndeplini o lucrare ca a lui Ioan. 
O provocare deosebită pe care biserica o are 
este aceea de a se ruga pentru cei bolnavi. Tot 
mai mulţi dintre cei dragi ai noștri sunt loviţi de 
boli necruţătoare și adesea nu putem face prea 
mult pentru ei. Ne consolăm cu ideea că Dom-
nul dorește să îi cheme la odihnă și rugăciunile 
noastre de aceea nu au fost ascultate. Cuvântul 
lui Dumnezeu contrazice această gândire. 

„Ea (biserica) a pierdut în mod treptat puterea 
ei pentru că a refuzat să vestească adevărurile 
pătrunzătoare care ar fi exclus pe cei iubitori de 
plăceri și care căutau prietenia lumii. Astăzi bise-
rica nu mai e acel popor deosebit și separat, ca în 
timpul când focul prigonirilor se ridica împotriva 
ei. Cum s-a întunecat aurul! Cum s-a schimbat 

aurul cel fin! Am văzut că dacă biserica și-ar fi 
păstrat mereu caracterul ei sfânt și deosebit, pu-
terea Duhului Sfânt care a fost dat ucenicilor ar 
fi rămas încă și astăzi cu ea. Bolnavii ar fi fost tă-
măduiţi, diavolii ar fi fost mustraţi și izgoniţi. Ea 
ar fi fost puternică, și o groază pentru vrăjmașii 
ei.” (Experiențe și viziuni, pg. 143, cap. Unirea cu lumea).

4. În lume, dar nu din lume vs. Serate, 
prietenii, pizza, etc.

„Deși Ioan își petrecea viaţa în pustie, totuși 
el nu stătea în nelucrare. Retragerea sa din socie-
tate nu îl făcea să fie melancolic și supărăcios sau 
nemulţumit cu viaţa sa singuratică, de trudă și de 
lipsă. Din propria sa alegere el trăia departe de 
luxul vieţii și de societatea stricată. Poporul părea 
a sta în totul sub puterea mândriei, a invidiei, a 
geloziei și a patimilor rele. Ioan trăia departe de 
toate aceste influenţe și, cu o putere de pătrunde-
re extraordinară, citea caracterul oamenilor. Din 
singurătatea liniștită a pustiului el mergea din 
când în când în societate, dar nu rămânea mult 
timp acolo, când atmosfera morală părea a se fi 
necurăţit. El se temea că ceea ce vede și aude în 
acest loc îi va strica sufletul atât de mult, încât va 
pierde în cele din urmă din vedere urâciunea pă-
catului. Dumnezeu nu voia ca poporul Său să se 
familiarizeze cu păcatul, așa încât să ajungă apoi 
a-l privi cu nepăsare. El dorea ca ei să nutrească 
un simţ ager pentru recunoașterea păcatului și 
să privească întotdeauna cu scârbă asupra lui. 
Cu cât stăm mai mult în legătură cu Dumnezeu 
și medităm la caracterul și faptele lui minunate, 
cu atât mai mult vom avea oroare faţă de păcat.” 
(Viața lui Isus, pg. 39).

„Ioan își alese pustiul ca școală a sa. Aici 
cartea lui Dumnezeu cea mare a naturii sta mereu 
deschisă înaintea lui. Printr-o viaţă plină de 
trudă și de lipsă în pustiul singuratic, el deveni 
în măsură de a-și stăpâni puterile sale corporale 
și spirituale, în așa fel încât putea sta în mijlocul 
poporului în orice împrejurare, tot așa de nestră-
mutat ca și stâncile și munţii pustiului din patria 
sa.” (Viața lui Isus, pg. 40).

„Adventiștii de ziua a șaptea au fost aleși de 
Dumnezeu ca un popor deosebit, separat de lume. 
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Prin sabia cea mare a adevărului, Domnul i-a 
despărţit de alergarea lumii și i-a adus în legătură 
cu El. I-a făcut reprezentanţii Săi și i-a chemat să 
fie ambasadorii Săi în ultima lucrare de salvare. 
Cea mai mare bogăţie de adevăr încredinţată 
vreodată muritorilor, cele mai solemne și înfrico-
șătoare avertizări trimise vreodată omului de către 
Dumnezeu, le-au fost încredinţate lor pentru a le 
vesti lumii.” (Evenimentele ultimelor zile, cap. 4).

„Cu privire la Israel Domnul a declarat: ’un 
popor care să locuiască deoparte și să nu facă 
parte dintre neamuri’ (Numeri 23:9). Și nouă 
ni se aplică aceste cuvinte, ca și vechiului Israel. 
Poporul lui Dumnezeu trebuie să rămână singur 
deoparte.” (Mărturii despre Sabat, cap. 5).

„Cei care au văzut adevărul, i-au simţit im-
portanţa și au experimentat lucrurile lui Dum-
nezeu, trebuie să le predea copiilor lor doctrină 
sănătoasă. Ei trebuie să le facă cunoștinţă cu 
măreţii stâlpi ai credinţei noastre, și cu motivele 
pentru care suntem adventiști de ziua a șaptea, 
pentru ce suntem chemaţi, așa cum erau copiii 
lui Israel, pentru a fi un popor deosebit, un neam 
sfânt, separat și distinct de celelalte popoare de 
pe faţa pământului. Aceste lucruri trebuie să le 
fie explicate copiilor într-un limbaj simplu și ușor 
de înţeles, iar pe măsură ce ei cresc, lecţiile să fie 
adecvate capacităţii lor crescânde, până ce teme-
liile adevărului au fost așezate în profunzime.”  
(Îndrumarea copilului, cap. 76).

„Mulţi dintre cei ce 
se numesc creștini sunt 
numai oameni morali. Ei 
au respins acel dar care 
era singurul care putea să 
îi facă în stare să onoreze 
pe Hristos, reprezentân-
du-L în lume. Lucrarea 
Duhului Sfânt este pen-
tru ei o lucrare străină. 
Ei nu sunt împlinitori ai 
Cuvântului.  Principiile 
cerului, care îi deosebesc 
pe acei care sunt una cu 
Hristos de acei care sunt 
una cu lumea, aproape 

nu se mai văd la ei. Cei care se numesc creștini 
nu mai sunt deloc un popor separat și deosebit. 
Linia de despărţire nu se mai vede. Oamenii se 
supun lumii, practicilor, obiceiurilor și egoismu-
lui ei. Biserica a trecut de partea lumii în călcarea 
legii, când de fapt lumea ar fi trebuit să se alăture 
bisericii ascultând de lege. Biserica se întoarce 
zilnic spre lume.” (Parabolele Domnului, cap. 24).

„Fac apel la fraţii mei, care sunt rânduiţi să 
lucreze ca educatori, să își schimbe cursul faptelor 
lor. Este o greșeală din partea voastră să vă legaţi 
interesele de vreun partid politic și să vă daţi votul 
pentru ei sau pentru ele. Cei care sunt educatori, 
pastori sau lucrători împreună cu Dumnezeu în 
orice domeniu, nu au de purtat nici o luptă pe tă-
râmul politic. Cetăţenia lor este în ceruri. Domnul 
face apel la ei să stea ca popor separat și distinct.” 
(Principii fundamentale ale educaţiei creștine, cap. 82).

Dragi tineri, fraţi, prieteni, pașii venirii 
lui Isus se aud pe coridoarele timpului. Sunteţi 
gata de a-i spune „Bun venit!”?  Așteptaţi acest 
eveniment? Aveţi experienţa spirituală a lui Ioan? 
Poate aceste întrebări vor fi un subiect de discuție 
al familiilor dumneavoastră în acest nou an. Poa-
te veţi lua în serios timpul de har pe care îl aveţi la 
dispoziţie și veţi recupera tot ce s-a risipit. 

Fie ca Domnul să vă binecuvânteze și să ne 
ajute tuturora să fim pregătiţi să-L întâlnim pe 
Isus când va veni și să spunem cu toţii: „Iată Mie-
lul lui Dumnezeu! Vine să ne ia acasă!”
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N
oi, tinerii trăim într-un veac al simțurilor: 
tot ceea ce stimulează dorința de „a ne 
simți” bine, ne este oferit la fiecare pas și 
ne găsim plasați, fără să vrem, în mijlocul 

multor ispite variate, ce ne atrag spre o viață 
lipsită de disconfort. Profetul timpului nostru 
spune că lumea va mânji zilnic sufletul, dacă nu 
avem sângele curățitor al lui Hristos, și că ne 
fixăm și mai mult afecțiunile asupra lumii cu cât 
obținem mai mult din ea. 

În fața alegerilor zilnice pe care trebuie să 
le facem în calitate de creștini, în momentele în 
care lupta din interiorul nostru este tensionată, 
uneori ajungem să spunem: „Nu voi face nicio-
dată ceea ce doresc? Nu voi avea niciodată dru-
mul meu? Va trebui să mă abțin întotdeauna? 
Nu voi putea acționa niciodată în concordanță 
cu înclinațiile mele?“ (Solii către tineret, pg. 68).

Pastorul Alejandro Bullón compara cele 
două firi ce caracterizează un creștin cu două fiare 
ce se luptă și care biruiesc în funcție de hrana 
pe care noi o dăm fiecăreia: mai multă sau mai 
puțină, firii pământești sau noii firi, a lui Hristos. 
Și nu este deloc plăcut când firea pământească, fi-
ind înfometată, agonizează și își cere supremația. 

În acele momente, deși rațiunea cunoaște 
atât de bine toată teoria luptei dintre bine și rău, 

Lorena Amelia Aria

precum și importanța alegerii binelui, senti-
mentele devin mai puternice și pentru că firea 
noastră pământească VREA, tindem să nu mai 
ținem cont decât de dorința de moment. 

Ce este de făcut atunci? 
Ellen White spune: „Noi trebuie să 

ajungem să avem convingeri mai clare despre 
Domnul Hristos și o înțelegere mai bună a 
valorii realităților veșnice.” (Calea către Hristos, 
pg. 99). 

„Trebuie să înțelegem mai bine valoa-
rea adevărurilor Cuvântului lui Dumnezeu și 
pericolul de a îngădui ca mințile noastre să fie 
abătute de la ele de către marele amăgitor.” (Divi-
na vindecare, pg. 451).

Observăm aici că nu este de ajuns să 
înțelegi, să fii convins, ci o importantă nevoie 
a noastră este acel discernământ spiritual, mai 
„clar”, mai „bun”, un discernământ care, nu nu-
mai că ne descoperă valoarea intereselor noastre 
veșnice, ci ne implementează în inimă principiul 
și puterea de a hotărî pentru bine. 

Iar acest discernământ prezent în minte 
și inimă va fi mai puternic decât dorința firii 
noastre rele, va fi o putere care, în momentele 
de luptă, ne va ajuta să ne dăm seama de lipsa de 
valoare a ceea ce atrage simțurile și ne va orienta 

 „Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești: 
sunt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.” (Galateni 5:17)

Puterea  
discernamântului 

spiritual
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către alegerea lucrurilor mai înal- te 
pe care le vom aprecia la adevărata 
lor valoare.

„Hristos deschide tezaurul como-
rilor universului pentru noi și, prin El, 
ne este dăruită puterea de a discerne și 
de a aprecia aceste comori infinite.” 
(Educația, pg. 28). 

Acest paragraf subliniază din 
nou importanța aprecierii comori-
lor infinite: în fața tendinței de a fi furați de ceea 
ce izbește ochiul, avem nevoie de a pune preț pe 
ceea putem privi doar prin ochii credinței, iar 
modul în care putem face acest lucru este expus 
în mod simplu tot în paragraful de mai sus: prin 
El. Cerându-I, vom obține. 

Duhul Sfânt lucrează în mod continuu asu-
pra inimilor noastre, dar în timpul comuniunii 
personale a sufletului cu Dumnezeu, mintea ne 
va fi deschisă pentru ca Duhul Sfânt să sădească 
principii stabile și puternice, prin studiul Cuvân-
tului și rugăciune.

Am descoperit că există factori care întăresc 
și factori care slăbesc acest discernământ, căci 
noi suntem în permanență supuși unor influențe 
pozitive sau negative, care ne modelează gânduri-
le, principiile și raportarea la viață. 

Factori negativi
În primul rând păcatul este cel care întunecă 

mintea, slăbește voința și ne distruge capacitatea 
spirituală. Încălcarea conștiinței noastre prin 
compromis cu răul ne va plasa într-o poziție din 
care ne va fi greu să apreciem realitatea spirituală. 
Mântuitorul are puterea de a reface voința noas-
tră pervertită și capacitatea pierdută.

