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Dacă vrem să împărțim anul în perioade 
de lucru, putem stabili că primăvara 
este anotimpul semănatului, vara - 
sezonul udatului, toamna - perioada 

strângerii roadelor și iarna anotimpul reflecției, al 
meditației, al contemplării. Aceasta nu înseam-
nă că primăvara doar semănăm, și iarna doar ... 
admirăm, dar în general acestea sunt principalele 
activități specifice fiecărui sezon.  

Putem compara iarna cu o zi de Sabat, ziua în 
care Creatorul S-a oprit din truda de șase zile și a 
admirat opera mâinilor Sale. Similar, după un an 
de alergare, ne putem opri în serile lungi ale iernii 
pentru a reflecta la anul care aproape s-a scurs. Nu 
este nevoie să constatăm, asemenea bogatului din 
parabolă, că avem „multe bunătăți strânse pentru 
mulți ani” și aceasta nu pentru că raportul anului 
nostru ar fi lipsit de activități sau nu ar exista roade 
suficiente în cămară. Bogatul din parabolă chiar 
avea o recoltă bogată. Problema era că provizia lui 
consta într-o hrană nepotrivită pentru hrănirea 
sufletului. Ceea ce adunase erau roade lipsite de 
dragoste, fără gust și artificiale. „În egoismul său 
extrem, acest bogat nesăbuit și-a strâns comori 
pe care nu le putea folosi. Trăise numai pentru el 
însuși.” (Testimonies, vol. 3, p. 401). 

Dacă ar fi privit activitatea dintr-un alt 
unghi, dacă ar fi dat lucrurilor o altă valoare, ar fi 
constatat cu stupoare că „vara s-a isprăvit...”, spu-
nând aceasta nu ca un muncitor harnic și cinstit, 
satisfăcut de prestația sa, ci ca unul disperat care 
cerșește clipe prețioase pentru a-și isprăvi ce n-a 
reușit să facă în zilele prielnice. 

Adevărata valoare a muncii noastre este 
dată de natura investiției pe care am făcut-o. 
„Banii au o mare valoare pentru că, cu ei, putem 
să facem mult bine. În mâinile copiilor lui 
Dumnezeu, ei sunt hrană pentru cei flămânzi, 
apă pentru cei însetați și haine pentru cei goi. 
Ei sunt un mijloc de apărare pentru cei apăsați 
și un ajutor pentru cei bolnavi. Dar banii nu 
au o valoare mai mare decât nisipul, în afară 
de faptul că sunt folosiți pentru a procura cele 
necesare vieții, pentru binecuvântarea altora și 
pentru înaintarea cauzei lui Hristos.” (Parabolele 
Domnului Hristos, p. 351). 

Să-i mulțumim lui Dumnezeu că, deși afară 
este iarnă, mai putem încă lucra, pentru noi 
și pentru cei din jur. Să ne oprim doar pentru 
o clipă de meditație... Și, în timp ce trecem în 
revistă zilele anului care aproape s-a dus, să 
nu descurajăm. Nu este vremea tânguirii. Nu 
vom câștiga nimic dacă vom deplânge timpul 
pierdut. Dacă vrem să răscumpărăm vremea, 
nu putem face altceva decât să folosim cu 
conștiinciozitate momentele care ne-au mai 
rămas. Să nu ne comparăm cu alții, ci să ne 
apreciem în comparație cu ceea ce am fi putut 
face, dacă am fi valorificat corect clipele de har. 
„Cei care formează poporul lui Dumnezeu 
ar trebui să înțeleagă faptul că Dumnezeu nu 
le-a dat talanți pentru a-i îmbogăți cu bunuri 
pământești, ci cu scopul ca ei să își asigure o 
temelie solidă pentru vremurile ce vor veni, 
și chiar pentru viața veșnică.” (The Review and 
Herald, 8 ianuarie, 1895).    p

Editorii
Iarna – anotimpul reflecției
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Lumea în care (încă) mai trăim…
Marius Stroia

Decembrie, 2018. 100 de ani de la „Marea 
Unire“ – celebrată zgomotos cu surle și trâmbițe 
ca pe o realizare majoră de către distinșii politi-
cieni de pe malurile Dâmboviței.  Și, într-adevăr, 
chiar aveau pentru ce, fiindcă începând de la acea 
dată, birurile semnificative ale unora dintre cele 
mai prospere zone ale României actuale, nu mai 
luau drumurile Vienei, ci potecile anevoioase 
ale Bucureștilor, de unde erau apoi distribuite 
„frățește” și solidar spre toate zonele țării, sau, mai 
bine zis, spre reprezentanții puterii din regiunile 
respective. Schimbarea stăpânilor – bucuria nebu-
nilor, spunea un vechi proverb românesc. 

Pentru că, ceea ce toată lumea omite să spună, 
este că birurile n-au fost anulate, nici diminuate în 
vreun fel, ci doar au luat o altă direcție, mai „pa-
triotică”. Și nu mai sunt mâncate de Înalta Poartă, 
de fanarioți sau habsburgi, ci de „ai noștri” – ca 
și când naționalitatea asupritorului ar face vreo 
diferență pentru cel asuprit. 

Comparând diferența între salariul net și cel 
brut (pentru „fericiții” care încă îl mai au), consta-
tăm într-un calcul pe un exemplu concret că s-au 
dus cam 41,5% din brut, adică venitul este aproape 
înjumătățit. Iar din ce rămâne, se mai duc încă o 
dată 19% sub formă de TVA, pentru majoritatea 
produselor cumpărate, care, adăugați la cotizațiile 
deja reținute, face ca deja 60% din agoniseală să 
ia drumul spre „stăpânire”. Din ceea ce rămâne, 
se plătesc accize la carburanți și alte produse, 
impozite și taxe pe imobile, bunuri și servicii, taxe 

de drum, asigurări obligatorii și utilități la prețuri 
de monopol, impuse de stat, și asupra cărora 
cetățeanul nu are nici un fel de control.

„Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și 
jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri 
de lucrul acesta!” (Eclesiastul 5:8). Isus le-a zis: 
Împărații Neamurilor domnesc peste ele; și celor 
ce le stăpânesc, li se dă Numele de binefăcători.” 
(Luca 22:25).

Cât despre prestațiile oferite în schimb o 
știe și o simte toată lumea. Înfloresc cabinetele 
medicale și clinicile private, creșele, grădinițele și 
școlile private, firmele de pază private, asigurările 
de sănătate și fondurile de pensii private, întrucât, 
exasperați de calitatea jalnică a serviciilor oferite 
pentru ceea ce s-a plătit deja din oficiu, oamenii 
plătesc a doua oară aceleași servicii, în speranța 
de a beneficia cel puțin de un tratament uman. Și 
chiar și cei care nu-și pot permite aceasta și apelea-
ză disperați la sistemul de stat, trebuie să „cotizeze” 
pentru ceea ce „nu acoperă” Casa de Sănătate, sau 
„acoperă” în principiu, însă momentan nu sunt 
fonduri, iar singura consolare ce le este oferită, este 
aceea de a fi trecuți pe o „listă de așteptare”, de care 
adesea nimeni nu mai ține seama vreodată. 

Confruntați peste tot cu „nu avem” și „nu se 
poate”, oamenii se văd nevoiți să recurgă la șpaga 
de tristă amintire, ca argument motivator pentru 
a pune lucrurile în mișcare și perpetuând astfel 
de nevoie un sistem de corupție generalizată, pe 
care toată lumea se face că nu-l vede, și, oficial, 
pretinde că n-ar exista. În acest timp, bogățiile 
naturale ale patriei noastre minunate, rămân doar 
subiecte pentru manualele de geografie, istorie 
sau Limba Română, și teme de propaganda și 
așa-zisă educație patriotică… Iar în țara noastră cu 
bogate zăcăminte de petrol, gaze-naturale, metale 
prețioase, bogată (odinioară) în păduri și lemn de 
calitate, câmpii roditoare – toate aceste articole și 
derivatele lor sunt mai scumpe decât în țări care 
nu dispun de nici una dintre aceste resurse – ca 
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dovadă că poporul nu beneficiază cu nimic de ele, 
singurul său privilegiu, fiind acela de a fi chemat 
să le apere până la ultima picătură de sânge în 
caz de război, pentru ca nu cumva să se schimbe 
identitatea celor care le exploatează, ca și când 
aceasta chiar ar avea vreo relevanță sau ar face vreo 
diferență pentru omul de rând. 

Iar dacă întregul continent este străbătut de 
o rețea de autostrăzi moderne și confortabile, care 
conferă accesul facil până la Oceanul Atlantic, 
Marea Mediterană sau Marea Nordului, ele se 
opresc toate la Marea Românie, ale cărei hotare 
marchează limita dintre două lumi, două principii, 
două mentalități atât de diferite și în multe cazuri, 
diametral opuse!

În aceste condiții, România Mare devine tot 
mai mică pe zi ce trece, românii dezgustați de tot 
și de toate, emigrând și înfruntând toate greutățile 
unei vieți luate de la zero, în speranța de a realiza 
printre „străini” ceea ce „acasă” le-a fost imposibil. 
Doar că, in scurt timp, noțiunile se relativizează, 
astfel încât ajung să constate că, străinii nu le sunt 
chiar atât de străini și nici ostili, iar acasă nu era 
deloc acasă, și, în ultimă instanță, ele se inversează, 
astfel încât străinătatea devine acasă, iar acasă tot 
mai străin pe zi ce trece. 

Dar și la aceasta, ilustrul Ministru de Finanțe 
al României a găsit soluție, pentru a nu-și pierde 
„contribuabilii”, venind cu aberanta propunere 
de limitare a dreptului de muncă al românilor 
în străinătate, la o durată de maxim 5 ani și „LA 
REVEDERE!!!”. Iar modul cum în discursurile de-
dicate „Marii Uniri”, Puterea și Opoziția învrăjbite 
ca întotdeauna și mai învrăjbite ca niciodată s-au 
acuzat reciproc de situația existentă, amintește de 
afirmația tragi-comică a lui Luther, referitoare la 
cei doi papi rivali, care se acuzau reciproc a fi anti-

hristul, în care marele reformator își exprima 
opinia conform căreia ambii aveau dreptate.

Însă departe de a fi o regretabilă excepție 
într-o lume de evoluată spre perfecțiune și 
echitate socială, România nu este decât o 
(destul de nesemnificativă) piesă, într-un 
angrenaj mult mai mare și mai complex, în 
care nimic nu funcționează după principii și 
idealuri – chiar dacă în numele lor, ci, după 

legea junglei, în care cel mai puternic „face legea”, 
îi domină și exploatează pe cei care-i sunt inferiori. 
Iar capitalismul sau comunismul n-au fost decât 
două concepte aparent diferite, în numele cărora 
s-a exercitat aceeași tendință de îndatorare și 
înrobire a celor mai slabi, pe spatele cărora aveau să 
trăiască cercurile conducătoare. 

Un exemplu relevant în acest sens a fost poli-
tica intervenționistă a guvernelor în timpul crizei 
economice, când oamenii de rând și-au pierdut din 
economiile depozitate în bănci, iar guvernele au 
intervenit spre a salva cu bani publici bănci neper-
formante și vrednice de faliment – cetățeanul de 
rând fiind nevoit să plătească pentru neprofesio-
nalismul, incompetența și avariția băncilor, care au 
făcut profituri uriașe și până atunci și după aceea, 
pe spatele contribuabilului lipsit de orice apărare.

Însă chiar și așa, atâta vreme cât mai are un 
dram de libertate și nu este total înrobit, contri-
buabilul constituie o sursă de disconfort pentru 
autorități, care nu se vor da mulțumite cu nimic mai 
puțin decât cu controlul absolut asupra individului 
și a resurselor sale. Așa se face că se vorbește tot mai 
mult despre așa numitul „cashless future” - un viitor 
„fără bani lichizi“ – în care toate tranzacțiile să se 
facă prin intermediul băncilor și să poată fi astfel 
vizibile, supravegheate și contabilizate. 

Mai mult de atât, utilizarea unui mediu 
electronic de plată, permite realizarea unui profil 
al individului, în funcție de tranzacțiile efectuate 
și achizițiile făcute. La realizarea acestui profil mai 
contribuie paginile de internet accesate, căutările 
și interogările pe Google, ba chiar și conversațiile 
purtate în prezența și raza de acțiune a unui tele-
fon, chiar dacă acesta nu este conectat la vreo rețea 
de date sau voce. În cel mai „fericit” caz, aceste 
informații despre profilul și predilecțiile individu-
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lui sunt vândute companiilor de publicitate, care 
vor putea trimite apoi reclame personalizate, pliate 
pe profilul și interesele persoanei respective. Și din 
dorința de confort, oamenii își vând libertatea și 
sfera privată, devenind victimele propriilor dispo-
zitive inteligente.

Și pentru ca supravegherea să poată fi perma-
nentă și cât mai eficientă, încet, încet cardurile 
vor fi înlocuite cu implanturi de chip-uri. Iar 
dacă astăzi oamenilor li se interzice accesul în 
unele instituții de învățământ, dacă nu au făcute 
vaccinurile cerute, nu va trece mult până când 
accesul în diferite medii (instituții, întreprin-
deri, bănci, școli, mijloace 
de transport în comun, 
servicii medicale etc.) va 
fi condiționat de prezența 
funcțională a acelui chip 
implantat. Abaterea de 
la orientarea generală a 
societății în orice domeniu, 
poate fi sancționată în cele 
din urmă cu dezactivarea 
chip-ului, care-l va pune 
pe om în imposibilitatea 
de a se legitima, de a încasa 
plăți, sau a efectua plăți 
cu banii pe care-i are în 
cont – ceea ce amintește de 
o profeție apocaliptică, a 
cărei împlinire se conturea-
ză tot mai evident.

Până în prezent, 
spre exemplu, peste 20% 
dintre suedezi nu mai 

folosesc ATM-urile, iar peste 4000 dintre ei și-au 
implantat microchip-uri, care să le ofere acce-
sul la diferite facilități, dintre care unele chiar 
obligatorii, cum ar fi trecerea prin punctele de 
acces ale întreprinderilor. Iar ceea ce, într-o primă 
etapă, pare să aibă un caracter pur opțional și 
experimental, se va transforma treptat în regulă, 
devenind universal și obligatoriu, iar abaterea va 
fi sancționată tot mai aspru, până va lua forme 
extreme, apocaliptice. Iar procesul este în plină 
desfășurare… 

Și dacă soluția nu este nici rămânerea la 
baștină, nici emigrarea în vreo țară mai avansată, 
în care, natura umană este, din păcate, aceeași, 
chiar dacă cu forme ușor diferite de manifestare, 
atunci pentru creștin tot mai rămâne o variantă 
și, de altfel, singura cu adevărat viabilă: „Să nu vi 
se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, și 
aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt 
multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu 
Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi 
duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă 
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și 
voi.” (Ioan 14:1-3).
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Alege viața
David Mureșan

Tot mai mult se aud știri despre cerce-
tători care se angajează în a găsi viață 
pe alte planete, considerând această 
acțiune o soluție pentru locuitorii 

planetei pământ, deoarece resursele necesare 
vieții dăruite de Dumnezeu, spun ei, se epui-
zează. Nimeni nu e mai vinovat de deteriorarea 
mediului înconjurător decât omul, coroana 
creațiunii. Această vină, a început atunci când 
omul, la sugestia diavolului, a acceptat să pună la 
îndoială cuvântului lui Dumnezeu: „Oare a zis 
Dumnezeu cu adevărat?” (Geneza 3:1).

Ecoul acestei întrebări se aude și azi printre 
oameni și chiar printre cei ce mărturisesc a fi 
creștini, care nu doar îl ascultă, ci îl transmit 
mai departe și încearcă să argumenteze că o 
asemenea îndoială privitoare la cuvântul sfânt e 
normală și îndreptățită.

Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să alegem 
și aceasta nu înseamnă că nu este adevărat 
cuvântul Lui. Tocmai din respect pentru om ne 
transmite mesajul clar: „Iau azi cerul și pă-
mântul martori împotriva voastră că ți-am pus 
înainte viața și moartea, binecuvântarea și bles-
temul. Alege viața, ca să trăiești, tu și sămânța 
ta.” (Deuteronom 30:19). 

Alegerea vieții recomandate de Dumnezeu 
implică încrederea că El e bine intenționat față de 
noi și întrucât El e viața -  „În El era viața, și viața 
era lumina oamenilor” (Ioan 1:4) – știe cel mai 
bine cum se poate îndeplini. În acest sens Dom-
nul Isus spunea: „Cercetați Scripturile, pentru că 
socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele 
mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39). Astfel se 
înțelege că atunci când vrem să alegem viața Îl ale-
gem implicit pe Isus. Din partea Lui avem asigu-
rarea: „Mă veți căuta, și Mă veți găsi dacă Mă veți 
căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:13). A căuta cu 
toată inima pe Isus înseamnă a subordona relației 
cu El toate celelalte relații, preferințe și ținte pe 
care ni le-am propus. „Fiule, dă-Mi inima ta și să 
găsească plăcere ochii tăi în căile Mele!” (Prover-

bele 23:26). Apostolul Pavel fiind convins de 
dragostea lui Hristos spunea: „Dar lucrurile care 
pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o 
pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum 
privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de 
prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos 
Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și 
le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos.” 
(Filipeni 3:7, 8).

„Noi nu putem câștiga mântuirea, dar tre-
buie s-o căutăm cu un interes și o perseverență 
așa de mare, încât să putem fi gata să abandonăm 
totul pentru ea.” (Parabolele Domnului Hristos, cap. 
Mărgăritarul de mare preț).

Profetul Ieremia, conștient de acest lucru, 
scria: „Știu, Doamne, că soarta omului nu este în 
puterea lui; nici nu stă în puterea omului când 
umblă să-și îndrepte pașii spre țintă.” (Ieremia 
10:23). Atunci ne întrebăm: Dacă noi nu putem 
ajunge la ținta pusă, de ce totuși Dumnezeu ne 
spune – alege viața? 

În discuția cu tânărul bogat găsim răspunsul 
Domnului Isus: „Îți lipsește un lucru; du-te de 
vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară 
în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.” 
(Marcu 10:21). Acest bărbat avea bogății și iu-
birea de ele îl împiedica să-L urmeze pe Isus, dar 
cu siguranță nu în toate cazurile este la fel.

Dacă fără credința în Dumnezeu nu se 
poate face niciun pas, pentru a alege viața, de 
asemenea, e nevoie de voință, dar aici avem cele 
mai mari probleme. În cele mai multe cazuri, 
Domnul Isus îi aborda pe oameni făcând apel la 
voința lor: „Dacă vrei să fii desăvârșit...” (Matei 
19:21 p.p.); „Vrei să te faci sănătos?”(Ioan 5:6 
u.p.); „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să 
se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să 
Mă urmeze.” (Luca 9:23).

„Sunt unii care se pare că totdeauna caută 
Mărgăritarul ceresc. Dar ei nu abandonează, nu 
părăsesc cu totul vechile lor obiceiuri rele. Ei 
nu mor față de sine, pentru ca Domnul Hristos 
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să poată trăi în ei. De aceea ei nu găsesc Mărgă-
ritarul de mare preț. Ei n-au ajuns să biruiască 
ambiția nesfântă și iubirea lor pentru plăcerile 
păcatului. Ei nu și-au luat crucea și n-au urmat 
Domnului Hristos pe calea renunțării de sine și 
a sacrificiului. Aproape creștini, dar nu pe deplin 
creștini, deși se simt a fi aproape de împărăția 
cerurilor, ei nu vor putea intra în ea. Aproape, dar 
nu pe deplin mântuit, înseamnă a fi nu aproape, 
ci cu totul pierdut.” (Parabolele Domnului Hristos, 
cap. Mărgăritarul de mare preț).

