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Editorii

Întrebați fiind care este relația lor cu Dumne-
zeu, majoritatea creștinilor autentici recunosc 
nevoia unei relații mai serioase și deplâng fra-
gilitatea legăturii pe care o au cu Dumnezeu. 

Cu toate acestea exigențele vremii în care trăim par 
să ne justifice în conștiință starea de fapt și adesea 
ne trezim spunând, cu sau fără cuvinte: „Asta e! 
Nu L-am uitat pe Dumnezeu, Îl iubesc, dar timpul 
este presant. N-am timp să stau de vorbă cu El.” 
Apoi prețuim caracterul binevoitor al Tatălui 
nostru ceresc și-I mulțumim, în fugă, că ne iubește 
și ne acceptă așa cum suntem. 

Adesea atitudinea de nepăsare și spirit de 
independență în raport cu Dumnezeu nu sunt 
considerate încălcări ale vreunui precept al 
legii, și, prin urmare, nu sunt apreciate ca fiind 
păcate. Chiar dacă aceasta ar fi realitatea, graba și 
superficialitatea cu care obișnuim să-L tratăm pe 
Dumnezeu ne așază însă într-o poziție de vulne-
rabilitate față de alte tentații care, încet dar sigur, 
se interpun între noi și Dumnezeu. 

Deși este un Dumnezeu iubitor, a cărui dra-
goste nu pune niciodată condiții, El nu poate salva 
pe cineva care nu-și dorește acest lucru, cel puțin 
din respect pentru cei care chiar și-l doresc. 

Ce putem face în astfel de situație? 
În mod obișnuit o relație se menține prin 

interesul bilateral al părților implicate. Și dacă în 
cazul nostru relația este slabă, să nu gândim nici 
măcar un moment că Dumnezeu nu ar fi interesat 
să o mențină. El a dat tot ce putea da în favoarea 
salvării noastre. Atunci ce putem face noi pentru 
a menține neîntreruptă relația cu Cel care ne 
iubește și pe care și noi pretindem că-L iubim?

La întrebarea: Care este relația pe care 
cineva o are cu părinții săi? – putem răspunde: 
Depinde. Depinde de ce? De cât de mare este 
copilul. Când este mic copilul dorește să rămână 
permanent în preajma părintelui. Cu cât crește, 

el se desprinde treptat, simțind că se poate des-
curca și singur. 

În mod asemănător relația noastră cu Dumne-
zeu se dezvoltă proporțional cu „vârsta” la care ne 
apreciem a fi. Cu cât suntem mai „mari” „în ochii 
noștri”, cu atât simțim că putem face față și singuri. 

Dacă relația noastră cu Dumnezeu este una sla-
bă, firavă, motivul este că suntem laodiceeni bogați, 
inteligenți, capabili, care nu duc lipsă de nimic. 
Amănuntul acesta nu ar trebui să ne facă să rămânem 
nepăsători, considerând că nu putem schimba nimic 
poziției „istorice” în care ne aflăm. Faptul că trăim în 
perioada Laodiceei, nu ne împiedică să facem schim-
bări în viețile noastre. De altfel, martorul credincios, 
după ce rostește mustrarea, vine cu soluția: „Te 
sfătuiesc să cumperi de la Mine...” cele necesare, astfel 
încât să-ți remediezi situația și să poți fi salvat. 

Dacă am înțelege că „despărțiți de Mine, 
nu puteți face nimic” (Ioan 15:5), nu am avea 
curajul să rămânem multă vreme departe de sursa 
existenței noastre. „Nimic” nu înseamnă că există 
totuși câteva lucruri mărunte pe care le putem face. 
„Nimic” înseamnă zero absolut. 

Prin urmare schimbarea pe care o avem de 
făcut nu este în fapte (aceasta se va produce de 
la sine, la momentul potrivit), ci în raționament. 
În primul rând trebuie să ne dorim o relație cu 
Dumnezeu. Apoi să-L rugăm pe El să o realizeze și 
să o mențină. Ca mijloace pentru conștientizarea 
neputinței noastre vom studia cuvântul Său, 
rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute să înțelegem 
însemnătatea acestuia, să fim impresionați de 
solemnitatea mesajelor. Relația adevărată cu El 
are loc însă în momentul în care, fără să ne dăm 
seama, simțim nevoia să citim ceva, pentru că vrem 
să-L cunoaștem, să aflăm mai multe din mărețele 
planuri pe care le are cu privire la noi. Ne vom trezi 
meditând la lucrările Lui minunate și ne vom simți 
străini și călători în această lume, fiindu-ne dor de 
Cel care ne așteaptă Acasă.

O relație deosebită
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Evoluții actuale 
în lumea contemporată

Marius Stroia

La 31 octombrie 1517, Martin Luther își 
publica cele 95 de teze pe ușa catedra-
lei din Wittenberg, fără să știe că prin 
acest act de protest la adresa abuzurilor 

bisericii catolice, punea de fapt bazele protestan-
tismului, un curent care avea să dureze încă multe 
secole dupa el, și care susținea principiul „Sola 
Scriptura,” pretinzând ca orice susținere teologică 
să fie bazată pe argumente biblice solide și să se 
supună autorităţii Cuvântului Scripturii.

Astăzi, la 500 de ani mai târziu, marile bise-
rici protestante, cuprinse de modernul spirit de 
„political corectness” (tendinţa de a nu deranja, 
a nu mai contrazice pe nimeni și a da dreptate 
tuturor) au ajuns în mod regretabil să renunţe la 
principiile pe care au fost fondate și care le jus-
tificau existenţa și să relativizeze valorile pe care 
le-au susţinut de-a lungul secolelor, coalizându-se 
cu Biserica Catolică într-o mare și bizară confede-
raţie. Astfel, am trăit să-l vedem pe însuși Papa 
Francisc... sărbătorind aniversarea Reformei, îm-
preună cu confraţii săi protestanţi din Suedia. Se 
proclamă faptul că Reforma e încheiată și că de 
acum, separarea bisericilor nu își mai are rostul, 
că oricum toţi suntem fraţi, iar „oile risipite” ar 
trebui să revină în rândurile bisericii mamă, pen-
tru a fi toţi o turmă și un păstor... Iar confruntaţi 
cu un asemenea scenariu, cei care au citit „Marea 
Luptă”, încep să aibă sentimentul de deja-vu, și nu 
doar atât, ci și o premoniţie cu privire la evoluţiile 
care vor urma într-un viitor nu prea îndepărtat...

În urma alegerilor din Germania, partide de 
extremă dreaptă sunt plasate pe a treia poziţie ca 
popularitate și dobândesc acces în Bundestag, în 
urma temerilor populaţiei vizavi de imigranți și 
nu numai. Astfel există o probabilitate ridicată, ca 
discursul extremist să ia proporţii și să alimenteze 
nemulţumirile populaţiei și tensiunile sociale 
de tot felul, care riscă să degenereze în altercaţii 
și alte fenomene sociale nedorite. Iar Germania 

este unul din motoarele principale ale Uniunii 
Europene, problemele din ea răsfrângându-se în 
mare parte asupra tuturor...

Pe alocuri, mișcările separatiste ale unor 
regiuni devin tot mai hotărâte și mai vehemente 
(recent Catalonia), ducând la confruntări de 
tot felul, chiar între reprezentanţii autorităţilor 
centrale și cei ai autorităţilor locale, precum și la 
proteste de masă, nu totdeauna dintre cele mai 
pașnice. Asemenea fenomene, precum și ieșirea 
Marii Britanii din Uniunea Europeană, deter-
mină relocarea unor mari instituţii economice și 
bancare spre locuri considerate mai sigure, dar 
până când oare?

În tot acest timp, tensiunile cu Coreea de 
Nord – ţară comunistă cu arsenal nuclear – ţin 
lumea în suspans, ca și intenția Statelor Unite de 
a renunța la acordul cu Iranul, menit să împiedi-
ce accesul acestuia la tehnologii nucleare, ce ar 
fi putut fi folosite cu scop militar... Si de atâtea 
tensiuni, care țin capetele de afiș, lumea începe să 
uite că în Siria și Orientul Mijlociu, continuă să 
moară violent bărbați, femei copii...

În rest, corupție și scandaluri politice, 
uragane devastatoare, atentate și crime în masă, 
cu multe zeci de victime și sute de răniţi, oameni 
trăind la limita subzistenţei și, nu în ultimul 
rând, albii de râu secate de secetă. Iar prin biserici 
mai mult rutină și apatie... Cât despre dragostea 
dintâi, pare să fi fost de mult uitată...

Și toate acestea spun în cor: „Deșteaptă-te tu 
care dormi, scoală-te din morţi, și Hristos te va 
lumina.” (Efeseni 5:14).

„Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!”, și cine aude 
să zică: „Vino!”, și celui ce îi este sete să vină; cine 
vrea să ia apa vieţii fără plată!” (Apocalipsa 22:17).

„Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât 
rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna 
Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit 
prea târziu.” (Evrei 4:1).
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Dacă a fost vreodată timpul ca fiecare casă să 
fie o casă de rugăciune, atunci acel timp este 
acum. Necredința și scepticismul predomină. 

Nelegiuirea abundă. Corupția merge prin curenții 
vitali ai sufletului, iar rebeliunea împotriva legii lui 
Dumnezeu izbucnește în viață. Robite de păcat, 
puterile morale sunt sub tirania lui Satan. Sufletul 
ajunge jucăria ispitelor lui; și afară de cazul că se 
întinde un braț puternic, care să-l scape, omul merge 
acolo unde îl mână arhirăsculătorul.” (7 T., pg. 27). 

„Noi trebuie să stăruim mult în rugăciune, dacă 
dorim să propășim în viața dumnezeiască. Atunci 
când solia adevărului a fost vestită pentru prima 
dată, cât de mult ne rugam noi! Cât de des se auzea 
glasul mijlocirii în cămăruță, în șopron, în pădure 
sau în grădină! De obicei noi petreceam ore întregi 
în rugăciuni serioase, câte doi sau trei laolaltă, cerând 
împlinirea făgăduinței; adesea se auzea și plânset 
și apoi glasuri de mulțumire și de cântare de laudă. 
Acum ziua lui Dumnezeu este mai aproape decât 
atunci când am crezut întâi și noi ar trebui să fim 
acum mai serioși, mai zeloși și mai fierbinți, ca în anii 
de început ai soliei. Acum primejdiile sunt mai mari 
decât atunci. Sufletele sunt mai împietrite. Avem ne-
voie de călăuzirea spiritului lui Dumnezeu și trebuie 
să nu ne odihnim până nu-l primim.” (5 T., pg. 1550). 

Exemplul bărbaților care au slujit pe 
Dumnezeu

„Printr-o astfel de comuniune cu Dumnezeu, 
Enoh oglindea din ce în ce mai mult chipul dum-
nezeiesc. Fața sa strălucea de lumină sfântă, de o lu-
mină care lumina fața Domnului Isus. După ce el se 
întorcea de la o astfel de comuniune cu Dumnezeu, 
chiar și nelegiuiții observau cu o sfială impresiile 
cerului pe fața sa. În cursul secolelor, credința sa 

Care este relația mea 

Paul Petcu
„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16 u.p.).

devenea din ce în ce mai puternică, iar iubirea sa 
mai adâncă. Pentru el rugăciunea era ca respirația 
pentru corp. El trăia în atmosfera cerului. 

„Când evenimentele viitorului i-au fost 
desfășurate, el a devenit predicator al dreptății, 
care ducea solia lui Dumnezeu la toți care doreau 
să asculte solia de avertizare. 

Tocmai în pământul unde Cain încercase să 
fugă de la fața lui Dumnezeu, profetul vestea des-
coperirile minunate, care îi fuseseră transmise în 
viziuni: „Iată”, declara el, „vine domnul cu zecile de 
mii de sfinți ai Lui, ca să facă o judecată împotriva 
tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de 
toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip 
nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au 
rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți.”

Puterea lui Dumnezeu, care însoțea activitatea 
servului Său, a fost simțită de toți cei ce-l ascultau. 
Unii luau seama la avertismentele lui și se întor-
ceau de la păcatele lor, dar mulțimea batjocorea 
solia solemnă. Servul lui Dumnezeu trebuie să 
ducă lumii din zilele din urmă o solie la fel, care va 
fi întâmpinată de majoritatea cu aceeași necredință 
și batjocură.” (S.E., pg. 44). 

Viața lui Avraam, prietenul lui Dumnezeu, 
a fost o viață de rugăciune. Oriunde își întindea 
cortul, aproape de el era construit și un altar, pe care 
se aduceau jertfele de dimineață și de seară. Când 
se muta cortul lui, altarul rămânea, iar canaaniții 
nomazi, când ajungeau la altar, știau cine fusese 
acolo. După ce își întindeau cortul, reparau altarul și 
se închinau Dumnezeului cel viu. La fel căminurile 
creștinilor ar trebui să fie lumini în lume. De la ele 
dimineața și seara ar trebui să se înalte rugăciunea la 
Dumnezeu ca o mireasmă plăcută. Și asemenea ca 
roua de dimineață îndurările și binecuvântările Lui 

„

cu Dumnezeu?
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se vor coborî asupra celor plecați în rugăciune. Taților 
și mamelor, în fiecare dimineață și seară, aduceți-vă 
copiii în jurul vostru și în smerită cerere înălțați-vă 
inima lui Dumnezeu după ajutor. Cei scumpi ai 
voștri sunt expuși ispitei. Hărțuieli zilnice asaltează 
cărarea celor tineri și bătrâni. Acei care doresc să ducă 
viața plină de răbdare, iubire și de voie bună, trebuie 
să se roage. Numai primind ajutor neîntrerupt de la 
Dumnezeu putem obține biruința asupra eului. În fi-
ecare dimineață și seară consacrați-vă pe voi și putem 
obține biruința asupra eului. În fiecare dimineață și 
seară consacrați-vă pe voi și pe copiii voștri lui Dum-
nezeu pentru ziua aceea.” (7 T., pg. 28). 

„În orele de rugăciune solitară, Isus a primit 
în timpul vieții Sale pământești înțelepciune și pu-
tere. Tinerii să urmeze exemplul Său și să găsească 
dimineața și seara un timp liniștit pentru comu-
niune cu Tatăl lor din ceruri. Iar în cursul întregii 
zile să-și înalțe inimile către Dumnezeu. La fiecare 
pas pe care-l facem pe calea noastră, El spune: 
„Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te 
iau de mâna dreaptă și-ți zic: Nu te teme de nimic, 
Eu îți vin în ajutor.” (Isaia 41:13). Dacă ar putea 
învăța copiii noștri, aceste lecții în zorii anilor lor, 
ce prospețime și putere, ce bucurie și gingășie ar fi 
aduse în viețile lor!” (Educație, pg. 200). 

„Satan face pe mulți să creadă că rugăciunea 
către Dumnezeu este nefolositoare și că ar fi doar 
o formă. El știe bine cât de necesară este meditația 
și rugăciunea pentru a ține pe urmașii Domnului 
Hristos treji spre a rezista vicleniilor și amăgirilor 
lui. Prin amăgirile sale el vrea să abată mintea de la 
aceste meditații necesare, ca sufletul să nu se spri-
jine pe Cel Atotputernic pentru ajutor și să obțină 
tărie de la El, pentru a rezista atacurilor lui. Mi s-a 
atras atenția la rugăciunile stăruitoare și puternice 
ale poporului lui Dumnezeu din vechime: „Ilie 
era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a 
rugat cu stăruință. Daniel s-a rugat Dumnezeului 
său de trei ori pe zi. Satan turbează de furie când 
aude glasul rugăciunii stăruitoare, căci el știe că 
aceasta îl va înfrânge.” (1 T., pg. 283). 

Rugăciunea credinței este cea mai mare putere 
a creștinului și va birui cu siguranță pe Satan. 
Acesta este motivul pentru care el ne șoptește că 
n-am avea nevoie de rugăciune. Numele lui Isus, 

Mijlocitorul nostru, îl umple de groază; și când 
strigăm către El pentru ajutor, oștile lui Satan sunt 
alarmate. Planurile sale sunt bine servite când noi 
neglijăm rugăciunea, căci atunci minunile lui min-
cinoase sunt primite mai cu ușurință.” (1 T., pg. 284). 

„Satan își va încorda forțele până la extrem 
ca să necăjească, să ispitească și să discrediteze pe 
poporul lui Dumnezeu. Acela care a cutezat să se 
împotrivească Domnului nostru să-L ispitească și 
să-L insulte și care a avut o așa de mare putere, în-
cât să-L ia în brațele sale și să-L ducă pe aripa tem-
plului și apoi să-L ducă pe un munte foarte înalt, 
își va exercita puterea până la o măsură uimitoare, 
asupra generației din timpul nostru, care este mult 
inferioară în înțelepciune ca Domnul lor și care 
este aproape neștiutoare în totul despre vicleniile 
și puterea lui Satan. Într-un mod uimitor el va 
ataca trupurile acelora care sunt din fire înclinate 
să urmeze ordinele lui. Satan tresaltă când oamenii 
îl privesc ca pe o născocire. Lui îi place când se 
fac glume pe seama lui și când este înfățișat prin 
niște figuri copilărești sau prin cine știe ce animal. 
El este considerat ca un lucru atât de neînsemnat, 
încât mințile oamenilor sunt în totul nepregătite 
pentru a se împotrivi planurilor lui puse cu dibăcie 
și de aceea el are aproape totdeauna succes bun. 
Dacă puterea și subtilitatea lui ar fi înțelese, atunci 
mulți ar fi pregătiți ca să-i reziste cu succes. 

Oricine trebuie să înțeleagă că Satan a fost 
odată un înger înălțat. Răscoala lui l-a exclus odată 
din cer, dar aceasta nu i-a distrus puterea și să-l 
transforme în animal. De la căderea lui, el și-a 
îndreptat puterea împotriva guvernării cerești. 
De atunci el a devenit tot mai iscusit și a învățat 
metodele cele noi cu succes, de a se apropia de fiii 
oamenilor cu ispitele lui.” (1 T., pg. 326, 327). 

„Când Satan vede că este în primejdie de a 
pierde vreun suflet, el își pune în joc toate sofistări-
ile sale ca să păstreze acest suflet. Iar când vreo per-
soană este trezită și își vede primejdia și cu tristețe și 
ardoare privește apoi la Isus pentru putere, Satan se 
teme că va pierde vreun prizonier și cheamă o ceată 
întărită dintre îngerii săi, ca să încurce și mai mult 
pe sărmanul suflet, formând un zid de întuneric în 
jurul lui, pentru ca lumina cerului să nu pătrun-
dă până la el. Dar dacă vreun suflet în primejdie 
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stăruie și în starea sa lipsită de ajutor, se sprijină pe 
meritele sângelui lui Hristos, Mântuitorul nostru 
ascultă la rugăciunea serioasă a credinței și trimite 
o întărire din acei îngeri care excelează în putere, 
ca să-l libereze. Satan nu poate suporta apelul 
făcut către Puternicul său rival, pentru că se teme 
și tremură în fața puterii și maiestății Sale. Întrea-
ga oștire a lui Satan tremură la glasul rugăciunii 
stăruitoare. El adună în continuu legiuni de îngeri 
răi pentru ajungerea scopului său. Iar când îngerii 
cei atotputernici, îmbrăcați în armura cerului, vin 
în ajutorul sufletului, neputincios și prigonit, Satan 
și oastea sa dau înapoi, știind bine că lupta îi este 
pierdută. Supușii voioși ai lui Satan sunt credincioși 
activi și uniți într-un singur scop. Și cu toate că ei se 
urăsc și se războiesc între ei, totuși ei folosesc orice 
ocazie pentru avansarea intereselor lor ordinare. 
Dar Marele Comandant al cerului și al pământului 
a înfrânt puterea lui Satan.” (1 T., pg. 330). 

„Marea luptă dintre Hristos și Satan, care a fost 
dusă aproape șase mii de ani, se va încheia curând; 
cel rău își intensifică eforturile ca să zădărnicească 
lucrarea lui Hristos în favoarea omului și să prindă 
sufletele în cursele lui. Scopul urmărit de Satan este 
să țină pe oameni în întuneric și în nepocăință, până 
când lucrarea de mijlocire a Mântuitorului se va 
încheia și nu va mai exista jertfă pentru păcat. 

Când nu se depune niciun efort deosebit pen-
tru a rezista puterii lui, când predomină nepăsarea 
în biserică și în lume, Satan nu este îngrijorat, căci 
nu este în primejdie să piardă pe cei pe care-i duce 
robi voinței sale. Dar unde atenția este atrasă către 
lucrurile veșnice și sufletele întreabă: „Ce să fac, ca 
să fiu mântuit?”, el este prezent, căutând să opună 
puterea lui puterii lui Hristos și să contracareze 
influența Duhului Sfânt.” (M.L., pg. 517). 

„Pe de altă parte Satan vede că slujitorii lui 
Dumnezeu sunt împovărați din cauza întunericu-
lui spiritual care-i învăluie pe oameni. El aude ru-
găciunile lor serioase pentru har și vicleșugurile cu 
un zel sporit. El ispitește pe oameni la îngăduirea 
apetitului sau la alte forme de satisfacere de sine și 
astfel le amorțește simțurile, ca să nu audă tocmai 
acele lucruri de care au cea mai mare nevoie. 

Satan știe bine că toți acei pe care îi poate 
face să neglijeze rugăciunea și cercetarea Sfintei 

Scripturi, vor fi învinși de atacurile lui. De aceea el 
inventează orice mijloc posibil pentru a le zdrobi 
mintea.” (M.L., pg. 520). 

„Satan este deplin conștient că cel mai slab 
suflet, care rămâne în Hristos, este mai mult decât 
un rival pentru oștile întunericului și că, dacă el s-ar 
descoperi pe față, ar întâmpina o împotrivire cate-
gorică. De aceea el caută să ademenească pe soldații 
crucii să iasă din fortificațiile lor puternice, în timp 
ce el stă la pândă, cu forțele sale gata să distrugă 
pe toți acei care se aventurează pe terenul său. Noi 
putem fi în siguranță numai având încredere umilă 
în Dumnezeu și ascultând de toate poruncile Sale. 