„Dacă urmați o cale greșită și vă îngăduiți 
obiceiuri incorecte de a mânca, slăbindu-vă prin 
aceasta puterile intelectuale, nu veți pune acel 
mare preț pe viața veșnică și pe mântuire care 
vă va inspira să vă rânduiți viața după viața lui 
Hristos.” (Dietă și hrană, pg 47).

Observăm că un important factor negativ 
este viețuirea nesănătoasă. Ca reformatori noi 
susținem un stil de viață sănătos în vederea bu-
năstării noastre fizice, dar scopul principal al lui 
Dumnezeu este menținerea puterilor intelectuale 
în receptivitate față de impresiile Duhului Sfânt. 

Egoismul și umblarea după câștig ne vor lega 
cu siguranță afecțiunile de cele pământești. Ellen 
White amintește faptul că „mintea care a fost atât 
de mult timp absorbită de interesele egoiste, nu 
mai poate înțelege valoarea lucrurilor veșnice.” 
(Minte, caracter, personalitate,  vol. 1, pg. 339). 

În alergarea noastră după diplome și succes, 
suntem în pericolul de a uita de propria mântuire 
și de importanța incomparabilă a diplomei de 
absolvent al vieții de credință și succesul obținerii 
neprihănirii. 

Iar, legat de acestea din urmă, „grija și 
complicațiile pe care le presupune strângerea de 
comori pe pământ nu ne mai lasă nici timp și nici 
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dorința de a aprecia valoarea bogățiilor veșnice.” 
(Solii alese, pg. 127).

Să nu lăsăm stresul și grijile unei cariere să ne 
ia dinaintea ochilor noștri ținta vrednică de atins 
și scopul pentru care am fost creați. 

Factori pozitivi
După cum am menționat mai sus, primul și 

cel mai important lucru este comuniunea în taină a 
sufletului cu Dumnezeu, prin rugăciune și studiu. 

„Acest studiu nu numai că va depozita în 
minte cea mai valoroasă cunoaștere, ci va întări 
și va extinde puterile intelectuale, conferind 
capacitatea de a aprecia corect lucrurile veșnice.” 
(Slujitorii Evangheliei, pg. 76).

„Efortul de a înțelege și de a aprecia marile 
teme ale Scripturii va lărgi orizonturile gândirii.” 
Observăm aici că nu trebuie să ne mulțumim cu 
o citire ocazională a Scripturii, ci noi trebuie să 
ne angajăm puterile noastre intelectuale într-
un efort al înțelegerii Cuvântului lui Dumnezeu, 
care va fi binecuvântat prin dezvoltarea gândirii. 

Nu în ultimul rând, ne este atrasă atenția 
asupra dezvoltării facultăților noastre în această 
viață. Umilința nu înseamnă mediocritate, noi 
nu trebuie să ne mulțumim cu un nivel scăzut, ci 
Dumnezeu ne cere să atingem cel mai înalt nivel 

de dezvoltare. Acest lucru ne va ajuta să apreciem 
slava lucrurilor viitoare:

„Capacitatea de a aprecia slava pe care 
„ochiul nu a văzut-o și nici urechea nu a auzit-o“ 
va fi proporțională cu realizările atinse prin cul-
tivarea facultăților în această viață.” (Review and 
Herald, 21 iunie 1877).

Astfel, noi tinerii, avem nevoie de o per-
manentă dezvoltare a minții printr-un studiu 
consecvent al Cuvântului Sfânt, care ne va întări 
principiile, ne va mări capacitatea de înțelegere a 
importanței destinului nostru veșnic și ne va păzi 
de factorii negativi ce vin să ne dezechilibreze și 
să ne facă să tânjim după atracțiile variate, unele 
aparent nevinovate, ale acestui pământ.

„Căci cel neprihănit de șapte ori cade, și se 
ridică.” (Proverbele 24:16).

Niciodată să nu ne lăsăm descurajați de 
eșec și cădere. Avem un Mântuitor care dorește 
din toată inima să ne ajute și să ne susțină. Să Îl 
rugăm să ne întărească, iar El nu ne va părăsi. 

Fie ca Domnul să ne impresioneze inimile cu 
privire la importanța intereselor noastre veșnice, 
să ne imprime în minte principii stabile pentru a 
le aprecia la înalta lor valoare, și să ne țină stator-
nici în luptele zilnice pe care le înfruntăm în viața 
de tineri creștini.
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Steaua lui Iacov
Daniela Picu

Există o credință populară po-
trivit căreia Dumnezeu nu face 
cunoscut viitorul, din contră 
El obișnuind să-i surprindă 

pe oameni cu întâmplări neprevăzute, 
neașteptate. 

Contrar acesteia, din cele mai vechi 
timpuri avem dovezi incontestabile că 
„Domnul Dumnezeu nu face nimic fără 
să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi 
proroci.” (Amos 3:7).

Chiar de la căderea în păcat, omul 
nu a fost lăsat în confuzie cu privire la ce 
urma să se întâmple. Lui i-a fost descope-
rit că va exista un război continuu între 
femeie și șarpe, dar și asigurarea că, deși 
călcâiul femeii va fi zdrobit, sămânța ei va 
zdrobi capul șarpelui. (Geneza 3:15). 

Mai târziu, când „răutatea omului 
era mare pe pământ” și „toate întocmirile 
gândurilor din inima lui erau îndreptate în 
fiecare zi numai spre rău” (Geneza 6:5), iar 
Dumnezeu a decis să șteargă de pe fața pă-
mântului omul pe care-l făcuse (vers. 7), El 
a făcut cunoscut lucrul acesta cu mult timp 
înainte, când a spus că „Duhul Meu nu va 
rămâne pururi în om...” (Geneza 6:3). 

Alte exemple de descoperiri avem: re-
feritor la potop, Noe primind detalii clare 
cu privire la desfășurarea evenimentului; 
la distrugerea Sodomei, Avraam fiind cel 
căruia Dumnezeu i-a relatat ce urma să 
întâmple etc. 

În istoria biblică au existat persoane a 
căror profesie era aceea de profet, dar nu 
numai acestora Se descoperea Dumnezeu. 
Important este că El Și-a făcut cunoscută 

lucrarea, anunțând dinainte ce avea de 
gând să facă. 

Dacă ar fi să definim profeții poate 
i-am caracteriza ca fiind niște oameni 
integri, dedicați slujbei solemne pe care 
o aveau, aceea de a primi informați de la 
Dumnezeu și a le transmite mai departe. 
Nu întotdeauna însă lucrurile au stat astfel. 
Au existat și profeți de care Dumnezeu s-a 
folosit în folosul oamenilor, dar a căror 
viață nu a reflectat întocmai ceea ce Dum-
nezeu aștepta de la ei. 

Balaam este unul dintre aceștia. Despre 
el aflăm că „fusese cândva un om bun și un 
profet al lui Dumnezeu; dar decăzuse și se 
lăsase pradă lăcomiei după avere; dar el încă 
mai mărturisea a fi slujitor al Celui Prea 
Înalt.” (Patriarhi și profeți, cap. 40: Balaam). 

Cu toate acestea, deși se afla pe un drum 
greșit, în timp ce încerca să satisfacă dorința 
diabolică a unui rege păgân, de a blestema 
pe poporul lui Dumnezeu, în schimbul unui 
câștig, el a rostit o profeție a cărei împlinire a 
avut loc mulți ani mai târziu. 

Privind din vârful dealului la corturile 
lui Israel care se înșirau în vale, făcându-i 
cunoscut regelui Moabului că „împăratul 
lui Israel se va înălța mai presus de Agag 
(nume generic pentru împărații amaleciți) 
și împărăția lui ajunge puternică” (Numeri 
24:7), Balaam a rostit în cele din urmă 
o profeție interesantă cu privire la Răs-
cumpărătorul lumii și la nimicirea finală 
a vrăjmașilor lui Dumnezeu: „Îl văd, dar 
nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O 
stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire 
se ridică din Israel. El străpunge laturile 
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Moabului și prăpădește pe toţi copiii lui 
Set.” (Numeri 24:17). 

Un cititor superficial nu găsește, 
poate, o descoperire importantă în aceste 
cuvinte. Mintea limitată la prezent refuză 
să creadă că printre cuvintele metafo-
rice rostite de Balaam, s-ar putea găsi 
descoperiri interesante pentru un timp 
îndepărtat, deși acesta a vorbit destul de 
clar: „Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar 
nu de aproape.”

Cine era Cel descoperit prin profeția 
lui Balaam, descendent al lui Iacov, 
care urma să elibereze pe Israel de toți 
dușmanii săi? 

Cu puțin timp înainte de venirea 
Domnului Hristos pentru prima dată în 
lume, un grup de cercetători din Răsărit 
„atunci când au studiat cerurile înstelate 
și au căutat să pătrundă taina ascunsă în 
căile lor luminoase, au contemplat gloria 
Creatorului. Căutând să înțeleagă mai 
bine, ei s-au îndreptat spre Scripturile 
evreilor. În țara lor, scrierile profetice, 
care preziceau venirea unui învățător di-
vin, au fost păstrate ca o comoară. Balaam 
făcea parte din rândul magilor, deși când-
va fusese un profet al lui Dumnezeu... iar 
proorociile lui trecuseră prin tradiție de 
la generație la generație.” (Hristos, lumina 
lumii, cap. 6: „I-am văzut steaua”).  

„În acea noapte, când slava lui Dum-
nezeu se revărsa pe dealurile Betleemu-
lui, magii au văzut pe ceruri o lumină 
misterioasă. Când lumina s-a stins, o stea 
luminoasă a apărut și zăbovea pe cer. Nu 
era nici stea fixă, nici planetă, și fenome-
nul a trezit cel mai viu interes. Acea stea 
era o grupă depărtată de îngeri luminoși, 
dar magii nu știau lucrul acesta. Cu toate 
acestea, ei simţeau că steaua are pentru ei 
o deosebită însemnătate. Ei i-au consultat 

pe preoţi și pe filozofi și au cercetat sulurile 
vechilor cronici. Profeţia lui Balaam glăsuia 
astfel: „O stea răsare din Iacov. Un toiag 
de cârmuire se ridică din Israel” (Numeri 
24:17). Să fi fost această stea neobișnuită 
trimisă ca un prevestitor al Celui Făgăduit? 
Magii au întâmpinat cu bucurie lumina 
adevărului trimis din cer; acum, ea se revăr-
sa asupra lor în raze tot mai strălucitoare. 
Prin vise, au fost îndrumaţi să meargă să-L 
caute pe Prinţul nou-născut.” (Idem). 

 „După ce S-a născut Isus în Betleemul 
din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată 
că au venit niște magi din răsărit la Ieru-
salim și au întrebat: „Unde este Împăratul 
de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am 
văzut steaua în răsărit și am venit să ne 
închinăm Lui.” (Matei 2:1, 2).

Spre surprinderea lor, când au ajuns 
la Ierusalim, unde credeau că vor găsi mari 
pregătiri în vederea întâmpinării pruncului 
anunțat, nu au găsit pe nimeni care să știe 
măcar că urma să Se nască. 

Steaua lui Iacov
Veți spune că Balaam a fost oarecum 

neclar, nestabilind precis din care fiu al lui 
Iacov urma să se nască Mântuitorul. El spu-
ne doar „o stea răsare din Iacov”, Iacov fiind 
nepotul lui Avraam. Nu știm de ce Balaam 
a făcut doar această descoperire, dar știm că 
Iacov însuși știa cine este purtătorul seminței 
pentru nașterea Domnului Isus. În binecu-
vântarea rostită asupra fiilor săi, înainte de 
moartea sa, el spune: „Toiagul de domnie 
nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de 
cârmuire dintre picioarele lui, până va veni 
Șilo.” (Geneza 49:10). Știm foarte bine că 
Iacov îi iubea foarte mult pe Iosif și pe Beni-
amin, aceștia fiind singurii urmași ai soției pe 
care o iubea, Rahela. În plus, primul născut 
al său era Ruben, fiul soției sale Lea. 
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De ce nu a prezis el nașterea lui Mesia 
din niciunul dintre aceștia? Spunând că 
Iuda va fi seminția aleasă, Iacov a demon-
strat că nu el a stabilit lucrul acesta, ci cu-
vintele rostite de el erau cuvinte profetice. 