„Voința este izvorul tuturor acțiunilor 
voastre.” (Minte, caracter, personalitate, vol. 2, cap. 
Decizia și voința).

„Întreaga noastră viață Îi aparține lui Dum-
nezeu și trebuie dedicată slavei Sale. Harul Său 
va sfinți și va dezvolta fiecare însușire a ființei. 
Nimeni să nu spună: „Eu nu îmi pot corecta 
defectele caracterului”; deoarece, dacă ajungeți 
la o asemenea concluzie, veți eșua în mod sigur 
în obținerea vieții veșnice. Imposibilitatea este 
datorată propriei voastre voințe. Dacă nu vreți, 
atunci nici nu puteți învinge. Adevărata dificul-
tate izvorăște din degradarea inimilor nesfințite și 
din lipsa dispoziției de a vă supune conducerii lui 
Dumnezeu.” (Minte, caracter, personalitate, vol. 2, cap. 
Decizia și voința).

Este neapărat nevoie să supunem voința 
noastră voinței divine, pentru a primi biruința. 
„Ar fi bine ca ucenicii Săi să se întrebe: „Ce fel 
de voință cultiv eu? M-am dedicat eu satisfacerii 
propriilor mele dorințe, adâncindu-mă în egoism 
și îndărătnicie?” Dacă procedăm astfel, suntem 
într-un mare pericol, deoarece Satan conduce 
întotdeauna voința care nu se află sub controlul 
Duhului lui Dumnezeu. Dacă aducem voința 
noastră în armonie cu voința lui Dumnezeu, în 
viețile noastre se va evidenția o ascultare sfântă, 
asemenea celei exemplificate în viața Domnului 
Hristos.” (Minte, caracter, personalitate, vol. 2, cap. 
Decizia și voința). Apostolul Pavel a înțeles cât de 
slabă e voința umană, despărțită de voința divină 
– constatând: „Căci binele, pe care vreau să-l fac, 
nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce 
fac!” (Romani 7:19). Soluția e să unim voința 
noastră cu voința divină. „Voința umană este în 

siguranță numai atunci când este unită cu voința 
lui Dumnezeu.” (Minte, caracter, personalitate, vol. 2, 
cap. Decizia și voința).

Când Domnul ne invită să unim voința 
noastră cu voința lui, trebuie să fim conștienți 
că nu voința divină va suporta unele ajustări 
pentru compatibilitate, ci voința noastră va fi 
subordonată celei divine și doar atunci vom 
putea spune: „Mă desfătez în poruncile Tale, căci 
le iubesc.”; „Învățăturile Tale sunt moștenirea 
mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.” 
(Psalmii 119:47, Psalmii 119:111). Ajungând la 
un asemenea stadiu care de fapt e cerință divină. 
„Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care 
nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14), 
cuvântul lui Dumnezeu nu va mai fi împotriva 
noastră. O asemenea voință nu va mai fi o simplă 
declarație – vreau – ci va fi trăirea zilnică în 
armonie cu cerințele divine, în toate aspectele 
vieții. De exemplu: 

1 – Stilul de îmbrăcăminte, despre care Dum-
nezeu spune că e urâciune, nu va mai fi o plăcere;

2 – Nu va găsi plăcere în anturajul celor care 
batjocoresc pe Dumnezeu și cuvântul Lui, care 
bârfesc și ironizează pe cel credincios;

3 – Nu va cheltui timpul și talanții 
încredințați de Dumnezeu în mod inutil;

4 – Nu va disprețui instrucțiunile lui Dum-
nezeu privitoare la hrană și sănătate, spunând – 
sunt doar recomandări

5 – Când biserica este la programul de închi-
nare sau în activitate misionară va avea timp să fie 
împreună cu ea slujind cu toată inima... și altele.

Omul care alege viața va mulțumi mereu lui 
Dumnezeu pentru cuvântul transmis și e gata să 
primească mai departe chemarea Sa. „Și viața pe 
care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința 
în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat 
pe Sine Însuși pentru mine.” (Galateni 2:20 
u.p.). Va constata o continuă încercare a firii 
pământești pentru supremație deoarece atât cât 
trăim Satan vrea să împărtășim, ideile, atitudi-
nea și experiența lui. Pentru a fi în siguranță, 
găsim în Biblie, unele recomandări:

„Tu să te ții în totul totului tot numai de 
Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronom 18:13).
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„Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. 
După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, 
dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți 
aduce rod dacă nu rămâneți în Mine.” (Ioan 15:4).

„Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. 
Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui 
nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii 
pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu 
este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei 
trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în 
veac.” (1 Ioan 2:15-17).

„Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile 
bune să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de 
la cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de rău și să 
facă binele, să caute pacea și s-o urmărească.”  
(1 Petru 3:10, 11).

Viața nu trebuie să o căutăm pe alte planete, 
ci ne-a fost descoperită și oferită prin Isus Hris-
tos, nouă, locuitorilor planetei. 

Să nu uităm nicio clipă: Dumnezeu ne 
privește în ochi, ne iubește și prin cea mai delicată 
formă de a ni se adresa ne zice: Alege viața!    p
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Străjeri  
pe ziduri

Daniela Picu

Impresionați de evenimentele care se 
desfășoară cu rapiditate uluitoare în fața 
ochilor noștri, suntem uneori mișcați de 
Duhul lui Dumnezeu și, înțelegându-ne 

responsabilitatea, ne propunem să pornim la lucru 
pentru a da lumii ultima avertizare. Ne confrun-
tăm însă cu o problemă serioasă în această privință: 
timpul de aparentă întârziere ne-a făcut să fim la 
fel de nepăsători în privința studiului, rugăciunii 
și consacrării, ca și acei pe care noi îi considerăm 
pierduți. Deși avem dorința să spunem altora 
adevărul, constatăm că noi înșine nu cunoaștem 
adevărul, prin urmare nu prea știm ce să le spu-
nem. Atunci când diferite rătăciri lovesc în pilonii 
pe care se sprijină credința noastră, avem noi înșine 
semne de întrebare, neștiind la un moment dat să 
ne susținem poziția. Aceasta fie pentru faptul că 
niciodată nu ne-am pus problema să știm pentru 
noi înșine de ce credem ceea ce credem, fie că nu 
ne-am reactualizat dovezile și acum, când Satan 
vine cu pretexte „la zi”, noi simțim că ne clătinăm.  

Din start ar trebui să ne gândim că lucrul aces-
ta nu este unul secundar. În timp ce este important 
ce credem, pentru că de aceasta depinde atitudinea 
noastră, convingerea care ne va influența acțiunile, 

„Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa 
lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese 
din gura Mea și să-i înștiințezi din partea Mea.” 

(Ezechiel 33:7)

determinându-ne să luăm hotărâri de a sluji 
Domnului sau altcuiva, suntem răspunzători și 
pentru influența pe care o avem față de cei din jur. 
„Când voi zice celui rău: ‘Vei muri negreșit!’, dacă 
nu-l vei înștiinţa și nu-i vei spune ca să-l întorci de 
la calea lui cea rea și să-i scapi viaţa, acel om rău va 
muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din 
mâna ta!” (Ezechiel 3:19). Aș dori ca acest avertis-
ment să fie nu o amenințare, ci o provocare de a lu-
cra cu mai mult interes pentru salvarea semenilor, 
urmărind nu doar cantitatea de lucru, ci și calitatea 
acestuia, fiind atenți ca nu cumva prin cuvânt sau 
exemplu să ne așezăm în calea mântuirii cuiva. 

Ce este de făcut? Să nu uităm că Dumnezeu 
are soluții, chiar și pentru copiii Săi neglijenți și 
rătăcitori. Dacă suntem conștienți de solemnitatea 
timpului în care trăim, dacă avem pe inimă evan-
ghelizarea acestei lumi, este nevoie să ne pregătim 
mai întâi noi înșine pentru această lucrare. Să luăm 
punct cu punct principiile pe care ne-am bazat 
atunci când am ales să slujim Domnului și pe fieca-
re să-l punem în lumina cuvântului lui Dumnezeu. 
Ar trebui să avem suport pentru fiecare afirmație 
pe care o facem. Altfel ne vom pierde pe noi înșine 
și-i vom duce în rătăcire și pe alții. 
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Nevoia unei pregătiri personale
Viziunea pe care serva Domnului a avut-o cu 

privire la mesagerii Evangheliei, ar trebui să ne dea 
de gândit. 

„Am văzut totodată că Dumnezeu avea soli pe 
care ar fi vrut să-i folosească în cauza Sa, dar care 
nu erau pregătiți. Erau prea ușuratici și superficiali 
pentru a exercita o influență bună asupra turmei și 
nu simțeau povara cauzei și valoarea sufletelor așa 
cum trebuie să simtă solii lui Dumnezeu pentru 
a avea rezultate bune. Îngerul a spus: „Fiți curați, 
voi care purtați vasele Domnului, fiți curați, voi 
care purtați vasele Domnului”. Ei nu pot face 
decât puțin bine, dacă nu sunt cu totul predați lui 
Dumnezeu și nu simt importanța și solemnitatea 
ultimei solii de har, care este dată acum turmei 
risipite.” (Experiențe și viziuni, p. 61). 

Avertismentele acestea nu ar trebui nici să 
ne sperie, nici să ne măgulească. Nu trebuie să ne 
considerăm nechemați, nici nu avem dreptul să 
catalogăm pe cineva ca nefiind nepotrivit pentru 
lucrare. Ceea ce avem de făcut este să-L implo-
răm pe Dumnezeu să ne dea Duhul Său cel sfânt 
pentru a ne lumina. Vom fi conduși să înțelegem 
marea responsabilitatea care apasă asupra noastră, 
atât datorită dificultăților pe care le avem de în-
tâmpinat, cât și datorită răspunderii pe care o avem 
cu privire la cei din jur. 

Să ne imaginăm un om care se zbate în mijlo-
cul unei ape adânci, implorând ajutor. Ne aflăm pe 
mal și dorim să salvăm acea persoană, dar nu știm 
să înotăm. Eroismul nostru, dorința noastră de-i 
veni în ajutor poate însemna moarte pentru cel în 
pericol. Ce va face un om care este conștient că nu 
poate salva o persoană de la înec, din moment ce el 
nu știe să înoate? Dacă chiar dorește să intervină, 
el nu va sta nepăsător. Va căuta un binevoitor capa-
bil, va căuta un instrument – o frânghie, un colac 
etc. – pe care să-l întindă, dar în niciun caz nu se va 
avânta el însuși în apă. 

„Unii, care nu sunt chemați de Dumnezeu, 
sunt foarte dispuși să meargă cu solia... Un motiv 
pentru care sunt atât de dornici să meargă este 
acela că Dumnezeu nu a pus asupra lor greutatea 
cauzei.” (Idem). 

Afară de situații de urgență cărora suntem 
chemați să facem față, putem să ne pregătim 
din vreme pentru a ne implica în „operațiuni de 
salvare”. Înainte de a încerca să salvăm pe cineva 
din păcat, să ne luăm timp pentru convertirea 
propriilor noastre suflete. Să ne convingem pe noi 
înșine, asigurându-ne că suntem ancorați în adevăr 
și apoi să ne adunăm dovezi suficiente cu care să 
intervenim pentru cel păcătos. Să nu negociem cu 
păcatul, nici chiar în mintea noastră. Persoana în 
pericol trebuie să simtă că suntem siguri pe ceea 
ce spunem și, mai mult decât atât, trebuie să simtă 
că o iubim și-i vrem doar binele. Nu reproșurile 
și argumentele bine fundamentate vor fi cele care 
o vor impresiona, ci mai degrabă sinceritatea cu 
care-i venim în ajutor. Să nu uităm: nu noi suntem 
cei care convingem suflete, ci Duhul Sfânt va lucra 
la inimile lor. Prin urmare, dacă vom merge, plini 
de Duh Sfânt, să vestim solia de avertizare, același 
Duh Sfânt va lucra cu ascultătorii noștri. 

„Nu toți cei care au vestit prima și cea de-a 
doua solie îngerească urmează s-o vestească pe cea 
de-a treia, nici chiar după ce o îmbrățișează cu 
totul, căci unii s-au aflat în atâtea rătăciri și amă-
giri, încât nu vor putea decât cel mult să-și salveze 
propriile suflete, iar dacă își asumă răspunderea de 
a-i călăuzi pe alții, vor fi exact mijloacele prin care 
li se va provoca acestora prăbușirea. Dar am văzut 
că unii, care fuseseră mai înainte peste măsură 
de adânciți în fanatism, erau primii care alergau 
acum, înainte să-i trimită Dumnezeu, înainte de a 
fi curățiți de rătăcirile din trecut; ei hrăneau turma 
lui Dumnezeu cu rătăciri amestecate cu adevăr și, 
dacă erau lăsați să meargă mai departe, turma se 
îmbolnăvea și urmau tulburările și moartea. Am 
văzut că aceștia trebuia să fie cernuți din nou și din 
nou, până când erau eliberați de toate rătăcirile 
pe care le credeau, în caz contrar, ei neputând 
niciodată să intre în Împărăție. Solii nu ar putea 
avea aceeași încredere, în judecata și discernă-
mântul persoanelor care au susținut rătăciri și au 
fost cuprinși de fanatism, pe care ar avea-o în cei 
care au fost în adevăr și nu în greșeli grosolane. 
De asemenea, mulți sunt prea repede dispuși să-i 
trimită în câmpul misionar pe unii care abia au 
mărturisit credința în adevărul prezent, care au 
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mult de învățat și de făcut înainte de a fi ei înșiși 
drepți înaintea lui Dumnezeu, ca să nu mai vorbim 
de faptul de a le arăta altora calea... 

Am văzut necesitatea ca în special solii să 
vegheze și să oprească orice urmă de fanatism, 
oriunde l-ar vedea ridicându-se. Satan forțează 
intrarea din toate părțile și, dacă nu ne păzim de 
el, dacă nu avem ochii deschiși pentru a-i vedea 
șiretlicurile și capcanele și dacă nu vom avea asupra 
noastră întreaga armătură a lui Dumnezeu, săgețile 
de foc ale celor răi ne vor atinge. Există multe 
adevăruri prețioase în Cuvântul lui Dumnezeu, 
dar turma are nevoie acum de „adevărul prezent”. 
Am văzut primejdia ca solii să fugă de punctele 
importante ale adevărului prezent și să se ocupe de 
subiecte care nu sunt menite să aducă unitate în 
turmă și să sfințească sufletul. Satan se va folosi aici 
de orice avantaj posibil pentru a aduce vătămare 
cauzei.” (Idem, p. 63).  

„Noi care credem adevărul ar trebui să fim 
foarte prevăzători să nu dăm niciun prilej ca binele 
pe care-l înfăptuim să fie vorbit de rău. Ar trebui 
să știm dacă fiecare pas pe care-l facem este sau nu 
în concordanță cu Biblia, întrucât cei care urăsc 
poruncile lui Dumnezeu vor triumfa datorită 
greșelilor și pașilor noștri greșiți, așa cum au făcut 
cei răi în 1843.” (Scrieri timpurii, p. 70). 

De strajă pentru 
Domnul

„Acum, fiul omu-
lui, te-am pus străjer 
peste casa lui Israel. 
Tu trebuie să asculţi 
cuvântul care iese din 
gura Mea și să-i înști-
inţezi din partea Mea.” 
(Ezechiel 33:7).

„Cuvintele pro-
fetului arată solemna 
răspundere a celor ce 
sunt numiți păzitori ai 
bisericii lui Dumnezeu, 
ispravnici ai tainelor lui 
Dumnezeu. Ei trebuie 

să stea ca străjeri pe zidurile Sionului spre a da 
alarma la apropierea vrăjmașului. Sufletele sunt în 
primejdia de a cădea pradă ispitei. Dacă din vreun 
motiv oarecare simțurile lor spirituale devin așa de 
amorțite, încât ei nu mai sunt în stare să discearnă 
primejdia, și dacă, prin faptul că nu dau avertizare, 
poporul piere, Dumnezeu va cere din mâinile lor 
sângele celor care sunt pierduți. 

Este privilegiul străjerilor de pe zidurile Sio-
nului să trăiască atât de aproape de Dumnezeu și 
să fie atât de ușor influențați de Duhul Sfânt, încât 
El să poată lucra prin ei spre a spune bărbaților 
și femeilor despre primejdia în care se află și să 
le arate locul unde pot fi în siguranță. Ei sunt 
credincioși ca să-i avertizeze despre urmarea sigură 
a nelegiuirii și sunt la fel de credincioși ca să apere 
interesele bisericii. Nicicând ei nu trebuie să-și 
slăbească vigilența. Ei au de îndeplinit o lucrare 
care le solicită punerea la lucru a fiecărei capacități 
a ființei lor. Glasurile lor trebuie să se ridice ca 
un sunet de trâmbiță și niciodată ei nu trebuie să 
scoată o notă șovăielnică, nesigură. Ei nu trebuie 
să lucreze pentru bani, ci pentru că nu pot face 
altfel, fiindcă își dau seama că asupra lor stă un vai 
dacă nu predică Evanghelia. Aleșii lui Dumnezeu, 
sigilați cu sângele consacrării, trebuie să salveze 
bărbați și femei de la iminenta nimicire.” (Istoria 
faptelor apostolilor, p. 361).    p
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Ținta supremă – sfințirea
Ioan Toma

De mai multe ori am asistat la discuții 
despre sfințire și multe dintre păreri 
erau: „Trebuie neaparat să fim sfinți, se 
poate ajunge acum. Încă nu am văzut 

pe nimeni sfânt sau încă nici eu nu am ajuns sfânt.”
Despre această temă – sfințirea – doresc să 

aprofundăm acest subiect, având ca bază versetul 
din Isaia 8:20: „La Lege și la mărturie! Căci dacă 
nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste 
poporul acesta.”

Trăim timpuri deosebit de solemne, care ara-
tă că ne aflăm în ultimele clipe ale acestui pământ 
păcătos, asemănător cu Sodoma și Gomora, care 
marchează închiderea timpului de har, căderea 
plăgilor și venirea Domnului Isus ca să ne ia în 
patria cerească. Deci primul lucru la care ar trebui 
să ne gândim foarte serios este: Ce trebuie să fac 
pentru a fi salvat? 

Pentru aceasta să ne cercetăm în raport cu 
Apocalipsa 22:10, 11: „Să nu pecetluiști cuvin-
tele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este 
aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai 
departe, cine este întinat să se întineze și mai 

„Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru,  
sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea  

Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios  
și va face lucrul acesta.” (1 Tesaloniceni 5:23, 24)

departe, cine este fără prihană să fie și mai departe 
fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și 
mai departe.” Din cele arătate înțelegem că stadiul 
de sfințire trebuie ajuns înainte ca în cer să se 
pronunțe declarația „s-a sfârșit”.