Niciun om nu este sigur nici măcar o zi sau o 
oră fără rugăciune. Trebuie să rugăm pe Domnul 
îndeosebi pentru înțelepciune, ca să înțelegem 
Cuvântul Său. Aici sunt descoperite vicleșugurile is-
pititorului, precum și mijloacele prin care ne putem 
împotrivi lui cu succes. Satan este expert în citarea 
Scripturii, dând propria lui interpretare pasajelor 
prin care speră să ne facă să ne poticnim. Trebuie 
să studiem Biblia cu inimă umilită și să nu pierdem 
niciodată din vedere dependența noastră de Dum-
nezeu. În timp ce trebuie să ne păzim permanent de 
uneltirile Satanei, să ne rugăm continuu cu credință: 
„Și nu ne duce pe noi în ispită.” (M.L., pg. 529). 

„Hristos va da putere tuturor acelora care o 
caută. Niciun om nu poate fi biruit de Satan fără 
consimțământul lui. Ispititorul nu are putere să 
stăpânească voința sau să constrângă sufletul să pă-
cătuiască. El poate chinui, dar nu poate contamina. 
El poate provoca agonie, dar nu poate mânji. Faptul 
că Domnul Hristos a biruit, ar trebui să inspire pe 
urmașii Lui cu curaj să lupte bărbătește în lupta 
împotriva păcatului și a lui Satan.” (M.L., pg. 509). 

Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care 
o așteaptă o mare răsplătire! Căci aveți nevoie de 
răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumne-
zeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. 

„Încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce 
vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi 
prin credință; dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu 
găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia 
care dau înapoi, ca să se piardă, ci din aceia care 
au credință pentru mântuirea sufletului.” (Evrei 
10:35-39). Amin.
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În timpul zilelor noastre știința a înregistrat un 
avânt deosebit în toate domeniile. Societatea 
este strâns legată și, în mare parte, dependen-

tă de reușitele acesteia. Aportul pe care îl aduce 
dezvoltarea tehnologică persoanelor care doresc să 
lărgească limitele cunoașterii, a condus omenirea 
către cel mai înalt grad de dezvoltare. Accesul către 
o bază imensă de informații, facilitează întocmirea 
diferitelor rapoarte și analize comparative, putân-
du-se da astfel publicității informații valoroase, 
care ajută la fundamentarea marilor decizii.

În anul 2011, Institutului Național de Statisti-
că (I.N.S.), prezintă publicului rezultatele recensă-
mântului desfășurat în perioada 20 – 31 octom-
brie. Raportul I.N.S. și a altor instituții de profil 
(Gallup International, INSCOP Research), ne 
arată că trăim într-o țară religioasă. Un alt studiu, 
care confirmă datele prezentate de I.N.S. este făcut 
de Eurostat, și publicat de adevărul.ro, pe data de 
26 septembrie 2016. Acesta din urmă, plasează 
România pe locul fruntaș privind spiritualitatea, 
în raport cu celelalte țări ale Uniunii Europene. 
Plecând de la aceste premise s-ar putea spune că 
este foarte ușor să ai o relație perfectă cu Dumne-
zeu, într-un asemenea context. De asemenea, frații 
noștri mai vechi în credință, ne vorbesc despre o 
perioadă când exercitarea credinței era o problemă 

Încotro 
te trage 

inima ...? 
(Iov 15:12)

Daniel Maftei

între viață și moarte. Acum, fiecare persoană are 
libertate deplină în privința aceasta. 

Cu toate acestea, asistăm la un mare para-
dox: într-un mediu atât de spiritual și religios, 
creștinii se întâlnesc din ce în ce mai rar cu Dum-
nezeu - bisericile fiind tot mai goale. 

Sondajul făcut de Institutul Român pentru 
Evaluare și Strategie (IRES), și publicat de www.
gandul.info pe data de 03 februarie 2016, arată 
că încrederea românilor în biserică a scăzut de la 
90% în 2003 la 58% în 2016. Aceasta să fie oare 
explicația? În mod firesc se nasc și alte întrebări: 
Dacă a scăzut, ce s-a întâmplat? Se regăsește pro-
blema doar în unele biserici? Sunt vinovați liderii 
religioși de această stare? Ne privește, pe mine și 
pe tine, în mod direct?

Din punct de vedere statistic, fără îndoială, 
suntem religioși și spirituali, dar oare la fel ne con-
sideră și Dumnezeu? Dacă cineva, declară că nu 
este ateu, a aderat la o religie creștină și este înscris 
ca membru în registrul unei biserici, rezultă de 
aici că este religios? Adevărul.ro, când ne prezintă 
criteriile care au stat la baza eurobarometrului dat 
publicității de către Eurostat, notează astfel: „Stu-
diul clasifică spiritualitatea populaţiilor bazându-se 
pe trei afirmaţii: „Cred că există un Dumnezeu”, 
„Cred că există un fel de spirit sau forţă de viaţă” şi 
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„Nu cred că există niciun fel de spirit, Dumnezeu 
sau forţă de viaţă”. Este suficient, dacă spui da sau 
nu la una din aceste întrebări, pentru a putea fi 
înscris într-o anumită categorie? 

Dicționarul explicativ al limbii române 
leagă cuvântul ,,spiritual” de religie, iar în dreptul 
cuvântului religie notează: ,,sistem de credințe 
(dogme) și de practici (rituri) privind sentimentul 
divinității și care îi unește în aceeași comunitate 
spirituală și morală, pe toți care aderă la acest 
sistem.” Etimologic cuvântul religie vine din limba 
latină, fie din re-legio (re-citire, referindu-se la 
repetarea scripturilor) fie din re-ligio (a lega, a 
reconecta, a reface legătura cu Dumnezeu).

Cu câteva luni în urmă, am avut prilejul de 
a lucra împreună cu frații din departamentul 
de binefacere al Uniunii Române. Discutând 
anumite aspecte ale lucrării misionare, am atins și 
subiectul întâlnirilor religioase din cursul săptă-
mânii. Deși, acest obicei este din ce în ce mai rar 
întâlnit, în anumite comunități se mai practică. 
Și este bine, pentru că menține vie flacăra iubirii 
pentru adevărul prezent. 

Însă, doar prezența cu consecvență la biserică, 
nu rezolvă această problemă a relației cu Dumne-
zeu. Lui Ieremia Domnul îi spune: „Șezi la poarta 
Casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta, 
și spune: „Ascultaţi Cuvântul Domnului, toţi 
bărbaţii lui Iuda, care intraţi pe aceste porţi, ca să 
vă închinaţi înaintea Domnului!” „Așa vorbește 
Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndrep-
taţi-vă căile și faptele, și vă voi lăsa să locuiţi în 
locul acesta. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înșelătoare, 
zicând: „Acesta este Templul Domnului, Tem-
plul Domnului, Templul Domnului!” Căci nu-
mai dacă vă veţi îndrepta căile și faptele, dacă veți 
înfăptui dreptatea unii faţă de alții, … numai așa vă 
voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în țara pe care am 
dat-o părinților voștri, din veșnicie în veșnicie. Dar 
iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înșelătoare, care nu 
slujesc la nimic.” (Ieremia 7:2-5, 7, 8).

 Din nefericire, mai există și astăzi persoane 
care confundă obiceiurile moștenite cu religia 
adevărată, care transformă întreaga ființă, ,,duhul 
vostru, sufletul vostru și trupul vostru” (1 Tesalo-
niceni 5:23). Participarea la programele bisericii, 

ținerea posturilor și faptele bune sunt toate 
consecințele credinței adevărate.

În timpul Domnului Hristos, exista o cate-
gorie de oameni care dădeau ,,zeciuială din izmă, 
din mărar și din chimen”, dar lăsau ,,nefăcute cele 
mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila 
și credincioșia”. Acestora El le-a spus: ,,pe acestea 
trebuie să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați nefă-
cute”. (Matei 23:23). La fel este și cu programele, 
posturile și faptele: în timp ce „nu trebuie lăsate 
nefăcute”, ele trebuie să izvorască dintr-o inimă 
renăscută. Cu toate acestea, este totuși ceva ce ne 
poate descalifica, pe noi, creștinii de azi, care avem 
misiunea de a pregăti un popor capabil să stea în 
picioare la revenirea în slavă a Domnului Hristos.

Să analizăm spiritualitatea și relația cu Dum-
nezeu, nu numai statistic, ci și dintr-un alt unghi. 
Este o certitudine, că din punct de vedere econo-
mic, nu poate exista câștig fără investiții. Mediul 
economic funcționează pe baza unor reguli, care 
s-au cristalizat de-a lungul timpului și care sunt 
respectate. În acest mediu, un manager, oricât de 
eficient și bun ar fi în domeniul construcțiilor de 
locuințe, nu va face investiții pentru a câștiga o 
licitație în vederea construirii și amplasării unei 
platforme petroliere marine. Aceasta din mai 
multe puncte de vedere:

1.  Domeniul de activitate. Candidat la licitație, 
conform legislației, poate fi ,,orice operator eco-
nomic care a depus o solicitare de participare în 
cadrul unei proceduri de licitație ...”. Legea oferă 
tuturor posibilitatea de a participa. Apostolul 
Pavel spune în 1 Corinteni 9:25: „Toți cei ce se 
luptă la jocurile de obște se supun la tot felul 
de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete 
o cunună care se poate veșteji”. Cu alte cuvinte, 
credeți că un halterofil, care s-a antrenat și s-a 
calificat la olimpiadă, se va înscrie să participe la 
o probă de atletism? Categoric nu, pentru că nu 
este domeniul lui de pregătire. Fiecare investește 
în domeniul în care are competențe. 

2.  Experiența. Un manager bun înțelege că aceasta 
se câștigă în lungi ani de pregătire profesională 
și se finisează și se desăvârșește de-a lungul practi-
cii. În toate domeniile de activitate este nevoie 
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de actualizare. Acum, în acest timp al sfârșitului, 
când ființa umană atinge apogeul degradării 
fizice, morale și spirituale, domeniul medical 
reflectă poate cel mai bine cât de necesară este 
experiența, actualizarea și creșterea în cunoștință. 
Înțeleptul Solomon a fost unul dintre aceia care 
au înțeles pe deplin cât de importante sunt aces-
tea când a zis: ,,Dar cărarea celor neprihăniți este 
ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge 
mereu crescând până la miezul zilei.” (Proverbele 
4:18). Nu se poate să ai performanțe într-un 
domeniu în care nu te-ai pregătit.

3.  Personalul calificat. „Voi fiți dar, desăvârșiți, 
după cum și Tatăl vostru cel ceresc este 
desăvârșit.” (Matei 5:48). Se spune că pregă-
tirea echipajului care trebuie să lucreze pe o 
platformă petrolieră marină, se face la nivelul 
unei înalte exigențe. Personalul trebuie să 
aibă o sănătate perfectă, curaj și un deosebit 
spirit de disciplină. Este adevărat că în marea 
deschisă și deseori agitată orice greșeală poate 
fi ireparabilă. Încredințează oare un manager, 
o lucrare de maximă responsabilitate unui 
necalificat? Greu de crezut!

Dacă astfel stau lucrurile în mediul nostru 
economic, care e reglementat de legi imperfecte, 
aflate într-o continuă schimbare, pentru a atinge 
perfecțiunea, cum este oare la Dumnezeu? Cum 
privește El respectarea sau nerespectarea legilor 
Lui desăvârșite? „Nu vă înșelați: Dumnezeu nu se 
lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și 
secera.” (Galateni 6:7). 

Cât timp investește un manager, un doctor 
sau un sportiv pentru pregătire și cât timp inves-
tim noi pentru câștigarea unei cununi care nu se 
poate vesteji? Dacă cel care, din punct de vedere 
omenesc, investind într-un anumit domeniu, nu 
poate avea bucuria câștigului din alt domeniu, 
este oare cu putință, ca eu și tu, investind timpul, 
mijloacele și energia noastră doar în lucrurile 
acestea trecătoare și în plăcerile noastre, să ne 
ofere Dumnezeu cerul? În Matei 25:15 se spune 
că Dumnezeu a dat unuia „cinci talanți, altuia doi 
și altuia unul, ...”. Fiecare dintre noi este înzestrat 
cu cel puțin doi talanți – timpul și influența. Cât 

timp investim pentru creșterea noastră spirituală? 
Influențăm noi pe cei din jurul nostru, asemenea 
apostolului Pavel, încât să putem spune ca și el: 
„Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe 
urmele lui Hristos”? 

„Mulţi caută să-și liniștească conștiinţa tulbu-
rată gândind că pot schimba cursul vieţii lor rele 
atunci când doresc să facă acest lucru… Ei gândesc că 
după ce au dispreţuit Duhul harului, după ce au ales 
să-și așeze influenţa de partea lui Satana, la un mo-
ment dat, constrânși de împrejurări extreme, își pot 
schimba cursul vieţii.” (Calea către Hristos, cap. 3). Dacă 
un manager din construcții nu poate face o schimba-
re de la o zi la alta, în privința investiițiilor materiale, 
vom putea schimba noi caracterul de la o zi la alta? 
Unde investim mai mult? Încotro ne trage inima? 
Către locurile unde ne putem întâlni cu Dumnezeu? 
În cămăruță - să stăm de vorbă cu El, - sau ... să ne 
satisfacem plăcerile și curiozitățile? Ne mai bucurăm 
când ni se zice: „haidem la casa Domnului” sau asta 
considerăm că trebuie s-o facă alții, care au timp sau 
cei păcătoși și mai slabi în Scripturi?

Nu uitați că cei al căror nume a rămas pe 
paginile sfinte cu un raport pozitiv, la prima venire 
a Domnului Hristos, sunt cei care au fost bucuroși 
să vină la templu chiar dacă postul de mare preot 
,,era deseori obținut prin fraudă, prin mită și chiar 
prin crimă” (Hristos, lumina lumii, cap. 2).

În marea Sa dragoste, El ne dă un dar 
desăvârșit, mântuirea. Stă mărturie crucea de la 
Golgota. Ca o cheie a succesului, atât spiritual 
cât și material, El ne spune: „Căutați mai întâi 
Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, 
și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” 
(Matei 6:33). Iar în drumul nostru către cer, El ne 
însoțește zicând: „Eu, zice Domnul, te voi învăța 
și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te 
voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra 
ta.” (Psalmii 32:8). De asemenea, avem privilegiul 
de a conlucra cu un personal desăvârșit, nu doar 
calificat, cu îngeri cerești care „slujesc acelora ce 
vor moșteni mântuirea”. 

Alegerea însă ne aparține fiecăruia. Domnul 
ne spune: „Tu să te ții în totul totului tot numai 
de Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronomul 
18:13). Amin.
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Este un lucru obișnuit ca oamenilor să le 
pară rău de anumite fapte, cuvinte, atitu-
dini. Unii mărturisesc public faptul acesta 
și încearcă să remedieze situația creată, 

în timp ce alții, deși nu anunță părerea lor de rău, 
trăiesc sentimentul acesteia și fac sau nu schimbări 
în comportament.  

Expresia de „îmi pare de rău” o găsim con-
semnată pentru prima dată în Biblie în Geneza 
6:5-7. Văzând că „răutatea omului era mare pe 
pământ și că toate întocmirile gândurilor din 
inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre 
rău”, lui Dumnezeu „I-a părut rău că a făcut pe 
om pe pământ și S-a mâhnit în inima Lui. Și 
Domnul a zis: „Am să șterg de pe fața pământu-
lui pe omul pe care l-am făcut, de la om până la 
vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; 
căci Îmi pare rău că i-am făcut.” 

Citind doar acest raport putem concluziona 
că Dumnezeu a ajuns, la un moment dat, într-o 
situație în care a regretat ceea ce făcuse anterior, 
stabilind că planul Său de a crea pe om nu fusese 
unul tocmai bun.

Găsim însă un alt verset, tot în Sfânta Scriptu-
ră, care contrazice această concluzie: „Cel ce este 

tăria lui Israel nu minte, și nu Se căiește, căci nu 
este un om, ca să-I pară rău.” (1 Samuel 15:29).

Punând alături aceste texte din Scriptură pu-
tem înțelege că ar putea fi o deosebire între părerea 
de rău a lui Dumnezeu și părerea de rău a omului. 
Spiritul Profetic ne clarifică acest aspect:

 „Părerea de rău a lui Dumnezeu nu este ca a 
omului... Părerea de rău a omului cuprinde în sine 
o schimbare a părerilor, părerea de rău a lui Dum-
nezeu, dimpotrivă, cuprinde o schimbare de stări 
și împrejurări. Omul poate să-și schimbe rapor-
turile sale cu Dumnezeu prin faptul că împlinește 
condițiile prin care ajunge sub harul lui Dumnezeu 
sau poate ca, prin umblarea sa, să se situeze în afara 
condițiilor acestui har; dar Domnul «este același 
ieri și azi și în veci» (Evrei 13:8).” (Patriarhi şi profeți, 
pg. 630, cap. Lepădarea lui Saul).

Pentru o înțelegere mai clară a modului 
în care se manifestă părerea de rău, în cazul lui 
Dumnezeu, propun să urmărim câteva exemple 
biblice. Să analizăm chiar situația în care lui 
Dumnezeu „I-a părut rău că a făcut pe om pe 
pământ și S-a mâhnit în inima Lui. Și Domnul a 
zis: „Am să șterg de pe fața pământului pe omul 
pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la 

Fivi Picu

Părerea de rău  
 a lui Dumnezeu 

versus

Părerea de rău  
a omului

„Luați seama la voi înșivă! Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l! Și dacă-i 
pare rău, iartă-l! Și, chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, și de șapte 

ori pe zi se întoarce la tine și zice: „Îmi pare rău!”, să-l ierți.” (Luca 17:3, 4).
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târâtoare și până la păsările cerului; căci Îmi pare 
rău că i-am făcut.” Luând în considerare aceste 
cuvinte, am putea înțelege că imediat ce Dumne-
zeu a zis că Îi pare rău că a făcut pe om și a luat 
hotărârea să-l distrugă atât pe om cât și animalele 
și păsările cerului, în momentul următor s-a și 
întâmplat acest lucru. A fost așa? NU. Dumne-
zeu prin faptul că a spus „Îmi pare rău” a dorit să 
schimbe starea și împrejurările în care ajunsese 
omenirea la timpul acela. Cum a procedat? 

„Cu o sută douăzeci de ani înainte de potop, 
Domnul i-a făcut cunoscut lui Noe, printr-un 
înger, planul Său și l-a îndrumat să construiască o 
corabie. În timp ce lucra la corabie, el trebuia să ves-
tească faptul că Dumnezeu avea să aducă un potop 
de ape pe pământ, spre a nimici pe cei nelegiuiți. 
Aceia, însă, care aveau să primească, să creadă 
această solie și care aveau să se pregătească pentru 
acest eveniment, prin pocăință și schimbarea 
vieții lor, vor găsi iertare și vor fi salvați. Enoh le-a 
repetat copiilor săi cele ce Dumnezeu i-a arătat în 
legătură cu potopul, iar Metusala și fiii săi, care au 
trăit să audă propovăduirea lui Noe, au dat ajutor la 
construirea corabiei.” (Patriarhi şi profeți, pg. 92).

Iată că hotărârea de a nimici pământul nu s-a 
manifestat imediat, ci timp de o sută douăzeci de 
ani, Dumnezeu, fiindcă Îi părea rău de starea în care 
era omul, a căutat prin servii Săi să schimbe starea 
și împrejurarea acestuia, ca să-l salveze. Acei care 
alegeau să asculte de chemările divine și simțeau 
la rândul lor părere de rău pentru păcatele lor cu 
dorința de a se pocăi și a-și schimba viețile, urmau 
să fie iertați și salvați. 

Atât apelurile rostite pe parcursul construirii 
corabiei, cât și corabia însăși, erau mijloace alese 
de Dumnezeu pentru salvarea antediluvienilor. 
Rezultatul a fost destul de slab, în comparație cu 
investiția care s-a făcut. Au existat unii care au 
ascultat apelul lui Dumnezeu și s-au întors la El cu 
adevărat. Viețile lor au fost încheiate însă înain-
te de declanșarea potopului. Dintre cei care au 
supraviețuit însă până la declanșarea dezastrului, 
nu a existat nimeni care să aleagă să urce în corabie, 
deși au fost martori oculari ai minunii de a vedea 
manifestarea puterii lui Dumnezeu în urcarea mis-
terioasă a animalelor în ambarcațiunea colosală. 

Dumnezeu a luat toate măsurile ca neamul 
omenesc să poată fi salvat. El nu mai putea să 
permită însă păcatului să se dezvolte, în proporția 
pe care o luase, dar a pus la dispoziția celor care 
doreau, șanse pentru rămânerea în viață. 

După potop, oamenii s-au depărtat iarăși 
de Dumnezeu, refuzând să asculte de legea Sa 
și desigur că Dumnezeu a fost iarăși în situația 
de a-I părea rău de starea în care ei au ajuns. Și 
ca întâiași dată El a căutat moduri prin care să 
determine schimbarea stării lor. Spiritul Profetic 
menționează următoarele:

„Dacă omul ar fi păzit Legea lui Dumnezeu, 
așa cum i-a fost dată lui Adam după căderea sa, 
păstrată apoi de Noe și păzită de Avraam, n-ar mai 
fi fost nevoie de rânduiala circumciziei. Și dacă 
urmașii lui Avraam ar fi păstrat legământul al cărui 
semn era circumcizia, n-ar fi fost niciodată duși în 
idolatrie și n-ar fi fost nevoie pentru ei să îndure 
o viață de robie în Egipt; ar fi păstrat Legea lui 
Dumnezeu în minte și n-ar fi fost nevoie ca ea să 
fie vestită pe Sinai sau săpată pe tablele de piatră. 
Iar dacă poporul ar fi trăit principiile Celor Zece 
Porunci, n-ar mai fi fost nevoie de un plus de îndru-
mări date lui Moise.  