Contrar așteptărilor
Întâlnim în această întâmplare cel 

puțin două clase de așteptători și două fe-
luri de reacții la aflarea veștii despre steaua 
miraculoasă:
•	 Magii au descoperit o stea deosebită 

și au urmat-o, convinși că ea îi va duce 
la Prințul așteptat

•	 Conducătorii și poporul, în majorita-
te, descendenți ai lui Iacov, cel din care 
urma să se ivească o stea, sunt nepăsă-
tori față de mersul evenimentelor 
Mai mult: 

•	 Magii sunt bucuroși să întâmpine 
prințul nou născut (Matei 2:10),

•	 Conducătorii iudei își mențin nepă-
sarea și, cu toate că văd preocuparea 
magilor și a lui Irod, stârnit de aceștia, 
ei nu sunt interesați deloc de ce urma 
să se întâmple. 
Deși nepăsarea domnea în poporul 

ales, care ar fi trebuit să fie cel mai interesat 
de venirea Mântuitorului, „în afara naţiunii 
iudaice, au existat bărbaţi care au prevestit 
ivirea unui învăţător dumnezeiesc. Oame-
nii aceștia cercetau adevărul și lor le-a fost 
împărtășit Spiritul Inspiraţiei divine. Unul 
după altul, ca stelele pe cerul întunecat, 
s-au ridicat asemenea învăţători. Cuvintele 
lor profetice aprinseseră nădejdea în inimi-
le miilor de oameni dintre neamuri.

De sute de ani, Biblia fusese tradusă în 
limba greacă, pe atunci vorbită de toţi în în-
treg Imperiul Roman. Iudeii erau răspândiţi 
pretutindeni și așteptarea lor după venirea 
lui Mesia era, într-o oarecare măsură, împăr-

tășită de neamuri. Printre cei pe care iudeii îi 
numeau păgâni, erau și oameni care înţele-
geau mai bine profeţiile biblice cu privire la 
Mesia decât învăţătorii lui Israel. Erau unii 
care aveau speranţa în venirea Sa ca eliberator 
de sub robia păcatului. Filozofii timpului se 
străduiau să pătrundă tainele din învăţătura 
și ritualurile iudaice. Dar bigotismul iudeilor 
împiedica răspândirea luminii. Urmărind 
menţinerea separării dintre ei și celelalte 
naţiuni, ei nu erau dispuși să împărtășească 
și altora cunoștinţa pe care încă o aveau cu 
privire la serviciile simbolice.” (Hristos, lumina 
lumii, cap. 3: Împlinirea vremii). 

Astăzi, ca și în trecut
Trăim astăzi un timp solemn, timp în 

care așteptăm ca Domnul Hristos să Se în-
toarcă din nou pe pământ. Majoritatea citi-
torilor acestor rânduri fac parte din poporul 
așteptător. Care este atitudinea noastră cu 
privire la semnele prevestitoare ale reîntoar-
cerii Domnului Hristos? Avem noi cumva 
prejudecăți cu privire la întoarcerea Sa? 

Împiedicăm noi, prin comportamentul 
nostru, pe cei care, deși nu fac parte din 
poporul lui Dumnezeu, sunt mai interesați 
decât noi? Să nu uităm că Dumnezeu are 
suflete prețioase în bisericile decăzute și 
în lume, în general. Oameni sinceri sunt 
pretutindeni și aceștia, asemenea magilor 
din vechime, studiază profeția și așteaptă 
cu nerăbdare ca Domnul Hristos să vină 
să-i ia acasă. Ei se vor atașa în cele din urmă 
celor care cred asemenea lor și vor fi gata 
să-L întâmpine, în timp ce alții, care doar au 
pretins că sunt interesați de eveniment, se vor 
depărta treptat, devenind tot mai nepăsători, 
mai absorbiți de preocupările din prezent. 

Îmi doresc ca istoria biblică să fie o 
lecție utilă pentru noi, iar profeția să fie un 
ghid sigur pentru fiecare dintre noi.
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Alina Rădoiaș

A
 îmbătrâni frumos este o artă, un  

  exercițiu de acceptare, de împă- 
  care cu sine însuși, cu trecutul, cu 
frustrările, de conservare a unui 

spirit liber, este momentul în care poți descoperi 
cu imensă bucurie că inima nu poate îmbătrâni…

Bătrânețea este o provocare. Specialiștii spun 
că vârsta de 60 de ani este ideală pentru începutul 
unui anume antrenament psihic, unul în care 
ajungi să înveți să te simți bine cu tine însuți, să 
cultivi plăceri cărora până acum nu le-ai oferit 
multă atenție, precum contemplarea naturii, 
meditația, gustul pentru muzică… Este timpul în 
care să-ți oferi timp pentru tine, o investiție care va 
fi sursa ta de energie pentru următorii ani, care îți 
va umple singurătatea și care te va menține activ, 
dacă nu fizic, cel puțin psihic, spiritual, sufletește. 
Însă, în afară de echilibrul interior pe care trebuie 
să îl pregătim din timp cu grijă, o bătrânețe tihnită 
depinde de calitatea relațiilor cu ceilalți membri 
ai familiei, cu vecinii, cu frații de aceeași credință, 
relație pe care, de asemenea, trebuie să o cultivăm 
cu grijă încă de când suntem tineri.

Unul din cele mai costisitoare tributuri pe 
care le plătim modernizării societății este pier-
derea calității relațiilor sociale, în ciuda sporirii 
posibilităților tehnologice de comunicare.

Astfel, avem atâtea facturi și rate de plătit, 
atâtea cumpărături de făcut încât avem nevoie 
să muncim din zori și până în noapte. Așa a luat 
naștere necesitatea de a ne duce copiii mici la 
creșe și grădinițe, iar bătrânii la azil. În funcție de 
posibilitățile materiale există și alte variante mai 
liniștitoare de conștiință: bona și un îngrijitor de 
bătrâni plătit, în mâinile cărora putem încredința 

pe cei dragi ai noștri. Rezultă de aici un echilibru 
dureros: părinții își duc copiii la creșă, copiii își 
duc părinții la azil. „Dar între voi, să nu fie așa.” 
Calea prescrisă de Dumnezeu este cea care pro-
mite evitarea necazurilor inutile.

Când începem să ne pregătim o 
bătrânețe fericită

„Copiii trebuie educați să-și iubească și să 
poarte de grijă cu duioșie tatălui și mamei lor. 
Aveți grijă de ei voi înșivă, copiii, căci nicio altă 
mână nu poate îndeplini micile fapte de bunătate 
pe care voi le puteți face față de ei. Căutați ocazii 
prielnice de a împrăștia semințele bunătății.” 
(Căminul adventist, pg. 360).

„Unii părinți sunt responsabili pentru lipsa de 
respect. Când unii părinți îi permit unui copil să 
nu îi respecte în copilărie, îngăduind acestuia să le 
vorbească arțăgos sau chiar aspru, vor avea de cules 
o recoltă groaznică peste ani. Atunci când părinții 
dau greș în a cere ascultare promptă, desăvârșită, 
din partea copiilor lor, ei dau greș în a pune 
temelia cea dreaptă a caracterului copiilor lor. Ei își 
pregătesc copiii spre a-i dezonora pe ei înșiși când 
vor fi bătrâni și aduc întristare inimilor lor când se 
apropie de mormânt, afară de cazul când harul lui 
Dumnezeu intervine și schimbă inimile și caracte-
rele copiilor lor.” (Căminul adventist, pg. 361).

Cei bătrâni împreună cu cei tineri?
„Cel tânăr cu puterea, cel bătrân cu povața” 

și „Cine nu are un bătrân, să-și cumpere”, sunt 
două vechi proverbe românești.

„Există o binecuvântare în strângerea 
laolaltă a celor bătrâni cu cei tineri. Cei tineri 

Radacini  
si ramuri

â â

,
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pot aduce raze de soare în inimile și viețile celor 
vârstnici. Cei care se prind de viață cu din ce 
în ce mai multă greutate, au nevoie de binecu-
vântarea contactului cu optimismul și energia 
sufletească a tinereții. Iar cei tineri pot fi ajutați 
de înțelepciunea și experiența celor bătrâni. Mai 
presus de orice, ei au nevoie să învețe lecția slujirii 
dezinteresate.” (Divina vindecare, pg. 204). 

„Pe cât este posibil, faceți în așa fel, încât 
aceia ai căror peri albi și pași șovăitori arată că 
se apropie de mormânt, să rămână în mijlocul 
prietenilor și reuniunilor familiale. Să se închine 
înconjurați de aceia pe care i-au cunoscut și iubit. 
Să fie îngrijiți de mâini iubitoare și atente.” (Divi-
na vindecare, pg. 204).

„Gândul că copiii au lucrat pentru alinarea 
părinților lor este un gând care aduce mulțumire 
pe toată durata vieții și le vor aduce bucurie, în 
special atunci când ei înșiși au nevoie de împre-
ună simțire și iubire. Aceia ale căror inimi sunt 
pline de iubire vor socoti ca neprețuit privilegiul 
de a ușura calea părinților în momentele când 
aceștia se apropie de mormânt. Ei se vor bucura 
că și-au adus contribuția în a produce mângâiere 
și pace în ultimele zile ale părinților lor iubiți. A 
face altfel, a-i lipsi pe cei în vârstă și neajutorați 
de serviciul plin de bunătate al fiilor și fiicelor, va 
duce la umplerea sufletului cu remușcări, a zilelor 

cu regrete, afară de cazul când inimile noastre nu 
s-au împietrit în așa măsură și n-au devenit reci ca 
o piatră.” (Căminul adventist, pg. 363). 

Să construim aziluri creștine?
„Planul lui Dumnezeu în legătură cu grija 

față de cei în vârstă.
S-a insistat mereu asupra chestiunii purtării 

de grijă față de frații și surorile noastre în vârstă, 
care nu au cămine. Ce poate fi făcut pentru 
ei? Lumina pe care mi-a dat-o Domnul a fost 
repetată: Nu este cel mai bine a înființa instituții 
pentru îngrijirea celor bătrâni, pentru ca să poată 
fi împreună cu alții. Nu este bine nici să fie trimiși 
în afara căminului pentru îngrijire. Ci este bine 
ca membrii fiecărei familii să poarte de grijă rude-
lor lor. Când acest lucru nu este posibil, lucrarea 
aparține bisericii și ea trebuie acceptată atât ca o 
datorie, cât și ca un privilegiu. Toți cei care sunt 
stăpâniți de spiritul lui Hristos îi vor privi pe 
cei neputincioși și bătrâni cu deosebit respect și 
duioșie.” (Căminul adventist, pg. 363). 

Dar dacă s-au purtat rău cu copiii?
„Nu folosiți răzbunarea împotriva 

părinților nedrepți. Cineva spunea astfel despre 
mama sa: „Întotdeauna am urât-o pe mama și 
ea m-a urât totdeauna pe mine.” Aceste cuvinte 
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stau înregistrate în cărțile din ceruri, care vor fi 
deschise și scoase la iveală în ziua judecății, când 
fiecare va fi răsplătit după faptele lui.” (Căminul 
adventist, pg. 362). 

„Dacă copiii socotesc că au fost tratați cu 
asprime în copilărie, le va fi oare de folos în a 
crește în harul și cunoașterea lui Hristos, în a 
reflecta chipul Său, să nutrească un spirit de răz-
bunare față de părinții lor, mai ales când aceștia 
sunt bătrâni și slabi? Oare părinții neajutorați 
nu vor tânji ei după iubirea copiilor lor? Oare 
nevoile tatălui și mamei în vârstă nu vor trezi 
cele mai nobile simțăminte ale inimii și, prin 
harul lui Hristos, părinții să nu fie oare tratați 
cu bunătate, atenție și respect, de către vlăstarele 
lor? Oh, să nu fie inima așa de neînduplecată 
precum oțelul împotriva tatălui și mamei! Cum 
poate, oare, o fiică, pretinzând că este o creștină, 
să nutrească ură împotriva mamei sale, în special 
dacă mama este bolnavă și bătrână? Fie ca 
bunătatea și iubirea, roadele cele mai scumpe ale 
vieții de creștin, să găsească loc în inima copiilor 
spre a fi dovedite față de părinți.” (Căminul adven-
tist, pg. 362). 