Din experiența ucenicilor, putem trage 
învățături foarte importante pentru noi. Ei au 
petrecut împreună cu Domnul Isus trei ani și 
jumătate, și cu toate că Domnul, în mod direct 
sau în pilde, le spunea că nu a venit să întemeieze 
o împărăție pe pământ, la ultima cină se cer-
tau să știe care din ei avea să fie socotit cel mai 
mare. (Luca 22:24). După patruzeci de zile de la 
înviere, ucenicii Îl întreabă pe Domnul: „Doam-
ne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou 
împărăția lui Israel?” (Faptele Apostolilor 1:6). 
Domnul nu i-a mustrat, ci doar le-a spus să nu se 
depărteze de Ierusalim până vor primi măreața 
făgăduință a Duhului Sfânt.

Ascultând de sfatul Domnului ei au făcut 
timp de zece zile pregătiri deosebite. Au dat la o 
parte toate dificultățile dintre ei, nu se mai certau 
care să fie mai mare și stăruiau cu un cuget în 
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rugăciune. Pregătiți în felul acesta, Duhul Sfânt s-a 
coborât peste ei sub forma unor limbi de foc, iar ei, 
oameni simpli, fără studii superioare, ni se rapor-
tează că au răscolit lumea cu mesajul evangheliei.

Duhul Sfânt astăzi
Pentru timpul nostru avem din nou această 

măreață făgăduință, numită PLOAIA TâRzIE. 
Dar aceasta nu va fi revărsată până când poporul 
lui Dumnezeu nu va face o pregătire asemănătoa-
re cu ceea a ucenicilor.

Prin profetul timpului nostru, sora Ellen 
White, Domnul arată ce pregătire trebuie să facă 
poporul lui Dumnezeu, asemănătoare cu a uceni-
cilor, pentru pogorârea Duhului Sfânt.

„Eram adunaţi în auditoriul Tabernacolului. 
S-a înălţat o rugăciune, s-a cântat un imn, și din 
nou s-a înălţat o rugăciune. Se adresa lui Dum-
nezeu cea mai călduroasă cerere. Adunarea se 
caracteriza prin prezenţa Duhului Sfânt. Lucrul 
se adâncea tot mai mult și unii dintre cei prezenţi 
plângeau în hohote.

Cineva s-a ridicat din locul unde era plecat și 
a spus că înainte avusese neînţelegeri cu anumite 
persoane și că nu simţise iubire pentru ele, dar că 
acum se vedea așa cum era. ...

Vorbitorul s-a întors către cei care se rugaseră 
și a spus: „Avem ceva de făcut. Trebuie să ne măr-
turisim păcatele și să ne umilim inima înaintea lui 
Dumnezeu.” El a făcut mărturisiri dintr-o inimă 
zdrobită și apoi a pășit spre diferiţi fraţi, unul după 
altul, și le-a întins mâna, cerându-le iertare. Aceia 
cărora li se adresa se ridicau repede în picioare, 
mărturisindu-și greșelile și cerând iertare, și cădeau 
unul pe gâtul celuilalt, plângând. Spiritul mărtu-
risirii se întindea prin toată adunarea. Era ca în 
ziua Cincizecimii. Se cântau laude lui Dumnezeu 
și lucrarea aceasta s-a făcut până târziu în noapte, 
până spre dimineaţă. ... Nimeni nu părea că e 
prea mândru pentru a face mărturisiri cu o inimă 
zdrobită, iar cei care stăteau în fruntea acestei 
lucrări erau cei cu influenţă, dar care mai înainte 
nu avuseseră curaj să-și mărturisească păcatele.

Era o bucurie ce nu se mai simţise niciodată 
în Tabernacol. Apoi, m-am trezit din starea mea 
de inconștienţă și, pentru un timp, nu am putut 

să-mi dau seama unde mă aflam. Încă aveam 
tocul în mână. Mi se spuneau cuvintele: „Așa ar fi 
putut să fie. Domnul aștepta să facă toate acestea 
pentru poporul Său. Tot cerul aștepta să-și rever-
se îndurarea”... Asupra mea s-a abătut o agonie 
a dezamăgirii când mi-am dat seama că scena la 
care fusesem martoră nu era reală.” (8T, p. 79, 80).

Această lucrare descrisă mai sus este ceea ce 
așteaptă Domnul să aibă loc poporul Său. Aceasta, 
desigur, cere multă umilință, un spirit iertător, 
curajul de a porni primul și, după cum i-a fost 
prezentat Ellenei White, cei cu influență au fost 
printre primii care și-au mărturisit păcatele. Nu-
mai în urma acestei lucrări deosebite de umilință, 
mărturisire și iertare, Domnul ne va binecuvânta 
cu măreața făgăduință a Duhului Sfânt.

Lucrarea Duhului Sfânt
„Trecerea vremii nu a adus nicio schimbare în 

ce privește făgăduinţa dată de Hristos la despăr-
ţire, de a trimite Duhul Sfânt ca reprezentant al 
Său. Nu din pricina vreunei restricţii din partea 
lui Dumnezeu bogăţiile harului Său nu se revarsă 
pe pământ asupra oamenilor. Dacă împlinirea 
făgăduinţei nu se vede așa cum ar putea fi văzută, 
aceasta se datorează faptului că făgăduinţa nu este 
apreciată așa cum ar trebui să fie. Dacă ar voi, ar fi 
cu toţii umpluţi cu Duhul Sfânt. Oriunde nevoia 
după Duhul Sfânt este o problemă de mai mică 
importanţă și preocupare, acolo se vede secetă 
spirituală, întuneric spiritual, decădere și moarte 
spirituală. Ori de câte ori probleme minore ocupă 
atenţia, puterea divină, care este necesară pentru 
creșterea și prosperitatea bisericii și care ar aduce 
cu ea toate celelalte binecuvântări, lipsește, deși ea 
este oferită în toată infinita ei plinătate.

Deoarece acesta este mijlocul prin care noi 
trebuie să primim putere, de ce nu flămânzim 
și nu însetăm după darul Duhului? ... Duhul 
Sfânt face pe cel în cauză să renunţe la interesul 
și plăcerea faţă de lucrurile acestei lumi și umple 
sufletul cu o dorinţă după sfinţenie. ... Dacă 
oamenii sunt dispuși să fie modelaţi, El va lucra 
o sfinţire a întregii fiinţe. ... Deoarece acesta este 
mijlocul prin care noi trebuie să primim putere, 
de ce nu flămânzim și nu însetăm după darul 
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Duhului? De ce nu vorbim despre El, de ce nu ne 
rugăm și nu predicăm despre El?

Natura Duhului Sfânt este o taină. Oame-
nii nu pot s-o explice, fiindcă Domnul nu le-a 
descoperit-o. Oameni, având păreri fanteziste, 
pot grupa laolaltă anumite pasaje din Scriptură 
și din ele să clădească o susţinere omenească; dar 
primirea acestor vederi nu va întări biserica. Cu 
privire la asemenea taine, care sunt prea adânci 
pentru priceperea omenească, tăcerea este de 
aur.” (Istoria faptelor apostolilor, p. 35, 36).

Și acum unele persoane se ocupă cu acest su-
biect despre Duhul Sfânt, fără să își dea seama că 
referitor la această temă cuvântul lui Dumnezeu 
spune clar: „Tăcerea este de aur.”

Domnul Isus este acum în cer, participând per-
sonal la judecata de cercetare, ca apărător al nostru. 
Deci când citim: „... Hristos în voi, nădejdea slavei” 
(Coloseni 1:27), înțelegem că nu Domnul Isus per-
sonal, ci prin Duhul Sfânt, reprezentantul Său, El 
este în tot locul și cu toți. Având aceasta în vedere 
este bine să ascultăm sfatul apostolului Pavel: „Pe 
voi înșivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe 
voi înșivă cercaţi-vă. Nu recunoașteţi voi că Isus 
Hristos (Duhul Sfânt) este în voi? Afară numai 
dacă sunteţi lepădaţi.” (2 Corinteni 13:5).

Pe lângă acest sfat al lui Pavel, chiar Domnul 
Isus ne avertizează: „Oricine va vorbi împotriva 
Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi 
împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în 
veacul acesta, nici în cel viitor.” (Matei 12:32).

Sfânt asemenea lui Enoh
Primul bărbat raportat în Biblie, care a fost 

răpit la cer fără să vadă moartea a fost Enoh. 

Pentru noi este foarte important să știm 
la ce stadiu de sfințire a ajuns Enoh, 
deoarece la venirea Domnului vor fi 
persoane în viață care nu vor muri, ci 
vor fi doar preschimbați în nemurire, 
asemenea lui Enoh.

„În mijlocul unei lumi care, prin 
nelegiuirea ei, a fost condamnată la 
nimicire, Enoh a trăit o viaţă de o așa 
strânsă comuniune cu Dumnezeu, 
încât n-a fost îngăduit ca el să cadă 

sub puterea morţii. Caracterul sfânt al acestui 
profet reprezintă starea de sfinţenie ce trebuie 
să fie atinsă de cei care vor fi „răscumpăraţi de 
pe pământ” (Apocalipsa 14:3) la revenirea lui 
Isus Hristos. Atunci, așa cum a fost și în lumea 
dinainte de potop, nelegiuirea va crește. ... Dar, 
asemenea lui Enoh, poporul lui Dumnezeu va 
căuta curăţirea inimii și conformarea faţă de voia 
Sa, până când ei vor reflecta chipul lui Hristos.” 
(Patriarhi și profeți, p. 90, 91).

„Timp de trei sute de ani, Enoh căutase 
curăția de inimă, spre a putea fi în armonie cu 
cerul. ... Oamenii din acea generație își băteau 
joc de nebunia lui, fiindcă el nu căuta să adune 
aur și argint sau să-și strângă comori pământești. 
Dar inima lui Enoh era după comori veșnice. ... 
Dumnezeu ne cheamă și pe noi la o asemenea 
comuniune. Sfințenia de caracter a celor care 
vor fi mântuiți dintre oameni la a doua venire 
a Domnului trebuie să fie ca aceea a lui Enoh.” 
(8T, p. 261).

Sfânt în anturaj și condiții pământești
„Aceia care se îmbracă cu toată armătura 

lui Dumnezeu și consacră zilnic un timp pentru 
meditație, rugăciune și studierea Scripturilor, 
vor fi legați de cer și vor avea o influență mântu-
itoare și transformatoare asupra celor din jurul 
lor. Le vor aparține gânduri mari, aspirații nobile, 
o înțelegere clară a adevărului și datoriei față de 
Dumnezeu. Ei vor avea o dorință arzătoare după 
curăție, lumină și iubire, pentru toate darurile 
nașterii cerești. Rugăciunile lor stăruitoare vor 
trece dincolo de perdeaua dinăuntru. Acești oa-
meni vor avea o îndrăzneală sfințitoare de a veni 
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în prezența Celui infinit. Ei vor simți că lumina 
și slava cerului sunt pentru ei, că vor ajunge să fie 
curățiți, înălțați și înnobilați prin această intimă 
legătură cu Dumnezeu. Acesta este privilegiul 
adevăraților creștini.” (5T, p.108).

„Așa stau lucrurile cu fiecare credincios 
care este cu adevărat convertit. El aduce roade 
prețioase și, făcând astfel, umblă cu Hristos, 
vorbește cum a vorbit El, lucrează cum a lucrat 
El, iar adevărul, așa cum este el în Isus, face prin 
el o bună impresie în căminul său, printre vecini 
și în biserică. El este ziditor al unui caracter 
pentru veșnicie, în timp ce-și lucrează propria sa 
mântuire, dar cu frică și cutremur. El exemplifică 
în fața lumii principiile valoroase ale adevărului, 
arătând ce va face adevărul pentru viața și caracte-
rul adevăratului creștin.” (5T, p. 562).

Sfânt în anturaj și societatea cerească
„Un caracter format după chipul și asemă-

narea caracterului divin, este singura comoară pe 
care o putem lua cu noi din lumea aceasta, în cea 
veșnică. Cei care se află sub îndrumarea și instrui-
rea Domnului Hristos în această lume, vor duce cu 
ei în locuințele cerești, orice calități dumnezeiești 
obținute aici. Iar în cer, noi vom continua să 
creștem spre perfecțiunea absolută. Cât de impor-
tantă este deci dezvoltarea caracterului în viața 
aceasta!” (Parabolele Domnului Hristos, p. 225).

Solii de încurajare și mângâiere
Constatăm cu tristețe că oamenii din timpul 

nostru au atins cifra de vinovăție asemănătoare 
celei din Sodoma. Poporul lui Dumnezeu este 
chemat să atingă sfințirea. După cele scrise mai 
sus ne găsim în punctul de a ne descuraja, văzân-
du-ne, în aparență, foarte departe de standardul 
de sfințire arătat în cuvântul lui Dumnezeu. Dar 
tot în cuvântul lui Dumnezeu găsim și frumoase 
încurajări. Pe măsură ce o persoană înaintează și 
ajunge tot mai aproape de Domnul, constată că 
are tot mai multe defecte în raport cu neprihăni-
rea Sa, chiar și apostolul Pavel declară acest lucru: 
„De aceea simt plăcere în slăbiciuni, ... căci, când 
sunt slab, atunci sunt tare.” (2 Corinteni 12:10).

Suntem încurajați și de măreața făgăduință 
făcută de Mântuitorul nostru: La șoapta 
rugăciunii arzătoare, dacă este nevoie, Domnul 
golește cerul de îngeri care ne vor ajuta să ieșim 
biruitori. Având ca exemple pe Daniel în groapa 
cu lei, cei trei tineri în cuptorul cu foc și mulți 
alții descriși în Biblie, pentru care cerul a inter-
venit în mod extraordinar și au ieșit biruitori, 
aducând onoare cerului.

 Pe lângă toate acestea și sora Ellen White ne 
încurajează cu următoarele cuvinte: „Nu trebuie 
să facem din noi înșine centrul preocupărilor 
noastre, îngăduindu-ne să ne îngrijorăm și să 
ne temem, întrebându-ne dacă vom fi mântuiți 
sau nu. Toate acestea ne îndepărtează inima de 
Izvorul puterii noastre. Încredințează-I lui Dum-
nezeu siguranța inimii tale și ai încredere în El. 
Vorbește despre Isus și meditează la El. Fă ca eul 
tău să dispară în El! Îndepărtează orice îndoială, 
alungă-ți temerile! Spune împreună cu apostolul 
Pavel: „Trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în 
trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu 
care m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine.” 
(Galateni 2:20). Rămâi liniștit în Dumnezeu. El 
are putere să păzească ce I-ai încredințat. Dacă 
te vei preda în brațele Sale, El te va face să ajungi 
mai mult decât biruitor, prin Acela care te-a 
iubit. (Calea către Hristos, p. 54).

Doresc ca prin cele scrise mai sus să primim 
un imbold, așa încât de acum înainte să stăruim 
și să ne rugăm mult mai mult ca până acum, ca 
Domnul să ne dea și voința și înfăptuirea, așa 
încât la venirea Lui să ne poată spune: „Rob bun 
și credincios, intră în bucuria stăpânului tău!” 
Această bucurie nu poate fi înțeleasă de min-
tea noastră acum, până când ne vom întâlni cu 
Domnul Isus care a murit pentru noi, cu îngerul 
nostru păzitor, cu toți cei credincioși despre care 
citim în Biblie, având favoarea să vizităm alte 
planete cu locuitori care nu au căzut niciodată 
în păcat. Gândul și dorința apostolului Ioan, 
îmi doresc să fie ale noastre, ale tuturor: „Da, Eu 
vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse! Harul 
Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! 
Amin.” (Apocalipsa 22:20, 21).    p
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În ultimele două numere ale revistei am 
discutat despre păcatul îngâmfării ca o fal-
sificare a adevăratei credințe și am explicat 
cât de des este declanșat de mândrie. Acum 

o altă întrebare vine în minte: 

Care sunt câteva lucruri care duc la 
îngâmfare?

1. Îndoielile pot duce o persoană la păcatul 
îngâmfării „fiindcă orice nu este din credinţă 
este păcat.” (Romani 14:23 BTF). 

O avertizare serioasă a fost dată de Dum-
nezeu prin Ellen G. White, pe care ea o adresa 
unui om vinovat de îngâmfare: „Frate Hull, 
mi-a fost arătat că te afli sub influența dulce a 
unei fascinații care se va dovedi fatală, dacă vraja 
acesteia nu se va rupe. Tu ai discutat cu Satan, 
ai negociat cu el, ai zăbovit pe terenul interzis 
și ți-ai implicat mintea în lucruri care erau prea 
mari pentru tine; prin îngăduirea îndoielii și a 
necredinței, ai atras îngerii cei răi în jurul tău 
și ai alungat din preajma ta îngerii cei curați și 
sfinți ai lui Dumnezeu. Dacă te-ai fi împotri-
vit în mod hotărât sugestiilor lui Satan și ai fi 
căutat cu toată tăria putere de la Dumnezeu, ai 
fi zdrobit orice cătușe și ți-ai fi învins vrăjmașul 
spiritist, te-ai fi apropiat mai mult de Dumne-
zeu și ai fi făcut ca Numele Său să triumfe. Am 
văzut că la tine a fost vorba de îndrăzneală când 
te-ai dus să înfrunți un spiritist, într-un timp 
când tu însuți erai înfășurat și tulburat de nori 

Ce este îngâmfarea?  

Peter Lausevic a III - a parte

de necredință. Tu te-ai dus să te lupți cu Satan 
și oștirea lui fără să ai armură și ai fost grav rănit 
și pari insensibil la rana pe care ai primit-o. Mă 
tem că nici chiar tunetele și fulgerele de pe Sinai 
nu te pot mișca din loc. Te-ai așezat în fotoliul 
comod al lui Satan și nu îți dai seama de starea 
înfricoșătoare în care te afli, nu faci niciun efort 
ca să scapi. Dacă nu te trezești și nu te smulgi 
din cursa diavolului, va trebui să pieri. Frații 
și surorile ar vrea să te salveze, însă am văzut 
că ei nu pot. Tu ești cel care are ceva de făcut; 
tu trebuie să faci un efort disperat. Dacă nu, 
vei fi pierdut. Am văzut că cei care se află sub 
influența fermecătoare a spiritismului nu își 
dau seama de acest lucru. Tu ai fost fermecat și 
vrăjit, deși nu îți dai seama de acest lucru, și de 
aceea nu faci nici cel mai mic efort pentru a veni 
la lumină.” (1T, p. 428, 429). 

Așa cum am menționat în articolele 
anterioare, care este diferența dintre credință 
și îngâmfare? „Dar credința nu e în niciun 
fel amestecată cu încumetarea. Numai acela 
care are adevărata credință este sigur față de 
încumetare. Căci încumetarea este credința 
contrafăcută de Satan. Credința cere împlinirea 
făgăduințelor lui Dumnezeu și aduce roade 
în ascultare. Încumetarea se întemeiază și ea 
pe făgăduințe, dar le folosește la fel ca Satan, 
pentru a scuza nelegiuirea. Credința i-ar fi făcut 
pe primii noștri părinți să se încreadă în iubirea 
lui Dumnezeu și să asculte de poruncile Lui. În-

Cum ma poate afecta pe mine?
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cumetarea i-a făcut să calce Legea Lui, crezând 
că iubirea Lui cea mare îi va scăpa de urmările 
păcatului lor. Aceea nu este credință, care cere 
favoarea cerului, dar nu împlinește condițiile pe 
baza cărora urmează să se acorde harul. Adevă-
rata credință se întemeiază pe făgăduințele și 
pe rânduielile Sfintei Scripturi.” (Hristos, lumina 
lumii, p. 126). 