Prin îndelungata legătură cu idolatrii, poporul 
Israel a amestecat multe obiceiuri idolatre în 
închinarea lui; de aceea Domnul le-a dat la Sinai 
învățături precise cu privire la serviciul jertfelor. 
După terminarea cortului întâlnirii, El a vorbit cu 
Moise din norul de slavă de deasupra milostivito-
rului și i-a dat îndrumări amănunțite cu privire la 
sistemul jertfelor și formelor de închinare practica-
te la sanctuar.” (Patriarhi şi profeți, pg. 364).

Câte a făcut Dumnezeu pentru că Îi părea rău 
de starea poporului Său? Rânduiala circumciziei, 
ducerea în robie, rostirea Legii pe Sinai și scrierea ei 
pe table de piatră, sistemul jertfelor, legea ceremo-
nială - n-ar fi fost nevoie de toate acestea dacă po-
porul ar fi păstrat Legea în minte și ar fi împlinit-o. 
Dar acestea au fost mijloace prin care Dumnezeu a 
dorit să schimbe starea și împrejurarea în care copiii 
Săi ajunseseră. Și din milă, pentru că-I părea rău 
de ei, El le-a dat toate acestea ca să-i trezească, să-i 
conștientizeze de starea lor decăzută și de nevoia de 
pocăință și schimbare pentru a fi salvați.
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Și Domnul Isus Hristos, cât a fost pe pământ, 
în lucrarea Sa cu oamenii, a căutat să dea aceeași 
învățătură. În Matei 21:28-32 citim:

„Ce credeți? Un om avea doi feciori; și s-a 
dus la cel dintâi și i-a zis: „Fiule, du-te astăzi de 
lucrează în via mea!” „Nu vreau”, i-a răspuns el. În 
urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt 
și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: „Mă 
duc, doamne!” Și nu s-a dus. Care din amândoi 
a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi”, au răspuns 
ei. Și Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că vameșii 
și curvele merg înaintea voastră în Împărăția lui 
Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând 
în calea neprihănirii, și nu l-ați crezut. Dar 
vameșii și curvele l-au crezut: și, măcar că ați 
văzut lucrul acesta, nu v-a părut rău (versiunea 
NTR), în urmă, ca să-l credeți.” (Matei 21:28-32).

De ce fiul dintâi este într-o poziție mai bună 
decât cel de-al doilea? Pentru că, deși inițial a 
refuzat categoric solicitarea tatălui, „în urmă, i-a 
părut rău și s-a dus”. Părerea de rău a acestuia a fost 
ca a lui Dumnezeu, nu ca a omului. Pentru om, în 
general, părerea de rău este o schimbare de părere, 
dar în cazul de față, fiul dintâi, pe lângă schimbarea 
părerii a schimbat și starea și împrejurarea: „s-a 
dus” să lucreze în via tatălui său. 

„Fiul acesta îi reprezenta pe vameși, pe aceia 
care erau disprețuiți și urâți de farisei. Vameșii fuse-
seră mari păcătoși. Cu 
adevărat, ei fuseseră căl-
cători ai Legii lui Dum-
nezeu, arătând în viața 
lor o totală împotrivire 
față de cererile Lui. Ei 
fuseseră nerecunoscă-
tori și nesfinți; când li 
s-a spus să meargă și să 
lucreze în via Domnu-
lui, ei au arătat un refuz 
disprețuitor. Dar, când 
a venit Ioan, predicând 
pocăința și botezul, 
vameșii au primit solia 
lui și au fost botezați.

Al doilea fiu îi 
reprezenta pe conducă-

torii națiunii iudaice... Ei au lepădat sfatul lui Dum-
nezeu …, au tratat solia Lui cu dispreț. Asemenea 
celui de al doilea fiu, care atunci când a fost chemat 
a zis: „Mă duc, doamne”, dar n-a mers, preoții și 
conducătorii spuneau că ascultă, dar erau neascul-
tători. Ei făceau mare caz de evlavie, pretindeau că 
sunt ascultători de Legea lui Dumnezeu; dar ascul-
tarea lor era falsă. Vameșii erau acuzați și blestemați 
de farisei ca necredincioși, dar aceștia arătau, prin 
credința și faptele lor, că mergeau în Împărăția ce-
rului înaintea acestor oameni plini de îndreptățire 
de sine, cărora li se dăduse lumină mare, dar ale 
căror fapte nu corespundeau cu mărturisirea lor de 
evlavie.” (Hristos, lumina lumii, pg. 595). 

„Proba sincerității nu stă în cuvinte, ci în fapte. 
Domnul Hristos n-a spus nimănui: „Ce spui tu 
mai mult decât alții?” ci „Ce faceți mai mult decât 
alții?” (Matei 5:47 - tr. eng.).

Aceste cuvinte ale Sale sunt pline de însem-
nătate: „Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi 
dacă le faceți.” (Ioan 13:17). „Cuvintele în sine 
n-au nicio valoare, dacă ele nu sunt însoțite de 
fapte corespunzătoare. Aceasta este lecția ce tre-
buie învățată din parabola celor doi fii.” (Parabolele 
Domnului Hristos, pg. 272).

Și astăzi Dumnezeu are aceeași părere de rău 
pentru poporul Său și urmărește același scop – să 
schimbe starea și împrejurarea în care acesta se 
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găsește pentru ca El să-l poată ierta și salva. Și astăzi 
Dumnezeu este nevoit să facă pentru poporul 
Său ceva ce nu ar fi fost necesar dacă poporul ar fi 
înțeles adevărul biblic și l-ar fi trăit în viața de zi cu 
zi. Lucrează cu noi ca și cu vechiul Israel.

Lor „Dumnezeu le-a dat Legea Sa, dar ei n-au 
vrut să asculte de ea. Apoi, le-a dat ceremonii și 
instrucțiuni, pentru ca, prin îndeplinirea acestora, 
Dumnezeu să poată fi păstrat în amintire. Erau atât 
de predispuși să-L uite, pe El și cerințele Lui asupra 
lor, încât a fost necesar ca mintea lor să fie conti-
nuu stimulată spre a înțelege datoria de a asculta 
și de a-L onora pe Creatorul lor. Dacă ar fi fost 
ascultători și le-ar fi plăcut să păzească poruncile lui 
Dumnezeu, mulțimea de ceremonii și instrucțiuni 
n-ar mai fi fost necesare.”

„Lui Dumnezeu I-a plăcut să vă dea învățătură 
peste învățătură, poruncă peste poruncă. Dar nu 
sunt mulți dintre voi care știu ce conțin Mărturiile. 
Voi nu sunteți familiarizați cu Scripturile. Dacă ați 
fi făcut din Cuvântul Lui Dumnezeu studiul vostru, 
cu dorința de a ajunge la standardul Bibliei și a 
obține desăvârșirea creștină, n-ați fi avut nevoie de 
Mărturii. Numai din cauză că ați neglijat să faceți 
cunoștință cu Cartea inspirată de Dumnezeu, El 
a încercat să ajungă la voi prin mărturii simple și 
directe, care vă atrag atenția la cuvintele inspirate, de 
care voi ați neglijat să ascultați, și care vă îndeamnă 
să vă schimbați viața în concordanță cu învățăturile 
Lui curate și înalte.” (2 T., cap. Un vis solemn).

„Dacă poporul care mărturisește acum că 
este comoara deosebită a 
lui Dumnezeu ar asculta 
de cerințele Sale, așa cum 
sunt specificate în Cuvântul 
Lui, n-ar mai fi fost date 
mărturii speciale pentru a-i 
trezi la datorie și a le imprima 
păcătoșenia și pericolul de a 
neglija ascultarea de Cuvântul 
lui Dumnezeu. Conștiințele 
au fost adormite, pentru că 
lumina a fost înlăturată, negli-
jată și disprețuită…

„El a făcut mărturiile 
mijloace puternice spre a se 

ajunge la suflete, și El va lucra și mai puternic prin 
ele decât a făcut până acum. Cine vrea să fie de 
partea Domnului?” (2 T., cap. Un vis solemn).

Iubiții mei, ce facem noi cu mijloacele pe care 
Dumnezeu le folosește pentru trezirea noastră? 
Ne caracterizează și pe noi aceeași părere de rău, cu 
dorința de a schimba starea și împrejurarea în care 
suntem, cum Îl caracterizează pe El? Sau părerea 
noastră de rău este doar o altă părere? Să nu abuzăm 
de răbdarea Lui pentru că va veni o vreme când 
„Dumnezeu va îndepărta mărturiile acestea de la 
popor, îl va lipsi de putere și-l va umili.” (2 T., cap. 
Un vis solemn). Nu cred că ne dorim aceasta, de aceea 
haideți să ne însușim mustrările și avertizările date 
de Domnul prin mărturii și, prin pocăință și schim-
barea vieții, să găsim iertare și să fim salvați. Aceasta 
este dorința și așteptarea lui Dumnezeu pentru noi.

„Pocăința cuprinde în sine o adâncă părere de 
rău de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le 
mai face. Noi nu vom renunța pe deplin la păcat 
până când nu vom ajunge să simțim păcătoșenia 
lui; până când nu vom ajunge să-l părăsim cu toată 
inima noastră, până atunci nu se va produce adevă-
rata schimbare în viața noastră. 

Nu stă în puterea noastră să dăm pe față o 
astfel de pocăință; ea se dobândește numai prin 
Domnul Hristos, care S-a înălțat la cer și a dat 
daruri oamenilor.” (Calea către Hristos, cap. Pocăința). 

Să ne rugăm și noi ca David „Zidește în mine 
o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh 
nou și statornic!” Și Dumnezeu va face aceasta.
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T    ârziu în după-amiaza zilei de înviere, doi  
     dintre ucenici erau pe calea către Emaus,  
     un orășel la vreo cincisprezece kilometri  
     de Ierusalim. Ucenicii aceștia nu avu-

seseră un loc de frunte în lucrarea lui Hristos, 
dar aveau o vie credinţă în El. Veniseră la oraș să 
serbeze Paștele și erau foarte mult tulburaţi de 
evenimentele ce avuseseră loc de curând. Auziseră 
veștile de dimineaţă în legătură cu luarea trupului 
lui Hristos din mormânt, precum și cele spuse de 
femeile care îi văzuseră pe îngeri și Îl întâlniseră 
pe Isus. Acum se întorceau acasă pentru a cugeta 
și a se ruga. Plini de întristare, ei își urmau dru-
mul vorbind despre cele văzute la judecată și la 
răstignire. Niciodată nu fuseseră atât de deznă-
dăjduiţi...” (Hristos, lumina lumii, pg. 795).

Acești ucenici au venit la Ierusalim cu 
așteptări mari. Ei aveau dorința de a participa la 
încoronarea lui Isus ca rege al Iudeilor. Pentru 
aceasta ei au părăsit familia, locul lor de muncă, 

Emaus
Cătălin Barnea  

prieteni și au petrecut mult timp în jurul 
Domnului, fiind martori la multe din minunile 
pe care Isus le-a făcut pe pământ. Mulțimea 
de oameni ce era mereu prezentă în jurul lor, 
vindecarea orbilor și chiar a leproșilor, învierea 
celor morți, toate acestea au întărit convingerea 
lor că acesta este cel ce va fi înălțat ca împărat. 
Dar acum, iată trecuseră trei zile de când omul 
acesta, Isus, a fost răstignit. Toate speranțele lor 
au fost spulberate. Cu inimile pline de durere 
și necredință au hotărât, să se întoarcă acasă 
înapoi la cele părăsite. Se gândeau acum ce vor 
spune acasă la cei care poate i-au oprit să urmeze 
pe Isus, la cei din satul lor, din familia lor. Ce 
vor face de aici înainte cu viața lor? Aparent 
viața lor nu mai avea nici un sens.

Probabil de multe ori și noi, cei care suntem 
călători pe pământul acesta blestemat, suntem 
surprinși de modul în care lucrează Dumnezeu. 
Ai făcut legământ cu Dumnezeu, ai părăsit viața 

 „În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de 
șaizeci de stadii de Ierusalim; și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase.” (Luca 24:13-14)
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ta plină de plăceri, poate chiar ai plătit pentru 
credința ta în Isus fiind dat afara de la serviciu 
sau respins de la examen. Te-au părăsit prietenii, 
familia s-a ridicat împotriva ta și toate acestea 
pentru ca ai crezut, ai iubit pe Isus. Te lăudai cu 
El și vorbeai mereu despre El, dar, într-o bună zi, 
atunci când a venit criza în viața ta, atunci când 
doreai să intervină pentru a-ți rezolva problema, 
parcă te-ai simțit trădat. Ai strigat către El, și nu 
ai primit niciun răspuns. Apoi asemenea celor 
doi ucenici ai hotărât să te întorci la ale tale.

„Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus S-a 
apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar 
ochii lor erau împiedicați să-L cunoască.” (Luca 
24:15-16).

„Nu ajunseseră departe în călătoria lor 
când li s-a alăturat un străin, dar erau așa 
absorbiți de necazul și deznădejdea lor, încât 
n-au privit la el de aproape. Și-au continuat 
conversația, destăinuindu-și gândurile inimii. 
Meditau la învățăturile pe care li le dăduse 
Hristos, învățături pe care se părea că nu sunt în 
stare să le înțeleagă. În timp ce vorbeau despre 
evenimentele care avuseseră loc, Isus dorea să-i 
mângâie. El le văzuse durerea; le înțelegea ideile 
contradictorii, pline de teamă, care-i tulburau și 
le aduceau mereu gândul: Se poate ca acest Om, 
care a îngăduit să fie atât de mult înjosit, să fie 
Hristosul? Ei nu mai puteau să-și rețină durerea 
și plângeau.” (Hristos, lumina lumii, pg. 795). 

Am gândit mult la lucrul acesta. Să petreci 
mult timp alături de Isus, să ai experiențe minu-
nate cu El, să treacă doar trei zile, iar acum Isus 
merge umăr la umăr cu ei, dar ei nu-L cunoșteau. 
Erau atât de apăsați de problema lor, că nu au 
văzut cine era cel ce mergea alături de ei. 

„El le-a zis: «Ce vorbe sunt acestea pe care 
le schimbați între voi pe drum?» și ei s-au oprit, 
uitându-se triști. Drept răspuns, unul dintre ei, 
numit Cleopa, I-a zis: «Tu ești singurul străin 
aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în 
zilele acestea?»” Îi povestiră despre dezamă-
girea cu privire la Învățătorul lor, „care era un 
proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea 
lui Dumnezeu și înaintea întregului norod”; dar 
„preoții cei mai de seamă și mai marii noștri”, 

spuseră ei, „L-au dat să fie osândit la moarte și 
L-au răstignit”. Cu inima plină de dezamăgire 
și cu buzele tremurânde, ei adăugară: „Noi 
trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi 
pe Israel; dar, cu toate acestea, iată că acum este 
a treia zi de când s-au întâmplat toate acestea” 
(Hristos, lumina lumii, pg. 496). 

Atunci când conversația lor a fost întreruptă 
de acest călător singuratic, s-au oprit,  au privit 
la El fără să înțeleagă cu cine vorbește, și parcă 
indignați de întrebarea Lui, au zis cum se poate ca 
tu să nu știi ce s-a întâmplat zilele acestea la Ieru-
salim, doar toată lumea este frământată de această 
problemă? Dar oare ei știau ce s-a întâmplat la 
Ierusalim? Dacă ei ar fi știut ce s-a petrecut sub 
ochii lor la Ierusalim, cu siguranță că acum nu ar 
fi fost pe drumul acesta al descurajării. Ei așteptau 
un împărat ce avea sa-i alunge pe romani, să înte-
meieze o împărăție puternică. Așteptau de la Isus 
să facă din Ierusalim capitala întregului pământ, 
dar, în schimb era mort de trei zile.

„Noi trăgeam nădejde că El este Acela care 
va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată 
că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat 
aceste lucruri.” (Luca 24:21).

Și noi ne găsim în aceeași situație. Credem 
că știm totul, avem impresia că suntem perfect 
cunoscători ai planului lui Dumnezeu, și cre-
dem că toate trebuie să meargă așa după planul 
nostru, iar atunci când El nu lucrează după pla-
nul nostru, avem impresia că suntem trădați și 
părăsiți. Așa cum s-a întâmplat și cu credincioșii 
ce au așteptat venirea lui Isus în 1844. Știm noi 
astăzi pe ce drum mergem? Nu cumva ai pornit 
și tu spre Emaus, fiind gata să părăsești tot ce 
a clădit Isus în tine până acum? Dar chiar așa, 
trebuie să înțelegi că  după cum El nu a părăsit 
pe cei doi ucenici descurajați, nu te va părăsi 
nici pe tine. Fă-ți timp doar să-L asculți; El este 
mereu gata să-ți vorbească.

„Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuților și 
zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți 
tot ce au spus prorocii! Nu trebuia să sufere 
Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa?” 
Ucenicii se întrebau cine putea fi acest străin, 
care le pătrundea chiar în suflet și le vorbea cu 
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atâta seriozitate, duioșie și simpatie și cu atâta 
nădejde. Pentru prima dată de la trădarea lui 
Hristos, speranța renăștea în inimile lor. Deseori 
priveau la Însoțitorul lor și gândeau că vorbele 
Lui erau tocmai cele pe care le-ar fi spus Hristos. 
Erau plini de uimire și inima lor a început să 
tresalte de bucuria așteptării... De pe buzele 
Mântuitorului porneau cuvinte de viață și de 
asigurare.” (Hristos, lumina lumii, pg. 796).  

Încet viața lor parcă a început din nou să 
capete sens. Drumul deja parcă era mai ușor, 
inima lor parcă prindea putere și nu se mai sătu-
rau de cuvintele străinului călător. Se apropiau 
de casă, dar mai aveau atâtea de vorbit. Atunci 
,,Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El 
S-a făcut că vrea să meargă mai departe. (Luca 
24:28) Dar ei au insistat de El să rămână cu ei. 
Simțeau că urma să aibă loc o mare transformare 
în viața lor.

Dacă nu ar fi stăruit cu invitația, ucenicii 
n-ar fi știut că Cel care îi însoțea era Domnul, 
care înviase. Hristos nu Își impune niciodată 
prezența. El Se interesează de aceia care au ne-
voie de El. Bucuros va intra în casa cea mai umi-
lă și va umple de voie bună și inima celui mai 
umil. Dar dacă oamenii sunt prea nepăsători ca 
să se gândească la Oaspetele dumnezeiesc sau 
să-L roage să rămână cu ei, El trece mai departe. 
În felul acesta, mulți au de suferit pagube mari. 
Ei nu-L cunosc pe Hristos mai mult decât au 
făcut-o ucenicii, pe când mergea cu ei pe cale.” 
(Hristos, lumina lumii, pg. 800).

Lecția celor doi ucenici ce călătoreau la 
Emaus este valabilă astăzi și pentru tine. Poate 
încă nu ai înțeles planul lui Dumnezeu cu tine. Te 
crezi nedreptățit, părăsit și neînțeles. Ți-au fost 
înșelate așteptările, dar, te rog, nu uita că Isus nu 
te va părăsi niciodată. El are timp pentru tine, in-
diferent cât de jos ai căzut, indiferent de drumul 
pe care ai pornit El este lângă tine, așteaptă să îl 
inviți în casa ta și atunci viața ta va fi luminată. 
Vei uita de toate necazurile și decepțiile. 

„Noaptea este întunecată, dar Soarele 
Neprihănirii luminează asupra lor. Inima lor 
tresaltă de bucurie. Li se pare că sunt într-o 
lume nouă. Hristos este un Mântuitor viu. Ei 

nu-L mai jelesc ca pe un om mort. Hristos a 
înviat — repetă ei mereu și mereu. Aceasta e 
solia pe care ei o aduc celor întristați. Trebuie 
să le povestească întâmplarea minunată de pe 
drumul către Emaus. Trebuie să le spună cine li 
S-a alăturat pe cale. Ei duc solia cea mai mare 
care s-a dat vreodată lumii, vestea bună, de 
care depind nădejdile neamului omenesc, atât 
pentru vremurile acestea, cât și pentru veșnicie.” 
(Hristos, lumina lumii, pg. 801).

Experiența ucenicilor poate fi experiența ta. 
Invitându-L pe Isus în inima ta, El îți va lumina 
viața. Apoi tu însuți vei fi o lumină și o speranță 
pentru cei din jur.
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La hotarele Canaanului
Daniela Picu

V    om urmări în continuare un  
 episod din istoria biblică din care 
putem extrage învățături prețioase 
privind modul minunat în care 

Dumnezeu se poartă cu copiii săi, ofe-
rindu-le toate posibilitățile să recunoască 
nevoia lor de prezența Sa și siguranța de 
care s-ar putea bucura acceptând ca El să le 
conducă pașii vieții. 

Ieșirea poporului Israel din Egipt a 
însemnat împlinirea unei profeții care fusese 
făcută cunoscut lui Avraam, potrivit căreia 
după o ședere de patru sute de ani în Egipt, 
urma să fie eliberat de aici. , iar egiptenii 
aveau să-și primească răsplata pentru abuzul 
cu care i-au tratat. „Să știi hotărât că sămânța 
ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei; 
acolo va fi robită și o vor apăsa greu, timp de 
patru sute de ani. Dar pe neamul căruia îi va 
fi roabă, îl voi judeca Eu: și pe urmă va ieși 
de-acolo cu mari bogății.” (Geneza 15:14). 

Judecarea egiptenilor se poate observa 
clar atât în dezlănțuirea pedepselor care 
s-au abătut asupra națiunii lor, din preajma 
eliberării, cât și în distrugerea întregii 
armate și a lui faraon însuși, toți aceștia 
găsindu-și sfârșitul vieții în apele înfuriate 
ale Mării Roșii. 

Din faptul că egiptenii s-au opus ieșirii 
poporului evreu din mijlocul lor, Dum-
nezeu a găsit un mijloc de a-i împropri-
etări. Astfel, potrivit profeției, ei au ieșit 
deținând mari bogății, pentru a merge 
„într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde 
curge lapte și miere și anume, în locurile pe 
care le locuiesc canaaniții, hetiții, amoriții, 
fereziții, heviții și iebusiții.” (Exodul 3:8). 

