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Editorii

M
enită să susțină un edificiu, temelia se 
dovedește a fi cea mai importantă piesă 
din structura de rezistență a unei clădiri. 
Scăderea capacității ei de susținere va 

pune în pericol întreaga construcție, existând pe-
ricolul ca ea să nu mai poată rămâne în picioare. 

Trăim într-o lume a modernismului în care 
tehnologia de prim rang asigură stabilitate maximă 
oricărei realizări. Testate și verificate cu instrumente 
de înaltă performanță, operele umane sfidează orice 
amenințare, îndrăznind să spere că durabilitatea 
lor nu poate fi exprimată în ani. De cealaltă parte 
se crede, din ce în ce mai mult că fără anumite 
lucruri „nu se poate”. Bazându-se pe propriile 
invenții, oamenii din zilele noastre au din ce în 
ce mai mult tendința să se încreadă în propriile 
înfăptuiri, scoțând din calcul pe Cel care le-a dăruit 
înțelepciune și putere. Apoi, când vrăjmașul, ale 
cărui lațuri nu le putem neglija, ne derulează în fața 
ochilor „minunile lumii”, pretinzând că-i aparțin 
și că succesul nostru depinde de intrarea în posesia 
lor, rămânem o clipă pe gânduri, punându-ne serios 
întrebarea: Să mă închin sau nu în fața lui? 

Pentru început ideea de a te închina lui Satan 
este îngrozitoare. Teama de eșec însă ne poate 
așeza pe un teren nesigur, pe care vrăjmașul îl 
clatină cu mai multă putere. 

„Și, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai 
facă cel neprihănit?” (Psalmii 11:3). La această 
întrebare putem da un răspuns prompt sau să 
rămânem înspăimântați, spunându-ne: Chiar așa 
este! Acum ce mă mai fac?

Răspunsul hotărât care ne va scoate din 
încurcătură este bazat pe stabilirea naturii temeliei. 
Pe ce ți-ai întemeiat credința? Ești zidit pe temelia 
apostolilor și prorocilor, având ca piatră din capul 

unghiului pe Domnul Hristos (Efeseni 2:20)? Ce 
face cel neprihănit când se surpă temelia? Nimic. 
Temelia lui nu se surpă, pentru că este trainică. El 
se bazează pe făgăduințele cuvântului lui Dumne-
zeu care nu dau greș și nu dezamăgesc. Ce contea-
ză cât de tare bate vântul, dacă temelia este solidă!

Atmosfera aparent pașnică în care trăim 
reprezintă, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, 
„liniștea dinaintea furtunii”. În curând credința 
noastră va fi probată și existența rezervei de ulei 
pentru candelele noastre va fi verificată. 

Chiar dacă nu ne place să recunoaștem, 
problema valabilității legii lui Dumnezeu este 
pusă în cumpănă în mințile multora. Prin fapte 
sau cuvinte demonstrăm că nu ne putem încrede 
deplin în Cel care are putere să ne asigure totul și, 
mustrați încă de conștiința din ce în ce mai slabă, 
inventăm refugii pentru a ne susține noile păreri 
despre existență și supraviețuire. Dacă în zile noas-
tre, când păstrarea Sabatului nu a fost încă impusă 
printr-o lege, există creștini Sabatiști care cred 
că nu poți să te descurci dacă ceri să ți se acorde 
respectarea zilei de la apus la apus, așa cum cere 
Dumnezeu, ce așteptări avem de la viitorul din ce 
în ce mai constrângător? 

Siguranța este la Dumnezeu. Asemenea 
tinerilor din câmpia Dura, să spunem cu hotă-
râre: „Știm că va interveni... și chiar dacă nu o va 
face, tot în El mă voi încrede”. Vin legi împotriva 
noastră, dar noi vom merge înainte „în ciuda legii”, 
încrezându-ne fără rezervă în Cel care va fi cu noi, 
așa cum ne-a promis: 

 „Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere 
de foame...” (Proverbe 10:3 p.p.).

„Numele Domnului este un turn tare; cel nepri-
hănit fuge în el și stă la adăpost.” (Proverbe 18:10).

„Și, când se surpă temeliile,  
ce ar putea să mai facă cel neprihănit?” (Psalmii 11:3).

Când se surpă temelia...
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Sola Scriptura

Marius Stroia

Noi nu facem politică! Și e corect așa. 
Dar, fie că ne convine sau nu, via-
ţa noastră este influenţată de către 
aceasta. În timpuri de pace, efectele se 

simt prin nivelul de trai, stabilitate și siguranţă, 
iar în timpuri tumultoase, mult mai dramatic, 
prin evenimente traumatizante, precum războaie, 
revoluţii, frământări sociale, cu consecinţele lor 
nefaste în toate planurile existenţiale.