2. O altă modalitate prin care putem cădea 
în păcatul îngâmfării este să nu trăim lumina 
pe care o avem. „Dacă n-aș fi venit și nu le-aș 
fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio 
dezvinovăţire pentru păcatul lor. ” (Ioan 15:22). 

Suntem responsabili pentru toată lumina 
pe care Dumnezeu ne-o dă. Spiritul Profeției a 
avertizat o altă persoană: 

„Din nou și din nou Dumnezeu Și-a întins 
mâna pentru a te salva, arătându-ți îndatori-
rile și obligațiile. Aceste îndatoriri se schimbă 
proporțional cu lumina primită. Atunci când lu-

mina strălucește, dovedind și condamnând ero-
rile nedescoperite, trebuie să existe o schimbare 
corespunzătoare a vieții și caracterului. Greșelile 
care sunt rezultatul natural al orbirii minții, 
atunci când sunt evidențiate, nu mai sunt păcate 
de ignoranță sau erori de judecată; dar dacă nu 
se vor stabili reforme în lumina dată, atunci 
vor deveni păcate îngâmfate. Întunericul moral 
care te înconjoară va deveni mai dens; inima ta 
va deveni mai împietrită și tot mai împietrită și 
vei fi mai neplăcut în ochii lui Dumnezeu. Nu 
îți dai seama de marele pericol în care te găsești, 
pericolul fiind acela că, în cazul tău, lumina 
va deveni întunecată, ascunsă într-un întune-
ric complet. Când lumina este primită și se 
acționează conform ei, vei fi răstignit față de pă-
cat, fiind într-adevăr mort pentru lume, dar viu 
față de Dumnezeu. Idolii tăi vor fi abandonați, 
iar exemplul tău va fi mai degrabă de partea 
lepădării de sine decât de partea îngăduinței de 

sine.” (5T, p. 435, 436). 
„Cu Biblia în mâinile 

noastre trebuie să cunoaștem și 
să practicăm adevărul. Dar unii 
nu doresc să-și schimbe credința 
sau modul de acțiune și susțin 
că, dacă sunt doar cinstiți, vor fi 
mântuiți. Astfel vor fi în mare 
pericol să comită păcatul în-
gâmfării, să nu trăiască potrivit 
cu întreaga lumină pe care o 
au. Examinarea de sine critică, 
însoțită de o cercetare sârguin-
cioasă a Scripturilor și de ru-
găciune serioasă, este esențială, 
nu în sensul de a afla vreo cale 
de evitare a crucii, ci că ei pot fi 
conduși în tot adevărul, oricât 
de multă tăgăduire de sine ar 
costa și oricât de inconvenientă 
ar fi ascultarea.” (Semnele timpu-
lui, 22 iulie 1880).  

3. De asemeni, putem fi 
vinovați de îngâmfare, încer-
când să ne scuzăm păcatele. 
Aceasta este o practică foarte 
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periculoasă. Printr-o faptă îngâmfată, o acțiune 
de nepăsare față de Dumnezeu, a pierdut Adam 
frumosul său cămin din Eden și a deschis porțile 
de nelegiuire și durere asupra lumii noastre; și 
totuși oamenii vor declara că Dumnezeu nu este 
pretențios și nu are nevoie de ascultare perfectă 
de legea Sa. Preceptele lui Iehova sunt la fel de 
neschimbătoare ca tronul Său veșnic. A scuza 
păcatul cu pretexte, precum cel că Dumnezeu 
este maleabil în guvernarea Sa, este o dezonoare 
la adresa marelui Guvernator al universului și 
o atitudine periculoasă pentru om. Este o 
încercare de a diminua cerințele Sale și de 
a înlătura puterea legii. Cei care susțin o 
astfel de doctrină se află în armonie cu 
primul mare rebel și oricât de înalte 
sunt mărturisirile lor despre religie, 
Hristos îi declară „lucrători ai 
nelegiuirii”. Ei spun păcătosu-
lui: „Îți va fi bine în neas-
cultare și păcat”, așa cum a 
spus șiretul-amăgitor în 
grădina Eden.” (Idem, 
15 decembrie 1887). 

4. Referindu-
se la ispitirea 
lui Hristos, în 
Testimonies vol. 
3, p. 372 ni se 
spune că „orgoliul etalării” duce la încumetare. 
Cum ne-a învățat Hristos să ne rugăm pentru 
ispită? Cei mai mulți dintre noi cunosc deja răs-
punsul: „Nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-
ne de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea 
și slava, pentru vecie.” (Matei 6:13). Ce fel de 
păcat săvârșim, plasându-ne în mod deliberat în 
calea ispitei? „Deseori, când Satan nu reușește 
să provoace îndoiala, reușește să ne aducă la 
încumetare. Dacă ne poate face să ne așezăm în 
calea ispitei fără să fie nevoie, știe că biruința e a 
lui. Dumnezeu îi va apăra pe toți aceia care merg 
pe cărarea ascultării; dar, dacă te depărtezi de 
ea, ajungi pe terenul lui Satan. Acolo cădem cu 
siguranță. Mântuitorul ne-a dat porunca aceasta: 
„Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită.” 
(Marcu 14:38). Meditația și rugăciunea ne vor 

feri de a ne arunca de bunăvoie în calea primej-
diei și în felul acesta vom fi scăpați de multe 
înfrângeri.” (Hristos, lumina lumii, p. 126).  

Cum a încercat Satan să-L conducă pe Hris-
tos la încumetare? „Atunci a fost Isus condus de 
Duhul sus în pustie, să fie ispitit de diavolul. Și 
după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de 
nopţi, la urmă a flămânzit... Atunci diavolul l-a 
luat sus în sfânta cetate și L-a așezat pe un turn 
al templului.

Și i-a spus: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, 
aruncă-te jos, fiindcă este scris: El va porunci 

îngerilor săi referitor la tine; și te vor 
purta pe mâini, ca nu cumva să îţi lovești 

piciorul de vreo piatră. Isus i-a spus: 
Din nou este scris: Să nu ispitești pe 

Domnul Dumnezeul tău.” (Matei 
4:1, 2, 5-7). 

Victoria promisă
În pustie Isus a fost 

ispitit și a obținut 
victorie în trei puncte 

importante: apetitul, 
încumetarea și dra-

gostea de lume. 
Ispitele cu care 
ne confruntăm 

sunt în mod asemă-
nător bazate pe aceste trei puncte. De obicei nu 
este atât de greu pentru noi să observăm când 
suntem ispitiți în poftă sau iubire de lume. Dar 
încumetarea poate fi mai subtilă: 

„Păcatul încumetării se află aproape de 
virtutea credinței perfecte și de încrederea în 
Dumnezeu. Satan se măgulea că ar putea să 
profite de natura umană a Domnului Hristos, 
pentru a-L îndemna să depășească linia încre-
derii și să ajungă la încumetare. El a recunoscut 
că Hristos avea dreptate în pustie, să se încreadă 
în Dumnezeu ca Tată al Său, în cele mai dificile 
împrejurări. El L-a îndemnat pe Hristos să-i 
dea o dovadă a întregii Sale dependențe de 
Dumnezeu, o dovadă în plus a credinței Sale că 
El era Fiul lui Dumnezeu, aruncându-Se de pe 
templu.” (Solii alese, vol. 1, p. 138).  
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Feriți-vă de cei care ar putea să vă amăgească 
prin lingușire! Unii pot chiar să plaseze textele 
Scripturii ca momeală în capcana lor. Dar orice 
ar încerca, să vă amintiți făgăduința pe care o 
putem pretinde: „ Nu v-a ajuns nicio ispită care 
să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și 
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui 
să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună 
cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiţi din ea, ca 
s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13). 

Concluzie
Cum putem evita păcatul încumetării în 

diversele lui forme? „Vegheaţi și rugaţi-vă, ca 
să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, 
dar trupul este neputincios.” (Marcu 14:38). 
Cum putem face aceasta: „Legea DOMNULUI 
este desăvârșită, convertind sufletul; mărturia 
DOMNULUI este sigură, înţelepţind pe cel 
simplu.” (Psalmii 19:7 BTF).  

Trebuie să studiem caracterul motivelor 
care ne determină să acționăm prompt în 
lumina legii lui Dumnezeu, pentru a putea 
conștientiza deficiențele noastre; dar în timp 
ce agentul uman își poate vedea păcatele, el nu 
trebuie să se descurajeze, deși se află condamnat 
de preceptele neprihănirii. El trebuie să vadă și 
să realizeze păcătoșenia păcatului, să se pocăias-
că și să aibă credință în Hristos ca Mântuitor al 
său personal. Nu este niciodată sigur pentru noi 
să simțim că suntem posedați de virtuți, și că ne 
putem felicita pe noi înșine pentru perfecțiunile 
caracterului și condiția noastră prezentă de 
puritate și evlavie. David a triumfat adesea în 
Dumnezeu și totuși el a zăbovit mult în nevred-
nicia și păcătoșenia sa proprie. Conștiința lui 
nu era adormită sau moartă. „Îmi cunosc bine 
fărădelegile”, se plângea el, „și păcatul meu stă 
necurmat înaintea mea.” (Psalmii 51:3). El nu 
s-a măgulit că păcatul este o chestiune cu care 
el nu are nimic a face, și că acesta nu-l privește. 
Când a văzut adâncimea înșelăciunii în inima 
sa, a fost profund dezgustat de sine și s-a rugat 
ca Dumnezeu să-l întoarcă prin puterea Sa de la 
păcatele îngâmfării și să-l curețe de greșelile pe 
care nu le cunoaște. 

„Nu este sigur să închidem ochii și să ne 
împietrim conștiința, astfel încât să nu vedem sau 
să conștientizăm păcatele. Trebuie să cultivăm in-
struirea pe care am avut-o cu privire la caracterul 
odios al păcatului, pentru a ne mărturisi păcatele. 
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios 
și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curăţească 
de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9). Ești dispus să 
fii curățit de orice nelegiuire? Scopul tău este să 
înaintezi, dar nu în propria ta putere, spre pre-
miul chemării și alegerii noastre în Hristos Isus? 
Păstrează totdeauna frica de Domnul înaintea ta. 
Singura speranță este să-L faci pe Isus consilierul 
tău.” (Instructorul tinerilor, 5 iulie 1894). 

„Sub vechiul legământ au existat multe 
păcate ale unui caracter îndrăzneț, îngâmfat, 
pentru care nu exista nicio ispășire specificată de 
lege. În noul legământ mai bun, Hristos a împli-
nit legea pentru cei care încălcau legea, dacă ei Îl 
primesc pe Isus ca Mântuitor personal. „Tuturor 
celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să devină 
fii ai lui Dumnezeu.” Harul și iertarea sunt 
răsplata tuturor celor care vin la Hristos, încre-
zându-se în meritele Sale pentru a-și îndepărta 
fărădelegile. În legământul mai bun noi suntem 
curățiți de păcat prin sângele lui Hristos.” 
(C.B.N.T., vol. 7, p. 931, comentarii la Evrei 8). 

„Iosif a suportat proba caracterului în adver-
sitate și aurul nu s-a înnegrit datorită prosperității. 
El a dovedit același respect sacru față de voința 
lui Dumnezeu când a stat alături de tron, ca și 
atunci când s-a aflat în celula întemnițatului. Iosif 
a dus religia lui peste tot, și acesta a fost secretul 
credincioșiei lui neșovăielnice. Ca bărbați repre-
zentativi, voi trebuie să aveți puterea atotpătrun-
zătoare a adevăratei evlavii. Vă spun, cu frică de 
Dumnezeu, că sunteți asaltați de primejdii pe care 
nu le vedeți și de care nu vă dați seama. Trebuie să 
vă ascundeți în Isus. Nu sunteți în siguranță dacă 
nu apucați mâna lui Hristos. Trebuie să vă păziți 
de orice fel de îngâmfare și să nutriți acel spirit 
care e gata mai degrabă să sufere decât să păcătu-
iască. Nicio biruință pe care o puteți câștiga nu va 
fi așa de prețioasă ca cea câștigată asupra eului.”  
(4T, p. 544).    p

Articol tradus din Youth Messenger, vol. XXVI, nr. 3

20 Păzitorul Adevărului, octombrie - decembrie 2018



În timpul când Israel și Iuda au fost pentru pri-
ma dată divizați, a existat o perioadă de aproxi-
mativ patruzeci de ani de nelegiuire evidentă 
în țara lui Israel. După moartea lui Ieroboam, 

acest timp de apostazie a continuat sub domniile 
culpabile ale lui Nadab, Baeșa, Ela, zimri și Omri. 

Cu toate acestea, în aceasta perioadă, în 
împărăția lui Iuda avem o imagine strălucitoare. Să 
citim 2 Cronici 14:2-5, despre Asa, conducătorul 
lui Iuda: „Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea 
Domnului Dumnezeului său. A îndepărtat altarele 
dumnezeilor străini și înălţimile, a sfărâmat stâlpii 
idolești și a tăiat astarteele. A poruncit lui Iuda să 
caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi și să 
împlinească Legea și poruncile. A îndepărtat din 
toate cetăţile lui Iuda înălţimile și stâlpii închinaţi 
soarelui. Și împărăţia a avut pace sub el.”

Dumnezeu să fie lăudat pentru acest pas în 
direcția cea bună! Asa a luat poziție și a acționat 
– iar Iuda a fost binecuvântat cu pace. În cele din 
urmă însă, așa cum se întâmplă când o persoană 
sau o națiune se îndepărtează de puterile întuneri-
cului și se îndreaptă spre Cer, un timp de încer-
care este inevitabil. În versetul 9 citim că „zerah, 
Etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o oștire de un 
milion de oameni și trei sute de care” și a invadat 
teritoriul lui Iuda. 

Din partea lui Asa au fost luate toate măsurile 
de precauție; el s-a pregătit efectiv pentru luptă. 
A construit cetăți împrejmuite în Iuda, echipate 
cu ziduri, turnuri, porți și zăvoare. Armata lui, 
pregătită cu grijă, era formată din peste jumătate 
de milion de oameni viteji. 

Dar să privim lucrurile în mod real. Logic 
vorbind, cei peste 580.000 soldați nu puteau să se 
compare cu cei 1.000.000 de soldați „și trei sute de 

Reforma lui 

Asa
Compilare din Biblie și Spiritul Profeției, cu comentarii, de Barbara Montrose

care”. „Armatele vrăjmașe stăteau acum față în față. 
Era un timp de încercare pentru aceia care Îl slu-
jeau pe Domnul. Își mărturisiseră ei toate păcatele? 
Aveau oamenii lui Iuda încredere deplină în pute-
rea lui Dumnezeu de a elibera? Gânduri ca acestea 
se frământau în mintea conducătorilor. După orice 
apreciere omenească, oastea cea mare a Egiptului 
avea să spulbere totul înaintea ei. Dar în timp de 
pace Asa nu se dedase distracțiilor și plăcerilor, ci 
se pregătise pentru orice primejdie. Avea o armată 
instruită pentru luptă și se străduise să conducă 
poporul să se împace cu Dumnezeu. Iar acum, cu 
toate că forțele lui erau mai mici la număr decât ale 
vrăjmașului, credința lui în Dumnezeu nu slăbise.” 
(Profeți și regi, p. 110). 

Cum se întâmplă astăzi cu noi? Cum folosim 
momentele efemere din perioada de aparentă 
pace? zi după zi semnele sfârșitului se împlinesc 
rapid.  Suntem noi prea prinși în graba lucrurilor 
care se pregătesc pentru criza ce va veni curând? 
Urmărim noi să fim în pace cu Dumnezeu, cerce-
tându-ne inimile pentru a fi siguri că fiecare păcat 
este mărturisit – sau urmărim să ne bucurăm de 
o mulțime de plăceri și distracții „de moment”, 
înainte de a veni ziua cea mare și puternică a 
Domnului? 

Există adesea locuri de parcurs și lucruri de 
făcut, care nu sunt în totalitate împotriva princi-
piilor noaste. Acestea pot fi plasate în zona „gri”, 
unde o inimă împărțită va insista să întârzie. Am 
putea chiar să pierdem timpul cu lucruri „bune”, 
în detrimentul celor mai bune lucruri? Psalmistul 
se ruga: „Fă-mi inima să se teamă de Numele 
Tău.” (Psalmii 86:11 u.p.). El, asemenea lui Asa, 
a dorit să-și dedice întreaga sa viață Domnului 
Său. Când criza a venit pentru Asa, „deoarece 
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Îl căutase pe Domnul 
în zilele de prosperita-
te, împăratul se putea 
sprijini pe El și acum, în 
ziua necazului. Cererile 
lui dovedeau că el nu era 
un străin față de puterea 
minunată a lui Dumne-
zeu.” (Idem, p. 111). 

Căutându-L pe 
Domnul în zilele de pace 
și prosperitate, bucu-
rându-ne de privilegiile 
binecuvântate de sănăta-
te, confort și alimentație 
sănătoasă, mințile noastre 
au toate avantajele pentru 
procese de gândire clară. 
Folosim noi cele mai 
bune energii pentru a 
ne apropia mai mult de 
Domnul? Sau risipim 
momentele prețioase, pli-
ne de o greutate veșnică? 
Putem să experimentăm 
experiența lui Pavel, care 
spunea: „căci m-am deprins să fiu mulţumit cu 
starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu 
să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am 
deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să 
fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întărește.” 
(Filipeni 4:11-13). 

Căutând Dumnezeul imposibilităților
Ce a făcut Asa când a venit criza? Citim 

în 2 Cronici 14:11: „Asa a chemat pe Domnul 
Dumnezeul lui și a zis: „Doamne, numai Tu poţi 
veni în ajutor celui slab ca și celui tare, vino în 
ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru! 
Căci pe Tine ne sprijinim și în Numele Tău am 
venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu 
ești Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul 
împotriva Ta!” (vers. 12-14, citat). Cu această oca-
zie ni se arată din nou faptul că în vechiul Israel, 
atunci când poporul avea încredere în Domnul 
Dumnezeul lor, El a intervenit totdeauna pentru 

ei. Se confruntau cu o armată numeroasă; mii și 
mii erau cei ce se ridicaseră împotriva lor, și privind 
la armata lor neînsemnată, puteau concluziona că 
vor fi biruiți cu siguranță. Asa însă și-a pus toată 
încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel. Nu 
s-a bazat pe număr, ci a crezut că Domnul poate 
elibera atât prin mulți, cât și prin puțini...

„Acesta este o rugăciune potrivită pe care o 
putem înălța. Perspectivele noastre nu sunt mai 
plăcute. Există mulțimi vaste cu care ne confrun-
tăm atunci când prezentăm altora lumina adevăru-
lui. Speranța noastră nu stă în cunoașterea adevă-
rului, în capacitățile noastre, ci în Dumnezeul Cel 
viu. Și dacă, asemenea regelui Asa, ne-am educat 
pe noi înșine și am educat și antrenat și pe alții să 
cunoască adevărul, care va purta armura neprihă-
nirii, gata să întâlnească dușmanii lui Dumnezeu și 
ai adevărului, ne-am făcut partea noastră de lucru 
în calea pregătirii. Apoi credința vie în Dumnezeu 
trebuie să fie exercitată pentru a lucra alături de 
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eforturile lucrătorilor. Slava lui Dumnezeu este în 
joc. Și ar trebui să fie un efort ..., și o credință vie 
în manifestarea glorioasă a puterii lui Dumnezeu; 
altfel totul se va dovedi a fi un eșec.” (Review and 
Herald, 10 mai 1887).