„Fiți răbdători în caz de neputință. Cât de 
îngrozitor este gândul ca un copil să-și uras-
că mama, când aceasta este bătrână, slăbită și 
copleșită de neputință, ca un copil. Cu câtă răb-
dare, cu câtă duioșie ar trebui să se poarte copiii 
cu o asemenea mamă! Trebuie rostite cuvinte du-
ioase, care să nu irite spiritul. Un adevărat creștin 
nu va fi niciodată lipsit de bunătate și în nicio 
împrejurare neglijent față de tatăl sau mama sa, ci 
va căuta să acorde atenție poruncii: „Cinstește pe 
tatăl tău și pe mama ta.” Dumnezeu a spus: „Să 
te ridici în fața perilor albi și să cinstești pe cei 
bătrâni...” (Căminul adventist, pg. 362). 

Buna înțelegere între generații rămâne un 
ideal care poate fi atins numai prin Duhul lui 
Dumnezeu, de aceea este nevoie de rugăciuni 
stăruitoare ca Dumnezeu să-și poată îndeplini în 
noi făgăduința Sa: „Iată, voi trimite pe prorocul 
Ilie... el va întoarce inima părinților spre copii și 
inima copiilor spre părinții lor...”.Astfel, conduși 
de Duhul lui Dumnezeu, umblând alături de El, 
putem să îi iubim pe toți aceia pe care îi iubește El. 
Și împreună, vârstnici și tineri, rădăcini și ramuri, 
să creștem spre slava Împărăției lui Dumnezeu.
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Gabriela Răileanu, medic rezident cardiologie

Ce este un acid gras polinesaturat? De ce 
are nevoie organismul nostru de acești 
acizi? Pot fi ei uneori dăunători pentru 
corpul nostru?

Acestea sunt câteva întrebări la care vom 
căuta răspuns în acest articol.

Pentru a funcționa în mod corespunzător, 
corpul uman are nevoie de acizi grași; aproape 
toți pot fi sintetizați din carbohidrați, grăsimi sau 
proteine. Dar există două excepții: acidul linoleic 
și acidul linolenic, care nu pot fi produși de celu-
lele corpului nostru. Ei trebuie suplimentați prin 
dietă și de aceea se numesc acizi grași esențiali. 
Corpul nostru folosește acești acizi pentru a 
produce anumite substanțe (eicosanoizi), care 
acționează ca hormoni și influențează diverse 
funcții ale organismului.

Rolurile acestor acizi grași esențiali în orga-
nism sunt multiple cum ar fi: furnizează material 
pentru eicosanoizi, reprezintă părți ale membra-
nelor celulare, furnizează lipide pentru celulele 
creierului și nervi, promovează creșterea normală 
și vederea, controlează expresia genelor, menține 

protecția tegumentară împotriva pierderii de apă, 
reglează activitatea genetică influențând metabo-
lismul și susținând funcția celulelor imune.

Acidul linolenic este precursorul familiei aci-
zilor grași omega-3, organismul fiind capabil să îl 
transforme în cantități limitate, în alți doi membri 
ai seriei omega-3: acid eicosapentanoic (EPA) și 
acid docosahexanoic (DHA), dar ei se găsesc din 
abundență și în anumite uleiuri de pește.

Beneficiile acizilor omega-3 sunt după cum 
urmează:
– împotriva bolilor cardiace:

•	 împiedică formarea de trombi
•	 reduc trigliceridele plasmatice
•	 încetinesc ateroscleroza
•	 relaxează vasele de sânge, reducând ușor 

tensiunea arterială
•	 protejează împotriva bătăilor cardiace 

neregulate
– creșterea și dezvoltarea copiilor:

•	 dezvoltarea normală a creierului 
(cortex)

•	 vederea normală (dezvoltarea retinei)

            Beneficiile acizilor  
Omega-3 asupra sănătății

„Veți mânca și vă veți sătura, și veți lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru,  
care face minuni cu voi, și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară.” (Ioel 2:26).
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– împotriva cancerelor
•	 pot oferi un grad de protecție împotriva 

anumitor cancere
•	 luptă împotriva inflamației
Acizii grași omega 3 sunt încorporați în toate 

țesuturile, dar în mod special în țesutul neurolo-
gic, în retină și în miocard și sunt importanți prin 
faptul că se inseră între fosfolipidele membranare 
și contribuie la fluiditatea membranei, reprezen-
tând substrat pentru alte lipide funcționale (ex. 
prostacicline).

EPA reglează sinteza de oxid nitric, peroxida-
rea lipidelor și generarea speciilor reactive de oxigen 
în celulele endoteliale derivate din embrion uman. 
EPA promovează neovascularizarea în modelele 
ischemice și îmbunătățește vasodilatația la pacienții 
dislipidemici. Nivelul de EPA s-a asociat de aseme-
nea cu gradul de infiltrare cu macrofage a plăcilor 
carotidiene. Restenoza intra-stent la nivelul arte-
relor coronare a fost mai scăzută la cei cu o dietă 
constând în nivele optime de acizi grași omega-3. 

Totuși, administrarea de acizi grași omega-3 
poate să crească efectele antitrombotice și poate 
să mărească riscul de sângerare, poate crește nive-
lul de LDL-colesterol și în unele studii s-a asociat 
cu creșterea riscului de cancer de prostată.

Care sunt cele mai bune surse?
În tabelul de mai jos sunt precizate sursele de 

acizi grași omega 3:

Unele studii au dovedit că anumite tipuri 
de ulei de alge reprezintă o sursă vegetariană de 
DHA.

Deficitul de acizi grași esențiali poate duce 
la tulburări de reproducere, anomalii ale pielii, 
tulburări hepatice sau renale, retard de creștere la 
copii și tulburări de vedere.

Studiile au demonstrat că nivelul scăzut de 
acizi grași omega 3 în sânge s-a corelat cu tulbu-
rări depresive și anxioase.

De ce cantitate am nevoie?
Aportul recomandat este de 1,6 g acid 

linolenic pe zi pentru bărbați și 1,1 g pe zi pentru 
femei (0,6-1,2% din totalul caloriilor). Totuși, 
doza necesară de acizi grași omega 3 pentru a 
reduce nivelul de trigliceride până la 30% este de 
2-3 g/zi.

Există efecte adverse?
În mod obișnuit, acizii grași omega-3 nu au 

efecte adverse, dar atunci când acestea apar ele 
sunt reprezentate de simptome gastro-intestinale 
(indigestie, diaree, eructații).

Care este opinia despre capsule de ulei de 
pește?

Aproximativ 53% din populația SUA utili-
zează suplimente alimentare și „uleiul de pește” 
reprezintă cele mai mult folosite suplimente.

Deși mulți pretind că acestea au capacitatea 
de a vindeca boala, suplimentele de ulei de pește 
pot să crească nivelul LDL- colesterol, pot să 
prelungească timpul de sângerare și pot interfera 
cu vindecarea rănilor și suprima funcțiile imune. 
Un alt dezavantaj al suplimentelor este că sunt 
făcute din pielea și ficatul peștelui, care conțin 
concentrații toxice de pesticide și de metale grele 
(ex. Mercur), acestea fiind mult mai concentrate 
în capsule comparative cu peștele însuși.

În plus, capsulele conțin nivele ridicate de 
vitamina A și D, care pot fi potențial toxice dacă 
sunt utilizate în doze mari.

Pe lângă faptul că sunt riscante, suplimentele 
sunt de asemenea și costisitoare.

Există unele dovezi însă, că acizii omega-3 
ar putea fi uneori utili în ameliorarea simptome-

Surse alimentare de acizi grași omega-3

Acid linolenic

EPA și DHA

uleiuri: rapiță, in, soia, nuci, 
germeni de grâu

nuci și semințe: nuci, semințe 
de in, boabe de soia

vegetale: boabe de soia
lapte de mamă
pești de apă rece: macrou, 

somon, lufar, mugilid, hamsie, 
hering, păstrăv, sardine, ton

alimente suplimentate inclu-
sive paste, cereale, suc, ouă de la 
păsări hrănite cu dietă bogată în 
acizi grași omega-3.
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lor din poliartrita reumatoidă (redoare matinală 
mai scurtă, inflamație și durere mai puțină la 
nivel articular și necesar mai scăzut de medi-
camente anti-inflamatoare pentru a controla 
simptomele).

Studiile au arătat că acizii grași omega-3 
(care se găsesc în alimente, nu în suplimente) 
pot fi protective pentru încetinirea progresiei 
degenerescenței maculare legată de vârstă.

Descoperirile din studiile privind efectul 
protectiv al suplimentelor de acizi omega-3 în 
bolile cardiovasculare sunt controversate.

În 2012 două grupuri de oameni de știință 
au elaborat 2 meta-analize: un grup a analizat 
studii în populații cu istoric de boală cardiacă și 
alt grup a analizat studii în populații cu și fără 
istoric de boală cardiacă și au încercat să descope-
re dacă utilizarea suplimentelor de acizi omega-3 
este protectivă pentru boala cardiovasculară. 
Niciuna din meta-analize nu a obținut dovezi 
convingătoare.

Apoi, în 2014, niște cercetători au studiat 
rezultatele celor mai noi studii despre omega-3. 
Doar 1 din 9 studii au găsit dovezi semnificative 
privind efectele benefice ale omega-3 în relație cu 
bolile cardio-vasculare.

Studiile au încercat să descopere dacă supli-
mentele de acizi omega-3 pot fi utile în tratarea 
bolilor precum alergii, astm, cașexie asociată 
cancerului, boala Crohn, fibroză chistică, diabet, 
boală renală, lupus, crampe menstruale, obezita-
te, osteoporoză și colită ulcero-hemoragică sau 
rezultate post-transplant de organe, însă nu a pu-
tut fi trasă nicio concluzie utilă în aceste privințe.

Mulți medici, pentru a suplimenta necesarul 
de acizi omega-3, recomandă pacienților lor o die-
tă care include pește gras de 2-3 ori pe săptămână. 
Ei menționează de asemenea că peștele ar trebuie 
copt, preparat la grătar sau fiert mai degrabă decât 
să fie prăjit sau înghețat pentru a conține mai 
mult EPA și DHA. Dar se ridică o întrebare:

Este peștele sigur ca să fie consumat?
Studiile au demonstrat că peștele este con-

taminat cu toxine. Unele specii sunt mult mai 
contaminate decât altele: macrou, rechin, peștele 
spadă, ton.

Anumite grupuri populaționale sunt 
predispuse unui risc mai mare de contaminare. 
Femeile însărcinate și copiii sunt mai sensibili 
la contaminanți decât alții. Persoanele cu boală 
cardiacă preexistentă pot suferi agravarea bolii.
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Clinicienii se confruntă adesea cu întreba-
rea din partea populației sănătoase cu privire 
la rolul suplimentelor de acizi omega-3 pentru 
menținerea sănătății și prevenția bolii. Dovezile 
sunt neclare. Totuși sfatul este de a nu folosi su-
plimente de omega-3 pentru a înlocui un stil de 
viață sănătos, incluzând alte componente ale unei 
diete sănătoase, activitate fizică regulată sau pen-
tru a înlocui îngrijirile medicale convenționale 
sau a amâna consultarea unui medic cu privire la 
o problemă de sănătate.

În timp ce datele sunt controversate, este 
nevoie de mai multe studii prospective pentru a 
descoperi dacă există anumite beneficii ale acizi-
lor omega-3, pentru prevenția primară a bolilor.

Vegetarienii și acizii omega-3
Când vorbim despre vegetarieni, se naște o 

întrebare: De unde își procură ei necesarul de 
omega-3, dacă nu consumă pește?

Cunoaștem că Dumnezeu, atunci când l-a 
creat pe om, i-a dat o dietă vegetariană și după 
căderea în păcat, dieta omului a fost schimbată 
puțin câte puțin, ulterior ajungând să fie tot 
mai pervertită până la a consuma carne și pește. 
Acum, Domnul ne cheamă să revenim la o 
dietă cât mai apropiată de dieta originară. Și, în 
particular, vorbind despre acizii grași esențiali 
omega-3, mulți pot spune că vegetarienii sunt 
deficitari în această privință.

Totuși, făgăduința Domnului este că „veți 
mânca și vă veți sătura … și poporul Meu nu va mai 
fi de ocară”. Într-adevăr, poporul lui Dumnezeu 

este făcut de ocară atunci când, promovând o dietă 
vegetariană, este uneori la fel de bolnav ca acei care 
consumă carne sau, alteori, chiar mai bolnav decât 
aceștia. Este Domnul slăvit prin aceasta? A fost 
planul lui Dumnezeu să facă din poporul Lui un 
popor de bolnavi, atunci când le-a descoperit lumi-
na despre reforma sănătății? În mod absolut, nu! Și 
vă voi explica în ce mod Dumnezeu nu Își va lăsa 
poporul Lui de ocară, chiar și în ceea ce privește 
problema aceasta a acizilor grași esențiali. 