În aceste timpuri ale globalizării, însă, atât 
politica internă, cât și cea externă pot avea un 
impact serios asupra cetăţenilor: Conflictele 
și frământările sociale din ţări aflate la mii de 
kilometri distanţă își produc efectul în Europa, 
afectând stabilitatea socială și economică a unor 
ţări considerate prospere, care ajung să fie confrun-
tate cu serioase probleme în plan social, economic 
și de securitate, datorită fluxului de refugiaţi, 
care încearcă disperaţi să supravieţuiască, sfidând 
toate barierele geografice și politice. Și, deși a fost 
deja absorbit un număr considerabil de asemenea 
persoane, problema nu pare deloc să scadă în in-
tensitate, ci este, dimpotrivă, în continuă creștere, 

ceea ce l-a determinat pe Primul Ministru al Italiei 
să adreseze apeluri ultimative Uniunii Europene, 
întrucât, alături de Grecia, ţara sa este adesea prima 
destinaţie a mulţimilor venite pe mare. Atitudinea 
faţă de această chestiune, tinde să scindeze Uniu-
nea Europeană, în condiţiile în care o serie întreagă 
de ţări refuză a accepta cotele de refugiaţi ce le-au 
fost impuse de UE, mergându-se până acolo, încât, 
se fac demersuri în vederea trimiterii armatei la 
graniţe, pentru a se apăra de „invadatori”, între-
zărindu-se posibilitatea ca Brexitul Marii Britanii 
să fie urmat de retragerea altor state din Uniunea 
Europeană, a cărei politică în diverse domenii le 
nemulţumește și sunt privite ca o imixtiune în 
suveranitatea statală proprie.

Ascensiunea la putere, respectiv dobândirea 
de prerogative sporite ale unor președinţi naţio-
naliști și vrăjmași ai presei libere, precum Donald 
Trump în SUA sau Erdogan în Turcia, face ca 
Alianţa NATO să nu mai prezinte garanţii de 
securitate membrilor ei și să se afle, și ea, într-o 
serioasă criză, dacă nu chiar în prag de destrămare, 
ceea ce poate aduce schimbări conjuncturale majo-
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re pe scena geo-politică a lumii – toate acestea, în 
timp ce Coreea de Nord își continuă seria de pro-
vocări și ameninţări nevoalate, la adresa Americii și 
aliaţilor săi.

În tot acest timp, politicieni mai mari sau mai 
mici sunt preocupaţi de redefinirea termenului de 
căsătorie, în vederea extinderii sferei acesteia și la 
parteneri de același sex – propuneri în acest sens 
fiind deja incluse pe agenda parlamentelor din 
diverse ţări europene. Paralel cu aceasta, asistăm la 
acţiuni abuzive asupra familiilor care se strădu-
iesc să dea o educaţie creștină copiilor lor, aceștia 
fiind luaţi cu forţa de la părinţi și daţi în îngrijire 
instituţiilor abilitate, care urmează să-i „plaseze” 
în alte familii – acestea putând fi alcătuite după 
„modelul tradiţional” dintr-un bărbat și o femeie, 
sau după alte formule mai moderne, din parteneri 
de același sex.

În plan religios, Biserica Catolică renunţă la 
conservatorismul său de secole, și își deschide por-
ţile spre acceptarea noilor forme de convieţuire, 
deja devenite legale în principalele ţări dezvoltate 
ale lumii. Mai mult, în afirmaţiile sale oficiale, 
aceeași Biserică prezintă istoria creaţiunii ca pe 
o legendă, încercând să relativizeze creaţiunea și 
implicaţiile fundamentale ale principiilor acesteia. 
Dacă, din partea Bisericii Catolice nimic nu ne-ar 
mai putea surprinde, din partea celorlalte denomi-
naţiuni, partenere cu aceasta în forurile ecumenice, 

surprind concesiile nesperate, făcute catolicilor, 
precum și ușurinţa cu care principiile protestante 
sunt trecute sub tăcere, dacă nu chiar abandonate 
total, în condiţiile unei relativizări generalizate a 
afirmaţiilor clare ale Scripturii.