Cum a răsplătit Domnul credința lui Asa și 
a poporului său? „Domnul a lovit pe etiopieni 
dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda, și etiopie-
nii au luat-o la fugă. Asa și poporul care era cu el 
i-au urmărit până la Gherar, și etiopienii au căzut 
fără să-și poată scăpa viaţa, căci au fost nimiciţi 
de Domnul și de oștirea Lui. Asa și poporul lui 
au făcut o pradă mare; au bătut toate cetăţile din 
împrejurimile Gherarului, căci groaza Domnului 
căzuse peste ele, și au jefuit toate cetăţile a căror 
pradă era mare.” (2 Cronici 14:12, 13). Astfel 
Dumnezeu a intervenit pentru a-i sfărâma pe 
vrăjmași, spre distrugerea lor. 

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii 
și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt 
în locurile cerești.” (Efeseni 6:12). Războiul actual 
este aprins, dar trebuie să ne amintim: „Nu vă te-
meţi și nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari 
mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.”  
(2 Cronici 20:15). Serva Domnului explică: O, am 
putea lua în considerare că lucrarea în care suntem 
angajați nu este lucrarea noastră, ci lucrarea lui 
Dumnezeu, iar noi ca niște instrumente umile, 
suntem lucrători împreună cu El. ... Nu trebuie 
să ne înălțăm pe noi înșine, să nu fim încrezători 
de sine, ci să ne încredem în Dumnezeu, știind 
că El este dispus și capabil să ne ajute. Dumnezeu 
va lucra cu poporul Său, dar noi vrem să fim în 
acea poziție unde speranța și siguranța noastră vor 
deveni ferme în El. 

„Doresc să vă aduc înaintea voastră aceste 
lucruri, ca să vedeți importanța venirii noastre în 
lucrarea individuală. Ar trebui să ne examinăm 
inimile și să vedem că tot ceea ce nu este în acord 
cu voința lui Dumnezeu este separat de noi. Există 
o mare dificultate în cazul naturii umane: atunci 
când individul nu este legat de Dumnezeu în ni-
ciun fel, înclinația firească se dă pe față. Dacă Satan 
poate îngrămădi egoismul în rândul celor care au 

legătură cu această lucrare prețioasă a lui Dumne-
zeu, dacă noi devenim plini de sine, independenți 
de frații noștri, independenți de Dumnezeu, noi 
nu putem aștepta ca binecuvântarea lui Dumnezeu 
să însoțească munca noastră. Dar dacă inimile 
noastre sunt pure și libere de egoism, vom prezenta 
adevărul așa cum este el în Isus; și atunci vom avea 
binecuvântarea Domnului. 

Există pericolul constant de a-L separa pe Isus 
de lucrarea noastră; dar când adevărul este prezen-
tat cu blândețe și har, așa cum este în Isus, atunci 
Îl descoperiți pe Isus Hristos în toate eforturile pe 
care le faceți și, pe măsură ce căutați să vă apropiați 
de suflete, Îl descoperiți pe Hristos tuturor celor cu 
care veniți în contact. Dacă vă odihniți în Mântu-
itorul iubitor, ca pe o singură speranță, dacă sinele 
este ascuns cu Hristos în Dumnezeu, Dumnezeu 
va fi cu voi și veți fi cu El. Veți simți și veți cunoaște 
puterea adevăratei religii; influența voastră va fi 
folosită în întregime pentru slava lui Dumnezeu; 
nu veți avea o estimare înaltă despre voi înșivă. 
Calea este îngustă, dar duce la viață veșnică. Veți 
întâmpina multe dificultăți în calea voastră, pe care 
trebuie să le întâmpinați și să le biruiți în numele 
lui Isus. Ce descurajări au întâlnit ucenicii atunci 
când L-au văzut pe Cel în care speranțele lor fuse-
seră centrate, batjocorit în sala de judecată, biciuit 
și suferind cea mai rușinoasă moarte prin răstig-
nire! Și ce victorie de partea lui Satan deoarece I-a 
zdrobit călcâiul, când Isus a fost țintuit pe cruce, în 
mijlocul revoltei oamenilor răi care au pretins cea 
mai înaltă evlavie!

După ce a fost închis în mormânt, dușmanii 
Săi așteptau să-i vadă pe ucenici descurajați, 
rușinați și negându-L, așa cum s-a întâmplat în ca-
zul lui Petru. Dar când acești ucenici au mers prin 
credință, cu o îndrăzneală sfântă, ei au predicat un 
Mântuitor înviat, iar vrăjmașii lor s-au mirat. Ei 
nu-L prezentau doar pe Isus, ci pe Prințul vieții, 
înviat din morți și înălțat în ceruri pentru a mijloci 
pentru urmașii Săi. Tot astfel ar trebui să se întâm-
ple și în cazul credincioșilor adevărului. 

Aici, deci, este puterea pe care o va avea 
poporul lui Dumnezeu și care îi va da victoria 
în aceste ultime zile. Există tot felul de dogme. 
Doctrine false predomină peste tot, iar adevărul 
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lui Dumnezeu, care este predicat, implică acum o 
cruce. Adevărul trebuie să meargă în toate orașele 
și satele, la toate drumurile și la garduri. Apostolul 
îi îndeamnă pe credincioși să lupte „lupta bună a 
credinței” și „să alerge cu stăruință în alergarea care 
ne stă înainte”, uitându-ne țintă la „Căpetenia și 
Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus”  
(1 Timotei 6:12; Evrei 12:1, 2). Oamenii încearcă 
totdeauna să facă mai ușoară calea spre cer, decât 
cea pe care a prevăzut-o Domnul. Ei nu vor să 
alerge și să se străduie, așa cum a poruncit El. Dar 
putem vedea că există cerințe ca fiii lui Israel să se 
conformeze. Ei trebuia să caute pe Domnul, copii 
și părinți. Aceasta este chiar lucrarea pe care tre-
buie să o facem. Nu este suficientă doar o căutare 
pe jumătate a Domnului. Nu știm cât de curând 
cazurile noastre vor merge la judecată, și în starea 
noastră prezentă noi vom fi dezaprobați de Isus...

Ceea ce ne dorim în prezent este să ne exa-
minăm inimile, să descoperim dacă există în ele 
ceva care nu este drept înaintea lui Dumnezeu. 
Dacă învățăm adevărul după propriile noastre 
căi, vom vedea că nu va exista întotdeauna o 
armonie perfectă așa cum ar trebui să existe. Dar 
dacă învățăm adevărul așa cum este în Isus, îl vom 
învăța în spiritul adevăratului educator; și nu 
vom avea opinii diferite și nu ne vom lipi de ide-
ile noastre cu tenacitate, ci vom fi într-un acord 
deplin. Și în timp ce învățăm astfel, crezând că 
Isus ne va ajuta să prezentăm adevărul așa cum 
este El, atunci ne putem aștepta la ajutorul Său și 
îl vom avea.” (Idem). 

Secretul succesului
După succesul lui Iuda, profetul Azaria a con-

firmat lui Asa: „Domnul este cu voi când sunteţi 
cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L pără-
siţi, și El vă va părăsi. Multă vreme Israel a fost fără 
Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să înveţe 
pe oameni și fără lege. Dar în mijlocul strâmtorării 
lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, 
L-au căutat și L-au găsit.” (2 Cronici 15:2-4). 
În timp ce-l căutau pe Domnul cu ardoare, El a 
dejucat planurile adversarilor lor. Foarte mult 
încurajați la vederea împlinirii promisiunilor lui 
Dumnezeu, „Asa a pornit la o a doua reformă în 

Iuda. El „a îndepărtat urâciunile din toată țara lui 
Iuda și Beniamin și din cetățile pe care le luaseră în 
muntele lui Efraim, și a înnoit altarul Domnului 
care era înaintea pridvorului Domnului.” (v. 8)” 
(Profeți și regi, p. 112). 

Stăruind pe calea spre sus
Dragi frați și surori, astăzi, după ce vă bucurați 

de multe roade ale victoriei în Hristos, este inima 
voastră pregătită acum pentru „a doua” reformă 
– o reformă ulterioară? Ați făcut un pas către un 
teren mai înalt, dar ezitați să faceți pe următorul? 
Vă este teamă să-L urmați pe Isus pe toată calea 
cea îngustă – mai ales când cărarea este abruptă? 
Trebuie să împingem bătălia până la poartă. Nu 
avem timp de pierdut. Nu este timp pentru noi 
ca să încercăm să facem o cale netedă pentru 
picioarele noastre. Trebuie să o luăm așa cum este, 
cu toate inconvenientele și necazurile sale, știind că 
Dumnezeul lui Israel este lângă tine și vom vedea 
mântuirea Lui. 

„Frații și surorile mele, să ne amintim că aici 
este dovada că Dumnezeu va lucra. Nu trebuie 
să ai încredere în nici o putere decât aceea a 
Domnului Dumnezeului lui Israel. Dar dacă aveți 
dușmănie în inimile voastre, nu vă puteți aștepta 
ca Dumnezeu să reverse binecuvântarea Sa asupra 
voastră. Nimeni nu va intra în cetatea lui Dum-
nezeu cu ceva care-l poate întina. Trebuie să ne 
pregătim pentru ploaia târzie. Pământul trebuie 
să fie luminat de slava celui de-al treilea înger 
– nu numai un colț al lui, ci întregul pământ. 
Puteți crede că munca pe care o faceți acum este 
pierdută; dar vă spun că ea nu este pierdută. 
Când mesajul va merge cu un strigăt puternic, cei 
care ascultă acum adevărul vor veni și vor lucra cu 
putere. Dar trebuie să aveți credință. Nu este de-
loc util să intrați în orașe decât dacă aveți credință 
în Dumnezeu și să credeți că o lucrare trebuie 
realizată acolo. Trebuie să credeți că Hristos este 
Cel care vine de partea noastră și găsește acces la 
suflete; și când ai făcut tot ce ai fi putut mai bine 
să faci, trebuie să crezi și să faci totul pentru Isus.” 
(Review and Herald, 10 mai, 1887).   p

Articol tradus din Reformation Herald, vol. 58, nr. 4.
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După cum am promis în numărul trecut 
al revistei, vom continua să luăm în 
considerare sfaturile pe care Dumne-
zeu le-a pus la dispoziția noastră, ca 

să prevenim situațiile de criză prin care trec unele 
familii sau să ne ajute să prevenim situațiile de 
criză în care ne aflăm. 

1. Respectă-ți jurământul!
Sfânta Scriptură, prin Evanghelia după Matei, 

ne spune: „Felul vostru de vorbire să fie: Da, da; 
nu, nu; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel 
rău.” (Matei 5:37). 

Deseori cităm cuvintele acestea în situații 
care au de-a face cu promisiunile (juruințele) pe 
care oamenii le fac în ce privește problemele vieții 
materiale. De această dată aș dori să vedem valoarea 
acestor cuvinte și în viața de familie. 

„Satan este totdeauna gata să obțină avanta-
je, atunci când apare vreun fel de neînțelegere și, 
punând în mișcare trăsăturile de caracter vrednice 
de mustrat, ereditare, în soț sau soție, va încerca să 
producă înstrăinarea acelora care și-au unit interesele 
printr-un legământ solemn înaintea lui Dumnezeu. 
În jurământul de căsătorie ei au promis să fie una, 
soția înțelegând să-și iubească și să-și asculte soțul, 
soțul făgăduind să-și iubească și să-și protejeze soția. 
Dacă Legea lui Dumnezeu este ascultată, demonul 
certurilor va fi trimis departe de familie și nu se va 
instala nicio separare de interese, nicio înstrăinare a 
afecțiunilor nu va fi permisă.” (Căminul adventist, p. 93). 

Cum să eviți  
criza în familie

Ioan Bogdan

În situația în care în familie apar probleme, 
multe persoane care au fost credincioase cuvinte-
lor care le-au ieșit de pe buze sunt gata să uite de 
jurământul căsătoriei. 

„Amintiți-vă dragă frate și soră, că Dumnezeu 
este iubire și că prin harul Lui voi puteți izbuti să vă 
faceți unul pe altul fericiți, așa cum v-ați făgăduit 
unul altuia cu prilejul încheierii legământului 
vostru conjugal.” (7 T., p. 49, cap. 10). 

„Bărbați și femei pot atinge idealul lui Dum-
nezeu pentru ei, dacă-L vor lua pe Hristos ca ajutor. 
Ceea ce înțelepciunea omenească nu poate face, ha-
rul Său va realiza pentru acei care I se dau pe ei înșiși 
prin iubire și adevăr.” (Ministry of Healing, p. 362). 

Tendința multora este de a consulta psihologi 
sau consilieri în domeniu, uitând pe Iehova și neso-
cotind faptul că providența Lui poate uni inimile 
care sunt de origine cerească. 

„Fiți tari ca oțelul jurămintelor voastre de 
căsătorie, refuzând ca prin gând, cuvânt sau fapte 
să vă distrugeți reputația de om care se teme de 
Dumnezeu și ascultă poruncile Sale.” (Căminul 
adventist, p. 91). 

2. Relația între iubire și supunere
„Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. 

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voștri ca Domnu-
lui, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și 
Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupu-
lui. Și, după cum Biserica este supusă lui Hristos, 
tot așa și nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în 
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toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a 
iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 
ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu 
apă prin Cuvânt.” (Efeseni 5:21-26). 

Viața în doi are răspunderi personale pen-
tru fiecare parte. Fiecare are munca sa, specificul 
activității personale și de aceea ar trebui să se aibă în 
vedere ca fiecare să fie responsabil în ceea ce face. 

Dumnezeu zice: „...femeile nu trebuie 
apreciate după cantitatea de muncă pe care o pot 
presta, așa cum sunt evaluate animalele de povară.” 
(Manuscript 17/ 1891). 

Soțul ar trebui să-și facă soția să știe că el îi 
apreciază munca. Pentru unii soți cărora le vine 
greu să-și exprime iubirea în cuvinte și fapte față de 
soțiile lor, Dumnezeu are câteva sfaturi de spus:

„Motivul pentru care se găsesc în lume atât 
de mulți bărbați și femei cu inimi de piatră este că 
afecțiunea adevărată a fost privită ca slăbiciune și a 
fost descurajată și reprimată.” (3 T., p. 539, cap. 47). 

„Sunt mulți care privesc exprimarea iubirii ca 
pe o slăbiciune și mențin o rezervă care îi respinge 
pe ceilalți. Acest spirit împiedică exprimarea sim-
patiei. Dacă impulsurile sociale generoase sunt repri-
mate, ele se vestejesc și inima ajunge dezolată și rece. 
Ar trebui să ne ferim de această eroare. Iubirea nu 
poate supraviețui mult fără exprimare. Nu lăsa ini-
ma aceluia care este legat de tine să înghețe din lipsă 
de bunătate și simpatie. Fiecare să ofere iubire din 
belșug. Cultivați ce aveți mai nobil în voi și grăbiți-
vă să recunoașteți calitățile celuilalt. Cunoștința că 
ești apreciat este un stimul minunat și o satisfacție. 
Simpatia și respectul încurajează efortul spre 
afecțiune și însăși dragostea sporește fiind stimulată 
spre ținte nobile.” (Căminul Adventist, p. 194). 

„Lasă numai ca o femeie să înțeleagă că este 
apreciată de soțul ei și că este prețioasă pentru 
el, nu numai pentru că este potrivită pentru casa 
lui, ci pentru că este o parte din el însuși, și ea 
va răspunde afecțiunii lui și va reflecta iubirea 
consacrată ei. Fă ca soția ta să fie ținta atenției tale 
speciale și sincere.” (2 T., p. 416).  

„O casă unde este dragoste, unde dragostea 
este exprimată în cuvinte, priviri și fapte, este 
locul unde îngerilor le place să-și manifeste 
prezența și să sfințească locul prin raze de lumină 

pline de splendoare. Acolo îndatoririle casnice 
unite au în ele un anume farmec. Niciuna din da-
toriile vieții nu va fi neplăcută soției în asemenea 
circumstanțe.” (2T., p. 351). 

Apostolul Pavel vorbește despre o relație strân-
să între supunerea soției și iubirea soțului. O soție 
iubită și apreciată cu siguranță va fi supusă. Prin 
natura construcției ei femeia are nevoie de protecție 
și iubire, de aceea, când simte dragostea și iubirea 
soțului, în mod natural ea va fi supusă. La fel un 
soț care este apreciat de soția lui, care se bucură de 
respect în familia lui, care simte afectivitatea soției, 
va iubi în mod natural o astfel de femeie. Dacă un 
soț va împărtăși iubirea lui altor femei decât soției 
sale, să nu se aștepte la respect din partea soției. 

Sunt lucruri aparent mici în viață, dar acestea 
descoperă, în cămările inimii de unde pornesc, tot 
felul de acțiuni. Nimeni să nu creadă că manifesta-
rea prețuirii față de celălalt înseamnă umilință sau o 
poziție secundară în familie. Demnitatea nu are de 
suferit atunci când apreciem. 

În ce privește supunerea, soția este datoare să fie 
supusă soțului ei, atunci când el se spune lui Hristos. 

„La creațiune Dumnezeu a făcut-o să fie egală 
cu Adam. Dacă ei rămâneau ascultători de Dum-
nezeu în armonie cu marea Sa lege a iubirii – aveau 
să fie totdeauna în armonie unul cu altul; păcatul 
însă a adus discordie, iar unirea lor putea fi acum 
menținută și armonia păstrată numai cu prețul 
supunerii din partea unuia sau altuia. Eva a fost 
prima care a păcătuit. Ea a căzut în ispită datorită 
faptului că s-a despărțit de tovarășul ei, contrar 
poruncii divine. Datorită cererii ei a păcătuit Adam 
și de aceea ea a fost pusă sub stăpânirea soțului ei.” 
(Patriarhi și profeți, p. 58). 

„Eva fusese în mod desăvârșit fericită lân-
gă soțul ei, în grădina Edenului; dar, asemenea 
neliniștitelor Eve moderne, ei îi plăcea să creadă în 
speranța pătrunderii într-o sferă mai înaltă decât 
cea pe care i-o hotărâse Dumnezeu. În încercarea 
de a se ridica mai presus de poziția sa inițială, ea a 
căzut cu mult mai jos decât aceasta. Un rezultat 
asemănător va fi partea tuturor acelora care nu sunt 
binevoitoare să-și împlinească cu bucurie îndato-
ririle vieții în armonie cu planul lui Dumnezeu.” 
(Patriarhi și profeți, p. 58). 

26 Păzitorul Adevărului, octombrie - decembrie 2018



Acest statut de supusă face ca cel care-i este 
tovarăș de viață să-i ceară renunțarea la individuali-
tate și multe soții ajung abuzate în propria familie, 
de cel care i-a spus că o iubește. Și în acest sens 
Dumnezeu are recomandare pentru familia umană: 

„Dumnezeu cere ca soția să aibă mereu în fața 
ei teama de Dumnezeu și slava Lui. O supunere 
deplină trebuie să fie oferită numai Domnului Isus 
Hristos, care a răscumpărat-o pe ea ca pe propriul 
Lui copil, cu prețul infinit al vieții Sale. Dumnezeu 
i-a dat o conștiință pe care ea nu o poate încălca la 
bunul plac. Individualitatea ei nu poate fi absor-
bită de cea a soțului ei, pentru că ea este achiziția 
lui Hristos. Este o greșeală dacă ne închipuim că, 
printr-o devoțiune oarbă, ea trebuie să facă exact 
tot ce spune soțul ei, în toate lucrurile, când ea știe 
că făcând astfel își va vătăma trupul și spiritul, care 
au fost răscumpărate din robia lui Satan. Există 
Cineva care este mai presus decât soțul pentru 
soție; este Răscumpărătorul ei, iar supunerea față 
de bărbatul ei trebuie să fie așa cum a îndrumat 
Dumnezeu: „cum se cuvine în Domnul.” (Căminul 
adventist, p. 116). 