Dacă ne întoarcem la începutul acestui arti-
col, putem să găsim precizarea faptului că unul 
dintre membrii familiei omega-3 se găsește în 
uleiuri, nuci și semințe cum ar fi soia, in și așa mai 
departe. Și minunea este că din acest membru al 
acizilor omega-3, corpul nostru poate produce, 
într-o anumită măsură, pe ceilalți doi membri ai 
familiei. Nu este aceasta interesant?

Ce trebuie să facem atunci? Nimic altceva 
decât să avem o dietă variată, cu conținut bogat 
din aceste semințe și nuci preparate în diverse 
feluri și în acest fel putem avea aportul optim de 
acizi grași. Și de asemenea să păstrăm în minte 
că avem nevoie să fim echilibrați în toate, dar în 
mod special în dietă.

Referințe:
Human Nutrition, Gutbrie HA, Picciano MF, 

1995, pg. 126-39.
Nutrition – Concepts and Controversies, Sizer F, 

Whitney E, 2006, pg. 154-158.
Nutrition & Diet Therapy, DeBruyne LK, 

Pinna K, Whitney E, 2008, pg. 63-74.
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Vești din Eden…

Ne apropiem de încheierea anului 
2017, ocazie de a privi în urmă la anul 
pe care îl încheiem, și de a face un 
bilanț. A fost un an plin de activitate, 

cu nenumărate binecuvântări, la sfârșitul căruia 
putem spune din nou: „Până aici Dumnezeu 
ne-a ajutat!” Suntem pe punctul de a începe 
ultima serie din an la momentul scrierii acestor 
rânduri, și până acum am avut bucuria să întâm-
pinăm 486 pacienți, așteptând pentru această 
ultimă serie 45 pacienți. Dincolo de cifre, care 
pentru unii pot să însemne foarte puțin, pentru 
noi acest an a fost o dovadă în plus că Dumne-
zeu vrea ca această lucrare și activități de acest 
fel să ducă oamenilor care ne înconjoară mesajul 
pe care îl credem. 

Făcând, deci, un bilanț al activității noastre 
și o evidență a celor ce ne-au trecut pragul, 
am constatat că din totalul pacienților de anul 
acesta, 20 pacienți au fost din Germania, 5 din 
Austria, 9 din Italia, 2 din Spania, 4 din Franța, 
2 din Belgia, 2 din Danemarca, 1 din Suedia, 2 
din Norvegia, 1 din Macedonia, 1 din Grecia, 

2 din Australia, 3 din Elveția (dintre care 2 
originari din Filipine), 1 din Ucraina, 15 din 
Republica Moldova și restul din România. Din-
tre toți, doar 68 împărtășeau credința noastră, 
ceilalți fiind de diferite alte orientări religioase 
(ortodocși, catolici, baptiști, creștini după evan-
ghelie, penticostali, adventiști, independenți, 
musulmani, etc.). 

Pe de altă parte, și din partea celor care 
au sprijinit lucrarea de la Eden prin servicii de 
voluntariat putem observa că am primit, de 
asemenea,  ajutor din diferite colțuri ale globu-
lui.  Astfel, au lucrat pentru buna funcționare 
a lucrării de la Eden, alături de salariații noștri, 
voluntari din Ungaria (2 persoane), din Repu-
blica Moldova (2 persoane), din Ucraina (1 per-
soană), iar din România am avut sprijinul mai 
multor surori și frați din: Pocioveliște, Oradea, 
Făget, Cocorăști, și alte localități… Ne bucurăm 
pentru felul în care au contribuit la înaintarea 
acestei lucrări prin îngriji medicale, vorbe bune, 
cântări, poezii și o influență plăcută. Deși de 
unii ne-am despărțit pentru mult timp, sperăm 
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că atunci când ne vom revedea peste ani, vor fi 
la fel de binevoitori să ajute această lucrare prin 
cunoștințele și experiența mai bogată pe care au 
acumulat-o între timp. 

De-a lungul lui 2017, au fost o serie de rea-
lizări pentru care ne bucurăm în mod deosebit 
acum la sfârșit de an. Deși în numărul trecut 
relatam despre unele pagube suferite din cauza 
grindinei în luna septembrie, între timp acestea 
au fost remediate și, prin intermediul unui fost 
pacient, am reușit să luăm legătura cu o firmă 
ce comercializează panouri solare, astfel încât 
să suplimentăm numărul de panouri pe care le 
foloseam. Acum suntem în curs de montare a 
încă 2 boilere și 6 panouri aferente, care folosesc 
lumina solară pentru a produce apa caldă (folo-
sită la noi în cantități foarte mari). 

Ne bucurăm că Dumnezeu trimite în 
mijlocul nostru pacienți cu spirit de observație 
și dispuși, totodată, să sprijine lucrarea de la 
Eden. Astfel, o pacientă din Germania, care 
ne-a vizitat în ultima parte a acestui an, a 
sponsorizat montarea de mânere din inox la 
căzile de tratamente. O altă fostă pacientă, care 
a revenit în instituție după mai mulți ani în care 
nu ne-a mai vizitat, recunoscătoare că a reușit 
să depășească starea de depresie survenită în 
urma pierderii soțului ei decedat în luna iulie a 

acestui an, a făcut o donație de 500 euro. Prin 
intermediul unor foști pacienți din Germania, 
o firmă nemțească ne-a oferit produse textile, 
transportate apoi până la Eden de frați generoși 
din România. Și exemplele ar putea continua.

Importante în buna desfășurare a activității 
de la Eden au fost și zarzavaturile, fructele 
și legumele oferite din partea fraților din 
conferințele Ardealul de Sud și Moldova și, nu 
în ultimul rând, darurile strânse în comunitățile 
locale în lunile aprilie și respectiv octombrie, 
donațiile de cărți pe care le oferim pacienților la 
plecare - toate constituind, parcă, piese care au 
întreținut în mișcare această mare mașinărie a 
Centrului de Sănătate al Bisericii noastre. Pen-
tru fiecare dintre aceste daruri mulțumim sincer 
fiecărui dăruitor, chiar dacă nu vă cunoaștem, și 
Domnului, care v-a mișcat inima să jertfiți fie-
care pentru această cauză. Chiar dacă poate nu 
ați ajuns în persoană aici... darul dumneavoastră 
v-a luat-o înainte! Și cu inimă caldă vă așteptăm 
și pe dumneavoastră, ca să vă odihniți sau să vă 
tratați, dacă e cazul.

Am avut bucuria să auzim diferiți pacienți 
exprimându-și fericirea pentru timpul petrecut 
la Eden și pentru cele auzite aici. Am avut ocazia 
să vedem sanatoriul devenind neîncăpător după 
ce persoane care doriseră să se interneze în una 
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din seriile de tratamente, dar cărora li s-a spus că 
nu mai erau locuri, dar vor fi anunțați în cazul în 
care se vor elibera vreunele, au venit chiar fără să 
fi fost anunțați… Și pentru ca lucrurile să nu se 
repete, pacienții care doreau să revină s-au grăbit 
să se înregistreze pentru anul viitor, chiar pentru 
lunile de toamnă, astfel încât există deja o listă 
chiar și pentru luna octombrie 2018.

Am auzit mărturisiri despre cum oameni 
foarte dificili au luat decizii care le-au schimbat 
viața, în urma celor învățate aici (și îi vedem 
pe acești oameni revenind periodic pentru a se 
odihni, pentru a-și „realimenta” mintea și inima 
cu aceste învățături). În spatele tuturor efortu-
rilor umane de a menține această instituție, și 
dincolo de ele, vedem mâna lui Dumnezeu care 
luptă pentru susținerea acestei lucrări. „Domnul 
Dumnezeu este în mijlocul tău, ca un viteaz, 
care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare 
bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai 
putea de veselie pentru tine” (Țefania 3:17).

Acestea au fost câteva informații pe care 
am dorit să vi le facem cunoscut, în urma unui 
rezumat al activității noastre, dar nu este tot 
ceea ce dorim să împărtășim fraților noștri care 
citesc aceste rânduri și, sperăm, se bucură alături 
de noi de experiențe frumoase cu pacienții 
noștri. Există o temere, ceva care ne dă emoții 
ori de câte ori inima noastră se leagă de pacienți 
interesați în mod deosebit de credința noastră, 
care vor să continue să cunoască pe Dumnezeu 
și la casele lor, în localitățile lor de domiciliu. 
Și temerea noastră nu este o lipsă de încredere, 
sau un pesimism. Nu. Este ceva dat de trista 
experiență a unor pacienți care revin la noi și ne 
destăinuie dezamăgirea lor atunci când iau legă-
tura, într-un loc sau altul, cu bisericile noastre. 

Și noi suntem, ca dumneavoastră, oameni 
cu defecte, oameni simpli, dar care am învățat 
că venind aici în contact cu cei care ne citesc pe 
dinafară, avem nevoie să ne purtăm așa încât să 
dăm lumii o parte din lumina pe care o primim 
de la Hristos. Întrebarea care ne frământă este: 
Sunt frații și surorile noastre pregătiți să lumi-
neze mai departe pe cei interesați să viziteze 
și acasă la ei comunitățile noastre? Care este 

impresia pacienților când participă la adunările 
obișnuite ale comunităților noastre de pretutin-
deni? Noi sperăm să se simtă și acolo atrași de 
adevărul lui Dumnezeu, să fie primiți cu căldură 
și să găsească creștini adevărați. Trist este, însă, 
că unii se întorc și ne povestesc dezamăgirile cu 
care se confruntă. 

Recent, unul dintre pacienții care revine 
mereu, caracterizat, de altfel, de o doză mare de 
obiectivitate chiar față de propria persoană, și 
de toleranță față de cei din jur, a vizitat cândva 
biserica din orașul său împreună cu unul dintre 
angajații noștri. Mai fusese și singur, dar a decis 
să însoțească într-un Sabat pe acest angajat al 
nostru, care era în vizită în acel oraș, și, medi-
tând asupra experienței, ne-a spus că nu găsește 
acolo ceea ce dorește. „Am mai fost de câteva 
ori la voi la biserică în orașul meu, povestea 
angajatului pe care-l însoțise… Știi că vorbesc 
sincer… Dacă ar fi și acolo ca la Eden, aș merge 
mereu. Dar așa cum e, nu îmi vine să merg.” 

Poate vă întrebați care erau motivele 
nemulțumirii sale și ce avea de obiectat?  

Se întârzia mereu la program, la Școala de 
Sabat răspunsurile veneau cu întârziere, cu mul-
te comentarii din partea unei aceleiași persoane, 
se devia de la subiect. Acest vorbitor întrerupea 
apoi pe cel ce citea de la amvon la serviciul di-
vin, încercând să-și prezinte ideile personale. Și 
în acea atmosferă neplăcută, nimănui nu părea 
să îi pese că în sală există vizitatori care doreau 
să plece cu ceva nou, care doreau să cunoască un 
adevăr clar, să se roage, să cânte, să învețe și nu 
să participe la dispute. 

Pare ridicol, sau recunoaștem atmosfera? 
Ne mai putem mira de ce o persoană străină de 
adevăr nu e atrasă de un asemenea loc? Suntem 
adesea și noi nemulțumiți de o asemenea atmo-
sferă? Dar cine ne împiedică să o facem altfel, 
așa cum ne-am dori-o? Nu, nu vă gândiți că toți 
participanții la serviciile religioase trebuie să fie 
perfecți, să răspundă corect la întrebări sau să 
țină programe interesante. Dar atunci când sunt 
măcar câțiva creștini vii, autentici, binevoitori, 
plini de amabilitate, ei pot distrage atenția de 
la lucruri mai puțin plăcute, precum culoarea 
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și parfumul unei flori ne atrag atenția spre ea, 
chiar dacă în grădină sunt și spini și buruieni. 

Deși pertinentă, mărturisirea sinceră a 
pacientului nostru a fost greu de primit. Trist 
este, însă, că nu e prima oară când, întrebați de 
pacienți despre comunitățile din orașele din 
care provin ei, suntem cu inima strânsă când ne 
gândim cum vor fi primiți. 