Din raportul biblic aflăm că Israel a 
petrecut aproape un an la Sinai, loc în care 
Dumnezeu le-a dat rânduieli și porunci. 
De aici nu mai aveau mult până în Canaan. 
„De la Horeb (un alt nume pentru muntele 
Sinai, vezi Exodul 33:6) la Cadeș Barnea... 
este o depărtare de unsprezece zile.” (Deute-
ronom 1:2). 

S-a luat hotărârea ca un anumit număr 
de reprezentanți din fiecare seminție să 
meargă să cerceteze țara. Deși Biblia nu ne 
dă multe detalii asupra modului în care s-a 
ajuns la această concluzie, Spiritul Profetic 
ne spune că „poporul a propus să se trimită 
iscoade care să cerceteze ţara. Lucrul acesta a 
fost adus de Moise înaintea Domnului și s-a 
dat îngăduinţa, cu sfatul să fie ales, pentru 
scopul acesta, câte unul dintre fruntașii fie-
cărei seminţii.” (Patriarhi şi profeți, cap. 34). Nu 
trecuse mult timp de când fuseseră martori 
oculari ai unor minuni extraordinare, iar în 
călătoria lor erau permanent martori ai călă-
uzirii divine, ori de câte ori stâlpul de nor se 
ridica, indicându-le momentul plecării, sau 
se așeza, semn că tabăra trebuie să se opreas-
că, poporul era încă neîncrezător. Cu toate 
acestea nu conștientizau dependența lor de 
Dumnezeu și faptul că toate biruințele lor 
se datorau puterii Sale. Ajungând la hotarele 
Canaanului, ei credeau că sunt chemați să 
dea piept cu dușmanul și, apreciindu-se ca 
fiind foarte prevăzători și înțelepți, au consi-
derat necesar să cerceteze zona pe care urma 
să o cucerească. Dumnezeu S-a coborât la 
puterea lor limitată de înțelegere și i-a lăsat 
să facă așa cum doresc. Experiența aceasta a 
generat însă multă nemulțumire. 
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După patruzeci de zile iscoadele s-au 
întors, aducând rapoarte corecte, descri-
ind cu exactitate țara Canaan. Credeți că 
dacă ar fi spus că țara este săracă și lipsită 
de locuitori, poporul ar fi fost mulțumit? 
Li se promisese o țară bună și roadele 
aduse demonstrau că acest lucru este real. 
Completarea raportului cu părerile per-
sonale ale celor a căror inimă era departe 
de Domnul a fost primită ca o informație 
prețioasă. Pentru un popor pornit spre 
răzvrătire, aceasta a fost „scânteia” care a 
aprins mânia lor. Nu era nimic neadevărat 
în expunerea acestora, dar, așa cum s-a 
întâmplat în cazul primei amăgiri din 
Eden, exista ceva care trăda neîncredere și 
lipsă de disponibilitate de a-L considera pe 
Dumnezeu Stăpân suprem.  

Era adevărat că locuitorii țării erau pu-
ternici, era adevărat că locuiau acolo uriași, 
dar Dumnezeu nu le ceruse să o cucerească 
prin puteri proprii. Pentru că nu au ținut 
cont de acest amănunt, au trecut printr-o 
experiență tristă, care le-a adus pieirea în 
cele din urmă. „Copiii lui Israel n-au mai 
stat să cugete; nu s-au gândit la faptul că 
Acela care-i adusese până aici le va da în 
mod sigur ţara... Ei L-au lăsat pe Dumne-
zeu în afara preocupărilor lor și s-au purtat 
ca și când ar fi trebuit să depindă numai de 
puterea braţelor lor.” (Idem).

Revolta a luat așa proporții încât 
„îi învinuiau în gura mare pe Caleb și 
Iosua” și când „cineva a strigat că trebuie 
să fie omorâți cu pietre, gloata nebună a 
pus mâna pe pietre cu care să-i omoare 
pe acești bărbați credincioși.” Abia când 
„pietrele le-au căzut din mâini” „au amuțit 
și au început să tremure de spaimă”.

Uneori suntem tentați să credem că 
ar fi de dorit și astăzi ca slava lui Dumne-
zeu să se manifeste în mod vizibil pentru 

ca oamenii să-și dea seama de vinovăție și 
să se teamă. Urmărind până la capăt însă 
experiența aceasta, observăm că frica nu 
le-a adus pocăință. Dumnezeu nu vrea să-L 
respectăm de teamă. 

În cazul israeliților, deși „erau conștienţi 
că au păcătuit mult prin faptul că îngăduiseră 
furiei să-i stăpânească și că încercaseră să 
ucidă iscoadele care îi îndemnau să asculte de 
Dumnezeu”, nu erau dispuși să se lase conduși 
în continuare de Dumnezeu. Ei „au fost 
cuprinși de groază când și-au dat seama că 
făcuseră o greșeală teribilă, ale cărei conse-
cinţe aveau să se dovedească a fi dezastruoase 
pentru ei.” Totuși „inima lor era neschimbată 
și n-aveau nevoie decât de un motiv care să le 
prilejuiască o izbucnire asemănătoare.”

„Dumnezeu făcuse ca intrarea lor în 
ţara aceea, la timpul rânduit de El să fie 
pentru ei un privilegiu și o datorie; dar, din 
pricina nepăsării lor încăpăţânate, îngăduin-
ţa aceea fusese retrasă.” Acum ei se plângeau 
pentru că le fuseseră retrase binecuvântările 
pe care ei le disprețuiseră. 

Din istoria această tristă putem învăța 
lucruri minunate. Ne putem afla de multe 
ori în situații asemănătoare, momente în 
care planurile noastre nu coincid cu cele 
ale lui Dumnezeu. Ce facem în astfel de 
situații? Tot nu avem curajul să ne predăm 
deplin în brațele sale? Dacă aceasta este 
realitate, ne putem aștepta la noi încercări, 
până când, fie vom ceda și ne vom preda, 
fie vom rămâne încăpățânați și vom pieri în 
nelegiuirea și necredința noastră. 

Israeliții au fost aduși la punctul de a-și 
recunoaște greșeala. Ei au fost nevoiți să re-
cunoască păcatul, pentru că rezultatele erau 
evidente, totuși nu erau pătrunși de grozăvia 
lui și nici de cauzele care i-au adus în această 
situație. În momentele următoare israeliții 
s-au lăsat din nou conduși de impuls și au 
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stabilit, cu „de la sine putere” să se echipeze 
de luptă și să ia cu asalt țara, prin propriile 
lor puteri. Acum doreau să contracareze 
răul ce decurgea din atitudinea lor de revol-
tă, de care dăduseră dovadă anterior, și să 
elimine consecințele datorită cărora urmau 
să rătăcească încă patruzeci de ani prin pus-
tiu. „Echipaţi cu armură și cu arme de luptă, 
erau, după aprecierea lor, cu totul pregătiţi 
pentru luptă; dar înaintea lui Dumnezeu și 
a îndureraţilor Săi slujitori, ei erau întristă-
tor de nepregătiţi... Oastea atacatoare nu 
avea nici un conducător. Nu s-a înălţat nici 
o rugăciune ca Dumnezeu să le dea izbândă. 
Ei au pornit cu gândul disperat fie să-și 
schimbe soarta, fie să moară în luptă. Deși 
nedeprinși la luptă, erau mulţi și înarmaţi și 
sperau ca, printr-un atac puternic prin sur-
prindere, să înfrângă orice rezistenţă. Plini 
de îndrăzneală, ei l-au provocat pe inamic, 
care nu îndrăznea să-i atace.” (Idem). 

De câte ori nu-ți permiți să pleci la 
drum nepregătit! De câte ori ai pășit pragul 
casei tale fără să-ți încredințezi planurile în 
mâinile lui Dumnezeu! Poate vei spune: 
Sunt mai mulți cei care nesocotesc acest 
amănunt și totuși nu se întâmplă oricui 
nenorociri pentru neglijența aceasta. Așa 
este. Și canaaniților le-a mers bine pentru o 
vreme. Și altor popoare, de asemenea. Dar 
neglijența continuă de a-L lua pe Dumnezeu 
ca scut și apărător, ca îndrumător al vieților 
noastre, ne va aduce un naufragiu sigur. Și 
dacă neglijezi să-L iei pe Dumnezeu cu tine 
când pleci la drum, cum poți apela la servici-
ile Sale când ajungi în impas? 

Poporul neascultător s-a întors înfrânt 
de pe câmpul de luptă, iar alții și-au încheiat 
acolo viața. Mai mult decât atât, prin atitu-
dinea lor au îngreunat derularea planului 
lui Dumnezeu de a-i alunga pe canaaniți. 
„Această primă înfrângere a lui Israel, care 

le-a dat canaaniţilor curaj și hotărâre, a sporit 
foarte mult greutăţile cuceririi.” (Idem). 

Cu toate acestea, dacă ar fi ales ca, cel 
puțin de atunci înainte să se întoarcă la 
Dumnezeu din toată inima, ar fi putut fi 
salvați. Dar revoltele care au urmat în de-
cursul celor patruzeci de ani au creat cadru 
potrivit pentru ca prezicerea lui Dumnezeu 
să se împlinească. La fiecare abatere de la 
ascultare, la fiecare răzvrătire, existau unii 
care mureau, nimiciți de manifestarea pute-
rii lui Dumnezeu. Căci „Domnul S-a aprins 
de mânie împotriva lui Israel și i-a făcut 
să rătăcească în pustiu timp de patruzeci 
de ani, până la stingerea întregului leat de 
oameni care făcuse rău înaintea Domnului.” 
(Numeri 32:13). 

Întâmplarea de la hotarele Canaanului 
are și o imagine luminoasă. „Pentru Moise, 
Aaron, Caleb și Iosua, hotărârea că Israel 
nu trebuia să intre în Canaan decât peste 
patruzeci de ani a fost o dezamăgire amară; 
și totuși, ei au primit decizia divină fără să 
murmure.” (Idem). Bărbații aceștia s-ar fi 
putut revolta considerând nedreaptă decizia 
de a fi pedepsiți la rând cu cei răsculători. 
Dar ei au acceptat să suporte consecințele de 
existența cărora nu erau deloc vinovați. 

Ne aflăm în drum spre Canaanul ceresc. 
Prin cuvântul Său și prin experiențe zilnice, 
Dumnezeu ne conduce. El ar vrea ca prezența 
Sa să fie mai vizibilă în viețile noastre. Dar 
adesea uităm să privim îndeaproape și să-L 
recunoaștem în fiecare aspect al vieții. Dacă 
nu am ajuns încă în țara promisă, datorită 
necredinței noastre, sau a altora, nu este cazul 
să ne descurajăm. Dumnezeu va împlini tot 
ceea ce ne-a promis. El ne va duce acolo unde 
ne-a promis, la vremea cuvenită, atunci când 
ne va considera deplin pregătiți pentru aceas-
ta. Să nu uităm, doar „cine va răbda până la 
sfârșit, va fi mântuit”. (Matei 24:13).
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Eusebiu Aria

               ntr-o lume în care, așa cum spune și 
profeția din 2 Timotei 3, oamenii 
sunt din ce în ce mai neascultători 
de părinți, mai nemulțumitori, mai 

obraznici, mai îngâmfați, ne întrebăm: „Se mai 
poate, oare, face ceva pentru a îndrepta aceste 
tendințe rele? Putem să mai schimbăm ceva măcar 
în poporul lui Dumnezeu, în familiile creștine? 
Putem să ne ținem copiii departe de aceste 
tendințe rele, făcându-le astfel drumul prin lume 
mai onorabil și calea spre ceruri mai ușoară?”

Nelson Mandela, fostul președinte al Africii 
de Sud, care a primit Premiul Nobel pentru Pace, 
spunea, în legătură cu acest subiect că „educația 
este cea mai puternică armă pe care voi o puteți 
folosi pentru a schimba lumea”. Iar bine-cunoscu-
tul verset din Proverbele 22:6 ne sfătuiește astfel: 
„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, 
și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.”

Familia este nucleul societății, iar individul 
este cel care formează familia, de aceea este foarte 
important ca fiecare individ să aibă principii 
corecte, un caracter clădit pe o temelie solidă. 
De aici putem să ne dăm seama despre cât de 
importantă este lucrarea părinților de a-și educa 
copiii în mod corect. Aceasta nu este o lucrare 
ca oricare alta, ea este cea mai importantă dintre 
toate lucrările, după cum spune chiar profetul 
Ellen White sub inspirație divină:

„Dezvoltarea caracterului este cea mai im-
portantă lucrare încredințată vreodată ființelor 
omenești și studierea ei cu sârguință n-a fost, ni-

ciodată mai înainte, așa de importantă ca acum.” 
(Îndrumarea copilului, pg. 169).

„Aici este lucrarea voastră, părinți: de a 
dezvolta caracterele copiilor voștri în armo-
nie cu învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu. 
Această lucrare trebuie să ocupe primul loc, 
pentru că aici sunt implicate interese veșnice. 
Formarea caracterelor copiilor voștri are o mai 
mare importanță decât cultivarea fermelor, este 
mai vitală decât clădirea caselor în care să locuiți, 
mai urgentă decât întreprinderea oricărui fel de 
afacere sau profesie.” (Idem). 

Dacă educația este soluția pentru îndepăr-
tarea tendințelor rele din caracterul oamenilor, 
atunci se ridică alte întrebări: „De ce oare s-a 
ajuns aici? Nu și-au făcut părinții datoria fața de 
copiii lor și față de Dumnezeu?” Tot inspirată 
de Dumnezeu, Ellen White ne spune că, din 
nefericire, părinții nu și-au făcut această datorie 
așa cum a trebuit.

„Un motiv important pentru care există 
atât de mult rău în lumea de astăzi este acela 
că părinții nu își ocupă mintea cu ceea ce este 
cel mai important – cum să se pregătească, cu 
răbdare și bunătate, pentru lucrarea de educare 
a copiilor lor pe calea Domnului. Dacă ar putea 
fi dată cortina la o parte, am vedea cât de mulți 
copii, care au pornit pe căi rele, au fost pierduți 
din cauza neglijării educației de către părinți.” 
(Familia împlinită, pg. 43).

Prin educația pe care părinții o oferă copiilor 
lor și prin modul în care îi formează pe aceștia 

Importanța  
educării  
copiilor

Î
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încă de la nașterea lor, ei decid aproape în totali-
tate soarta copiilor lor. Dacă aceasta va fi spre o 
viață veșnică sau spre ruină ține în cea mai mare 
parte de modul în care aceștia și-au făcut datoria 
de părinți la care au fost chemați de Dumnezeu.

„Influențele educației din cămin sunt o pute-
re hotărâtoare spre bine sau spre rău.” (Îndrumarea 
copilului, pg. 17). 

„Este privilegiul părinților de a-și lua copiii 
cu ei la porțile cetății lui Dumnezeu, spunând: 
„Am încercat să-mi învăț copiii să-L iubească pe 
Domnul, să facă voia Lui și să-L onoreze.” Unora 
ca aceștia porțile le sunt larg deschise, iar părinții 
și copiii vor intra. Dar nu toți pot să intre. Unii 
sunt lăsați afară cu copiii lor ale căror caractere 
nu au fost transformate prin supunere față de 
voința lui Dumnezeu. O mână este ridicată și 
sunt rostite cuvintele: „Voi ați neglijat datoriile 
căminului. Nu v-ați îndeplinit lucrarea ce ar fi 
făcut sufletul corespunzător pentru un cămin 
în cer. Nu puteți intra.” Porțile le vor fi închise 
copiilor pentru că nu au învățat să facă voia lui 
Dumnezeu, iar părinților pentru că și-au neglijat 
responsabilitățile.” (Idem, pg. 13).

Este dureros când constatăm cât de puțin 
preț se pune pe educarea și formarea copiilor, cât 
de puțin se studiază în această privință și cât de 
puțin timp este alocat pentru această lucrare. 
Din cauza aceasta mulți părinți împreună cu 
proprii lor copii vor pierde cununa care este 
pregătită pentru toți cei ce și-au îndeplinit 
datoria cu credincioșie.

„Este nevoie de mult studiu și rugă-
ciune stăruitoare, pentru înțelepciune 

cerească, pentru a ști cum să se procedeze cu 
mințile tinere; căci depinde foarte mult de calea pe 
care părinții conduc mintea și voința copiilor lor. 
Este una dintre cele mai importante lucrări aceea 
de a ști cum să îndrumi mintea în direcția cea mai 
bună; pentru că destinul veșnic al acestora poate 
depinde de decizii luate într-un moment critic.” 
(Principii fundamentale ale educației creştine, pg. 30).

Sunt atât de multe lucruri ce trebuie luate 
în considerare în formarea unui copil încât fără 
eforturi stăruitoare, perseverență și mai ales 
călăuză de la Dumnezeu nimeni nu poate avea 
success. Părintele trebuie să știe foarte bine și 
să aleagă anturajul copilului său, unde și cum 
își petrece acesta timpul, trebuie să aibă grijă de 
alimentația sa, de somnul său, ce citește, ce învață 
și mai ales cum folosește calculatorul și internetul 
în aceste vremuri în care păcatul este privit ca 
virtute. Influențele acestor vremuri sunt corupă-
toare și vrăjmașul sufletelor va reuși ca prin cele 
mai mici lucruri să introducă în caracterul lor 
tendințe rele ce vor necesita o luptă de o viață 
pentru a fi înlăturate sau care poate nu vor mai fi 
îndreptate niciodată.

Petreceți timp cu copiii voștri, 
explicați-le orice situație, 

răspundeți-le la orice 
întrebare, fiți blânzi, 

iubitori și auto-
ritari în același 
timp, dați-le 
exemplu și fiți-le 
model în toate 

lucrurile. 
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„Copiii le sunt încredințați părinților ca o 
avuție de mare preț, pe care, într-o zi, Dumne-
zeu o va cere din mâna lor. Ar trebui să punem 
deoparte mai mult timp, mai multă atenție, 
mai multă rugăciune pentru educația lor. Ei au 
nevoie de mai mult din ceea ce este adevărata 
educație.... Nu uitați că fiii și fiicele voastre sunt 
membrii mai tineri ai familiei lui Dumnezeu. El 
vi i-a încredințat spre a-i îngriji, crește și educa 
pentru cer. Veți da socoteală în fața Lui de felul 
în care v-ați îndeplinit această misiune sacră.” 
(Familia împlinită, pg. 41).

Întristarea care nu se poate exprima în cuvinte 
este că majoritatea părinților în special, dar și a 
predicatorilor, educatorilor și bătrânilor, care nu 
conștientizează imensa importanță ce o presupune 
lucrarea de educare a copiilor și aplicarea meto-
delor și principiilor corecte în îndeplinirea acestei 
lucrări. În cele mai multe cazuri această lucrare se 
face greșit, este făcută superficial sau este neglijată. 

Totuși, dacă cineva dorește din toată inima 
să își formeze copiii în armonie cu îndrumările 
date de Dumnezeu să ceară înțelepciunea de la El 
„care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și 
ea îi va fi dată.” (Iacov 1:5). Lucrarea de formare 
a copiilor nu este deloc ușoară, ea este vastă și 

se întinde pe parcursul a multor ani de zile. În 
acest timp se pot face foarte multe greșeli, care 
să influențeze într-un mod negativ caracterul co-
piilor. Părinții nu pot să își crească copiii într-un 
mod corect fără ajutorul lui Dumnezeu, dar nici 
Dumnezeu nu poate să-i ferească de influențele 
rele fără efortul părinților lor.

„Fără efortul omenesc, efortul divin este 
în zadar. Dumnezeu va lucra cu putere când, în 
plină dependență de încrederea în El, părinții 
se vor trezi la realitatea sacrei responsabilități și 
vor căuta să-și educe corespunzător copiii. El va 
coopera cu acei părinți care își vor educa cu grijă 
și rugăciune copiii, lucrând astfel pentru propria 
lor mântuire și pentru mântuirea copiilor lor. El 
va lucra în ei și voința și înfăptuirea după propria 
Lui plăcere.” (Căminul adventist, pg. 206).

Mă rog din toată inima ca să ne ajute Dum-
nezeu să conștientizăm marea responsabilitate 
pe care o avem înaintea Lui de a crește pentru 
El copiii pe care ni i-a dăruit. Să studiem, să 
înțelegem acest subiect și să îl aplicăm corect, 
nelăsându-ne influențați de tendințele moderne 
ale acestor vremuri. Să depunem toate eforturile 
pentru ca într-o zi să putem spune: „Doamne, 
iată-mă, eu și copiii pe care mi i-ai dat Tu”.

„Părinți, de dragul lui Hristos,  
nu vă poticniți în cea mai importantă 

lucrare a voastră, aceea  
a modelării caracterelor copiilor pen-

tru acum și pentru veșnicie.  
Voi hotărâți în locul lor ce vor fi  

și ce vor face pentru Hristos,  
pentru oameni și pentru  

propriile lor suflete.”  
(Îndrumarea copilului, pg. 170).
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Alina Rădoiaş

Cine nu are o familie să-și cumpere... Nu, nu 
este chiar așa. Banii ar putea să cumpere o 
familie, dar nu și să o facă fericită pentru 
prea mult timp. Nimic nu este mai impor-

tant în lumea aceasta decât a avea alături o familie 
care să te susțină, o familie în care să-ți găsești sprijinul 
și relaxarea, impulsul și motivația, o familie în sânul 
căreia să te găsești așa cum ești și să îi găsești și pe toți 
cei dragi așa cum sunt ei. Și totuși, de la individ până 
la familie și societate, în vremea noastră, nimic nu 
funcționează fără bani și nu este greșit să fie așa.

Pana inspirată scrie:
 „Banii nu sunt neapărat un blestem; ei sunt 

o deosebită valoare dacă sunt bine folosiți. Ei pot 
fi bine întrebuințați pentru mântuirea sufletelor și 
pentru binecuvântarea celor mai săraci decât noi. 
Printr-o folosire nechibzuită sau neînțeleaptă.... banii 
devin o capcană pentru cel ce îi folosește. Cel care 
întrebuințează banii pentru satisfacerea mândriei și 
ambiției face din ei mai degrabă un blestem decât o 
binecuvântare. Banii reprezintă un test continuu al 
simțămintelor noastre. Cine câștigă mai mult decât 
ceea ce este necesar pentru nevoile lui reale trebuie să 
caute înțelepciunea și harul de a-și cunoaște propria 
inimă și de a-și păzi inima cu toată grija, ca să nu 
înceapă să aibă dorințe imaginare și să devină un 
ispravnic necredincios, irosind capitalul pe care i l-a 
încredințat Domnul.” (Căminul adventist, pg. 372). 