3. Dumnezeu vede totul
„Mulți așa-ziși creștini care au trecut prin fața 

mea mi s-au părut lipsiți de limită în ce privește 
moralitatea. Ei sunt mai mult animale, decât ființe 
de origine divină. De fapt, ei sunt cu totul animale. 
Bărbații de acest fel își înjosesc cu totul soția pe care 
au promis că o vor iubi și proteja. Ea a fost făcută 
un instrument care să slujească satisfacerii patimilor 
josnice, depravate; și foarte multe femei se supun 
pentru a deveni sclave ale patimii animalice; ele nu 
își păstrează trupurile în sfințenie și cinste. Soția nu 
are parte de demnitatea și respectul de sine pe care 
le-a avut înainte de căsătorie.” (Mărturii cu privire la 
comportament sexual, adulter și divorț, p. 111).   

„Feminitatea ei castă, demnă și pioasă, a fost 
consumată pe altarul patimii josnice; ea a fost sa-
crificată spre plăcerea soțului ei...  Niciun bărbat 
nu-și poate iubi cu adevărat soția când aceasta i 
se supune orbește... Când soția cedează trupul ei 
și mintea ei stăpânirii soțului ei, supunându-se 
pasiv voinței lui în toate lucrurile, sacrificându-și 
conștiința, demnitatea și chiar identitatea ei, ea 

pierde ocazia de a exercita acea influență puterni-
că înspre bine pe care ar trebui să o aibă, pentru 
a-și înălța soțul. Ea îi poate înmuia firea lui neîn-
duplecată și influența ei sfințitoare ar trebui exer-
citată pentru a rafina și curăța, determinându-l să 
se lupte cu seriozitate pentru a-și stăpâni patimile 
și să fie mai spiritual, pentru ca, împreună, să fie 
părtași de natură divină, scăpând de întinarea 
care este în lume prin pofte... Dacă soția simte că 
pentru a fi pe plac soțului ei trebuie să coboare 
la acest standard atunci când pornirea animalică 
a acestuia este temelia dragostei sale și îi ia în 
stăpânire acțiunile sale, ea nu este pe plac lui 
Dumnezeu; pentru că ea nu exercită o influență 
sfințitoare asupra soțului ei.” (Idem). 

4. În timp de criză
„Orice ar putea tulbura pacea și unitatea 

familiei trebuie stopat cu fermitate, iar blândețea 
și iubirea să fie întreținute. Cel ce va manifesta un 
spirit de delicatețe, îngăduință și iubire, va găsi că 
același spirit se va reflecta spre el.” (Signs  of  Time, 14 
noiembrie 1892). 

„În căsătorie bărbații și femeile se poartă 
uneori ca niște copii indisciplinați, porniți pe rele. 
Soțul ține la calea lui, soția la a ei și niciunul nu este 
binevoitor să se supună. O așa stare de lucruri poate 
aduce numai nefericire. Atât soțul cât și soția ar 
trebui să-și spună opinia. Nu este nicio posibilitate 
de fericire cât timp ei persistă în a face ce le place.” 
(Manuscript 31, 1911). 

Este greu să se rezolve situațiile de criză când 
atât soțul cât și soția caută o cale de rezolvare cum 
cred ei că este mai bine și nu vor să-și supună inima 
lui Dumnezeu. 

„În criza vieții sale, când a făcut acea călătorie 
îngrozitoare, de la casa copilăriei lui, din Canaan, 
către robia care-l aștepta în Egipt, privind pentru 
ultima dată dealurile care ascundeau corturile 
familiei, Iosif și-a amintit de Dumnezeul tatălui 
său.” (Educația, p. 52).

În speranța că aceste gânduri vor fi folositoare 
familiilor bisericii și nu numai, doresc ca Harul 
Domnului Isus să influențeze fiecare soț, soție, 
tineri, care mai curând sau mai târziu vor deveni 
familii, să facă din El călăuza vieții lor.    p
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Boala Crohn face parte din bolile inflama-
torii intestinale, alături de colita ulcera-
tivă. Spre deosebire de colita ulcerativă, 
care afectează colonul și rectul, boala 

Crohn se poate extinde la orice nivel al tubului 
digestiv. Există un procent de 10-15% dintre 
cazuri, care nu prezintă elemente definitorii 
pentru boala Crohn sau colita ulcerativă, iar acest 
grup este încadrat ca având boală inflamatorie 
intestinală neclasificată.

De la începutul secolului XXI aceste boli 
sunt prezente la nivel global, cu incidență 
în creștere în țările recent industrializate, cu 
tendință la occidentalizare. Potrivit statisticilor 
din anul 2016, în România sunt aproximativ 
10.000 de pacienţi diagnosticaţi cu boala Crohn 
sau colită ulcerativă, dintre care peste 1.500 sunt 
înregistraţi în Registrele Naţionale. La nivel 
european, aproximativ trei milioane de persoane 
suferă de boli inflamatorii intestinale.

Bolile inflamatorii intestinale pot apărea la 
orice vârstă, însă sunt mai frecvente la tineri, între 
15-40 de ani. Al doilea vârf ca incidență este în 
intervalul 50-80 de ani. Repartiția pe sexe arată 
o ușoară predominanță a bolii Crohn la sexul 
feminin.

Cauza exactă a bolii Crohn rămâne necunos-
cută. În urmă cu ceva timp, dieta nepotrivită și 
stresul au fost incriminați, dar în prezent studiile 
arată că acești factori pot într-adevăr agrava, 

Lavinia Bizău, medic rezident, medicină internă

dar nu cauza singuri apariția bolii Crohn. Un 
cumul de factori, precum ereditatea și alterarea 
funcționalității sistemului imun par a avea un rol 
dominant în dezvoltarea bolii.

Factorii genetici. Boala Crohn este mai întâl-
nită la persoanele care au rude cu această boală, 
astfel încât genele joacă un rol important în a crește 
susceptibilitatea. Pe de altă parte, modificările ge-
netice singure nu pot declanșa procesul inflamator 
în absența expunerii la un factor de mediu.

Factorii de mediu
•	 Dieta bogată în grăsimi, mai ales cele ne-

saturate, consumul scăzut de fibre vegetale, 
proteinele din lapte, dulciurile rafinate pot 
favoriza apariția bolii Crohn.

•	 Fumatul crește riscul de apariție al bolii 
Crohn de aproximativ 2 ori comparativ cu 
nefumătorii, de asemenea se asociază cu o rată 
mai mare de recidivă a bolii.

•	 Factorii infecțioși care au fost identificați 
la acești pacienți sunt numeroși, fiind vorba 
de bacterii, dar și virusuri: Mycobacterium 
paratuberculosis, E. Coli invaziv, Clostridium 
difficile, Chlamydia, Cytomegalovirus și altele.
Factorii genetici și de mediu acționează 

ca trigger (trăgaci) și declanșează răspunsul 
imun. Când acesta încearcă să „lupte” împotriva 
așa-zisului pericol se produce un răspuns imun 
anormal, exagerat, care atacă și celule normale, 

Boala Crohn –  
între predispoziție și stil de viață
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sănătoase ale tubului digestiv. Așa este afectat pere-
tele intestinului (sau alt segment de tub digestiv), 
se produce un dezechilibru al microbiotei (al flo-
rei) intestinale care are rol în dezvoltarea sistemu-
lui imun intestinal și în asigurarea necesarului de 
nutrienți și energie.  Astfel crește permeabilitatea 
intestinală, se declanșează răspunsul imun anormal 
și apare inflamația care duce în timp la distrugerea 
peretelui intestinal și hipersecreția de mucus.

Din punct de vedere clinic boala Crohn se 
poate manifesta prin:
•	 sindrom diareic – scaune moi,  în cantitate 

mare, care pot avea aspect steatoreic (cu elimi-
nare de grăsimi);

•	 scăderea din greutate este semnificativă, mai 
ales în formele extinse la nivelul intestinului 
subțire;

•	 durerile abdominale – pot fi difuze (cauzate 
de inflamație) sau pot fi localizate (când 
sugerează apariția unei complicații – stenoză, 
abces sau fistulă)

•	 sindromul de malabsorbție – se poate 
manifesta prin anemie, deficite nutriționale 
(proteine scăzute, carențe de vitamine);

•	 în formele severe sau extinse sunt prezen-
te grețuri, vărsături, febră, alterarea stării 
generale.
Obiectiv se pot evidenția la pacienții cu boală 

Crohn: ulcerații aftoase la nivelul cavității bucale, 
mase abdominale datorate stenozelor sau abcese-
lor, fistule sau abcese perianale.

Examinările de laborator pot decela:
•	 anemie feriprivă prin pierderi de sânge sau 

deficit de absorbție al fierului, sau de tip ma-
crocitar prin deficit al vitaminei B12; 

•	 markerii inflamatori sunt reacționați în puse-
ele de activitate și se corelează cu severitatea 
inflamației (VSH, proteina C reactivă);

•	 pot fi prezente deficite de vitamine și mine-
rale: potasiu scăzut, calciu scăzut, magneziu 
scăzut, deficit de vitamina B12 sau de alte 
vitamina (A, D, K);

•	 markerii fecali (se determină prin analiza sca-
unului) – calprotectina fecală și lactoferina – 
sunt markeri specifici ai inflamației intestinale 
și se corelează cu activitatea bolii.

Endoscopia digestivă are rol în a preciza 
diagnosticul (prin aspect și prelevare de biopsii) 
și apreciază localizarea, extensia inflamației, 
răspunsul la tratament; de asemenea un rol 
important este în supravegherea displaziei (stare 
pre-canceroasă) și apariția cancerului colorectal. 
În boala Crohn este indicată colonoscopie totală 
cu ileoscopie terminală, iar în localizarea superi-
oară – gastroscopia.

Ecografia abdominală este o metodă ieftină, 
care se poate repeta, fără efecte secundare, com-
plementară endoscopiei și care poate fi utilă în 
aprecierea extensiei inflamației, activității bolii și în 
evaluarea răspunsului la tratament.

Mai sunt și alte investigații care se pot face 
în funcție de semnele care indică apariția unor 
complicații (radiografia abdominală simplă, 
computer tomografia - CT, rezonanța magnetică 
nucleară – RMN) și capsula endoscopică – pentru 
diagnosticarea leziunilor de intestin subțire.

Diagnosticul bolii Crohn se stabilește prin 
prezența sindromului diareic, însoțit sau nu de 
scădere din greutate, malabsorbție, eliminarea 
de sânge prin scaun, leziuni perianale, modificări 
endoscopice specifice și examenul histopatolo-
gic care vizualizează aspect înalt sugestiv pentru 
această boală.

Tratamentul are drept obiective:
•	 tratarea puseelor active;
•	 inducerea remisiunii clinice, endoscopice, 

histopatologice (prin biopsie);
•	 menținerea remisiunii și prevenirea recăderilor;
•	 prevenirea și tratamentul complicațiilor.

Pentru atingerea acestora se recurge la urma-
rea unui regim de viață și alimentar, la tratament 
medicamentos, endoscopic sau chirurgical.

Măsuri dietetice
În puseele de activitate se  exclud din 

alimentație laptele și a produselor lactate (în 
special cele fermentate), a grăsimilor, a fructelor 
și legumelor crude; se pot consuma: cartofi copți, 
mere coapte, orez, hrișcă, mei, amarant (fierte), 
supe de zarzavaturi, strecurate; trebuie să se asigure 
necesarul de proteine și să se corecteze deficitul de 
vitamine/electroliți.

29Sănătate



Tratamentul medicamentos cuprinde:
•	 aminosalicilații – au efect antiinflamator, se 

indică în formele ușoare/moderate ale bolii 
și pentru menținerea remisiunii; mesalazina 
are cele mai puține reacții adverse;

•	 corticosteroizii – sunt indicați doar în 
puseele de activitate, pentru inducerea 
remisiei bolii; se pot administra – oral, topic 
(supozitoare, microclisme) sau intravenos. 
Există forme de cortizon fără efecte la nivelul 
întregului organism – cum e Budesonidul – 
cu acțiune însă limitată la nivelul ileonului și 
colonului drept;

•	 imunosupresoarele și agenții biologici – se 
indică în formele severe sau refractare de boală 
(care nu au răspuns terapiilor anterioare);

•	 uneori sunt necesare antibioticele – în 
complicațiile infecțioase sau tratamentul chi-
rurgical (ca ultima modalitate de tratare sau 
salvare a acestor pacienți). În boala Crohn 
există un risc mare de recurență a bolii post-
chirurgical.

În concluzie:
După cum bine știm, este mai simplu să pre-

venim decât să tratăm bolile, iar acest principiu 
se aplică și în bolile inflamatorii intestinale (unde 
atingerea statusului de vindecat este foarte greu, 
de cele mai multe ori imposibil). Să nu uităm că 
„trăgaciul” este în mâinile noastre, coordonate de 
mintea care alege ce să mănânce. 

Un grup de cercetători canadieni care au stu-
diat 400 de copii au descoperit că cei care aveau o 
alimentație bogată în legume, fructe, cereale inte-
grale și grăsimi benefice din nuci și ulei de măsline 
și-au redus riscul bolilor inflamatorii intestinale cu 
două treimi comparativ cu cei care consumau mai 
multă carne, grăsimi saturate și dulciuri. Ingredi-
entele cu efectul protector cel mai pronunțat erau 
fibrele (din fructe, legume și cereale integrale) și 
acizii grași omega-3. Aceștia din urmă se găsesc în 
nuci, semințe de in, ulei de rapiță.

Reduceți consumul de dulciuri. Multe 
persoane sunt dependente de zahăr și nu-și dau 
seama cât de mult consumă. Consumul de zahar 
rafinat a triplat riscul bolii Crohn și pe cel al 

colitei ulceroase. Persoanele cu boala Crohn au 
afirmat că în lunile și anii ce au precedat diagnos-
ticarea acestei afecțiuni au mâncat de două ori 
mai mult zahăr decât de obicei.

Studii efectuate la Mayo Clinic (cel mai 
important centru de cercetare medicală în acest 
domeniu) au arătat că pe lângă factorii genetici, 
există cei modificabili precum: 
•	 consumul de anti-inflamatoare non-steroidi-

ente (ibuprofen, naproxen, diclofenac) care 
deși nu cauzează direct boala Crohn, conduc 
la inflamația intestinală care poate agrava 
o boală Crohn pre-existentă; prin urmare: 
reduceți sau renunțați la aceste medicamente, 
dacă nu sunt neapărat necesare;

•	 locuința – dacă trăiți în mediul urban sau 
într-o zonă industrializată veți fi mult mai 
predispuși la a dezvolta boala Crohn – atât 
prin factorii de mediu cât și prin alimentele 
rafinate, foarte procesate, bogate în zahar și 
grăsimi, care se găsesc din abundență în maga-
zinele la tot pasul.

La final aș vrea să amintesc ceea ce Dumnezeu 
a descoperit cu ceva timp înainte de apariția bolii 
Crohn (care a fost descrisă prima dată în 1932): 
„Adesea iau loc la mesele fraților și surorilor și 
văd că ei folosesc o mare cantitate de lapte și 
zahăr. Acestea înfundă organismul, irită organele 
digestive și afectează creierul. Tot ceea ce împiedi-
că mișcarea activă a mașinăriei vii afectează foarte 
direct creierul. Și, după lumina care mi-a fost dată, 
zahărul, când este folosit în exces, este mai vătămă-
tor decât carnea. Schimbările acestea trebuie făcu-
te cu prudență și subiectul trebuie tratat în așa fel, 
încât să nu dezguste și să-i umple de prejudecăți pe 
cei pe care vrem să-i învățăm și să-i ajutăm.” (Dietă 
și Hrană, p 328).
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Mulţi dintre pacienţii din instituţiile 
noastre medicale au idei înalte cu 
privire la prezenţa lui Dumnezeu 
care locuiește în instituţia pe care ei o 

vizitează; și ei sunt foarte susceptibili la influenţele 
spirituale care predomină... Domnul dorește ca 
acestea să fie locuri în care El să fie onorat în cu-
vânt și în faptă, locuri unde Legea Sa să fie înălţată 
și adevărurile Bibliei să fie făcute proeminente. 
Misionarii medicali trebuie să facă o mare lucrare 
pentru Dumnezeu. Ei trebuie să fie treji cu totul 
și vigilenţi, purtând fiecare piesă din armătura 
creștină și luptând cu vitejie. Ei trebuie să fie loiali 
Conducătorului lor, ascultând de poruncile sale, 
incluzând-o pe cea prin care ei fac vizibil semnul 
ordinului lor.” (7 T, p. 104/105 engl.).

Remedii pentru suflet
Sunt mulţi ani deja de când o doamnă cândva 

diagnosticată cu cancer, tratată, a descoperit, prin 
intermediul unei cunoștinţe, instituţia noastră. 
De atunci a venit mereu pentru tratament de 2 
ori în fiecare an, de-a lungul mai multor ani. Însă, 
dincolo de felul sănătos în care trăia cât timp era 
în centrul nostru de sănătate, acasă urma mai mult 
tiparul familiei decât cunoștiinţele învăţate. Pentru 
familie era iritantă venirea ei repetată în centrul 
nostru de sănătate, și doamna auzea frecvent 
remarcile, atât din partea familiei, cât și a largului 
ei cerc de prieteni: „Tu, cu pocăiţii tăi!” „Iar te duci 
la pocăiţii tăi!”. Apărarea ei era mereu: „Sunt com-
petenţi, mi-au descoperit boala și complicațiile 
apărute ulterior. Eu merg acolo pentru tratamen-

	 	 	 Ecouri din Eden...
te.” În mod special copiii îi spuneau, temători, „Tu 
o să treci la ei”, crezând că ea se va converti și își va 
schimba religia. Ea riposta: „Nu e pentru mine, eu 
sunt cu machiajele, cu dansul”, și își continua felul 
de viaţă împământenit...

În urmă cu ceva timp, și fiica acestei doamne a 
trecut printr-o criză familială semnificativă, motiv 
pentru care doamna a decis să o aducă la Eden, 
pentru a se odihni, pentru a face cunoștinţă cu 
instituţia, și pentru ca să beneficieze de pe urma at-
mosferei de aici. Ca urmare au făcut o programare 
și au venit împreună. Și la programele de diminea-
ţa și de seara, pe care le frecventa cu regularitate, 
fiica ei urmărea cu atenţie și interes cuvântările, 
participând cu reacţii spontane la întrebările sau 
afirmaţiile din predici. După câteva zile i-a spus 
mamei ei, într-o discuţie despre religie: „Noi me-
reu ziceam că o să treci la ei. Dar știind acum cine 
sunt, nu mi-ar fi părut rău dacă treceai....”