O altă pacientă dintr-o țară îndepărtată, 
care a cerut să ia legătura cu biserica noastră 
de acolo a obiectat faptul că spațiul era rece și 
respingător, iar oamenii erau rezervați și tăcuți, 
deși o întâmpinaseră într-un mod mai accepta-
bil. Un altul, care a participat la o adunare din 
țară a obiectat că se vorbea foarte mult pe lângă 
subiect, frații urmărind, parcă, să își dea unii 
altora „pastile”. Sună familiar? 

Un altul a fost dezamăgit că deși în localita-
tea lui există, într-adevăr, o biserică, sunt frați în 
vârstă și nu se mai adună. 

Scopul acestor rânduri nu este de a stârni o 
muncă de cercetare pentru a afla cine e paci-
entul sau care e orașul. Nu cu acest gând am pre-
zentat acest instantaneu, ci, pentru că, știind cât 
de puțini oameni pun astăzi un preț pe religie, 
și dintre aceștia, cât de puțini se interesează de 
crezul nostru și de motivele pentru care noi 
credem ceea ce credem, e indignant și dureros să 
afli că, odată ajunși între noi (acolo unde fiecare 
e la el acasă) sunt dezamăgiți (dacă nu chiar de-a 

dreptul dezgustați) de o religie rece, de 3 ore la 
adunare în Sabat dimineața, fără nimic atrăgă-
tor în ea sau în cei ce o mărturisesc. 

Cu siguranță, nu aceasta este starea pretutin-
deni; există suflete calde, primitoare, prietenoase, 
între frații noștri. Nu generalizăm, scriind aceste 
rânduri. Credem (și sperăm să nu greșim cu 
aceasta) că aceste cazuri prezentate mai sus nu 
reprezintă nici măcar jumătate din comunitățile 
noastre. E drept, nu trăim între sfinți și în niciun 
caz nu e reprezentativ pentru fiecare loc acest 
incident. Dacă în biserica din care faceți parte 
există, totuși, o astfel de atmosferă, e trist, dar ea 
nu e incorigibilă. Aduceți schimbarea în ea, fiind 
personal un creștin viu, loial față de principii, 
atent față de cei din jur, o binecuvântare!

Dacă faceți parte dintr-o grupă sau comuni-
tate vie, dacă vă bucurați să întâmpinați cu dra-
goste pe cei din biserică și din afară, dacă credeți 
că într-adevăr merită să te afli în această biserică 
pentru că ea învață adevărul, și dacă credeți că 
sunteți dispus să jertfiți timp pentru a-i învăța 
pe oameni cum să trăiască mai bine în viața 
aceasta și cum să o câștige pe cea viitoare, faceți 
front comun cu noi, și lăsați-ne să aflăm pe 
cine putem conta. Și poate într-un alt număr al 
revistei ne povestiți dumneavoastră experiențele 
avute cu pacienții de la Eden…

Cu drag și cu respect creștin, 
Frații voștri de la Eden
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Enoh Cazacu

Ce înseamnă a mărturisi? a spune, a face 
cunoscut, a da mărturie. 

Complexitatea și rezultatul 
mărturisirii 

Domnul Isus a zis: „De aceea, pe oricine mă 
va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și 
Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 
10:32). 

Domnul Isus Și-a dat viața Sa prețioasă pentru 
a salva rasa umană din starea de decădere adusă de 
păcat prin înșelăciunea amăgitoare a diavolului. 
Această veste bună trebuie să fie dusă la fiecare 
ființă umană. Toți oamenii trebuie să știe că există 
o cale de salvare – putem fi salvați prin jertfa 
Domnului Isus. Stă scris: „Voi sunteți martorii Mei 
– zice Domnul – voi și Robul Meu pe care L-am 
ales, ca să știți, ca să Mă credeți și să înțelegeți că Eu 
sunt: înainte de Mine n-a fost făcut niciun Dum-
nezeu și după Mine nu va fi.” (Isaia 43:10).

Oamenii trebuie să cunoască pe adevăratul 
Dumnezeu. Este nevoie ca dragostea Sa să fie des-
coperită. Cine este gata să meargă pentru Dumne-
zeu? În situația de criză din vremea lui Isaia, glasul 
Domnului a întrebat: „Pe cine să trimit și cine va 
merge pentru noi?” (Isaia 6:8). „Ce frumoase sunt 
pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care 
vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, 
care vestesc mântuirea! Picioarele celui ce zice Si-

onului: Dumnezeul tău împărățește.” (Isaia 52:7). 
Spuneți tuturor că Domnul Isus vine, vine să ne 
salveze, vine ca Împărat și Domn.” Domnul Isus 
Și-a dat viața Sa prețioasă pentru a ne salva și de 
aceea toți oamenii trebuie să știe ce trebuie să facă 
pentru a putea fi salvați. Dumnezeu a încredințat 
un mandat divin martorilor Săi; ei trebuie să dea 
mărturie. Ce este Domnul Isus pentru ei? – Stă 
scris: Prin împărtășirea cu alții a harului pe care 
îl primim, putem fi părtași ai binecuvântărilor 
bogate ale lui Dumnezeu.” (Review and Herald, 25 
februarie 1909). 

Un martor are însărcinarea de a pune o 
mărturie adevărată. Fiecare om va fi un martor, fie 
pentru Dumnezeu, fie împotriva Lui, așezându-se 
de partea cea rea. De aceea: Trebuie să ne pregătim 
pentru a da mărturie. 

În ce constă pregătirea?
„Servii lui Hristos nu trebuie să-și lucreze 

cuvântări mai dinainte pentru a se prezenta la ju-
decată. Pregătirea lor trebuie să se facă în fiecare 
zi, adunând adevărurile prețioase din Cuvântul 
lui Dumnezeu ca, prin rugăciune, să-și întărească 
credința. Când urmau să fie duși la judecată, 
Duhul Sfânt urma să le reamintească tocmai 
adevărurile de care aveau nevoie. O străduință 
zilnică, plină de râvnă de a cunoaște pe Dumne-
zeu și pe Isus Hristos pe care L-a trimis, va aduce 

Chemat pentru  
a da mărturie

„„Din pricina Mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților,  
ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor.” (Matei 10:18).
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o putere și o izbândă pentru suflet. Cunoștința 
câștigată prin cercetare zeloasă a Scripturii va fi 
adusă aminte ca un fulger la timpul potrivit. Dar 
dacă unii au neglijat să facă cunoștință personală 
cu cele vorbite de Hristos, dacă nu au probat nici-
odată, în timp de încercare, puterea harului Său, 
nu se pot aștepta ca Duhul Sfânt să le reaminteas-
că cuvintele Lui. Ei trebuie să servească în fiecare 
zi cu iubirea neîmpărțită și apoi să se încreadă în 
El.” (H.L.L., pg. 259). 

„Cel care vrea să-L mărturisească pe 
Hristos, trebuie să-L aibă pe Hristos în inimă.” 
(H.L.L., pg. 261).

Experiența mărturisitorilor 
„Iată că Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul 

lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca 
porumbeii. Iubirea Domnului Isus trebuie să se 
reverse din suflet, printr-o credință vie”. 

Ce se va întâmpla dacă neglijăm să avem o 
experiență vie? Dar pe oricine se va lepăda de Mine 
înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu înaintea 
Tatălui Meu care este în ceruri”. (Matei 10:33). 
Este o mare cinste în a mărturisi pe Domnul Isus, 
este o mare onoare a lăsa ca razele de lumină să 
străbată în sufletul nostru, iar din sufletul nostru să 
pornească razele de lumină către o lume care zace 
în întuneric și păcat. De aceea, dacă ai primit, dă 
mai departe...! Nu poți să dai ce nu ai...!

Există un timp când putem face aceasta: să-L 
căutăm pe Domnul la timp și cât este aproape. 
„Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, 
chemați-L câtă vreme este aproape!” (Isaia 55:6,7). 

Noi nu trebuie să ne lăsăm abătuți prin 
necredință... Luați seama dar, fraților, ca niciunul 
din voi să n-aibă o inimă rea... ci îndemnați-vă 
unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi.” 
(Evrei 3:12-13). 

Căutați-L pe Domnul câtă vreme Se poate 
găsi. Va veni un timp când cei care și-au irosit 
timpul și oportunitățile, vor dori să-L fi căutat. 
„Nimeni să nu se pomenească venind prea târ-
ziu.” Stă scris: „Mai pe urmă au venit și celelalte” 
(Matei 25:11). 

„Încercarea finală va veni la încheierea 
timpului de probă, când va fi prea târziu pentru 

o lucrare de reformă”. (Pildele Domnului, cap. În 
întâmpinarea Mirelui). 

Pe vremea lui Noe, când ușa era deja încu-
iată, când potopul s-a dezlănțuit, oamenii ar fi 
vrut atunci să intre, dar nu au mai putut, pentru 
că „Dumnezeu încuiase ușa”. Trăim într-un timp 
solemn și prețios. Trebuie să ne pregătim să fim o 
mărturie vie!

Domnul Isus vine! Înainte de apariția 
Domnului Isus vine anticrist, apoi vine foametea 
profetizată, de aceea trebuie să devenim înțelepți 
spre mărturie. 

„Iată vin zile, zice Domnul, când voi trimite 
foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete 
de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor 
Domnului.” (Amos 8:11, 12). 

Rolul rugăciunii și studiului Scripturii
Ce efect vor avea asupra celui serios? Sfințire 

– eliberare de păcat. „Sfințește-i prin adevărul Tău, 
cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17). „Dacă 
rămâneți în cuvântul Meu sunteți, în adevăr, uce-
nicii Mei; veți cunoaște adevărul și adevărul vă va 
face slobozi” (Ioan 8:31, 32). 

„Aceia care studiază Biblia, care se sfătuiesc cu 
Dumnezeu și se sprijină pe Domnul Hristos vor fi 
făcuţi în stare să acţioneze cu înţelepciune în toate 
timpurile și în toate situaţiile. Principiile bune 
vor fi ilustrate în viaţa lor zilnică. Lăsaţi numai ca 
adevărul pentru timpul acesta să fie primit în mod 
cordial și să devină temelia caracterului, și aceasta 
va produce trăinicia scopului urmărit, pe care 
ademenirile plăcerii, nestatornicia obiceiurilor, 
dispreţul iubirii de lume și strigătul îngăduinţei de 
sine sunt neputincioase să le influenţeze. Conști-
inţa trebuie să fie iluminată mai întâi, iar voinţa 
trebuie să fie adusă în supunere. Iubirea adevărului 
și a neprihănirii trebuie să domnească în suflet și 
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va apărea astfel un caracter pe care cerul îl poate 
aproba.” (5 T., cap. Educația dată de părinți). 

Caracterul va dovedi ce fel de martori suntem! 
Singura comoară pe care o luăm din lumea aceasta 
este un caracter după asemănarea divină. Acesta va 
fi rezultatul unui creștinism adevărat. 

Avem o mare favoare, șansa aceasta de a fi 
salvați o avem la îndemână. Dumnezeu ne cheamă, 
iar noi trebuie să răspundem, El ne cheamă ca 
martori pentru a da o mărturie vie. 

Solia martorilor lui Dumnezeu pentru 
acest timp

Care este adevărul pentru timpul acesta?
Fiecare din diferitele perioade ale istori-

ei bisericii s-au caracterizat prin evidențierea 
unui adevăr deosebit, specific adaptat nevoilor 
poporului lui Dumnezeu din vremea respectivă. 
Fiecare adevăr nou și-a croit drum prin mijlocul 
urii și împotrivirii. Acei care au fost binecuvântați 
cu lumina lui au fost ispitiți și încercați. Dumne-
zeu dă un adevăr deosebit pentru oamenii care se 
găsesc într-o situație dificilă. Cine îndrăznește să 
refuze vestirea lui? El poruncește slujitorilor Săi 
să vestească ultima chemare de har către lume. Ei 
nu pot să tacă decât cu primejduirea sufletelor 
lor. Trimișii lui Hristos nu se preocupă de urmări. 
Ei trebuie să-și îndeplinească datoria, iar urmă-
rile să le lase pe seama lui Dumnezeu.” (Tragedia 
veacurilor, pg. 559). 