„Când inima se apleacă asupra propriilor ei 
preferințe și înclinații, când se nutrește gândul că 

Familia 
între 

austeritate,  
confort 
și risipă

banii ne pot aduce fericire, fără a avea favoarea 
lui Dumnezeu, atunci banii devin un tiran care 
îl stăpânește pe om; banii dobândesc încrederea 
și stima lui, omul închinându-se banilor ca unui 
dumnezeu. Onoarea, adevărul, neprihănirea și 
dreptatea sunt sacrificate pe altarul său. Poruncile 
lui Dumnezeu sunt lăsate deoparte, iar obiceiurile 
lumii, rânduite de regele Mamona devin o putere 
stăpânitoare.” (Idem).

 În ceea ce privește familiile, numai un mic 
procent dintre ele reușesc să stabilească corect or-
dinea priorităților și să realizeze un echilibru între 
nevoile materiale, spirituale și sufletești.

Să revizuim împreună cele mai frecvente 
extreme:
Economia neînțeleaptă:

•	 de hrană
„Dumnezeu nu este onorat atunci când ne 

neglijăm trupul sau îl maltratăm și astfel acesta nu 
corespunde pentru serviciul Lui. A purta de grijă 
trupului, oferindu-i o hrană apetisantă și întăritoare 
este una dintre cele dintâi datorii ale gospodaru-
lui. Este mai bine să ai haine și mobilă mai puțin 
costisitoare, decât să restrângi necesarul de hrană.” 
(Căminul adventist, pg. 377). 

„Unii gospodari reduc masa familiei cu scopul 
de a putea oferi mese scumpe și distracții oaspeților. 
Acest lucru este neînțelept. În ospătarea musafirilor 
trebuie să fie multă simplitate. Nevoile familiei 
trebuie să constituie prima atenție.” (Idem). 
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„Economia noastră nu trebuie să fie nici-
odată de așa natură, încât mesele noastre să fie 
sărăcăcioase.”(Idem, pg. 377).

•	 de mijloace care să ușureze munca
„Oferiți mijloace care să ușureze munca soției. 

Familia fratelui E. trăiește conform principiilor de 
cea mai strictă economie... Fratele E. s-a hotărât cu 
conștiinciozitate să nu construiască o magazie din 
lemn și o bucătărie pentru familia sa cea numeroa-
să, pentru că nu a simțit că e necesar să investească 
bani în mijloace care le-ar fi lor de folos, când cauza 
lui Dumnezeu avea nevoie de bani. Am încercat să-i 
arăt că este necesar pentru sănătatea, cât și pentru 
moralul copiilor săi, să-și facă gospodăria cât mai 
plăcută și să ofere acele mijloace care să ușureze 
munca soției sale.” (Idem, pg. 378).

•	 de locuință 
„Precauție în ceea ce privește vânzarea caselor. 

Sunt oameni săraci care îmi scriu, cerându-mi sfat 
dacă este bine să-și vândă casele și a dărui veniturile 
respective pentru cauza lui Dumnezeu. Ei spun că 
apelurile făcute le mișcă sufletul și că vor să facă 
ceva pentru Domnul, care a făcut totul pentru 
ei. Unora ca acestora le spun: „Poate că nu este 
de datoria voastră să vă vindeți acum căsuțele, ci 
mergeți voi înșivă înaintea lui Dumnezeu; Domnul 
va asculta cu siguranță rugăciunile voastre arzătoare 
pentru înțelepciunea de a înțelege ceea ce ar trebui 
să faceți.” (Idem, pg. 373). 

„Dumnezeu nu cere casele în care poporul Său 
trebuie să locuiască; însă, dacă aceia care trăiesc în 
belșug nu aud vocea Sa, nu se detașează de lume 
și nu sacrifică pentru Dumnezeu, El va trece pe 
lângă ei și va cere acelora care sunt gata să facă orice 
pentru Isus, chiar până acolo de a-și vinde casele 
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cauzei lui 
Dumnezeu.” (Idem, pg. 373). 
Confortul

„Două vizite puse în contrast. În multe familii, 
se lucrează prea mult. Curățenia și ordinea sunt 
esențiale pentru confort, însă aceste virtuți nu tre-
buie duse până la extrema de a face din viață o trudă 
continuă și de a-i face pe cei ce locuiesc în casă 
niște oameni nenorociți. În casele unora pe care îi 
stimăm mult, se exagerează prea mult în ce privește 
precizia aranjării mobilei și a celorlalte lucruri, ceea 

ce este la fel de neplăcut ca și lipsa ordinii. Truda 
obositoare, care îi implică pe toți ai casei, face im-
posibil ca în acel loc să fie găsită acea odihnă pe care 
o dorești într-un adevărat cămin.” (Idem, pg. 152). 

„Nu este plăcut, atunci când faci o scurtă 
vizită unor prieteni dragi, să vezi mătura și cârpa 
de praf în continuă agitare, iar timpul pe care tu îl 
aștepți să-l petreci cu bucurie cu prietenii tăi într-o 
conversație plăcută să fie petrecut de aceștia prin 
colțuri în căutarea vreunui fir de praf ascuns sau a 
vreunei pânze de păianjen. Deși acest lucru poate fi 
făcut din respect pentru prezența ta în casă, totuși 
tu simți convingerea dureroasă că pentru prietenii 
tăi compania ta este mai puțin însemnată față de 
ideile lor de curățenie excesivă.” (Idem, pg. 152). 

„În contrast direct cu astfel de case, a fost o casă 
pe care am vizitat-o vara trecută (1876). Cele câteva 
ore cât am stat acolo au fost petrecute într-un mod 
plăcut și folositor, odihnitor, atât pentru minte, cât 
și pentru corp. Casa era un model de confort, deși 
nu era mobilată extravagant. Camerele erau toate 
bine aerisite și luminate... Ceea ce este de mai mare 
valoare decât cele mai costisitoare podoabe... 

Holurile nu erau încărcate cu mobilă din aceea 
care obosește ochiul privind, ci conțineau o varie-
tate plăcută de articole de mobilier. Scaunele erau 
în mare parte balansoare sau scaune lejere, nu toate 
de același fel, ci adaptate confortului diferiților 
membri ai familiei. Unele erau joase, tapisate, gen 
balansoar, iar altele înalte cu spatele drept; erau de 
asemenea canapele confortabile și toate păreau a 
spune: încearcă-mă, odihnește-te aici. Erau mese 
cu cărți și hârtii. Totul era în ordine, atractiv, însă 
fără a fi aranjate în acel mod minuțios care pare a-i 
avertiza pe cei din jur să nu atingă nimic de teamă 
să nu-l deranjeze de la locul lui.” (Idem, pg. 152, 153).

„Proprietarii acestei plăcute case aveau 
posibilități de a-și mobila scump și înfrumuseța 
locuința; însă ei au ales mai degrabă confort decât 
etalare. Nimic din cele existente în casă nu era 
socotit prea bun, încât să nu poată fi folosit de toți 
ai casei; perdelele și jaluzelele nu erau trase pentru a 
nu duce la decolorarea covoarelor și a mobilierului. 
Lumina soarelui, dată de Dumnezeu, și aerul aveau 
intrare liberă și o dată cu ele mireasma florilor din 
grădină. Iar familia - era în ton cu casa; erau veseli 
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și bine dispuși, făcând tot ceea ce era nevoie pentru 
confortul nostru, fără a se copleși însă cu atât de 
multă atenție, încât să ne facă să ne simțim că le-am 
produs deranj în plus. Am simțit că acolo era un 
loc de odihnă. Acesta a fost un cămin în adevăratul 
sens al cuvântului.” (Idem). 

„Bunătatea și iubirea mai prețioase decât luxul. 
Prea multe griji și poveri sunt aduse în familiile 
noastre și se nutrește prea puțin din simplitatea, 
pacea și fericirea natural. Ar trebui să se dea mai 
puțină atenție la ceea ce „va zice lumea” și mai multă 
grijă membrilor din cercul familiei.” (Idem, pg. 155). 

„Ar trebui să fie mai puțină etalare și mai 
puțină considerație pentru eticheta vremii și mai 
multă duioșie, dragoste, veselie și curtenie creștină 
între membrii familiei. Mulți trebuie să învețe cum 
să facă din cămin un loc atractiv, un loc plăcut. 
Inimile mulțumite și privirile duioase sunt mai de 
valoare decât bogăția și luxul, iar mulțumirea cu 
lucrurile simple va aduce fericirea în cămin, dacă 
dragostea este acolo. Domnul Isus, Răscumpărăto-
rul nostru, a umblat pe pământ având demnitatea 
unui rege; totuși, El a fost blând și smerit cu inima. 
El a fost o lumină și o binecuvântare pentru fiecare 
casă, pentru că a adus cu Sine voioșie, speranță și 
curaj. O, de am putea fi mulțumiți cu mai puțin din 
lucrurile după care tânjește inima, să luptăm mai 
puțin pentru lucruri greu de obținut, prin care să ne 
înfrumusețăm casele și să dorim ceea ce în ochii lui 
Dumnezeu este mai de preț decât nestematele - un 
spirit blând și liniștit. Harul simplității, blândețea, 
adevărata iubire vor face din cel mai umil cămin 
un paradis. Este mai bine să îndurăm cu bucurie 
anumite inconveniențe decât să renunțăm la pace și 
mulțumire.” (Idem, pg. 156). 
Risipa

„Țineți un raport al cheltuielilor. Obice-
iul îngăduinței față de sine, al lipsei de tact și 
chibzuință din partea soției și mamei, poate con-
stitui o scurgere continuă din vistierie; și, cu toate 
acestea, acea mamă poate gândi că ea face tot ce 
poate mai bine, pentru că ea nu s-a gândit niciodată 
să-și restrângă dorințele ei sau ale copiilor ei și nu a 
dobândit niciodată acea pricepere și tact, necesare 
în treburile gospodărești. Iată motivul pentru care 
familia are nevoie de un venit dublu față de o altă 

familie care, cu același venit, are suficient, chiar 
dacă e la fel de mare. Toți trebuie să învețe să facă și 
să țină socotelile casei. Unii cred că nu este esențial 
acest lucru, însă ei greșesc. Toate cheltuielile trebuie 
notate cu strictețe.” (Idem, pg. 374). 

„Dacă aveți obiceiuri extravagante, 
îndepărtați-le de îndată din viață. Dacă nu faceți 
acest lucru, veți fi faliți pentru veșnicie. Obiceiul 
de a fi econom, harnic și moderat constituie un 
avantaj mai prețios pentru copiii voștri decât 
orice zestre oricât de bogată. Pe pământ, noi sun-
tem străini și călători. Să nu cheltuim mijloacele 
pentru satisfacerea unor dorințe pe care Dumne-
zeu dorește să le înăbușim. Să ne reprezentăm în 
mod corespunzător credința, restrângându-ne 
dorințele.” (Idem, pg. 375). 

„Îngăduința nu este o expresie a iubirii. Nu vă 
educați copiii în așa fel, încât ei să creadă că iubirea 
pentru ei trebuie să fie exprimată prin indulgență 
față de mândria, extravaganța și iubirea lor de 
etalare. Nu este timp acum de a inventa căi pentru 
cheltuirea banilor. Folosiți-vă facultățile inventive 
în a căuta să fiți economi.” (Idem, pg. 376). 

„Evitați datoriile. Multe familii sărace sunt 
sărace pentru că aleg să cheltuie banii de îndată ce 
îi primesc. 

Trebuie să fiți conștienți că afacerile nu se 
administrează prin a se expune la datorii... Când 
cineva își face datorii, el intră într-una din plasele 
lui Satana, prin care le prinde sufletele... 

Sustragerea și folosirea banilor pentru orice 
scop, înainte de a-i câștiga, constituie o capcană.“ 
(Idem, pg. 392).

„Cea mai bună moștenire pe care părinții o pot 
lăsa copiilor lor este deprinderea acestora în munca 
folositoare și exemplul unei vieți caracterizate prin 
bunăvoință dezinteresată. Printr-o astfel de viață, 
ei le arată adevărata valoare a banilor, care trebuie 
apreciată numai după binele pe care îl va realiza în 
împlinirea nevoilor lor, a necesităților semenilor lor 
și în înaintarea cauzei lui Dumnezeu.” (Idem, pg. 390). 

Fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor gândul 
exprimat de apostolul Pavel: „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.” (Filipeni 4:12).
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A sosit toamna, anotimpul bogat, care 
ne încântă cu roade de tot soiul însă, 
ca și primăvara și iarna, este destul  de 
generoasă cu răceli, gripe sau alergii spe-

cifice. Organismul este pus la încercare din cauza 
variațiilor de temperatură, determinând astfel o 
predispoziție pentru dureri de gât, nas înfundat, 
tuse și alte simptome de acest fel. Temperaturile 
scăzute favorizează multiplicarea și activitatea 
agenților patogeni inhalați (în special rinoviru-
suri). Dar asta nu înseamnă că între vremea rece și 
răceală sau gripă există o relație de tip cauză-efect, 
așa cum foarte multe persoane sunt convinse. Valo-
rile scăzute de temperatură aduc modificări și asu-
pra umidității aerului atmosferic, acesta devenind 
tot mai uscat, mucoasa nazală se deshidratează, iar 
capacitatea corpului de a filtra agenții patogeni din 
aer este mai scăzută. Tot pe seama acestor valori 
mici de temperatură se produce și constricția vase-
lor de sânge și dacă ne referim la cele expuse direct 
aerului rece, respectiv cele ale nasului, efectul va fi 
uscarea mucoasei cu consecințele amintite mai sus. 
De asemenea, în sezonul rece petrecem mai mult 
timp în mediu închis, cu aer cald și uscat, virusu-
rile răspândindu-se mai ușor. Pe această temă s-a 
creat o confuzie asemănătoare cu cea a originii 

Infecţiile  
respiratorii 

acute
Florentina Tătaru

malariei când oamenii credeau că aerul din jurul 
mlaștinilor cauzează această boală, când de fapt 
țânțarii din zonă erau purtătorii reali ai infecției.  
În concluzie, nu frigul ne îmbolnăvește, ci un 
anumit tip de virus!

Ce sunt infecțiile respiratorii?
Infecţiile respiratorii sunt bolile foarte frec-

vente declanșate de un agent patogen la nivelul 
căilor aeriene, acestea făcând parte dintr-un sistem 
deschis, expus influențelor exterioare. Aceste 
afecțiuni se pot manifesta acut sau cronic.

Să ne amintim câteva lucruri despre sistemul 
respirator: este alcătuit din căi respiratorii su-
perioare (nas, faringe, laringe)  și căi respiratorii 
inferioare (trahee, bronhii+plămâni cu unitatea 
funcțională: alveola pulmonară). Principala 
funcție a acestui sistem o reprezintă schimbul 
de gaze (oxigen și dioxid de carbon) astfel: la 
plămâni ajunge sângele venos încărcat cu CO2 
rezultat în urma tuturor reacțiilor și proceselor 
metabolice, CO2 trece din sânge în alveolele 
pulmonare și mai departe este expirat. O2 ajuns 
în plămâni din mediul extern, trece din alveolele 
pulmonare în sângele arterial care părăsește plă-
mânii pentru a ajunge în circulația sistemică. 
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•	 FARINGITA cu simptomele: senzația de gât 
uscat, iritat și dureros , dificultăți la înghițire, 
febră, stare generală alterată.

•	 LARINGITA cu simptomele: modifica-
rea caracterului vocii(răgușeala, îngroșare, 
subțiere), tuse, dureri de gât. Uneori poate 
fi însoțită și de epiglotită (la copii) și atunci 
necesită tratament de urgență!

2.  Infecții acute ale căilor respiratorii 
inferioare(IACRI):

•	 TRAHEITA se asociază adeseori cu rinofa-
ringita, laringita sau cu bronșita; se manifestă 
prin tuse persistentă care provoacă durere 
toracică. Inițial tusea este uscată urmând ca 
mai apoi să fie însoțită de expectorații dacă 
inflamația s-a extins la bronhii.

•	 BRONȘITA acompaniată de: febră ușoară, 
tuse, dureri  în membre, respirație șuierătoare, 
răgușeală.

•	 PNEUMONIA cu următoarele manifestări: 
tuse cu expectorații decolorate, dureri în 
piept, dispnee cu respirație rapidă și ade-
sea superficială, febră, frisoane, oboseală, 
creșterea frecvenței cardiace.

Cum acționează virusul în organism?
Virusurile se află în permanență în jurul 

nostru fiind în așteptarea unei gazde. Calea de 
intrare a acestora poate fi: nasul, gura, ochii, boli 
ale pielii, etc. Virusurile sunt particule foarte mici 
ce nu pot fi văzute la microscopul optic, ci doar la 
cel electronic  și pentru a se multiplica au neapărat 
nevoie de o celulă gazdă, astfel că, odată pătrunse 
în organism, caută o celulă pe care o infectează. 
Aici, particula virală transmite informațiile gene-
tice celulei gazdă și preia enzimele celulei infec-
tate, dându-se naștere la noi virusuri care ulterior 
părăsesc celula gazdă pentru a ataca și infecta alte 
celule. Un virus poate reproduce mii de noi copii, 
astfel încât infecția virală se poate răspândi rapid 
în întregul organism!  În cazul tractului respirator, 
virusul atacă inițial celule de la nivelul mucoasei 
nazale, a gâtului, a sinusurilor, aici multiplicân-
du-se și se răspândește mai departe în arborele 
bronșic, sistemul circulator, plămâni și uneori 

Etiologie
Agentul patogen care provoacă infecțiile 

respiratorii acute, în peste 90% din cazuri este un 
virus. Există peste 200 de tipuri de virusuri care 
pot produce o răceală comună: rinovirusuri, ade-
novirusuri, virusuri gripale și paragripale, virusul 
sincițial respirator, etc., fiecare prezentând mai 
multe subtipuri și tulpini. Bacteriile stau foarte 
rar în spatele acestor afecțiuni însă, datorită 
imunosupresiei, orice răceală de etiologie virală 
se poate complica cu o suprainfecție bacteriană, 
simptomatologia devenind mai zgomotoasă și 
necesitând o îngrijire medicală mai atentă.

Simptomatologie
Simptomele apar într-un interval de 1-3 zile 

de la incubația virală/bacteriană și includ urmă-
toarele manifestări clinice: nas înfundat, strănut, 
rinoree, respirație dificilă pe nas, tuse seacă sau 
productivă, gât inflamat, înroșit și dureros, disfa-
gie, dureri de cap, dureri musculare, febră. Simp-
tomele sunt de fapt rezultatul răspunsului imun 
al organismului la invazia patogenică și durează 
între 2 și 14 zile, 2/3 dintre pacienți vindecându-
se în cel mult o săptămână.

Clasificarea infecțiilor respiratorii acute
În funcție de zonele tractului respirator infla-

mate, infecțiile respiratorii acute pot fi:

1. Infecții acute ale căilor respiratorii 
superioare(IACRS):

•	 RINITA cu manifestările: rinoree, cefalee, 
strănut, dispnee.

•	 SINUZITA cu manifestările: dureri cu 
presiune în zona frunții și a obrajilor, febră, 
expectorații nazale purulente.

•	 AMIGDALITA (tonsilita): amigdalele se 
înroșesc în urma inflamației și pot fi însoțite de 
o peliculă purulentă. Simptomele sunt următoa-
rele: disfagie, durere, adenopatie, cefalee, febră.

•	 OTITA MEDIE (complicație) cu urmă-
toarele manifestări: otalgie, dificultăți în 
recepționarea stimulilor auditivi, febră înaltă, 
debut brusc. Este mai frecventă la copiii cu 
vârsta până la 3-5 ani.
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chiar și alte organe. La locul luptei dintre agentul 
patogen și leucocitele specializate ale sistemului 
imunitar se produce: ruperea membranei celulare, 
pierderea de lichid din capilare și vase limfatice, 
creșterea producției de mucus, rezultând ast-
fel inflamația și implicit simptomatologia. De 
asemenea, la locul cu pricina, sistemul imunitar 
va aduce și substanțe pirogene care provoacă 
creșterea temperaturii corpului pentru încetinirea 
gradului de reproducere virală, întrucât majorita-
tea reacțiilor chimice ale corpului se desfășoară la 
o temperatură de 37°C.

Cum se transmite răceala/gripa?
Studiile epidemiologice arată că riscul de 

transmitere a infecției de la un bolnav este maxim 
între ziua a 2-a și a 4-a de la contactarea acesteia, 
când nivelul virusului în secreții este cel mai ridi-
cat. În funcție de tipul virusului, acesta se transmi-
te pe diferite căi:

– inhalând particule ale secrețiilor respiratorii 
care ajung în aer prin tuse, strănut (picăturile lui 
Pfluger) și sunt infectate;

– inhalând particule mult mai mici decât 
picăturile care rămân mai mult timp în aer și se pot 
deplasa cu ajutorul curenților de aer;

– prin contact direct cu persoanele infectate.

Care este diferența dintre răceală și gripă?
Adesea,  aceste două afecțiuni sunt confun-

date deși sunt cauzate de virusuri diferite și au 
simptomatologia cu nuanțe diferite astfel că: în 
cazul răcelii, manifestările clinice se instalează 
mai puțin zgomotos, cu tuse ușoară, secreții 
nazale apoase și stare de oboseală ușoară, fără 
febră. Gripa are însă o simptomatologie mai 
bogată, care se instalează de obicei brusc (3-6 h) 
caracterizându-se în principal prin febră, dureri 
musculare, tuse seacă și fatigabilitate marcată.
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Grupe de risc
Cu siguranță, fiecare dintre noi a avut de-a 

face cu cel puțin un episod de răceală sau gripă, 
însă și aici, ca și în cazul altor afecțiuni, există 
anumite grupe de risc și anume: copiii între 6 
luni și 2 ani; persoanele peste 50 de ani; feme-
ile însărcinate; diabeticii; persoanele cu boli 
pulmonare cronice; persoanele imunodeprimate; 
personalul medical.