Impresii și reflecții...
O veche prietenă a Centrului de Sănătate a 

trecut recent prin unele probleme cardiace pe care 
a încercat să le rezolve în localitatea de domiciliu. 
Din fire foarte conștiincioasă, își urma cu credin-
cioșie tratamentul prescris la domiciliu, fără o mo-
dificare considerabilă în starea ei de sănătate. După 
ce a venit însă la tratamente în toamna acestui an, 
la îndrumarea medicilor noștri, a consimţit, deși cu 
reticenţă, mai mult din politeţe faţă de instituţia 
noastră și medicii ei, ca după un tratament diferit 
prescris în Centrul nostru de Sănătate să meargă 
la București pentru o consultaţie suplimentară și 

„
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posibil o intervenţie medicală specifică afecţiunii 
ei. Însoţită de unul din medicii noștri la consultaţia 
respectivă, doamna a acceptat recomandarea medi-
cului din Centrul Medical bucureștean, rezultatele 
intervenţiei fiind cele scontate și oferindu-i doam-
nei posibilitatea ca în seara aceleiași zile să poată 
zbura din nou spre casă. 

Interesul medicilor noștri pentru sănătatea 
ei a atins-o profund. În adâncul sufletului ei, ea 
considera că e în vârstă și că dacă se întâmplă să 
moară nu e mare pierdere, pentru că a trăit deja o 
viaţa și a făcut atât de multe păcate. Considera că 
e datoria ei să trăiască cât mai sănătos poate, dar 
era împăcată și cu gândul morţii, conștientizând 
că sunt atât de mulţi tineri care mor bolnavi în 
timp ce Dumnezeu i-a dat ei atât de mulţi ani 
de viaţă. În convorbiri ulterioare cu personalul 
nostru spunea mișcată: „Cine sunt eu? O furnică 
să o calci în picioare. Și totuși s-au îngrijit de 
mine!” și „Să aibă Dumnezeu atât de multă grijă 
de mine, o păcătoasă care nu merită nimic!” I-am 
amintit că nimeni nu merită nimic, pentru că toţi 
au păcătuit și sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 
Dar ea contra, spunând: „Voi trăiţi altfel. Eu nu 
am știut de Dumnezeu atâţia ani înainte să vin 
la voi. Mi-am crescut copilul fără Dumnezeu. 
Copilul meu e ateu, chiar dacă e un om foarte de 
treabă. Eu mă rog mereu să mă ierte Dumnezeu, 
că nu merit.” Și mai recent, aflând de vizita în 
centrul nostru de sănătate a unei persoane care 
frecventa cândva biserica noastră, dar care s-a 
lăsat atrasă în curentul lumii, spunea: „Îmi pare 
rău că nu pot să vin seria asta, îmi vin copiii acasă 
(din străinătate) și trebuie să mă pregătesc să îi 
primesc. Dacă aș fi știut mai dinainte! Aș fi venit 

să povestesc cu această persoană. E un suflet atât 
de bun, îmi place atât de mult... Aș fi povestit..., 
i-aș fi spus să vină înapoi între noi” (ea incluzân-
du-se între cei din Eden și de credinţa noastră). 
La fel ca femeia samariteancă, simţea că nu poate 
să se bucure singură de binecuvântările primite, ci 
vroia ca toţi să găsească izvorul din care băuse ea. 

Deși nu este încă membră a bisericii, această 
doamnă împărtășește credința noastră și propagă 
principiile noastre. La ultima internare relata o 
discuție pe care o avusese cu alte două paciente 
care erau pentru prima dată la Eden: „Le-am spus 
despre Sâmbătă, că asta e ziua de odihnă. Și eu mă 
pregătesc pentru Sabat. Vinerea mă spăl pe cap, fac 
mâncare, iar sâmbăta nu lucrez nimic. Nu lucrez 
nici duminica, să nu deranjez vecinii, dar sâmbăta 
e ziua mea de suflet.” I-am explicat că e corect să 
nu își deranjeze vecinii duminica prin treburi ce 
ar face gălăgie (ea locuind la bloc), pentru că e o 
datorie a noastră să trăim în pace cu toţi oamenii, 
și că noi de asemenea nu efectuăm munci care ar 
putea să îi deranjeze pe vecinii noștri duminica sau 
în zilele lor de sărbătoare. 

Recent ne-a spus că citește cartea „Nestemate 
din tezaurele înţelepciunii divine”, pe care i-a dat-o 
cineva din personalul Edenului, și că învaţă din 
cele scrise acolo cum să își „critice viaţa”, vede ce a 
greșit, și cum trebuia să facă. Îi place foarte mult 
cartea. Și o găsește soţul ei pe genunchi rugându-
se, dar nu îi spune nimic, fiind foarte respectuos. 
„Dar el nu crede.” De asemenea, citește Psalmii. 
Psalmul ei favorit, pe care îl citește des, este 
Psalmul 119, ne spunea recent. Vă vine să credeţi? 
Psalmul care amintește în fiecare verset despre 
lege, porunci, orânduiri, prescripţii (învăţături), 

„Cuvântul Tău”, dreptatea sau „judecata 
Ta”, psalmul care e un cântec de laudă la 
adresa legilor lui Dumnezeu și a Cuvân-
tului Său, e cel pe care această doamnă îl 
iubește cel mai mult. (În timpul copilări-
ei mele și câtva timp și după aceea, acest 
psalm era cel pe care evitam cel mai mult 
să îl citesc, întrucât este cel mai lung 
dintre psalmi. Totuși, acesta a atins cel 
mai mult inima pacientei noastre). 

***
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Cu siguranță, cei mai mulți, chiar și noi, cei 
care lucrăm la Eden, dorim să numărăm „succesul” 
în cifre, în oameni convertiți rapid, în mare număr. 
„Câți au venit?” „Câți s-au vindecat?” „Câți s-au 
convertit?” – asta ar însemna pentru noi, oamenii, 
eficiența activității de la Eden. Personal și eu, și noi 
toți, am așteptat aceasta. Dar, se pare că Dumne-
zeu lucrează diferit. Planurile Lui nu le cunoaștem 
încă, deznodământul rămâne adesea un mister 
neelucidat. Ne întrebăm de multe ori: Cum ar fi 
dacă s-ar vindeca la Eden toți pacienții? Sută la 
sută succes. Cu siguranță, oamenii s-ar îngrămădi 
să își rezolve problemele de sănătate. Ar ști că aici 
vin și se vindecă. Nici nu ar mai aștepta altceva, 
decât vindecare. Dar Dumnezeu nu vrea doar atât 
pentru ei; nici vindecare rapidă, nici miracol după 
miracol. Dumnezeu vrea ca oamenii să vină la cli-
nică cu speranță, să învețe să creadă, să se roage, să 
mediteze, să ia decizii noi pentru viitor, încetul cu 
încetul, picătură după picătură, puțin câte puțin. 

Sau, cum ar fi dacă cea mai mare parte dintre 
pacienți s-ar converti? Să spunem cel puțin cinci 
zeci la sută, sau chiar numai douăzeci, sau măcar 
zece la sută.  Ar fi minunat!? Nu știm. Ne dorim 
asta, dar iată că nu se întâmplă. Și dacă ar fi așa? 
Cu siguranță s-ar duce vestea, ar ști multă lume, 
s-ar face cunoscut. Și atunci, inevitabil, rudele, pri-
etenii, cunoscuții ar da un semnal de avertisment: 
acolo e pericol, „le spală creierul” (cum auzim că 
se mai spune), „nu mergeți, oameni buni!” Atunci 
multe alte suflete care ar putea fi vindecate sau 
ar cunoaște pe Dumnezeu ar fi împiedicate, s-ar în-
toarce din drum înainte de a ști că de fapt Edenul 
ar putea fi pentru ei o binecuvântare, nu un pericol 
iminent. În felul acesta, lucrarea de la Eden, chiar 

dacă ar putea fi pentru un scurt timp o lumină 
puternică în lume, o flacără uriașă care ar uimi, 
s-ar stinge repede. Dar Dumnezeu vrea ca aici 
să existe o flacără de veghe continuă, pentru 
un timp îndelungat, o licărire de speranță care 
să aducă cu sine o veste bună, vestea mântuirii, 
care acum doar încolțește în inimile multora, 
dar va aduce rod cândva, în planul lui Dum-
nezeu, atunci când El va decide ca aceasta să 
ajungă la maturitate. Fie ca lucrarea noastră 
să fie făcută ca pentru Dumnezeu, chiar dacă 

roadele vor fi strânse de alții care vor veni sau 
direct de îngerii sfinți la ziua răsplătirii. 

Ne întrebăm uneori dacă merită să lucrăm în 
sanatoriile bisericii sau în folosul oamenilor? Avem 
vreodată îndoieli dacă lucrarea este eficientă, în 
condiţiile în care sunt multe lucruri de îmbună-
tăţit? Cu siguranţă, deși lucrarea este îndeplinită 
prin unelte umane imperfecte, unele dintre ele 
dornice de perfecţionare, altele mai puţin, o cetate 
zidită pe un munte nu poate rămâne ascunsă. 
Lumina care emană din bisericile și instituţiile 
noastre, printre acestea și sanatoriul nostru, nu 
poate rămâne ascunsă, cât timp noi nu o punem 
sub obroc. Nu știm cât de departe va ajunge sau 
când și dacă se vor hotărî oamenii pentru ea sau 
împotriva ei. Ceea ce trebuie să ne preocupe pe 
noi, este să reflectăm lumina pe care am primit-o, 
lăsând rezultatele pe seama lui Dumnezeu. 

Iar voi, toți cei care așteptați să aflați vești 
bune din Eden, și care aveți pe inimă să susțineți 
lucrarea de la Eden, uniți-vă inimile cu ale noastre 
în rugăciune pentru a putea fi, astfel, parte comună 
în lucrarea lui Dumnezeu.  

***
Dacă a existat vreodată un timp când lucrarea 

noastră trebuie să fie făcută sub îndrumarea speci-
ală a Duhului lui Dumnezeu, acel timp este acum. 
Fie ca cei care trăiesc în comoditate să se trezească. 
Fie ca sanatoriile noastre să devină ceea ce ar trebui 
să fie – cămine unde se slujește spre vindecarea 
sufletelor bolnave de păcate. Și acest lucru se va 
realiza când lucrătorii au o legătură vie cu marele 
Vindecător. (Ms. 5, 1908).    p 

A consemnat colectivul Fundației Eden
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În viața de zi cu zi adeseori auzim sau citim 
despre oameni de succes, oameni care, prin 
planificare înțeleaptă și perseverență, au 
reușit să atingă nivele la care alții nici nu s-au 

gândit sau poate doar și le-au dorit.
De o apreciere deosebită au parte acele 

cazuri când o persoană a avut dezavantajul unui 
handicap și chiar în această situație a realizat 
performanțe deosebite.

Am constatat că cele mai mediatizate cazuri 
sunt acelea în care copii proveniți dintr-un mediu 
sărac, cu resurse financiare limitate, au reușit să 
devină oameni bogați cu averi impresionante.

Dacă în lumea noastră succesul se măsoară 
în cifre cu multe zerouri, și se bucură de o largă 
apreciere, în viața de credință succesul nu este 
la fel de mult apreciat și nici aplaudat. În unele 
cazuri poate fi considerat chiar un eșec total.

Analizând biografia oamenilor de succes din 
diverse domenii constatăm că au avut ținte precise 
și scopuri bine definite, pe care le-au urmărit cu 
perseverență chiar din copilărie în unele cazuri.

Pentru a deveni creștin de succes, de aseme-
nea consider că este nevoie de planificare rigu-
roasă și de perseverență neobosită în atingerea 
idealului propus.

Mereu în alergare
„Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.” (Evrei 12:1 u.p.)

Deseori am întrebat copii și tineri ce doresc 
să devină în viață și am primit diverse răspunsuri: 
nu știu, medic, pompier, aviator etc., dar nicio-
dată nu am auzit pe nimeni să spună că vrea să fie 
un creștin adevărat, un creștin de succes.

Dacă perspectiva unei realizări materiale 
poate determina oameni să-și pună la lucru toate 
capacitățile, cu cât mai mult perspectiva oferită 
de Isus este: „Celui ce va birui îi voi da să șadă cu 
Mine pe scaunul  Meu de domnie” (Apocalipsa 
3:21 p.p.), ar trebui să ne motiveze să punem la 
lucru toată energia noastră.

Haideți să ne folosim imaginația pen-
tru a putea înțelege ceva din măreția acestei 
promisiuni.

Eu împreună pe tron cu ÎMPĂRATUL SLA-
VEI, Prințul Cerului, Mielul lui Dumnezeu, în-
conjurat de mulțimea celor mântuiți și a ființelor 
necăzute în păcat, poate exista vreo perspectivă 
mai glorioasă mai minunată decât aceasta?

Pot fi comparate culmile succesului din 
această lume care în cel mai fericit caz țin maxim 
câțiva zeci de ani, cu incredibila posibilitate de 
a fi împreună o veșnicie cu Acela care ne iubește 
mai mult decât putem noi înțelege și cuprinde cu 
mintea noastră?

Daniel Bernad
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 uitând ce este  
în urma mea,  

și aruncându-mă 
spre ce este  
înainte

Dacă dorim să ne ridicăm de la nivelul de 
creștin mediocru, „căldicel” , și vrem să fim 
creștini de succes, trebuie să lucrăm în mod serios 
la capitolul planificare și realizare. 

Dacă rămânem doar la nivelul de creștini cu 
multe dorințe sincere de schimbare și nu trecem 
în mod hotărât la acțiune, vom experimenta 
eșecul în dobândirea virtuților creștine.

„Dar tu om al lui Dumnezeu fugi de aceste 
lucruri, și caută neprihănirea, evlavia, credința, 
dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta 
cea bună a credinței; apucă viața veșnică la care ai 
fost chemat...”. (1 Timotei 6:11-12).

Văzând că de ani de zile batem pasul pe loc 
ar trebui să strigăm către Dumnezeu: „Doamne ai 
făgăduit că îi vei mântui pe toți cei care vin la Tine 
în Numele Fiului Tău. Eu sunt un suflet pierdut, 
neajutorat și fără speranță.  Doamne, scapă-mă sau 
voi pieri.” (Credința și faptele, cap. 14, p. 99).

„Toți cei care vor căuta cu efort hotărât 
ajutor de sus și vor supune și răstigni eul vor 
avea succes în această lume și pot câștiga 
viitoarea viață nemuritoare. (Mărturii pentru 
comunitate, vol. 4, p. 339).

„Prin meritele lui Hristos, Dumnezeu ne-a 
dat suficient har ca să-l înfruntăm pe Satan și să 
fim mai mult decât biruitori. Împotrivirea în-
seamnă succes. Pierdem tot ce câștigăm dacă ne 
împotrivim astăzi numai ca să cedăm mâine.” 
(Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 482).

„Dacă ne vom mișca în armonie cu cerul 
îngerii slujitori vor lucra cu noi și vor încununa 
cu succes eforturile noastre.

Când suntem împresurați și asaltați de 
influențe ce intenționează să ne conducă departe 
de Dumnezeu, cererile noastre pentru ajutor și 
putere trebuie să fie neobosite. Dacă nu este așa 
nu vom reuși niciodată să avem succes în a ne 
îngenunchea mândria și a birui puterea ispitei.” 
(Solii pentru tineret, p. 248).

Să urmăm deci exemplul apostolului Pavel: 
„dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma 
mea, și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg 
spre ţintă, pentru premiul chemării cerești a lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Filipeni 3:13).  
Amin!   p
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Rubrica gospodinelor

           Ingrediente pentru 10 batoane:
•	  250 g curmale
•	  80 g miere sau sirop de agave
•	  60 g unt de arahide
•	  120 g migdale tocate
•	  130 g fulgi de ovăz

1. Se mixează curmalele în blender 
până primesc consistența unui aluat 
(aprox. 1 minut)

2. Fulgii de ovăz, migdalele, și curma-
lele se așază într-un bol. Se ames-
tecă cu mierea și untul de arahide 
până se omogenizează bine.

3. Se așază compoziția într-o tavă 
mică (aprox. 24x24), tapetată cu 
hârtie de copt. Se presează bine 
până când suprafața devine uniformă (puteți folosi un pahar pentru a presa).

4. Se acoperă cu hârtie de copt, se mai presează puțin și se dă la frigider sau congelator pentru 
15-20 minute.

5. Se scot din tavă și se taie dreptunghiuri. Se pot păstra la frigider sau congelator.

Sfat: Dacă sunt mai uscate, curmalele se pot hidrata 10 minute în apă, pentru a se mixa mai ușor

Batoanele se pot prepara în diverse combinații având ca bază: cereale (secară, orz, ovăz, tărâțe de 
grâu, hrișcă, mei, quinoa, cânepă, amaranth), fructe uscate (curmale, prune, smochine, stafide, coacă-
ze, afine, caise etc), banane, nuci (migdale, nuci, semințe de dovleac, arahide, caju, fistic), miere, sirop 
de agave, pudră de roșcove, suc de mere, lapte (de caju, de orez, de soia, de cânepă).

Pot fi luate în considerare ca alternativă pentru desert sau micul dejun, fiind o sursă de 
carbohidrați complecși care oferă energie pentru întreaga zi; au un conținut semnificativ de fibre, pro-
teine, vitamine (vitamina E), minerale (fier, potasiu). Sunt recomandate în special persoanelor care pe 
parcursul zilei au activitate mai intensă. 

Pagină realizată de Teodora Moț

Batoane „Granola”
Valori nutritive/baton: calorii 217; proteine 6 g; lipide 8 g; carbohidrați 31 g; fibre 4 g
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Pe data de 19 august 2018 am avut parte de 
bucurie, care sperăm că a avut loc nu doar 
pe pământ, ci și în cer, atunci când două 
persoane au pășit în apa botezului făcând 

legământ cu Dumnezeu. 
Programul a avut loc în biserica din 

Caransebeș, județul Caraș Severin. 
Mai mulți frați din Conferința Banat au 

participat la eveniment, pentru a-i felicita, încuraja 
și susține pe noii membri, pe noul drum care duce 
spre cer. Dumnezeu să binecuvânteze și să le spri-
jine pașii pe drumul cel nou, astfel încât, la sfârșit 
de cale, să aibă parte de binecuvântările făgăduite 
celor mântuiți.   p

A consemnat Demis Oz

Botez la Caransebeș
„Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu  

pentru un singur păcătos care se pocăiește.“ (Luca 15:10)
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Ziua de 26 august 2018 a fost o zi de 
sărbătoare pentru frații din Necșești și 
comunitațile din apropiere, care s-au 
strâns pe malul râului Teleorman pentru 

a participa la legământul pe care sora Tania Grigo-
re l-a încheiat cu cerul prin botez.

A fost o zi frumoasă, marcată cu momen-
te speciale de laudă la adresa lui Dumnezeu și 
părtașie frățească.

Dorim ca Dumnezeu s-o binecuvânteze cu 
credință și statornicie în acevăr, ca să poată fi un 
martor pentru El în mijlocul oamenilor din aceas-
tă zona și, de asemenea, să poată fi pentru veșnicie 
alături de Isus în numărul celor mântuiți.   p

A consemnat Adrian Rădoiaș

Botez la Deparați, Teleorman
„Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos  

care se pocăiește, decât pentru nouă zeci și nouă de oameni neprihăniți  
care n-au nevoie de pocăință.” (Luca 15:7)
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Z iua de  3 octombrie 2018 a fost o zi de 
sărbătoare pentru grupul de slujbași 
ai conferinței Ardealul de Nord, zi 
în care au sărbătorit primirea de noi 

membri în corpul pastoral. 
În această zi s-a oficiat hirotonirea fraților: 

Samuel Liviu Negruț și Daniel Bernad. 
Pentru a-i cunoaște mai bine vă oferim câte-

va date biografice ale celor doi frați care urmează 
să activeze în lucrarea Domnului ca prezbiteri 
investiți cu binecuvântare. 