„Când Dumnezeu te cheamă pentru a fi 
martor pentru El, este bine și drept să răspunzi 
chemării și să-ți îndeplinești datoria, iar urmările să 
le lași pe seama lui Dumnezeu. Martorii lui Dum-
nezeu trebuie să dea mărturie, conduși și susținuți 
de Dumnezeu. Stă scris: „Bărbați ai credinței și ai 
rugăciunii vor fi constrânși să meargă cu zel sfânt, 
făcând cunoscut cuvintele pe care Dumnezeu 
li le dă. Păcatele Babilonului vor fi date pe față. 
Urmările dezastruoase ale impunerii rânduieli-
lor bisericii de către autoritatea civilă, amăgirile 
spiritismului înaintarea neobservată, dar rapidă 
a puterii papale, toate vor fi demascate.” (Tragedia 
veacurilor, pg. 556). 

Prin aceste avertizări solemne oamenii vor fi 
treziți. Mii și mii vor auzi cuvinte pe care nu le-au 

auzit niciodată. Cu uimire vor asculta mărturia că 
Babilonul este biserica decăzută din cauza rătăci-
rilor și păcatelor ei, din cauza lepădării adevărului 
trimis pentru ea din cer.” (Idem). 

Martorii lui Dumnezeu urmează exemplul 
Domnului Isus. Ei nu vor trăda însărcinarea 
sfântă. Stă scris: Isus nu Și-a cumpărat pacea prin 
compromisuri. Inima Sa era supraîncărcată de 
iubire pentru neamul omenesc, dar El niciodată 
nu era îngăduitor cu păcatele lor. El le era prea bun 
prieten ca să poată să tacă, când ei mergeau pe o 
cale care ruina sufletul lor, sufletul răscumpărat cu 
propriul Său sânge. El a luptat ca omul să fie sincer 
față de sine însuși, sincer față de interese mari și 
veșnice. Servii lui Hristos sunt chemați la aceeași 
lucrare, ei trebuie să se ferească pentru ca nu cum-
va, căutând să evite neînțelegerea, să înfrângă ade-
vărul. Ei trebuie să urmărească lucrurile care duc 
la pace, dar adevărata pace nu poate să vină prim 
compromiterea principiilor. Și nimeni nu poate 
fi sincer față de principii, fără să exercite opoziția. 
Creștinismul adevărat va avea de suferit opoziție 
pe față din partea fiilor neascultării. Dar Isus a 
îndemnat pe ucenicii Săi, astfel: „Nu vă temeți de 
cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Cei 
sinceri față de Dumnezeu n-au de ce să se teamă 
de puterea omenească, nici de vrăjmășia lui Satan. 
În Hristos este asigurată viața veșnică. Singura lor 
teamă să fie să nu părăsească adevărul și astfel să 
trădeze încrederea cu care i-a onorat Dumnezeu.” 
(H.L.L., pg. 260). 

Ce a spus Domnul Isus? „Mântuitorul a 
îndemnat pe ucenicii Săi să nu spere că vrăjmășia 
lumii față de Evanghelie va fi biruită și că după 
câtva timp opoziția ei va înceta. El a spus: Nu am 
venit să aduc pacea, ci sabia. Producerea acestei 
lupte nu este un efect al Evangheliei, ci urmarea 
împotrivirii față de ea.” (H.L.L., pg. 261). 

Misiunea servului lui Hristos este o însărci-
nare sfântă și onorabilă. Ce vor face însă fariseii 
moderni?

„Când oamenii merg la învățătorii lor de mai 
înainte cu întrebarea răscolitoare: Sunt lucrurile 
așa? Slujitorii populari le prezintă fabule, proro-
cesc lucruri plăcute, pentru a le potoli temerile și 
pentru a le liniști conștiința trezită. Dar în timp 
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ce mulți refuză să se mulțumească cu autoritatea 
oamenilor și vor un așa zice Domnul, slujitorii 
populari, asemenea fariseilor din vechime, plini 
de mânie, vor denunța solia ca fiind de la Satan și 
vor provoca mulțimile iubitoare de păcat să insulte 
și să prigonească pe cei care o vestesc. ” (Tragedia 
veacurilor, pg. 556). 

Conducătorii spirituali vor face eforturi 
aproape supraomenești pentru a îndepărta lumi-
na ca să nu lumineze peste turma lor. Prin toate 
mijloacele lor pe care le au la dispoziție vor încer-
ca să interzică discutarea problemei vitale. Biseri-
ca va face apel la brațul cel puternic al puterii civi-
le și în această lucrare papistașii și protestanții se 
vor uni. Pe măsură ce mișcarea pentru impunerea 
duminicii devine tot mai îndrăzneață și mai hotă-
râtă, va fi chemată în ajutor legea împotriva celor 
ce păzesc porunca a patra. Ei vor fi amenințați cu 
amenzi și întemnițare, iar unora le vor fi oferite 
poziții cu influență și alte beneficii... cu condiția 
să renunțe la credința lor. Dar răspunsul stator-
nic va fi: Arătați-ne din cuvântul lui Dumnezeu 
rătăcirea noastră... În felul acesta lumina (mărtu-
ria clară) va fi dusă la mii de suflete... Ascultarea 
cu sinceritate de Cuvântul lui Dumnezeu va fi 
considerată ca răzvrătire. Orbiți de Satan părinții 
vor exercita asprime și lipsă de înțelegere față de 
copiii lor credincioși, stăpânul sau stăpâna vor 
prigoni pe servul care păzește porunca ... copiii 
vor fi dezmoșteniți și alungați de acasă...” (Tragedia 
veacurilor, pg. 557). 

Ce vor încerca să mai facă păstorii falși? 
Păstorii falși vor bea din vinul Babilonului 

și apoi vor da să bea și prorocilor. De unde știm 
aceasta? Amos 2:11-12; Apocalipsa cap. 17. 

„Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei 
dintre tinerii voștri... Iar voi ați dat nazireilor să bea 
vin și prorocilor le-ați poruncit: nu prorociți. Iar 
Babilonul, Biserica Romano Catolică, îmbată nu 
numai pe cei care ar trebui să rămână credincioși, 
ci și pe împărații pământului (Apocalipsa 17:2). 
Feriți-vă de vinul Babilonului! Nu beți din vinul 
Babilonului! Ce au făcut martorii lui Dumnezeu?

Chemați la o reînsuflețire sfântă... Trebuie să 
reînsuflețim dragostea noastră pentru Hristos și 
pentru alții. Fiecare abatere de la adevăratul efort 

misionar, fiecare eșec de a nutri un spirit misionar, 
a reacționat asupra bisericii și s-a înregistrat un 
declin al spiritualității. Dar, fiecare efort sârguin-
cios care a fost realizat în direcția misionară a adus 
sănătate spirituală bisericii, și nu doar că a crescut 
numărul de membri în biserică, ci a crescut și zelul 
sfânt și bucuria acestora.” (Mărturii speciale pentru 
predicatori, cap. Activitatea bisericii). 

Trebuie să avem dragostea lui Dumnezeu în 
suflet. Dacă dragostea lui Dumnezeu este în inimă, 
aceasta va fi descoperită cu siguranță în iubire tan-
dră față de alții.” (Semnele Timpului, 14 iulie 1909). 

Concluzie
Noi trebuie să realizăm realitatea stării de 

fapt. Suntem în fața evenimentelor finale. Criza 
legii duminicale se află în fața noastră. Martorii 
lui Dumnezeu trebuie să vorbească și să demaște 
amăgirea. Solia și misiunea martorilor este o solie 
de viață și moarte. Oamenilor trebuie să li se spună 
ce trebuie să facă pentru a fi salvați. Adevărul 
trebuie descoperit. Este nevoie de o mărturie vie 
pentru adevăr. 

În acest ceas atât de târziu al lumii noastre 
este nevoie de martori adevărați care să dea o 
mărturie adevărată. Urmarea la această mărturie 
va fi salvarea multor suflete. Nelegiuirea a ajuns la 
punctul culminant. Lumea este în mare confuzie și 
o teroare grozavă va veni asupra ființelor omenești. 
Timpul este foarte aproape. Noi care cunoaștem 
adevărul ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce va 
izbucni asupra lumii, ca o surpriză covârșitoare.” 
(Comentarii biblice, Noul Testament, pg. 219). 

Este bine și drept să credem ce a spus Dumne-
zeu. Să primim avertismentul și să dăm avertizarea. 
Dumnezeu să fie lăudat. 

Misionarii lui Hristos au o mărturie vie. Prin 
viața lor ei vor dovedi ce a făcut Dumnezeu pentru 
ei. Viața lor va fi o mărturie vie...

Lumea și Satan nu se tem de creștinul în 
care trăiește eul... Lumea și Satan vor tremura 
când Hristos Domnul va trăi în noi. Când cei 
credincioși vor avea această experiență, criza finală 
va veni și atunci vor fi văzuți și auziți martorii 
adevărați. 

Dumnezeu să fie lăudat! El să ne ajute! Amin!
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Rubrica gospodinelor

Ingrediente: 
•	 ½ kg năut fiert
•	 3 cartofi mari fierți 

în coajă
•	 2 cepe mari
•	 2-3 căței usturoi
•	 sare
•	 pătrunjel verde
•	 ulei de măsline

Mod de preparare:
Dați prin mașina de 

tocat năutul, cepele și cartofii. 
Amestecați aceste ingrediente 
bine de tot, adăugați sare după 
gust, pătrunjelul tocat foarte fin și usturoiul pisat. Modelați bile din această compoziție, apoi le 
presați puțin între palme ca să obțineți turtițele.

Tapetați o tavă cu hârtie de copt, și le coaceți în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 20-
30 de minute, până se rumenesc frumos. 

Năutul se numără printre cele mai vechi legume cultivate și este o leguminoasă importantă 
din punct de vedere nutrițional, fiind o sursă excelentă de vitamina B6, acid folic, fibre, prote-
ine, tiamină, mangan, magneziu, fier, cupru, zinc și potasiu. De asemenea, este o sursă bună de 
vitamina K, acid pantotenic, calciu și seleniu. În plus, conține antioxidanți.

Studiile au raportat că fibrele din năut protejează ficatul împotriva unui carcinogen puter-
nic din alimentație, N-nitrosodietilamină (NDEA), prin reducerea procesului de deteriorare 
peroxidativă ce determină apariția cancerului și care este cauzat de NDEA. O parte din efectul 
de protecție poate fi corelat și cu antioxidanții din năut. 

Alte beneficii: ajută la scăderea colesterolului total și  al trigliceridelor, scade riscul de cancer 
al colonului, iar datorită conținutului în triptofan poate fi util celor cu tulburări de somn. De 
asemenea, năutul reduce riscul de boli cardiovasculare, datorită conținutului în fitonutrienţi cu 
rol antioxidant, și ajută la stabilizarea glicemiei sangvine. Fibrele și proteinele din compoziție 
stabilizează digestia.

O porție (1 cană/160 g) de năut gătit conține: 
calorii: 264 (1125 kj) / proteine: 14,5 g / lipide: 4,3 g / carbohidrați: 45 g / fibre: 12,5 g

Cea mai populară rețetă cu năut este hummusul. Pentru hummus cu conținut scăzut de 
grăsimi, pasați 400 g năut fiert. Adăugați 1 lingură de ulei de măsline, usturoi zdrobit, zeamă 
proaspătă de lămâie și sare după gust. Pentru un surplus de antioxidanți și de vitaminele A și C, 
adăugați ardei gras, tăiat cubulețe.

Turtițe de năut
Conţine: cca 75 calorii o porţie (o turtiţă)      Timp de preparare: 45 min. / Porții: 20
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D
epinde... Dacă viața trăită este folosită 
la maxim, dacă fiecare clipă este trăită 
cu folos, atunci nu ai timp să numeri 
cât ai trăit și, mai ales, la sfârșitul lor 

nu ți se pare că ai trăit degeaba. 
Atunci când l-a creat pe om, Dumnezeu 

nu i-a stabilit limită de vârstă, el fiind destinat 
să trăiască veșnic. Dacă ar fi rămas credincios 
Creatorului Său, ascultând în totul de cerințele 
Sale, omul s-ar fi bucurat de viață fără sfârșit, o 
viață plină de bucurii și satisfacții, de împliniri și 
realizări. 

Păcatul este cel care l-a determinat pe Dum-
nezeu să modifice durata vieții oamenilor. Păcă-
tos fiind, omul avea să se degenereze treptat, atât 
el, cât și mediul în care trăia. Ar fi fost un blestem 
mult mai mare să se fi permis omului păcătos să 

101 ani  
prin lume...  

Mult? Putin?,

trăiască veșnic, decât scurtarea vieții, reducerea 
semnificativă a anilor trăiți pe acest pământ. 