Prevenția
Cu toții vrem  să ne bucurăm de zilele mai reci 

ca și de cele cu mult soare, cu toții trebuie să fim 
prezenți la școală sau la locul de muncă; astfel că 
ultimul lucru pe care ni l-am dori este cu siguranță 
țintuirea la pat pentru câteva zile sau poate chiar 
mai mult, în urma unei răceli sau a unei gripe, dân-
du-ne astfel dureri de cap la propriu și la figurat. 
Pentru aceasta trebuie să acordăm atenția cuvenită 
prevenției, mama sănătății, astfel:

– alegeți o dietă echilibrată, alcătuită 
din cât mai multe fructe și legume proaspete, 
neprocesate; alimente nerafinate și bogate în 
vitamine(vitamina C, D, E), minerale (seleniu, 
zinc, fier, magneziu etc.) și antioxidanți care 
neutralizează radicalii liberi ce ne atacă la tot 
pasul imunitatea. Consumați ceapă și usturoi din 
belșug în sezonul rece! De asemenea este indicat 
să stopați consumul de dulciuri care conțin 
zahăr, pentru că activitatea sistemului imunitar 
este încetinită pentru câteva ore după ce au fost 
consumate aceste alimente;

– odihniți-vă suficient! Sunt studii care 
susțin că persoanele care dorm mai puțin de 8 
ore/noapte sunt mult mai predispuse la a contac-
ta virusurile gripale decât persoanele care au un 
somn de minimum 8 ore pe noapte;

– îmbrăcați-vă corespunzător temperaturilor 
scăzute!

– faceți multă mișcare! Mișcarea ajută la 
fortificarea organismului de aceea, încă de la cele 
mai fragede vârste este recomandată, mai ales 
pentru copiii cu probleme respiratorii. Practica-
rea înotului s-a demonstrat a fi un sport care ajută 
la tonifierea mușchilor respiratorii și la creșterea 
capacității pulmonare, schimbări care au redus 
semnificativ numărul de răceli la copii.

– hidratați-vă corespunzător, cu băuturi 
calde în sezonul rece!

– evitați contactul cu persoanele infectate!
– spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, cât 

mai des! Deși este ultima pe lista măsurilor de 
prevenție, nu este cea mai puțin importantă, 
dimpotrivă este cea mai simplă dar și eficientă 
metodă de prevenție a virozelor!

Tratamentul nemedicamentos/natural
Pentru uz intern:
– sirop de ridiche neagră cu miere, 3-4 

lingurițe/zi; foarte eficient împotriva tusei, bun 
emolient și imunostimulent;

– ceai de ceapă și nucă, împotriva tusei uscate;
– ceai de potbal + pătlagină + cimbrișor 

+ busuioc + ciuboțica cucului + nalbă mare + 
tei, în caz de tuse seacă, 
iritativă;

– ceai de tătăneasă + 
cimbrișor + roiniță + lumâ-
nărică + salvie + schinduf 
(semințe) + trifoi roșu + 
pătlagină, în caz de tuse 
productivă.

Ceaiurile să fie băute 
din belșug și totdeauna 
calde, pe cât posibil neîn-
dulcite. Alături de ceaiuri se 
pot consuma și supe calde 
strecurate, cu puțină sare, 
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hidratarea fiind foarte importantă, pierderile de 
apă și sare prin transpirație fiind crescute.

– ceai de echinaceea + levănțică (bun 
bronhodilatator) + cerențel + fenicul + mentă + 
salvie + nalbă mare + sunătoare + frunze de mur, 
împotriva durerilor de gât;

– polen și tinctură de propolis la care se 
poate adăuga 2-3 picături de ulei de ghimbir, 
mentă sau brad;

Pentru uz extern:
– comprese calde pe gât și piept cu decoct 

de mușețel;
– frunze de brânca ursului aplicate pe gât și 

piept;
– cataplasme cu rășină de brad (topită în 

ceară în raport de 1:1);
– cataplasme calde cu făină de muștar sau de 

in pe piept și gât;
– comprese calde cu oțet pe piept (1/4 oțet 

+ ¾ apă);
– frecții pe piept cu ulei de ricin și ulei de 

terebentină;
– băi de trunchi în ceai cald;
– saună;
– inhalație cu mușețel + sare + ceapă + ulei 

de mentă, levănțică sau lavandă și brad;
– pentru scăderea temperaturii se aplică com-

prese reci pe zonele unde circulația este superficia-
lă: frunte, regiunea axilară, regiunea inghinală.

–  repaus la pat!

Tratamentul medicamentos
Dacă simptomatologia persistă și starea gene-

rală se agravează, medicația pentru răceală și gripă 
cuprinde următoarele:

– azelastina sau tramazolina sub formă de spray-
uri nazale decongestionante(max. 3-4 puff-uri/zi);

–  expectorante, în cazul în care tusea 
este productivă;

–  antitusive (codeina);
–  bronhodilatatoare (beclometazona, 

teofilina) dacă respirația este greoaie;
–  nu folosiți antibiotice de rutină, ci doar 

în cele mai rare cazuri și DOAR când infecția 
este bacteriană, nu virală sau a fost virală inițial 
dar s-a suprainfectat bacterian ulterior!

–  antitermice, doar când febra persistă și 
are o valoare de peste 39- 39,5°C; altfel  nu vă  
grăbiți să o scădeți pentru că această reacție este 
una normală, de apărare a organismului împotri-
va agenților patogeni!  La copii, dacă temperatu-
ra a ajuns la 38,9°C și copilul este apatic, letargic, 
nu doarme și refuză să consume hrană, nu 
așteptați să scadă de la sine ci adresați-vă medicu-
lui de familie sau pediatrului! Niciodată însă nu 
scădeți temperatura cu aspirină la copii (risc de 
sindrom REYE)!

ATENȚIE! Medicația nu este indicată in 
nicio circumstanță fără recomandarea medicu-
lui specialist!

Există un vaccin antigripal 100% eficient?
În momentul de față NU există un vaccin 

antigripal cu eficiență de 100% deoarece, așa cum 
aminteam la început, avem de-a face cu un număr 
foarte mare de virusuri și totodată cu tulpini noi 
în fiecare an. În plus, structura aceluiași virus 
poate fi diferită de la un an la altul.

,,Au apărut cazuri de gripă cu o tulpină virală 
diferită de cea a vaccinului antigripal actual.” 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, ianuarie 2015.  
Informați-vă și alegeți în consecință!
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Vești din Eden…

Din nou putem privi, la încheierea unui 
trimestru din acest an, spre activitatea 
noastră din ultimele 3 luni, și să pre-
zentăm celor interesaţi câteva imagini 

îmbucurătoare despre binecuvântările pe care le 
putem vedea în vieţile celor care ne vizitează. Au 
fost luni pline de activitate prin numărul mare de 
pacienţi dar, pe de altă parte, și prin faptul că a fost 
timpul în care ca instituţie am pregătit cele necesa-
re pentru activitatea de iarnă: rezerve de alimente, 
conserve, plante, etc. pentru lunile reci. Am avut 
puţin timp de “socializare”, dar din crâmpeiele de 
conversaţii și din amintirile cu pacienţii, vrem să 
aveţi parte alături de noi de câteva bucurii: 

Printre pacienţii din această vară am avut o 
doamnă din București, care ne-a lăsat următoarea 
notă ca amintire: 

Dragii mei Edenişti, 
Am ajuns la voi îndurerată, mânioasă, fără 

vlagă și cu trupul răzvrătit. Și mirată. Până la 45 de 
ani am fost un om plin de energie și optimism cât 
3 la un loc, dar încercările și alegerile greșite din 
ultimii ani m-au îngenuncheat. 

V-am recunoscut imediat cu inima și am 
înţeles că totul are sens chiar și când ești deznădăj-
duit și simţi că nu mai ești bun de nimic. Eu cred 
în Dumnezeu și Îl iubesc pe Isus. 

Am fost botezată ortodox, dar calea creștină 
m-a întristat mereu și am crezut-o pierdută. În 40 
de ani doar 3 preoţi și câţiva călugări mi-au atins 
inima. Și vieţuire a înţelepciunii creștine nu prea 
am văzut. Poate că nu am avut noroc.

Dar acum sunt limpede, luminoasă și fericită 
după ce am văzut cum Isus trăiește și e puternic 
și generos prin voi, copiii Lui. La voi am învăţat 
să mă rog fără rușine și cu bucurie, prin exemplul 
vostru de dimineaţa, de peste zi la patul meu și de 
seară. Toată viaţa poate să îţi fie o rugăciune since-
ră și un cânt din inimă, trăindu-L pe Isus. 

În fiecare zi am învăţat aici ceva important—
munca cu integritate, comuniunea și iertarea, 
înţelepciunea din studiu, hrana curată trupească și 
exerciţiul, bucuria Sabatului. 

O să cinstesc comoara pe care o împărtășiţi cu 
atâta generozitate, trăind-o în continuare și dăru-
ind-o și celorlalţi. Doamne ajută! Amin!

G. - 2 iulie 2017
Spre sfârșitul verii am avut ca pacientă o 

doamnă din Germania, înaintată în vârstă, dar încă 
în puteri, care, singură fiind, își petrece timpul prin 
staţiuni din România și pe la prieteni, periodic 
întorcându-se în Germania pentru a-și verifica 
gospodăria, a-și rezolva socotelile cu chiriașii, după 
care revine în România. Din cauza problemelor de 
sănătate, și posibil a structurii ei sufletești, era foarte 
emotivă și schimbătoare, dar fără a fi cu adevărat 
problematică. Intra în vorbă cu oricine găsea, și 
venea cu interes la orele de rugăciune de dimineaţa 
și de seara. Întâmplător stătea în cameră cu o soră a 
noastră din Germania, și când erau în cameră avea 
ocazie să o întrebe ce o preocupa. Frecvent citea 
din Biblia pe care o avea pe noptieră, și întrebările 
le discuta cu sora noastră. Într-una din seri, când 
înainte de prezentarea mesajului de seara, cineva a 
cântat “Așteptăm marea zi”, doamna a fost foarte 
mișcată. La sfârșitul programului ne-a cerut cu-
vintele cântării și, mergând în cameră a izbucnit în 
plâns. Soţia fratelui ei murise lăsându-l în urmă cu o 
fetiţă de o vârstă fragedă, apoi își pierduse și fratele 
într-un accident de mașină, și la o săptămână tatăl 
dumneaei a murit, de asemenea. După alţi opt ani 
și-a pierdut mama, și de ceva timp îi murise soţul 
ei. Nu e greu de înţeles de ce o răscoliseră cuvintele 
acestei cântări (se întreba dacă ea se născuse doar 
ca să îi îngroape pe toţi ai ei). Spunea că singura ei 
speranţă e să îi vadă în ziua despre care se povestea 
în cântare. Probabil că și această suferinţă o făcea 
așa de sensibilă pentru cuvântul lui Dumnezeu. 

Cu o altă ocazie, după începerea Sabatului, 
fiind din nou copleșită de amintiri, a ieșit în faţa 
clădirii și povestea cu cineva la telefon, spunând că 
nu mai poate suporta și că vrea să iasă în oraș să își 
cumpere un pachet de ţigări (renunţase la fumat în 
urmă cu câteva luni, în urma unui infarct). Când 
colegii noștri au aflat de descurajarea ei, au invitat-
o înăuntru, unde câteva persoane mai cântau în 
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sala de conferinţe, pentru a asculta cântările și a se 
înveseli. Și, ca și în alte ocazii, muzica a atins inima 
tristă cu care venise, și s-a înseninat. A intrat în 
discuţii cu cei din sală, și s-a intersat de fraţii noștri 
din regiunea în care locuiește ea în Germania, 
dorind să cunoască pe cineva și acolo. 

Poate uneori sunteţi obosiţi, poate uneori 
aveţi nevoie să fiţi încurajaţi personal, poate vi se 
pare că nu aţi vrea să cântaţi tocmai cântarea care 
s-a propus. Totuși, „Este vreunul cu inimă bună? 
Să cânte cântări de laudă!” (Iacov 5:13). Când 
cuvintele sunt însoţite de muzica armonioasă, cân-
tată din inimă, Dumnezeu atinge unele suflete care 
altfel nu sunt conștiente de nevoile lor sufletești 
sau care își ascund nevoile inimii sub o mască de 
indiferenţă. Am văzut acest lucru și cu alte ocazii, 
dar acum mai mult decât oricând. Și, acest lucru ne 
face să cântăm de bucurie!

Poate că unii dintre fraţii noștri se întreabă 
cum a trecut Centrul de Sănătate prin furtunile din 
această toamnă. Deși a fost furtună și în Breaza, și 
în una dintre nopţi a fost chiar grindină, pagubele 
înregistrate au fost minore, în comparaţie cu cele 
înregistrate în vestul ţării. Nu au fost întreruperi 
de curent, care să afecteze aparatele electrice sau 
alimentarea cu apă caldă, însă s-au înregistrat 
unele avarii la mașinile parcate în curtea instituţiei 
noastre. Suntem recunoscători că acestea au fost 
doar “estetice”, fiind afectate doar caroseriile (un 
singur autovehicul a avut parbrizul avariat, iar două 
au avut lămpile de spate avariate). Unul dintre 
pacienţi, un domn ortodox, a cărui mașină era cea 

cu parbrizul lovit în mai multe locuri, spunea unora 
dintre angajaţii noștri: „Dacă Dumnezeu îngăduie 
așa, cine sunt eu să fiu nemulţumit?” În ce privește 
instituţia în sine, am avut un geam lovit și crăpat, 
și din cele 30 de tuburi ale panourilor solare, 10 au 
fost lovite și sparte. Dar, dincolo de aceasta, ţinând 
cont de câte alte pagube ar fi putut fi, nu putem 
spune decât că „până aici Dumnezeu ne-a ajutat”. 

Ne stau înainte încă 3 serii până la încheie-
rea anului, pentru care, de asemenea, se prevede 
activitate din plin, judecând după numărul celor ce 
doresc să vină la tratamente. Văzând activitatea din 
ultimul an, nu putem să nu ne amintim că Cel ce 
făgăduiește, și împlinește ceea ce spune: „Aduceţi 
la vistierie toate zeciuielile voastre, ca să fie hrană în 
casa Mea, și încercaţi-Mă, spune Domnul oștirilor, 
dacă nu vă voi deschide ferestrele cerului și voi turna 
peste voi o binecuvântare, încât nu va fi spaţiu destul 
să o primiţi” (Maleahi 3:10 u.p. KJV). Dacă au fost 
de multe ori momente în care am avut puţini paci-
enţi, și ne îngrijoram din cauza aceasta cu privire la 
acoperirea cheltuielilor de întreţinere și a celorlalte 
cheltuieli lunare, acum putem vedea că Dumnezeu 
a fost în mod deosebit cu privirea îndreptată asupra 
acestui Centru de Sănătate, și că „nu prin putere, 
nici prin tărie” (Zaharia 4:6), ci prin intervenţia lui 
Dumnezeu, El S-a îngrijit de înaintarea lucrării Sale. 
Și, pentru zilele ce vor veni, știm încă faptul că „Eu 
rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu 
voi… nu vă temeţi!” (Hagai 2:5).

Cu salutări creştine, frații voştri lucrători  
pentru pacienții de la EDEN
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Liviu Gheorghinoiu 

Era o dimineață de octombrie, cu 
soare cald și plăcut. Servisem masa de 
dimineață și meditam la versetul pe 
care îl citisem în acea zi când, deodată, 

tânărul care mă ajuta la lucru mă întreabă brusc 
de ce e păcat să te închini la icoane.  Trezit 
parcă din somn (din meditația mea scurtă) i-am 
răspuns: „pentru că Îl întristezi pe Dumnezeu!” 
„Da de unde știi tu?” mă întreabă nedumerit. 
„Îți  pot arăta”, i-am zis.   Apoi i-am cerut tele-
fonul, am descărcat Biblia, și i-am arătat câteva 
texte pe care le-a citit cu mirare. „Am înțeles”, 
a fost răspunsul lui. „E interesant, să știi că o să 
citesc și acasă!” „Bine am zis eu.” 

Aceasta a fost toată discuția în acea zi. A 
doua zi când am mers să îl iau, mi-a spus: „să știi 
că am citit aseară o jumătate de oră, apoi m-am 
dus la duș și când am ieșit nu am mai putut citi, 
pentru că mama mi-a luat telefonul și citea ea.” 

Poate de multe ori ați vorbit cu cineva 
despre Dumnezeu, însă v-ați  întrebat vreodată 
ce  înseamnă să pui Cuvântul lui Dumnezeu în 
mâna cuiva?  Aceasta este o experiență diferită. 
O experiență care te întărește pe calea credinței. 
Întâmpinând împotrivire și încercări, acestea 
te vor face să te apropii mai mult de Biblie și te 
vei ruga mai mult. Atunci vei crește în harul și 
în cunoștința Domnului Hristos și vei obține o 
experiență bogată. Aceia care se consacră astfel 
unei lucrări dezinteresate, neegoiste, pentru binele 
altora, lucrează cu atât mai sigur la propria lor 
mântuire. Biserica lui Hristos este instrumentul 
folosit de Dumnezeu pentru mântuirea oameni-
lor. Misiunea ei este de a duce lumii Evanghelia. 
Această îndatorire stă asupra tuturor creștinilor. 
Fiecare, în limitele darului său și ale ocaziilor pe 
care le are, trebuie să aducă la îndeplinire însărci-

narea Mântuitorului. 
Nu este nevoie să 
mergem în țările 
păgâne, nici chiar să 
părăsim cercul restrâns al familiei, dacă îndato-
ririle noastre ne rețin aici, ca să lucrăm pentru 
Hristos. Noi putem face acest lucru în cămin, în 
comunitate, printre cei care au legătură cu noi, 
printre cei cu care lucrăm zilnic. Ne apropiem cu 
rapiditate de sfârșitul istoriei acestui pământ și, 
în timp ce ne dăm seama că, într-adevăr, Isus vine 
curând, noi trebuie să lucrăm ca niciodată mai 
înainte. Lucrarea noastră pentru Hristos trebuie 
să înceapă cu familia, în cămin.... Nu există un 
alt câmp misionar mai important decât acesta.... 
Acest câmp a fost, în mod rușinos, neglijat de că-
tre mulți și este timpul ca acele resurse și remedii 
divine să fie prezentate, pentru ca această stare 
de rău să fie îndreptată. O familie bine ordonată 
și disciplinată va avea o puternică influență spre 
bine. Printre noi trebuie să existe cele mai stăru-
itoare rugăciuni și apoi să lucrăm în armonie cu 
rugăciunile noastre. Eforturile noastre nu trebuie 
să fie moarte și fără viață. Atâta timp cât viața ne 
este cruțată, să lucrăm pentru Dumnezeu.” Unde 
este comoara, acolo va fi și inima. Prin fiecare 
efort săvârșit în folosul altora, noi înșine avem un 
mare folos. Iar în ziua cea din urmă, când bogățiile 
pământului vor pieri, acela care și-a adunat o 
comoară în cer, va privi ce a câștigat — viața sa. 
Acum avem avertizări pe care le putem vesti, acum 
avem de făcut o lucrare, dar, în curând, va fi mult 
mai dificil decât putem să ne închipuim. Dumne-
zeu să ne ajute să ne păstrăm pe calea luminii, să 
lucrăm cu privirea ațintită la Isus, Conducătorul 
nostru și, cu răbdare și perseverență, să mergem 
înainte pentru a câștiga biruinţa.

Rânduiți să lucrăm pentru El
„Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit 
să mergeți și să aduceți rod, și roada voastră să rămână, pentru ca 
orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” (Ioan 15:16).

34 Păzitorul Adevărului, iulie - septembrie 2017



Rubrica gospodinelor

Ingrediente pentru 4 porții: 
•	 600 g ciuperci pleurotus
•	 50 g ardei (roșu, galben)
•	 1 legătură de ceapă vrede
•	 50 ml ulei de măsline
•	 4 căței de usturoi
•	 1 lămâie verde (lime)
•	 20 g sare

Mod de preparare:
1. Ciupercile pleurotus se curăță, se spală, se scurg de apă, apoi se taie pe lung în fâșii mai 

mici. Ardeiul se taie cubulețe, iar frunzele de ceapă în inele.
2. Într-o tigaie se pune puțină apă, se adaugă usturoiul feliat subțire și se călește câteva 

minute.
3. Peste usturoi se pun ciupercile, iar când sunt pe jumătate făcute, se adaugă și cubulețele 

de ardei, continuând călirea. La nevoie, se mai poate adăuga apă, dar puțină, pentru că 
își mai lasă și ciupercile.

4. Când a scăzut și este gata, se adaugă 
uleiul, sarea, ceapa verde tăiată ine-
le, se amestecă și apoi se stropește 
totul cu zeamă de lămâie verde până 
la obținerea gustului dorit.

Sfat practic: Pentru ciupercile pleuro-
tus mai mici nu este necesar să se îndepărte-
ze cozile, dar în cazul celor mari, acestea sunt 
mai tari și mai ațoase și trebuie îndepărtate.

PLEUROTUS (Pleurotus ostreatus) 
– sunt o sursă excelentă de niacină, acid pantotenic, fier, cupru și potasiu. Sunt și o sursă 

bună de vitamina B6, fibre, riboflavină și zinc. De asemenea, conțin numeroase substanțe 
fitochimice bioactive, printre care betaglucani și lovastatină.

– betaglucanii manifestă o puternică activitate anticarcinogenă, stimulează sistemul 
imunitar și au un rol în metabolismul grăsimilor, iar lovastatina este un binecunoscut agent 
de reducere a colesterolului.

– supele și rețetele la foc iute sunt întrebuințările ideale, pentru că se vor reține toți 
nutrienții hidrosolubili.