Fratele Samuel Liviu Negruț s-a născut în 
anul 1989 în Oradea. Este căsătorit cu sora Mire-
la (fostă Toma) și împreună au două fetițe. 

Hirotonire în 
Conferința Ardealul 

de Nord

A absolvit Școala misionară în perioada 
2007-2009, după care a continuat să lucreze pentru 
Dumnezeu. În perioada 2006-2009 a practicat col-
portajul, apoi timp de un an a lucrat ca gestionar la 
Depozitul Editurii bisericii noastre, Farul Speranței. 

Începând cu anul 2010 a activat ca lucrător 
biblic în Conferința Ardealul de Nord, timp de 
un an, după care a fost chemat să lucreze pentru 
Campusul bisericii noastre din Porumbacu 
(2011-2012). După această perioadă a lucrat din 
nou ca lucrător biblic în zona de nord a țării unde 
lucrează și în prezent, de data aceasta ca prezbiter 
cu binecuvântare. 

Ne rugăm ca Dumnezeu să-l ajute să fie un 
slujitor credincios în via sa, un mesager prin care 
solia evangheliei să poată fi dusă oamenilor. 
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Fratele Daniel Bernad s-a născut în data de 
17 septembrie 1973 în orașul Toplița, județul 
Harghita, într-o familie de creștini adventiști-
reformiști. Este căsătorit cu sora Adina și au 
împreună trei băieți. 

Prima activitate misionară a desfășurat-o la 
Centrul de sănătate al bisericii noastre, Eden-
Breaza, unde a lucrat timp de 9 ani, împreună cu 
soția sa. 

După ce s-au retras în localitatea natală, fra-
tele Daniel a început să activeze ca lucrător bi-
blic în Conferința Ardealul de Nord, începând 
cu anul 2011, activitate pe care o desfășoară și 
în prezent. 

La ultima sesiune de delegați, frații din bise-
ricile unde activează au propus hirotonirea sa ca 
prezbiter cu binecuvântare. 

Dorim ca Dumnezeu să-l investească cu mul-
tă putere pentru a-și aduce la îndeplinire solemna 
slujbă de a lucra în via Sa.   p
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Duminică 27 octombrie 2018 comunitatea București a sărbătorit primirea unui nou mem-
bru. Fratele Mihai a făcut legământ cu Dumnezeu prin botez, mărturisind public dorința 
de a sluji lui Dumnezeu pentru restul vieții, alături de cei care au același țel în viață: să-L 
întâlnească în curând  la Domnul și Mântuitorul lor. Dorim ca Dumnezeu să-i păstreze   

     credința și să-l ajute să-i rămână credincios până la sfârșit. p

Duminică 2 septembrie 2018, în localitatea Arad a fost oficiat botezul a trei tineri din 
Conferința Banat. Este vorba de Badea Monica, Pîslă Larisa și Ghiţan Alin, care au hotărât 
să urmeze pe Domnul mai departe. Cei trei tineri fac parte din familii ale bisericii noastre. 
Cu toate acestea ne bucurăm de alegerea lor și o considerăm o minune a lui Dumnezeu,  

având în vedere vremurile tulburi în care trăim și tendința din ce în ce mai evidentă a tinerilor de a ale-
ge căi mai ușoare, mai lipsite de responsabilitate. Alături de apostolul Ioan, spunem cu bucurie: „M-am 
bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am 
primit-o de la Tatăl.” (2 Ioan 1:4). 

Dumnezeu să le călăuzească pașii și să-i ajute să-L reprezinte corect în lume, nu doar pentru așa s-au 
obișnuit acasă, ci să aibă ei înșiși o experiență personală a relației cu Tatăl nostru Ceresc. p

Botez la București

Botez la 
Arad
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Îndreptățirea prin credință 

În perioada 29 octombrie 2018 – 4 noiem-
brie 2018 s-a desfășurat la Porumbacu un 
seminar de doctrină pentru slujbașii bise-
ricii. Temele prezentate au avut ca subiect 

principal: Îndreptățirea prin credință, și au fost 
prezentate de Davi Pae Silva și Peter Lausevic.

În deschiderea seminarului fr. Davi Pae Silva 
a citat profeția din Osea 5:15: „Voi pleca, Mă voi 
întoarce în locuinţa Mea până când vor mărtu-
risi că sunt vinovaţi și vor căuta Faţa Mea. Când 
vor fi în necaz, vor alerga la Mine.”, profeție care 
stabilește situația în care ne găsim, vinovați, în 
necaz, dar cu speranța că putem apela la Domnul 
Hristos pentru ajutor. 

Apelul profetic făcut în Osea 6:1-3: „Veniţi 
să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat, 
dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne 
va lega rănile. El ne va da iarăși viaţa în două zile; 
a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să 

cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! 
Căci El Se ivește ca zorile dimineţii și va veni la 
noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pă-
mântul!” este încurajator pentru toți cei care aleg 
să se întoarcă la Domnul pentru a fi vindecați. 

De-a lungul timpului au existat mai mul-
te categorii de oameni, privind modul lor de 
raportare la oferta divină de a veni în ajutorul 
păcătoșilor. Unii, asemenea apostolului Pavel îna-
inte de convertire, erau atât de zeloși să-și aducă 
la îndeplinire datoria, încât îi persecutau pe alții 
și considerau că Dumnezeu aprobă activitatea lor. 

Luther, și alții asemenea lui, considerau că 
modul de apropiere de Dumnezeu constă în a „se 
ucide pe sine”. Luther asocia dreptatea cu pedeap-
sa și încerca să-și pună viața în ordine, pedepsin-
du-se singur, pentru a scăpa de pedeapsă. 

Pe parcursul întregului seminar au fost 
analizate cele două tendințe, urmărindu-se firul 
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neprihănirii Domnului Hristos, subiectul atât 
de controversat și uneori neînțeles, totuși atât de 
simplu și la îndemâna oricui, în cuvântul Său. 

Cei care au prezentat temele au fost frații 
Davi Pae Silva și Peter Lausevic. 

Au participat reprezentanți din toate câm-
purile Europei în număr de aproximativ 100 de 
persoane. 

Toți cei interesați de subiectele prezentate,  
le pot urmări pe pagina bisericii noastre www.
azsmr.ro.   p
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În perioada 23-25 noiembrie 2018, Depar-
tamentul Misionar al bisericii noastre a 
organizat la Campusul bisericii din Porum-
bacu o tabără misionară. La această tabără 

au participat aproximativ 50 de persoane din 
diferite zone ale țării, oferindu-li-se ocazia de a 
participa la temele spirituale cât și medicale.

Un text extraordinar de minunat din Psalmii 
46:10: „Opriţi-vă și să știţi că Eu sunt Dumne-
zeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc 
pe pământ”, poate fi aplicat în situația dată. 
Participanții s-au oprit puțin din alergarea de 
zi cu zi și pe parcursul celor trei zile au privit 
liniștiți minunile lui Dumnezeu, munții falnici, 
răul cristalin din împrejurul Campusului și toate 
minunile pe care natura le expune în acest loc.

Grupul de la bucătărie a pregătit mâncăruri 
delicioase, gustoase și sănătoase pentru toți 

Tabără misionară 
la Porumbacu

participanți, dar acestea au hrănit trupul nostru, 
în timp ce temele pregătite pentru suflet au întă-
rit imunitatea noastră.

Frații care au prezentat temele spirituale ne-au 
îndrumat ca în fiecare zi să ne hrănim cu pâinea 
și să bem din apa vieții, simbol pentru Cuvântul 
lui Dumnezeu – Biblia. Alt mesaj prezentat a fost 
acela de a face deosebire între valorile materiale și 
spirituale. În Matei 6:21 scrie:  „Pentru că unde este 
comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.” Con-
cluzia la temele spirituale este să facem din cuvântul 
Domnului – bucuria și veselia inimii noastre.

Pe lângă temele pentru suflet am avut ocazia 
să participăm și la temele medicale prezentate de 
Dr. Chirilă Cristian. Temele prezentate sunt: 

– Aparatul digestiv;
– Rolul acidului clorhidric;
– Câteva reguli despre cum putem preveni 
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boala, să ne menținem sănătoși și să ne ferim 
de extreme.

Moț Teodora - Nutriționist dietetician, a 
prezentat despre „Alimente funcționale”.

Când noi vom înțelege aceste teme de sănă-
tate ne vom bucura de o sănătate excelentă.

O altă terapie pentru sufletul nostru a fost 
programul muzical și poetic, care a îmbogățit 
programul, dându-i un contur frumos și totodată 
înveselind pe toți cei prezenți. Tinerii care au 
cântat au fost din mai multe zone ale țării și prin 
mesajele lor ne-au atins inimile. Fiecare piesă 
cântată, cuprindea în mesajul ei chemarea la 
pocăință, chemare la contemplarea caracterului 
lui Isus și a crucii de la Calvar.

Mulțumim Tatălui ceresc pentru harul Său 
bogat, pentru călăuzirea Sa și pentru faptul că 
am pregustat din bucuria cerească împreună cu 
participanții noști, ei exprimându-și dorința de 
a mai reveni la Campus. În aceste zile petrecute 
împreună am făcut plimbări în natură, împrie-
tenindu-ne unii cu ceilalți, cu toții simțindu-ne 
ca-ntr-o familie.

Aș încheia aceste gânduri cu textul din Ma-
leahi 3:16: „Atunci, și cei ce se tem de Domnul 
au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat 
aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de 
aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru 
cei ce se tem de Domnul și cinstesc Numele Lui.” 

Mulțumim tuturor celor care au participat 
la înfrumusețarea programelor, organizatorilor 
acestei tabere, bucătarilor și celor care citesc 
aceste rânduri. Domnul să vă binecuvânteze pe 
toți!    p                   A consemnat Mery Câmpeanu
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Duminică 25 noiembrie 2018 frații 
slujbași din Conferința Oltenia au 
sărbătorit, la Craiova, hirotonirea 
pentru slujba de pastor a fratelelui 

Cristian Paulescu. 
Cristian Paulescu s-a născut în data de 

30 decembrie 1987 într-o familie de creștini 
reformiști, din zona de sud-vest a țării. Este că-
sătorit, din anul 2013, cu sora Doriana (născută 
Năsui), și au împreună un băiețel. 

Fratele Cristian a absolvit școala misionară 
în perioada 2005-2007 și din 2008 lucrează 
cu normă întreagă pentru biserică. (Înainte de 
această dată, a activat ca zilier, perioadă în care 
era și student și, după cum menționează el, „nu 
eram convins atunci de chemarea de a lucra 
pentru Domnul”). 

Tot din mărturisirile lui aflăm că „în 2008, 
cu ocazia adunării de delegați a Conferinței 
Oltenia, știind că voi fi invitat să mă angajez în 
lucrarea Domnului, am venit hotărât să refuz, 
considerându-mă nepregătit pentru această 

Adunare  
spirituală  
la Craiova

responsabilitate. Pășind însă acolo, parcă totul s-a 
schimbat. Contrar planului de acasă, răspunsul a 
fost „Da”. Am simțit ceva special în acea zi, mâna 
Domnului care a schimbat total prioritățile vieții 
mele. Și pe parcursul anilor care au trecut am 
simțit și văzut dovezile care confirmau că acel 
răspuns nu a fost la voia întâmplării. 

Au fost ani plini de provocări și acum, 
privind în urmă, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, 
care mi-a călăuzit pașii. Au fost momente de 
bucurie, în care Soarele mi-a luminat cărarea, 
dar au fost și momente când norii negri păreau 
că mă împresoară și mi se duce și ultima rază de 
lumină. Dar slavă Lui că drumul mântuirii trece 
pe la cruce, unde am învățat să mor și să trăiască 
El în mine. Îi mulțumesc Lui pentru tot ce a 
făcut și face pentru a-mi câștiga inima mea cu 
totul pentru El. Și îi mulțumesc pentru familia 
mea minunată și pentru cei care au avut încrede-
re în mine și au ajutat la formarea mea.”

Fratele Cristian are un mesaj pentru tineri, 
pe care-l vom insera în cele ce urmează:
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„Fac apel la fiecare tânăr care citește aceste 
rânduri: Veniți la Isus, care vă așteaptă cu 
brațele deschise. Când Isus a deschis palmele și 
a acceptat să fie străpunse de piroanele cu care 
avea să fie țintuit pe cruce, a deschis ușa cerului 
pentru voi. Puneți-vă pe altar viața voastră, cu 
luptele voastre, cu temerile voastre, cu poverile 
voastre, cu neajunsurile voastre. El are gânduri 
de pace cu voi, vrea să vă dea un viitor frumos 
și o nădejde. Câștigați experiențe zilnice cu El, 
savurați prezența divină în fiecare secundă a 
vieții voastre. Și nu uitați că sunteți chemați să 
fiți misionari pentru Isus. 

Poate ar trebui să te întrebi: Nu ar trebui să 
lucrez ca lucrător activ în biserica lui Dumne-
zeu? Nu amâna! Secerișul este copt și așteaptă 
secerători. Poate te gândești că nu este profita-
bil. Vreau să te întreb: Pentru Isus a fost profi-
tabil? Eu vă spun că da. A văzut rodul muncii 
sufletului Său și S-a înviorat. 

Dragi tineri, recompensa care o primește un 
medic cu cel mai înalt grad, recompensa pe care 
o primește un conferențiar, un inginer sau un 
informatician, este atât de mică pe lângă recom-

pensa pe care o primește un umil lucrător, care Îl 
servește pe Domnul! Pentru că recompensa nu se 
măsoară în lei/euro, faimă, renume, reputație, ci 
se măsoară în bucuria de a vedea persoane salvate 
în împărăția cerului. Diploma va fi coroana pusă 
de Isus de fruntea ta, când vei ajunge în ceruri. Iar 
stelele vor străluci și vor înfrumuseța coroana. 

Alegerea îți aparține. Chiar dacă nu simți 
chemarea de a lucra ca angajat în cadrul bise-
ricii, lucrează ca misionar acolo unde ești, dar 
lucrează tot timpul: medic misionar fulll time, 
inginer misionar fulll time, student misionar 
full time, asistent misionar full time, informa-
ticial misionar full time etc. Dacă nu știi cum 
să procedezi, vorbește cu Isus și îți va arăta cum 
să-L reprezinți la fiecare pas. Isus te vrea angajat 
al Său cu normă întreagă. Remunerația va fi pe 
măsură. Ce mai aștepți? Ți-ai depus CV-ul? Ești 
gata să spui „Da” la interviu?”

 Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze 
eforturile fratelui Cristian Paulescu de a sluji lui 
Dumnezeu și exemplul său să fie urmat și de alți 
tineri dornici de a se înrola în lucrarea de salvare 
a oamenilor. Amin.   p
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N u-mi mai plac aceste haine!” „Aș 
vrea o păpușă nouă!” „Îmi doresc 
o mașinuță ca a prietenului meu!” 
„Vreau să mergem să mâncăm în 

oraș!” „Noi de ce nu ne luăm o mașină nouă?”
Poate și tu ia rostit vreodată astfel de cuvinte 

sau altele asemănătoare. Nemulțumirea este o ca-
racteristică a zilelor din urmă. Și ceea ce este ciudat 
este faptul că ea este mai frecventă în familiile în 
care copiii au hrană suficientă, au haine bune și 
chiar jucării din belșug. În general copiii săraci nu 
au curaj să-și dorească mai mult. Ei sunt fericiți să 
aibă ce mânca, iar dacă, din întâmplare, primesc și 
o jucărie sau o poză ilustrată, se bucură de ea ca de 
cea mai de preț comoară. 

Dragi copii, intenția lui Dumnezeu cu 
copiii Lui din lume, este ca ei să fie lucrătorii Săi, 
ajutoare de nădejde prin care El să răscumpere 
omenirea. Poate vi se pare ciudat lucrul acesta, 
însă este o realitate. Dumnezeu are nevoie de voi. 
El vrea să vină în întâmpinarea celor nevoiași, cu 
ajutorul vostru. Dumnezeu nu va merge nicioda-
tă să ofere o bucată de pâine vreunui nevoiaș. El 
pune însă în inima unui copilaș mila și compă-
timirea, precum și dorința de a dărui. Atunci 
bucuria este atât pentru cel care primește, cât și 
pentru cel care dăruiește. 

Despre Domnul Hristos citim: „Isus căuta să-i 
ajute pe toți cei în suferință, pe care îi întâlnea. Nu 
avea mulți bani de dat. Dar, de multe ori, Se lăsa ne-
mâncat ca să-i ajute pe aceia care erau în mai mare 
lipsă ca El. Frații Lui simțeau că influența Lui era 
cu totul deosebită de a lor. El avea tact, așa cum nici 
unul dintre ei nu avea și cum nici nu doreau să aibă. 

Victorie  
împotriva  
lacomiei Când ei vorbeau aspru cu bieții 

oameni nenorociți, Isus îi căuta 
și le spunea cuvinte de încurajare. 
Celor care erau în nevoie, le dădea 

un pahar cu apă rece sau le dădea în 
mod discret chiar hrana Lui. Alinân-

du-le suferințele, adevărurile pe care le învăța erau 
unite cu fapte bune și, în felul acesta, erau fixate în 
minte.” (Hristos, lumina lumii, p. 87).  

Impresionată de exemplul său, Ellen White 
a dorit să nu trăiască pentru sine, ci să fie un 
conlucrător cu Tatăl ei ceresc. Iată ce scrie ea 
despre aceasta:

„Când aveam doar doisprezece ani, știam 
deja ce înseamnă să faci economie. Împreună cu 
sora mea, am învățat o meserie și, deși nu câștigam 
decât douăzeci și cinci de cenți pe zi, din această 
sumă puteam economisi ceva spre a oferi pentru 
lucrarea misionară. Am economisit încetul cu 
încetul, până am avut treizeci de dolari. Apoi, când 
am primit solia că Domnul va veni curând și că 
este nevoie de bărbați și mijloace pentru lucrare, 
am simțit că este un privilegiu pentru noi să dăm 
cei treizeci de dolari tatălui nostru, cerându-i să îi 
investească în reviste și broșuri pentru răspândirea 
soliei către cei care se aflau în întuneric...

Cu banii obținuți din practicarea meseriei 
noastre, sora mea și cu mine ne puteam procura 
haine. Noi îi dădeam banii mamei și îi spuneam: 
„Cumpără în așa fel încât, după ce ne cumperi hai-
ne, să mai rămână ceva și pentru lucrarea misiona-
ră”. Și ea făcea așa, încurajând astfel în noi spiritul 
misionar.” (Căminul adventist, p. 384).

Când ești nemulțumit, gândește-te că alții 
nu au nici măcar atât cât ai tu. Încearcă să-i ajuți 
pe alții și te vei ajuta pe tine, experimentând 
satisfacția de a dărui și a fi un copil al lui Dumne-
zeu altruist, liber de lăcomie și egoism.  

„
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