În condiția noastră de oameni supuși păcatu-
lui, viața care ne este oferită în această lume este 
o viață relativ scurtă, suficientă însă pentru a ne 
forma caractere, care să ne „recomande” pentru 
noua Împărăție la care suntem chemați, unde 
vom trăi pentru veșnicie. Altruismul, bunătatea, 
îngăduința, oferite din plin semenilor noștri, 
sunt trăsături de caracter pe care Dumnezeu le 
aprobă. Dacă cineva trăiește numai pentru sine, 
el nu poate fi considerat un conlucrător cu Tatăl 
Ceresc la salvarea omenirii. 

Îi mulțumim lui Dumnezeu că, în ciuda de-
gradării și decăderii ce caracterizează rasa umană, 
există încă persoane care-și înțeleg misiunea în 
această lume și aleg să se dedice lucrării de slujire. 
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Un astfel de exemplu vă oferim de data aceasta, 
în persoana sorei Ciutina Marișca Simbronia, 
cunoscută printre noi ca Ciutina Mărioara.  

S-a născut în 13 Septembrie 1916 la 
Covășânț, fiind al cincilea copil într-o familie cu 
șase copii. La patru ani a rămas orfană de tată, 
rămânând în continuare în grija mamei. După 
moartea tatălui, împreună cu mama și ceilalți 
frați s-au mutat la Dobra, judeţul Hunedoara, 
localitatea natală a mamei. De mică era înclinată 
spre credința în Scripturi și frecventa Biserica 
Baptistă, unde a și fost botezată. 

Spirit inteligent, cercetător, energic, iubea 
școala și cartea. Deși posibilitățile financiare 
ale familiei erau reduse, după absolvirea Școlii 
elementare din Dobra, a urmat Școala comercială 
și de contabilitate din Timișoara, lucrând apoi în 
domeniul comercial și contabil. 

În perioada celui de al doilea război mon-
dial a aflat, prin fratele ei, Ciutina Vasile, și prin 
intermediul câtorva surori din Timișoara, solia 
adventă, căreia i s-a dedicat cu toată inima. După 
acceptarea acesteia a primit botezul, devenind 
membră în biserica AZȘMR. 

În scurtul timp de libertate religioasă de 
după război s-a implicat în lucrarea de colportaj 
cu cărți, apoi în lucrarea de predicare a Evan-
gheliei și ulterior a înființării de coruri în câteva 
comunități din țară.

Au urmat anii de persecuție comunistă 
și îngrădire a libertății religioase. Securitatea 
comunistă a  urmărit-o și, surprinzând-o în 

activitate misionară, a condamnat-o la șase luni 
de închisoare cu executare, apoi la 25 de ani de 
domiciliu forțat pe raza județului Bihor. S-a 
stabilit la Botean, județul Bihor, unde a lucrat la 
CAP-ul local, în funcția de contabil. În paralel 
și-a continuat activitatea misionară, activând ca 
lucrător biblic și dirijor de cor, în ilegalitate. 

   În 1975 s-a mută în localitatea copilări-
ei, Dobra, unde a locuit până în 2006. După 
moartea surorii sale Elisabeta, trecând prin unele 
încercări, ajunge să locuiască la familia Magyar, la 
Făget, județul Timiș, unde primește îngrijire cu 
multă răbdare și dragoste.

În Septembrie 2016 și-a sărbătorit cente-
narul în prezența fraților din biserică, a priete-
nilor și a autorităților locale, care au fost plăcut 
impresionate de luciditatea, agerimea de minte 
și prezența de spirit de care sora Mărioara dădea 
dovadă. 

A încetat din viață la data de 18 octombrie 
2017, la 101 ani.

În lungii ani de activitatea misionară și de 
studiu al Bibliei și Spiritului profetic a adunat 
sute de pagini de notițe, predici și teme pe care 
le-a prezentat în diverse ocazii în zilele de Sabat 
în comunitățile pe care le vizita. Energică, autori-
tară, așa cum o știu cei ce au cunoscut-o, însetată 
după neprihănirea Domnului Isus Hristos, a 
rostit mesajul Evangheliei și solia adventă cu 
seriozitate, solemnitate și forță. 

Rămâne amintirea...dar și exemplu de hotă-
râre și perseverență în slujba lui Dumnezeu.

 Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul  
şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!  

(Psalmii 112:1)
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Botez la Cluj

În data de 30 iulie 2017 biserica din Cluj a sărbătorit primirea în rândurile ei a unui nou membru. 
Soțul unei surori, care încheiase legământ cu Dumnezeu în urmă cu câtva timp, a decis să se alăture 
bisericii lui Dumnezeu și să slujească Domnului alături de soția sa. 

Frații din Cluj și din împrejurimi au fost martori la ceremonia de „înmormântare a omului 
vechi” și „renașterea” pentru o viață nouă, în Hristos, în apele râului Someș. 

Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze experiența acestui frate și să-l ajute să rămână credincios Lui 
în orice împrejurare a vieții, până vom merge Acasă. 

A consemnat Neluțu Dărămuș

„Cine va crede și se va boteza...”
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În perioada 13-15 octombrie 2017 a fost 
organizată o tabără misionară la Campusul 
AZS-MR de la Porumbacu. În cadrul aces-
tui eveniment au fost susținute atât teme de 

sănătate, cât și spirituale după care au avut loc 
discuții.

Cristi Chirilă și Teodora Moț au arătat cât 
de important este să folosim alimente sănătoase 
în mod rațional. Ei au atras atenția și la cât de 
periculoase sunt unele lucruri (zahărul, îndul-
citorii artificiali etc.) prezentând ce alternative 
sănătoase avem.

Tabără misionară – Porumbacu, 
13-15 octombrie 2017
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Temele biblice au fost ținute de frații Ioan 
Bogdan, Neluțu Dărămuș, Sami Negruț și 
Marin Barbu. S-a amintit modul providențial în 
care Dumnezeu a lucrat atât cu poporul Israel 
(experiența evreilor cu apele de la Mara), apoi, 
prin reformatori ca Martin Luther și lucrarea pe 
care să o facem noi.

Cei care au participat s-au bucurat de 
programele muzicale, plimbarea în natură și 
mâncarea foarte bună.

Au fost aproximativ 25 de persoane din afa-
ra bisericii. Acestea și-au arătat dorința de a mai 
participa la astfel de întâlniri unde își vor aduce 
și prietenii.                       A consemnat Ioan Bizău
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Ziua de 29 octombrie 2017, a fost o zi plină de bucurie și speranță pentru comunitatea din Târgu 
Mureș. Conferința Ardealul de Sud a organizat în acest loc o conferință spirituală, la care au 
participat frați și prieteni de adevăr din zonă și din împrejurimi. 

Subiectul discutat cu această ocazie a fost cel referitor la revenirea Prințului universului, 
subiect care ne preocupă pe fiecare, și care constituie dorința încă neîmplinită a poporului lui Dumnezeu. 

După prezentări, imnuri de slavă la adresa lui Dumnezeu, poezii, expuneri de experiențe, adunarea s-a 
încheiat cu câteva întrebări la care fiecare urma să răspundă personal: Sunt eu gata să mă întâlnesc cu El? 
Dacă Isus ar veni acum, care este relația mea cu cerul? …și multe altele.

Rugăciunea de final a exprimat dorința unanimă ca bunul Mântuitor să ne ajute să fim acel popor 
deosebit, gata să urce la cer! 

„Da, Eu vin curând”  
– Adunare spirituală la Târgu Mureș
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Frații din Conferința Moldova 
au organizat două conferințe 
spirituale, ambele intitulate 
„Dregători de spărturi”, care au 

avut loc în zona de sud, respectiv zona 
de nord a conferinței. 

În ziua de 5 noiembrie 2017, frații 
din zona de sud s-au adunat în biserica 
din Câmpuri, judeţul Vrancea. Mesa-
jele biblice au fost transmise cu această 
ocazie de frații Marian Manolache și 
Ipati Virgil. 

Nevoia de reformă în ce privește 
păstrarea Sabatului, nevoia de o cerceta-
re adâncă a inimii și o dorință sinceră ca 
Isus să domnească în inimile noastre, au 
fost câteva din gândurile exprimate în 
cele două prezentări. 

Grupul Ammiel a îmbogățit pro-
gramul cu imnurile lor, dând momentu-
lui o atmosferă divină. 

Dorim ca Dumnezeu să binecuvânte-
ze cuvântul și să ne umple inimile de pace!

Conferința Moldova
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Duminică 19 noiembrie 2017, pentru frații 
din zona de nord a conferinței a fost organizată, 
de asemenea, o adunare specială în orașul Siret. 
Cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit de data 
aceasta de fr. Nelu Bogdan!

Grupul Ammiel a răspuns invitației, lăudând 
și în acest loc pe Dumnezeu și transmițând 
gânduri de speranță și bucurie, prin intermediul 
cântărilor. 

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu 
pentru ocazia pe care am avut-o de a-L lăuda și a 
petrece un timp minunat în prezența Sa.
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În această iarnă se împlinesc 4 ani de activita-
te misionară în incinta hotelului Ceres din 
stațiunea Băile 1 Mai, de lângă Oradea. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru că 
prin providența Sa ne-a deschis aceasta cale de a 
ajunge la o mulțime de oameni care caută în acel 
loc restaurarea sănătății fizice. 

Seminarele se desfășoară în 2 zile pe săptă-
mână, astfel că fiecare serie de cursanți are posi-

Evanghelizare la 1 Mai
bilitatea să participe la 4-5 întâlniri în care li se 
vorbește despre sănătatea fizică și cea spirituală. 

Prezentările sunt susținute de fr. Florin Chi-
rilă din Oradea. Numărul participanților variază 
între 15 și 65 de persoane. 

Rugați-vă pentru ca Dumnezeu să mențină 
această ușă deschisă, prin care solia Evangheliei să 
poată fi vestită la cât mai mulți oameni!  

A consemnat Samuel Negruț
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Î n anul 1835 un muncitor săpa un  
     teren în zona litoralului englezesc din  
 partea de sud-est, în apropierea orașului 
Margate. La un moment dat, când a înfipt 

hârlețul, acesta i-a scăpat din mână și s-a pierdut 
în adânc. Muncitorul i-a spus întâmplarea unui 
profesor de la o școală din apropiere, care, după 
ce a lărgit gaura de deasupra gropii, l-a coborât 
în groapa respectivă pe fiul său, căruia i-a dat o 
lumânare aprinsă. 

Reîntors la suprafață băiatul i-a uimit pe 
așteptătorii deznodământului, relatând că acolo 
există un templu magnific cu sute și mii de  
scoici. (Ulterior s-a constatat că sunt 4,6 milioa-
ne de cochilii). 

Nimeni nu a aflat în ce condiții a fost con-
struit acest edificiu, care are mai multe încăperi, 
cu 610 metri pătrați de mozaicuri create din 
midii, moluște, melci de mare și scoici. 

Profesorul și-a dat imediat seama de valoarea 
descoperirii și a cumpărat imediat terenul sub 
care se afla templul. Doi ani mai târziu el l-a 
deschis publicului pentru vizitare, în schimbul 
unei taxe. 

Comoara
Întâmplarea aceasta este asemănătoare 

unei parabole biblice spuse de Domnul Hristos 
ascultătorilor săi. „Împărăţia cerurilor se mai 
aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. 
Omul care o găsește o ascunde; și, de bucuria 
ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără ţarina 
aceea.” (Matei 13:44). 

V-ar plăcea să găsiți o comoară? Ce lucruri 
credeți că ar fi cele mai prețioase, de care v-ați 
bucura nespus să le aveți? Ce ați face cu banii 
câștigați din valorificarea unei comori veritabile? 

Chiar dacă acum nu știți să apreciați corect 
valoarea lucrurilor, veți fi de acord la un moment 
dat că cel mai important lucru este adevărul că 
poți fi salvat, prin Domnul Hristos. Ce folos are 
un om dacă are bani, dar nu are sănătate? Mai 
mult, oricât de bogat ar fi cineva, viața sa se va 
sfârși la un moment dat. Atunci nu este impor-
tant să știe ce se va întâmpla după moartea sa?  

Evanghelia ne asigură că Dumnezeu ne 
pregătește o viață nesfârșită, fără dureri, boală 
sau suferință, viață în care putem avea orice ne 
dorim și putem atinge orice obiectiv propus.  
Ce poate fi mai valoros decât aceasta?
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