LIME SAU LĂMÂI VERZI (Citrus aurantifolia)
– sursă excelentă de vitamina C (o lămâie asigură 32% din necesarul zilnic), fibre. Mai 

conțin compuși precum flavonoide și liminoide, care asigură protecție împotriva cancerului 
(în special cel pancreatic) și a altor boli.  Rubrică realizată de Teodora Moț
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LIME PLEUROTUS
Conţine: cca 175 calorii      Timp de preparare: 15 min.                                	              Timp de gătire: 25 min.



Frații din comunitatea Bran au trăit bucuria 
sublimă de a primi în rândurile lor o familie 
tânără, Ioana și Ionuț. Căsătoriți de numai 
un an în biserica ortodoxă, cei doi au fost 

convinși în mod minunat de Duhul lui Dumnezeu 
cu privire la faptul că Sabatul este adevărata zi de 
odihnă, lăsată de Dumnezeu pentru copiii Săi. 
Astfel ei au luat decizia de a se alătura celor care au 
aceleași năzuințe ca și ei, exprimându-și dorința de 
a face parte din biserica lui Dumnezeu. 

Un rol important în cunoașterea adevărului 
l-au avut cărțile religioase de colportaj primite în 
familiile părinților. 

Botez  
la Bran

Ceremonia de botez a avut loc în ziua de 
23 iulie 2017 în comunitatea locală, într-o apă 
curată de munte, în prezența prietenilor, fraților și 
surorilor din localitate și împrejurimi, dar suntem 
încredințați că și oaspeții cerești, deși nevăzuți, au 
fost prezenți. 

Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze 
decizia lor și să le păstreze pașii pe calea Sa, ajutân-
du-i să ajungă cu bine la finalul glorios, pe care ni-l 
dorim cu toții, când Tatăl nostru ceresc ne va duce 
în Patria Sa, pregătită pentru toți cei mântuiți. 

A consemnat Florin Gabriel Dărămuş

T    impul Său venise. Lăsând munca de toate 
zilele, și-a luat rămas-bun de la mama 
Lui și a pornit împreună cu semenii Săi, 
care se duceau cu grămada la Iordan. 

Când Isus a venit la botez, Ioan a recunoscut în El 
o curăție de caracter cum niciodată nu întâlnise la 
vreun om. Însăși atmosfera prezenței Lui era sfântă 
și inspira respect.” (Hristos, lumina lumii, pg. 109). 

Minunatele relatări subliniază o etapă foarte 
importantă din viața Mântuitorului. Deși era fără 
de păcat, Fiul lui Dumnezeu părăsește atelierul 
tatălui Său și ia parte la un ritual care însemna 
mărturisirea unei vinovății ce trebuia spălată. 
Un exemplu cu o însemnătate fundamentală și o 
condiție hotărâtă, pe care trebuie să o împlinească 
toți aceia care doresc să fie recunoscuți ca fiind sub 
autoritatea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt.

Asemenea clipe frumoase am petrecut și 
noi în data de 20 august 2017 în comunitatea 
Brașov, zi de bucurie datorită răspunsului pozitiv 
la chemarea divină a tinerilor, șapte la număr: 
Naomi Baciu, Alice Bereczki, Cristian Butilcă, 

„...și Cineva a recunoscut chemarea!”
Adrian Baciu, Eduard Szanto, Răzvan Tătaru și 
Eusebiu Onaciu. Momentele frumoase au început 
încă de Sâmbătă, un Sabat încărcat cu binecuvân-
tări cerești prin prezența lui Dumnezeu, părtășia 
fraților și a oaspeților care au avut plăcerea să fie 
alături de noi. Cuvântul din partea lui Dumnezeu 
a fost rostit de fratele Marian Ioniță, iar actul bo-
tezului a fost oficiat de pastorul local Nicu Păun și 
fratele Sandu Onaciu. Ne-am bucurat de un timp 
deosebit și de un loc primitor în inima naturii, la 
poalele Bucegilor.

Zi de cântec, zi de bucurie, de făgăduințe și 
promisiuni, zi în care întreg cerul asistă cu plăcere 
la declarația publică a acestor tineri că au părăsit 
serviciul lui Satana și au devenit membri ai familiei 
împărătești, copii ai Împăratului ceresc, zi în care 
îngerul raportor scrie cel mai frumos raport al 
ascultării lor. Orice gând al lor a fost notat și o 
putere dublă le-a fost promisă în încercările ce vor 
apărea pe calea lor. 

Să nu uităm că imediat după botez, Domnul 
Isus s-a împotrivit ispititorului în pustie. Mulți 

„

36 Păzitorul Adevărului, iulie - septembrie 2017



privesc la această luptă dintre Hristos și Satana ca 
la ceva care n-are nici o legătură cu viața lor și care 
nu prezintă interes pentru ei. Dar lupta aceasta se 
repetă în adâncul inimii oricărui om. Nimeni nu 
părăsește rândurile celui rău pentru a-I sluji lui 
Dumnezeu fără să întâmpine asalturile lui Satana. 
Ademenirile la care a rezistat Hristos au fost aceleași 
cărora nouă ne este atât de greu să ne împotrivim. 

„Cuvintele spuse lui Isus la Iordan:  ,,Acesta 
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăce-
rea” - cuprind întregul neam omenesc. Dumnezeu 
I-a vorbit lui Isus ca reprezentant al nostru. Oricât 
am fi de păcătoși și slabi, noi nu suntem aruncați 
ca fără valoare. El ne-a primit ,,în Preaiubitul Lui.” 
(Efeseni 1: 6). Slava așezată asupra lui Hristos este 
o chezășie a iubirii lui Dumnezeu față de noi. Ea 
ne vorbește despre puterea rugăciunii - cum poate 
ajunge glasul omenesc la urechea lui Dumnezeu și 
cum sunt primite cererile noastre în curțile cerești. 
Lumina, care prin porțile deschise ale cerului 
a venit asupra Mântuitorului nostru, va veni și 
asupra noastră când ne rugăm pentru ajutorul de a 
ne împotrivi ispitei. Glasul care i-a vorbit lui Isus 
îi spune fiecărui suflet credincios: ,, Acesta este 
Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”.” 
(Hristos, lumina lumii, pg. 113). 

Dar cum putem fi beneficiarii acestor 
făgăduințe? Ne garantează botezul mântuirea? 
Categoric nu, deși este legat în mod vital de mân-
tuire, botezul nu garantează mântuirea. Cuvintele 
apostolului Pavel în 1 Corinteni 10:1-5 arată lă-
murit că, deși toți au fost botezați în nor și în mare, 
totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui 
Dumnezeu, căci au pierit în pustiu.

„Nimeni să nu se 
bazeze pe mărturisirea 
lor de credință, ca 
fiind o dovadă că ei 
au o legătură mân-
tuitoare cu Hristos. 
Nu trebuie doar să 
zicem: ,,Cred”, ci să și 
practicăm adevărul. 
Noi dovedim legătura 
noastră cu Dumnezeu, 
prin conformarea față 

de voia Sa, prin cuvintele noastre, prin purtarea 
noastră și prin caracterul nostru. Ori de câte ori 
cineva renunță la păcat, care este călcarea Legii, 
viața lui va fi adusă la o ascultare deplină față de 
Lege. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Lumina 
Cuvântului care este studiată cu atenție, glasul 
conștiinței și eforturile Duhului Sfânt produc în 
inimă adevărata iubire față de Hristos, care  S-a 
dat ca preț de răscumpărare a întregii făpturi: trup, 
suflet și duh. Iar dragostea este manifestată prin 
ascultare.” (6 T, pg. 91, 92).

Prin botez, asemenea ascultării lui Noe de a 
intra în corabie, dovedim reacția unui cuget curat 
înaintea lui Dumnezeu. Când omul, prin puterea 
lui Dumnezeu, are această reacție, mântuirea oferită 
prin învierea lui Isus întră în vigoare. Să beneficiem 
dar de această favoare, noi cei care deja am încheiat 
acest legământ cu Dumnezeu, tinerii proaspăt 
intrați în familia cerească, cât și toți cei care aud 
adevărul prin Cuvântul lui Dumnezeu, cred și se 
botează . Fie ca jertfa de pe Golgota să poată fi 
benefică pentru cât mai mulți. Chiar din cea mai 
josnică situație putem deveni fii de Dumnezeu.

„Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dum-
nezeu, și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că 
atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că 
Îl vom vedea așa cum este.” (1 Ioan 3: 2.) Răscum-
părătorul nostru a deschis drumul, așa ca și cel mai 
păcătos, cel mai nenorocit, cel mai persecutat și cel 
mai disprețuit să poată intra la Tatăl. Toți pot avea 
un cămin în locuințele pe care Isus S-a dus să le 
pregătească.” (Hristos, lumina lumii, pg. 113).

A consemnat Bogdan Tătaru
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Orice lucru El îl face frumos la vremea lui”. (Eclesiastul 3:11 p.p.)
10 septembrie 2017 o zi minunată cu un soare iubitor care-și revărsa căldura, seninătatea, 

lumina în comunitatea din Botean, reflectate în cer, dar și în inima lui Petruț Florian, care a 
încheiat legământ sfânt cu Dumnezeu prin botez, în apa cristalină a râului Crișul Repede.

Deși în vârstă, a învins emoțiile și a declarat public că se bucură de Harul Divin și dorește să urmeze 
pașii Răscumpărătorului său, Iisus Hristos. Ca un ecou s-a auzit în mijlocul naturii: „Doamne ajută, 
Doamne dă izbândă!”. Amin!                                                         (A consemnat Abigaela Petruț)

După o perioadă mare de timp în care 
comunitatea Cetățeni a cunoscut gus-
tul amar al despărțirii de o mare parte 
din membrii ei, care au mers la odihnă, 

s-au căsătorit departe sau au trecut dincolo de 
hotarele țării, a venit și momentul unei zile de 
bucurie. Ziua de 24 septembrie 2017 va rămâne în 
amintirea noastră ca ziua în care comunitatea și-a 
mărit numărul de membri cu încă un suflet.

În urmă cu 5 ani frații din Cetățeni trebuia să 
răspundă întrebării prietenului Nelu: Mă primiți și 
pe mine la Biserică? Cu mare bucurie a fost primit 
în mijlocul comunității și din acea zi a fost nelipsit 
la programele de Sabat, chiar daca asta l-a costat 
pierderea relațiilor cu rudele. 

Băiat serios și cu dragoste pentru adevărul pe 
care l-a studiat cu plăcere, după o perioadă de 5 ani, 

Botez la Botean

Botez la Cetățeni, județul Argeș

„
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Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va bote-
za, va fi mântuit.” (Marcu 16:15, 16).

Ziua de 24 septembrie 2017 a fost o zi de bucurie pentru frații din comunitățile Drăcșani 
și Tudor Vladimirescu. Suntem încredințați că întreg Cerul a participat la sărbătoare, alături 

de frații din comunitățile amintite, dar și de cei din împrejurimi. Legământul celor doi tineri a fost înche-
iat în apa râului Vedea, în prezența martorilor văzuți și nevăzuți. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta zi de bucurie, pentru soarele care a revărsat razele lui, și 
ne rugăm ca binecuvântarea cerului să fie cu noii membri pe drumul vieții de credință și să-i ajute să fie 
martori credincioși ai Lui pentru veșnicie.                  A consemnat Adrian Rădoiaş

Botez în Teleorman

„

tânărul, care acum este acum fratele nostru, Nelu Băbuș, a luat decizia să încheie legământ cu Dumnezeu 
prin botez. A fost aleasa ziua de 24 septembrie, zi în care frații din comunitățile învecinate, prietenii și ve-
cinii s-au adunat pentru a fi martori ai evenimentului. Bucuria zilei a fost completată de faptul că, imediat 
după botez, am participat și la actul Sfintei Cine, unde am comemorat împreună moartea Domnului Isus și 
am meditat mai mult la afirmația „până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui Meu.”

Dorința și rugăciunea noastră este ca Dumnezeu sa îi călăuzească pașii pe calea credinței și, având 
totdeauna înaintea noastră premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Isus Hristos, să sfârșim victorioși 
lupta cu vrăjmașul sufletelor pentru a ne bucura o veșnicie cu scumpul nostru Mântuitor. Amin. 

A consemnat Corneliu Barbu
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Pe urmele Lui

Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin 
Cuvântul mărturisirii lor, și nu si-au 
iubit viața chiar până la moarte.” (Apo-
calipsa 12:11).

Prin harul lui Dumnezeu, în perioada 6-9 
iulie 2017 a avut loc un eveniment special la 
Campusul bisericii noastre din Porumbacu de 
Sus și anume, aniversarea a 10 ani de la absolvirea 
Școlii Misionare a Institutului Misionar Emanuel, 
promoția 2005-2007. Au participat un număr 
semnificativ de foști absolvenți din acea promoție, 
împreună cu familiile lor, venind din România, 
Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. 

Ne-am bucurat să fie împreună cu noi și fra-
tele David Zic, cel care ne-a fost profesor pe toată 
durata cursurilor din acea perioadă și alți frați care 
au avut diferite responsabilități în cea ce privește 
administrarea Școlii Misionare din acea promoție, 
care au avut dorința să fie împreună cu noi. 

Temele prezentate cu această ocazie au avut 
ca verset moto, textul din Apocalipsa 12:11: „Ei 
l-au biruit prin sângele Mielului și prin Cuvântul 
mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la 
moarte”. A fost evidențiat modul în care Domnul 
Isus ne-a chemat pe toți la Sine, descoperindu-ne 
caracterul Său și principiile Evangheliei, ca apoi să 
ne poată folosi ca ucenici ai Săi, pentru a vesti aces-

„
tei lumi mesajul Evangheliei, noi înșine călcând 
pas cu pas pe urmele Lui. 

În Sabat după amiază am avut și un program 
de laudă, cu cântări, poezii, experiențe, la care au 
participat copii, tineri și toți cei doritori să laude 
pe Dumnezeu.

Am petrecut momente speciale de părtășie, 
amintindu-ne cu nostalgie de experiențele pe care 
le-am avut în urma cu 10 ani. Am revăzut împre-
ună fotografii și videoclipuri din acea perioadă și 
pe cele din ziua festivității de absolvire, și ne-am 
împărtășit unii altora modul în care Dumnezeu 
ne-a călăuzit viața fiecăruia pe parcursul acestor ani. 

La finalul acestei întâlniri fiecare dintre cei 
prezenți a avut ocazia să ia cuvântul. Au fost rostite 
cuvinte de mulțumire, au fost exprimate anumite 
decizii pentru viitor. Dorim ca toate acestea să poa-
te deveni o realitate în viețile noastre și fiecare să ne 
lăsăm conduși și călăuziți de puterea lui Dumne-
zeu, punându-ne în slujba Sa pentru restul vieții. 

Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe 
toți în viața noastră de zi cu zi, chiar dacă timpul 
se scurge repede, să putem călca pe urmele marelui 
Maestru Isus Hristos, să fim reprezentanții Lui în 
această lume vestind Evanghelia cu putere prin 
Cuvânt și exemplu, iar prin harul Său, dacă nu 
vom reuși să ne reîntâlnim peste încă 10 ani aici în 

această lume, 
să putem fi cu 
toți mântuiți 
împreună cu 
cei biruitori 
în Canaanul 
ceresc. Amin.

A consemnat, 
Ghiţă Ulici
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Duminică 6 august 2017 a avut loc fes-
tivitatea de absolvire a celei de a VII-a 
serii a Școlii Misionare din România, 
promoția 2014-2017. 

Dintre cei aproximativ 40 de tineri care s-au 
înscris inițial în această serie, 21 dintre ei au reușit 
să meargă până la capăt. 

Ca o încurajare pentru toți tinerii care-și 
doresc să urmeze cursurile Institutului Misionar 
Emanuel, acești tineri au demonstrat că, deși este 
greu, nu este imposibil. Spunând „greu” nu ne refe-
rim la dificultatea studiului și nici la volumul uriaș 
de muncă, ci la faptul că în paralel fiecare cursant 
este elev, student sau angajat al unei alte instituții. 
Prin urmare, cei care aleg să studieze la Școala 
Misionară au de sacrificat vacanțele, în special, 
plus o altă semnificativă parte din timpul lor liber. 
Dar efortul este răsplătit cu un însemnat bagaj de 
cunoștințe, o părtășie plăcută cu cei care au aceleași 
năzuințe, cu o ocazie deosebită de a dedica mai 
mult timp studiului și meditației. 

Festivitatea de absolvire a avut loc în Cam-
pusul Bisericii noastre din Porumbacu, moment 
în care elevii absolvenți au avut ocazia să prezinte 
publicului o parte din rodul muncii lor, intonând 
imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu, recitând, 
împărtășind experiențe, mulțumind părinților și 
profesorilor pentru susținere. 

Am ales pentru cititorii revistei noastre câteva 
din gândurile pe care le-am adunat de pe testele 
finale pe care elevii le-au dat, și anume, răspunsul la 
întrebarea: Care este relația ta cu Dumnezeu?

q „Relația mea cu Dumnezeu este menținută prin 
rugăciune și studiu zilnic. Îl consider un Părinte 
care mă iubește și îmi vrea doar binele. El mă face 
să înțeleg voia Sa... În credință și descurajări știu un 
singur lucru, că El mă iubește. El mă înțelege și nu se 
supără pe mine niciodată, chiar dacă de multe ori Îl 
întristez. Când Îi pun întrebări îmi răspunde, când 
mă descurajez și murmur, îmi dă lecții de viață, când 
Îl neglijez, apare în vreun fel în viața mea. Nu înțeleg 
toate lucrurile, dar cred că toate lucrează spre binele 
meu. Uneori mi se pare grea calea spre cer, dar îmi 
amintesc că dacă ar fi existat alta mai ușoară, Dom-
nul Isus n-ar fi trebuit să vină să sufere atât...”
q „Pentru mine există două moduri importante 
prin care mențin relația cu Dumnezeu: studiu 
asociat cu rugăciune – adică „ceasul” de comuni-
une cu Dumnezeu și îndepărtarea oricărei piedici 
care m-ar reține să am o legătură cu Mântuitorul. 
De fapt, atunci când permit unui păcat favorit să 
intervină, nu mai pot studia autentic, din cauza 
mustrărilor de conștiință. Aceasta până îndepărtez 
păcatul. (Când spun „păcat favorit” mă refer la un 
obicei, o atitudine pe care Dumnezeu nu o aprobă, 
căci, în rest, există atât de multe alte lucruri de 
îndepărtat din caracterul meu...!)

Îmi este foarte teamă de autoînșelare și de 
faptul că, poate, nu am înțeles corect anumite 
aspecte importante ale vieții creștine, dar L-am 
rugat pe Dumnezeu să nu mă lase și să mă lumi-
neze în orice privință.” 
q „Având în vedere faptul că m-am născut cu 
„Dumnezeu în casă” L-a făcut mai imposibil de 

Finalul 
Școlii Misionare  
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văzut, chiar dacă El era acolo. Dacă până acum 
Dumnezeu însemna doar acea ființă care nu mă 
lăsa să fac ce vreau, acum începe să Se descopere 
ca un Prieten. Practic, îmi doresc să-L iubesc 
neîncetat!”
q „Relația mea cu Dumnezeu nu este așa cum 
mi-aș dori să fie. Uneori inima mea este plină de 
pace și bucurie, alte ori este plină de întristare și 
deznădejde. De multe ori uit să comunic cu El 
și acest lucru mă îndepărtează și mă așază în fața 
ispitelor... Mă bucur enorm că știu că mă iubește, 
așa păcătoasă cum sunt, și aș dori să mă apropii tot 
mai mult de El și să-L iubesc cu toată ființa mea.”
q „Relația mea cu Dumnezeu este unică. El îmi 
este prieten și sfătuitor, dar și Dumnezeu și Creator. 
Dumnezeu reprezintă primul obiectiv al vieții mele 
și cred că doar El mă poate ajuta să înving păcatul 
din viața mea și să mă bucur de o viață liberă. Caut 
să petrec timp în fiecare dimineață cu El în studiu 
și meditație. Caut să experimentez dragostea și pu-
terea în fiecare zi, pentru a-mi întări credința. Când 
am ocazie mă bucur să împărtășesc experiențele cu 
El și lucrurile prin care m-a impresionat. Caut să 
transmit oamenilor iubirea Sa prin amabilitate și 
bună-dispoziția mea. Viața de credință este unică 
pentru fiecare, dar cu Isus e biruitoare.”
q „Relația mea cu Dumnezeu este asemenea 
celei a unui tată cu fiul său. Deși copilul își iubește 
tatăl, uneori cade. Cel mai minunat este că El nu 
mă lasă niciodată. Dacă Îi cer ajutor, El e mereu 
gata să mi-l dea... Personal, simt ajutorul Lui în 
fiecare zi. Câteodată mă simt atât de nevrednic 
și observ cum în acele momente de încercare, el 

revoltă totul în mod incredibil. În scris e greu să 
desciu pe scurt experiența, dar viața împreună cu 
El este cea mai perfectă. Dacă aloci timp pentru 
conversație, El îți va spune pașii pe care trebuie să-i 
faci... Cel mai frumos sentiment al creștinului este 
să vadă ispita biruită prin Isus. Să simți supraome-
nescul. Domnul să ne crească în credință și să ne 
ajute să ajungem în Cer. Amin!”
q „Pentru mine Dumnezeu este Cel care mă 
iubește și pune valoare pe sufletul meu, chiar dacă 
nu sunt un copil tocmai bun și ascultător... În mod 
practic trebuie să învăț să mă conducă și să nu mai 
încerc ca prin propria mea putere să câștig bătălia 
cu mine însumi.”
q „Relația mea cu Dumnezeu nu este încă 
asemenea unui creștin adevărat. Când vin încercări 
sau apar piedici, când nu primesc răspuns la rugă-
ciune, există tendința de a cădea în extreme. Totuși 
Dumnezeu știe când și cum să îmi răspundă. 
Consider că încă mai am de lucrat în experiența cu 
El și mă străduiesc să am o relație cât mai apropiată 
și sinceră cu Dumnezeu.” 
q „Pentru mine Dumnezeu este ca un tată care 
are grijă de copilul lui. Uneori am senzația că am 
fost părăsit, că nu mă mai ajută, dar în final observ 
că tot răul pe care l-am considerat a fi rău, este un 
bine pentru mine. Este minunat să comunici cu El 
în rugăciune, să-L porți mereu în gând, să ai pare 
în suflet știind că pentru orice ți s-ar întâmpla, 
există un motiv. Îl rog pe Dumnezeu să mă facă o 
unealtă bună în mâna Sa.”
q „Fiecare zi o încep cu rugăciune, cerând 
călăuză pentru acea zi. În timpul zilei și seara îi 
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cer să mă ierte de păcate. Apoi îi mulțumesc că e 
mereu cu mine.”
q „Relația mea cu Dumnezeu funcționează 
prin comuniunea cu El prin rugăciune și studiul 
Cuvântului Său. El mă călăuzește în fiecare zi și 
simt cum se implică în viața mea, deși neglijez une-
ori studiu și nu mă rog suficient. Uneori nu înțeleg 
de ce îngăduie să am probleme, dar văd apoi că tot 
El le rezolvă într-un mod în care nu mă așteptam.”
q „Nu cred că aș putea să trăiesc fără prezența 
lui Dumnezeu în viața mea. Chiar dacă trec prin 
probleme, prin necazuri, eu știu că El este la cârmă 
și că totul se face după voia Lui. Este un sentiment 
plăcut să știi că Domnul este ajutorul tău, să știi că 
cel care deține controlul a tot, care este omniscient, 
omnipotent și omniprezent este alături de tine 
să îți dea o mână de ajutor. Nu aș putea să adorm 
liniștit dacă nu aș ști că El veghează asupra mea. 
Am văzut intervenția lui Dumnezeu de multe ori în 
viața mea. Deși mi-a salvat viața de câteva ori, I-am 
simțit prezența și în lucruri aparent neînsemnate, 
dar care pentru mine sunt importante. M-a asigurat 
de prezența Sa alături de mine. Am observat că deși 
Domnul este totdeauna gata să mă ajute, dezvolta-
rea mea depinde de cât de strânsă este relația cu El. 
Dacă petrec mai mult timp studiind și rugându-mă, 
pot face față mai ușor provocărilor de orice fel.”
q „Isus înseamnă totul în viața mea. Este totul 
pentru că prin El viața mea și starea mea actuală 
poate fi schimbată. Îmi doresc să fiu asemenea Lui, 
chipul Lui să fie reflectat în Mine – să pot să Îl 
dau oamenilor pe Hristos, pentru că ei au nevoie 
de El, nu de mine. Îmi doresc ca această relație să 
funcționeze zi de zi...”

q „De când am început să-L caut pe Dumne-
zeu, văd cum mâna Sa lucrează în fiecare zi, pentru 
formarea caracterului care am nevoie, pentru a 
fi alături de cei mântuiți. Știu că mai are mult 
de șlefuit, însă știu că El poate și sunt convins 
că și ochii mei Îl vor vedea pe norii cerului. Îi 
mulțumesc în fiecare zi că El mă acceptă așa cum 
sunt și că îmi poate oferi iertare.”
q „Dumnezeu este un Prieten adevărat. Alături 
de El niciodată nu te simți singur. Da, trebuie să 
recunosc că nu e o relație perfectă. De multe ori 
îmi dau seama că petrec prea mult timp cu lucruri 
care nu sunt de o importanță veșnică, însă mo-
mentele petrecute alături de Dumnezeu sunt unice 
și mă fac să mă simt plină. E atât de frumos să Îi 
încredințez lui Dumnezeu toate grijile și să cred că 
El va găsi rezolvare pentru fiecare problemă. Poate 
nu în momentul în care aștept sau în modul în care 
cred eu. Atunci când sunt tentată să îmi impun 
dorințele, mă rog să îmi dea dispoziția să accept 
planul Său. E așa frumos să știu că pot sta liniștită 
pentru că El știe exact ce face! Ajutorul Său ori de 
câte ori îl cer și Cuvântul Său, îmi dau fiori uneori. 
Cum poate un Dumnezeu atât de mare să aibă în 
vedere fiecare problemă de mică sau mare însem-
nătate a unei ființe păcătoase! E uimitor Dumne-
zeu! Îmi doresc să petrec mai mult timp cu El!” 
q „Dumnezeu este Cel în care mă încred și sper că 
îmi va da ajutor și mântuirea. Lui mă rog în fiecare zi.”

Le dorim ca Dumnezeu să-i conducă în 
siguranță spre Patria Cerească. Fie ca tot ce au 
acumulat la cursurile școlii misionare să le serveas-
că drept repere în viață și la rândul lor să fie bune 
călăuze pentru alții.
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Ziua păcii depline
30 iulie, 2017

Pentru o mai bună cunoaștere și pentru a 
răspunde cât mai punctat așteptărilor de la noi, am 
rugat participanții la Cursul de Sănătate din Alba-
Iulia să completeze un test. La întrebarea ce subiecte 
de terapie doresc prezentate în viitor, mulți dintre 
dânșii au răspuns... o ieșire în natură. Aglomerați de 
responsabilitățile existenței, ne-am făcut totuși timp 
să căutăm o locație convenabilă. 

Nu era ușor de găsit, întrucât o doream situată 
într-o zonă frumoasă, apropiată în distanță de 
Alba-Iulia, să aibă liniște prin preajmă, să fie acolo 
și posibilități de evadare în natură, să curgă nu 
departe un râu, iar pe lângă sala mare, luminoasă 
și încăpătoare a întâlnirii, să avem la dispoziție o 
bucătărie dotată și confortabilă, care să ne permită 
organizarea și pregătirea unei mese comune. Mai 
doream și să fie un timp frumos, cu soare, dar 
să avem în apropiere umbră de pomi și drumul 
să aibă acces până la cabană. Eram conștienți că 
pretențiile ne sunt exagerat de multe, dar fiecare 
dintre ele era bine motivată. Ne-am rugat și am 
cerut ajutor de la Dumnezeu pentru găsirea acestei 
locații și am început să parcurgem Țara Moților 
căutând împlinirea dorinței noastre. Timp de câ-
teva săptămâni am văzut multe locații, dar băteam 
mereu pasul pe loc. Ori erau prea departe, ori prea 
aglomerate, ori inadecvate în confort, ori prea gă-
lăgioase, locațiile pe care le vedeam ne produceau o 
continuă dezamăgire. Într-o zi însă, o revelație, ca 
un răspuns sigur al rugăciunilor noastre, ne-a fixat 
atenția pe locația Roica, o tabără de elevi situată 
pe râul Galdei, aproape de cheile cu același nume. 
În acest cadru de adevărat Paradis, fiecare dintre 
exigențele noastre își găsea cu prisosință răspuns. 
Clădirea principală era situată într-o poiană largă, 
ușor ridicată pe o movilă bine terasată, șoseaua de 
acces era doar la câțiva metri de poarta de intrare, 
iar râul curgea, străjuit de copaci înalți și bătrâni, 
la o aruncătură de piatră de terasa cabanei. Poiana 
de pe malul râului era așternută cu un covor întins 

de plante medicinale, curate și viguroase, invitație 
deschisă la o oră practică de fitoterapie. 

Odată ales locul, am mai fixat doar data excur-
siei și am trimis invitație cursanților. Prietena noas-
tră din Alba-Iulia, Monica Sasz, s-a dovedit o bună, 
răbdătoare și tenace organizatoare a transportului 
celor care doreau să participe la excursie. Și n-au fost 
puțini și nu a fost deloc ușor! Felicitări, Monica, ai 
făcut treabă bună!

Cum aveam însă și la Făgăraș prieteni cursanți 
interesați de o ieșire în natură, am discutat între 
noi, în echipa de organizare, și am concluzionat 
că putem să răspundem solicitărilor rezultate din 
unirea cele două grupuri, cel din Făgăraș cu cel din 
Alba-Iulia. Am făcut această joncțiune luând în cal-
cul avantajul cunoașterii reciproce și a schimburilor 
de experiențe, suprapus pe încurajarea că, în drumul 
spre sănătate și spre Dumnezeu, niciunul dintre noi 
nu trebuie nici măcar o clipă să simtă că este singur, 
ci trebuie să știe că mai sunt o mulțime ca noi, care 
tind și luptă pentru același ideal. 

Așa după cum ne-am rugat, ziua aleasă pentru 
excursie a avut un senin și o revărsare de soare cum 
de puține ori ți-e dat să vezi. Din Mândra, Făgăraș, 
Cârțișoara, Porumbacu și Avrig, toată echipa orga-
nizatoare ne-am încolonat cu mașinile pe drumul 
național și am mers dis de dimineață la Roica, 
pregătind și așteptând sosirea celor două grupuri de 
prieteni cursanți. 
Când au început 
să coboare din 
autobuz, micro-
buze și mașini 
personale, toți 
erau siderați de 
seninul zilei și 
de frumusețea 
locului. Sala 
încăpătoare, 
luminoasă și 
curată își aștepta 

„Pace avem când ne simțim trudiți, / La pieptul Lui noi suntem ocrotiți.” (Vers din cântec)
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oaspeții cu minunate aranjamente florale din plante 
de pădure proaspăt culese și combinate cu măiestrie 
de Dorina, colega noastră de echipă. Mulțumim, 
Dorina! Ne-ai bucurat ochii și sufletele!

În timp ce invitații se obișnuiau treptat cu ver-
ticalitatea piscurilor stâncoase, cu apa curată a râu-
lui și cu noul cămin, echipa noastră s-a împărțit în 
două: soțiile au trecut la bucătărie, plănuind și pre-
gătind prânzul pentru cei aproape o sută de invitați 
care erau deja sosiți, iar bărbații au rămas afară, în 
poiana inundată de soarele dimineții, socializând 
cu noii veniți, cu șoferii mașinilor de transport și cu 
responsabilii administratori ai locației. Când, după 
un scurt timp de acomodare, am invitat pe toți în 
sală pentru începerea programului, doamnele și 
domnii care intrau aveau brațele încărcate de plan-
te medicinale, zâmbete pe față și erau bine dispuși 
să asculte, dar și să povestească. În fața unei atât de 
mari destinderi, programul stabilit inițial a căzut, 
bineînțeles. A fost prezentată o relatare despre pri-
ceperea unui băiețel anonim din Insulele Vanuatu, 
care, prin combinații de plante, rădăcini și argilă, 
a salvat viața unui român, prietenul său de câteva 
săptămâni, ce construia un dispensar pe insulă. Re-
latarea era de fapt, o invitație la cunoașterea naturii, 
a remediilor ei și la aprofundarea înțelepciunii de 
vindecare ce vine de la Dumnezeu. S-au cântat 
multe cântece creștine, fiecare invitat având textele 
scrise pe o culegere de câteva pagini așezată pe 
masă, în fața sa. Ferestrele deschise, aerul curat de 
munte, ușa dată de perete, lumina soarelui ce inun-
da sala și care cuprindea în strălucire și căldură toa-
tă poiana, împletită cu ritmul și acordurile muzicii 
creștine, precum și bucuria din inimile invitaților 
au dăruit întregii întâlniri, încă de la început, o 

atmosferă de deosebită și înălțătoare sărbătoare. 
Cuvintele Bibliei, într-o scurtă prezentare făcută 
de pastorul Simion Mureșan au reliefat noblețea 
și spiritualitatea oferită omului de contactul cu 
natura și cu Creatorul ei. Exemplul lui Moise, care, 
în urma șederii între munți a dobândit abilitatea 
de conducător al poporului ales de Dumnezeu, a 
fost evocat ca subiect de luare-aminte. Terminarea 
programului spiritual s-a făcut prin intonarea 
unui ultim cântec și o rugăciune de recunoștință și 
binecuvântare, invitații invadând din nou poiana 
și malul râului, pentru a degaja sala în vederea 
pregătirii mesei. Surorile Nica Moldovan și fiica ei, 
Monica, împreună cu Dina Sârbu, au lucrat toată 
noaptea și au pregătit mai multe sute de sărmăluțe, 
care erau acum calde și aburinde, bucurând ochii 
și invitând ademenitor la masă. Mulțumiri pentru 
răsfățul gustului! Combinațiile de pateuri vegetale, 
sarmale, cartofi fierți și salate de crudități, ofe-
reau un regal de culori și arome. Peste mulțimea 
de invitați strânsă în jurul meselor încărcate cu 
bunătăți ce aveau asupra lor binecuvântarea lui 
Dumnezeu încă de la Creațiune, s-a așternut, într-
un mod plăcut, tăcerea. Oamenii tăceau și mâncau, 
mulțumiți de bunătatea și abundența meniului. 
O rumoare produsă de discuții a devenit apoi 
tot mai puternică, pe măsură ce saturația cuprin-
dea invitații. Comesenii au părăsit sala de mese 
exprimându-și aprecierea și recunoștința pentru 
căldura ospitalității și savoarea mâncărurilor. 

S-a făcut apoi o invitație la plimbare. Pe 
râu în sus, la doar doi-trei kilometrii, ne chema, 
ademenitor de frumos Defileul și Cheile Galdei. 
Grupuri, grupuri, invitații din Alba-Iulia cu cei 
din Făgăraș, s-au amestecat, discutând timid sau 
aprins, vorbind despre familii, despre sănătate, 
despre tratamente naturiste sau despre căutările lor 
după Dumnezeu. Lângă noi, o tânără și priete-
noasă doamnă din Alba, crescută în satul situat 
dincolo de muntele pe lângă care treceam, ne 
vorbea cu dragoste despre copilăria ei, de educația 
curată pe care i-a dat-o mama sa, despre credința 
luminoasă pe care o păstrează în suflet încă din 
acel timp, în pofida sărăciei trăită în primii ani 
de viață și a dificultăților de mai târziu. La câteva 
zeci de metri, lângă balustrada unui pod, un mic 
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grup dintre invitații noștri fredonau refrenul unui 
cântec pe care tocmai îl cântaserăm cu toții în sală. 
Pe marginea drumului, câteva doamne culegeau 
brânca-ursului, în timp ce altele erau încântate de 
diversitatea mentei sălbatice. Lângă munte, având 
cheile Galdei în spate, câțiva dintre tinerii noștri 
se fotografiau, încântați de unicitatea și măreția 
peisajului, în timp ce alții se plimbau desculți prin 
albia râului. Pe bune, toți am fi dorit să strigăm 
atunci, cu toată puterea: „Clipă, rămâi!”.

Ne-am întors la tabără obosiți, încălziți, 
fericiți și ușor întristați. Eram obosiți de parcurge-
rea unui număr considerabil de kilometri, încălziți 
de bogăția de lumină și căldură a soarelui de mun-
te, fericiți de curăția și frumusețea piscurilor de 
lângă noi și, ușor întristați deoarece se apropia ora 
de plecare. Când unii după alții ne-am apropiat de 
terasa cabanei, o bucurie exprimată prin exclamații 
de uimire ne-a cuprins pe toți. Pe mesele ame-
najate pe terasă ne așteptau platouri întinse cu 
cozonaci și fructe, recompensă dulce-răcoritoare a 
celor ce-au obosit făcând mișcare. Alte asocieri de 
persoane, alte cunoștințe făcute, alte discuții, alte 
teme au fost abordate. 

Fotografia de grup a fost realizată cu greu, 
deoarece bucuria reciprocă dădea parcă aripi tutu-
ror. Veneau, plecau, mergeau la mașini, veneau din 
nou, până când am ales să fotografiem doar pe cei 
care sunt prezenți, cu părere de rău pentru absența 
celor migratori. 

Privesc acum această fotografie și o iau ca pe o 
probă reală a unei zile în care toți am fost fericiți. A 
fost o zi de pace, o zi în care fiecare dintre noi a iubit 
pe toți ceilalți, în care ne-am simțit inimile debor-
dante de atât de multă frumusețe și sufletele hrănite 
cu hrană cerească. A fost o zi a cunoașterii reciproce, 
a apropierii unii de alții și a tuturor, de Dumnezeu.

Și... a mai fost o zi, o zi întreagă, fără semnal 
la telefoanele mobile. Panica de la început, când 
fiecare dorea să-i anunțe pe ai săi de buna sosire 
și nu reușea, din lipsă de semnal, s-a transformat 
treptat în liniște, apoi în senin și mai târziu, în pace. 
Da, prieteni cursanți, am trăit împreună o zi a păcii 
depline, în prezența lui Dumnezeu. Vă vom dărui 
fiecăruia câte o fotografie mărită a grupului, pentru 
a o transforma în piatră de aducere-aminte și să 
rostim împreună, precum profetul odinioară: „Până 
aici Domnul ne-a ajuta!”(1 Samuel 7, 12).

 Vă iubim mult și ne rugăm pentru sănătatea 
Dumneavoastră fizică și spirituală.

Cu dragoste creştină, echipa de sănătate  
a Conferinței Ardealul de Sud, Viorica Truța

P.S. Am primit ulterior un mesaj: „Nicio-
dată nu am auzit cântece mai frumoase ca cele 
de ieri. Aveam textul în față, aș fi dorit să cânt 
și eu cu inimă, ca ceilalți, dar nu puteam din 
cauza emoțiilor. Când am auzit toată sala aceea 
cântând, m-au luat fiori. De bucurie, m-au înecat 
lacrimile. A fost o zi minunată!”
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F                                                 rații din comunitatea București au salutat 
cu bucurie decizia Anei de a face legământ 
cu Dumnezeu și a se atașa poporului Său. 
Ceremonia de botez a avut loc în data de 

23 iulie 2017 în râul Argeș.
„Citind în Biblie am înțeles că omul înainte 

de botez are nevoie să-L cunoască pe Domnul Isus 
și să creadă în ceea ce El a făcut pentru întreaga 
omenire. Versetul „Crede în Domnul Isus și vei 
fi mântuit, tu și casa ta” (Fapte 16:31),  la fel ca și 
celelalte texte biblice care ne învață despre botez, 
ne arată că doar cei capabili să audă Evanghelia și 
să o creadă, pot fi botezați. 

Botez în București
Fiindcă vestea cea bună mi-a fost vestită am 

decis să-L urmez pe Hristos, iar omul cel vechi a 
fost răstignit împreună cu El, botezul fiind ocazia 
în care am putut face publică această decizie. 

Botezul este doar începutul, iar salvarea nu 
este garantată de acesta; de aceea apostolul Pavel 
ne îndeamnă: „după cum totdeauna ați fost ascul-
tători, duceți până la capăt mântuirea, cu frică și 
cutremur.” (Filipeni 2:12).”

Ne rugăm ca Dumnezeu să o călăuzească 
pe tânăra Ana, ajutând-o să fie un exemplu și o 
lumină printre prieteni și colegi. 

Ziua de 8 octombrie 2017 a fost o zi specială pentru frații din comunitatea Florești, județul Giur-
giu, dar și o zi de mare bucurie pentru îngerii care suntem siguri că au participat la ceremonia de 
botez, prin intermediul căreia un nou membru s-a atașat micului grup de credincioși din acest 
loc. 

Tânăra Emanuela Mihaela Pătrașcu și-a mărturisit credința în fața martorilor văzuți și nevăzuți, 
exprimându-și dorința de a-L urma pe Domnul Isus Hristos pentru tot restul vieții.

Îl rugăm pe Dumnezeu să-i călăuzească pașii și să o ajute să fie o mică luminiță în mijlocul lumii întu-
necate în care trăim cu toții, răspândind în orice moment raze de speranță și făcând cunoscut caracterul 
lui Dumnezeu, printr-o purtare blândă și evlavioasă.  

Botez la Florești, 
Giurgiu
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P robabil că mulți dintre voi ați  
     fost la mare și ați văzut pes-  
   căruși. În special pe țărmul Mării 
Negre păsările acestea decorează 

litoralul, zburând gălăgioase deasupra țărmului. 
Câți dintre voi ați auzit de albatros? Există 

o specie de păsări cu această denumire, păsări 
care pot fi întâlnite începând cu regiunile 
arctice până la tropice. Dintre acestea se disting 
Albatroșii călători, cei mai mari din familia lor, 
renumiți prin zborul grațios pe care-l au, prin 
rezistența la zbor și prin durata lungă de viață 
(trăiesc aproximativ 23 de ani). 

Ceea ce-l deosebește pe albatros de pescăruș 
este nu numai culoarea penelor, ci și corpul său 
atletic cu o construcție uimitoare, făcut parcă 
să zboare continuu. Deschiderea mare a aripilor 
lor (ajungând până la 3,7 m) le dă posibilitatea 
să se mențină în zbor (să planeze), fără a da din 
aripi, așa cum procedează majoritatea păsărilor. 
Ei obișnuiesc să zboare în linii cotite, șerpuite, 
captând vântul sub aripile lor, de care se ajută 
pentru a se ridica tot mai sus. 

Albatros - pescăruş
Dacă pescărușii se mulțumesc prin a rămâne 

pe țărmuri și a se odihni pe pontoanele din port, 
albatroșii au aspirații înalte, zburând mai sus, 
tot mai sus. 

Am putea folosi caracteristicile celor două 
păsări, aplicându-le la noi, oamenii. Unii ne 
putem compara cu pescărușii care, deși au aripi, 
aleg să stea mai mult în prejma țărmului. Altfel 
spus, există oameni care, deși au fost înzestrați 
cu daruri și talente deosebite, nu le folosesc. 
Ei se mulțumesc să trăiască doar pentru sine, 
nefăcând aproape nimic pentru cei din jur. Ei 
nu doresc să aprofundeze lucrurile, să învețe să 
facă mai multe, să cunoască mai mult. 

Este de dorit însă ca, asemenea albatrosului 
călător, să ne propunem să „zburăm” mai sus, 
tot mai sus. Nu este vorba de un zbor propriu 
zis, ci un zbor al cunoașterii continue, un zbor 
al cercetării. 

Dragi copii, nu vă lăsați răpuși de lene și 
nepăsare! Dumnezeu vă vrea asemenea păsă-
rilor care doresc să se avânte tot mai sus. Cu 
cât cunoaștem mai mult din vasta minunăție 
creată de Dumnezeu, care este lumea noastră 
și Universul întreg, Îl vom admira mai mult pe 
Creator, Îl vom iubi mai mult, Îl vom prețui mai 
mult, conștienți fiind că, deși este atât de Măreț 
și Puternic, ne poartă de grijă, nouă, unor ființe 
așa mici și neînsemnate.
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