Și, văzând apostazia generalizată din jur, 
ţinând cont de avertismentul biblic, conform 
căruia, „cine crede că stă în picioare, să ia seama 
să nu cadă”, am face bine ca astăzi, la 500 de ani 
de la declanșarea Reformei lui Martin Luther, să 
luăm aminte cu sfinţenie la principiul fundamen-
tal al acesteia - „Sola Scriptura” – , să ne revizuim 
atitudinile și să ne ferim a repeta greșelile înce-
tăţenite în jurul nostru prin înlocuirea unui „așa 
zice Domnul” cu un „așa zice omul”, și, cu atât 
mai mult, de încumetarea blasfemiatoare de a le 
impune altora ca practică de credinţă, în virtutea 
unei pretinse autorităţi, cu care Dumnezeu nu l-a 
înzestrat niciodată pe om! Doar nealterând textul 
Scripturii și sensul inerent al acesteia, vom putea 
rămâne în favoarea lui Dumnezeu și îndeplini 
lucrarea de reformă veritabilă, prin încredinţarea 
căreia, Dumnezeu ne-a onorat peste măsură! 
Doar astfel vom mai putea purta pe bună dreptate, 
numele de Mișcare de Reformă, în caz contrar, 
adoptând metode și practici ale bisericilor din jur, 
riscăm să devenim părtași la judecăţile ce se vor 
abate asupra lor.
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Când Adam și Eva au fost creați de 
Dumnezeu erau fără păcat și „erau îm-
brăcaţi cu un acoperământ de lumină  

                 și slavă, așa cum poartă îngerii. Atâta 
vreme cât au trăit în ascultare de Dumnezeu, 
acest acoperământ de lumină a continuat să-i 
înveșmânteze”. (Patriarhi și profeți, pg. 45). 

Odată cu căderea în păcat această slavă i-a 
părăsit dar, Dumnezeu în mila și îndurarea Sa, 
nu i-a abandonat pe primii noștri părinți. „La 
poarta Paradisului, păzită de heruvimi, se desco-
perea slava divină. Aici veneau Adam și fiii săi să 
se închine lui Dumnezeu. Aici ei și-au reînnoit 
legământul de ascultare faţă de acea Lege pe 
care au călcat-o.” (Idem pg. 65). 

Astfel a continuat Dumnezeu să comunice 
cu omul păcătos până la potop, când grădina 
Eden a fost luată la cer. Și după potop slava lui 
Dumnezeu a continuat să se descopere celor 
care au dorit să o cunoască și să o aibă. Când 
Moise a cerut Domnului: „Arată-mi slava Ta!”, 
Domnul a fost binevoitor să i-o descopere. Mai 
târziu, în călătoria poporului Israel către țara 
promisă, Domnul Și-a „învăluit slava în stâlpul 
de nor și de foc”, urmând ca, mai apoi, să o 
„închidă” într-un chivot.

Chivotul acesta era pentru întregul popor 
centrul atenției, simbolul prezenței și călăuzirii 
lui Dumnezeu. „În toate călătoriile lui Israel, 
„chivotul legământului Domnului a pornit 
înaintea lor ... ca să le caute un loc de odihnă” 
(Numeri 10:33).” (Idem, pg. 375). Mai mult decât 
o călăuzire pe drum și oferirea unui loc de odih-
nă, chivotul – simbolul prezenței lui Dumnezeu 
– era un ajutor în luptele ce le purtau pentru cu-
cerirea țării făgăduite. Toate acestea se întâmplau 
în viața copiilor lui Israel cu condiția ascultării 
stricte de îndrumările divine, care erau transmise 

Unde este slava?
Fivi Picu

„Și-a dat slava pradă robiei, și măreția Lui în mâinile vrăjmașului.” (Psalmii 78:61).

lor prin Moise. Când alegeau să procedeze după 
planurile lor, rezultatul era înfrângere și moarte. 
Când „fără a ţine seama de hotărârea divină, 
izraeliţii s-au pregătit să pornească la cucerirea 
Canaanului,” deși „echipaţi cu armură și cu 
arme de luptă, erau, după aprecierea lor, cu totul 
pregătiţi pentru luptă, … înaintea lui Dumnezeu 
și a îndureraţilor Săi slujitori, ei erau întristător 
de nepregătiţi.” De ce? „Au plecat fără Moise, 
conducătorul rânduit de Dumnezeu, fără stâlpul 
de nor, preînchipuitor al faptului că Dumnezeu 
era cu ei, și fără chivotul legământului.”  Rezulta-
tul! „Atunci s-au coborât amaleciţii și canaaniţii, 
care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au 
tăiat în bucăţi până la Horma.” (Numeri 14:44, 
45). „Când, după aproape patruzeci de ani, le-a 
spus izraeliţilor să se suie și să ia Ierihonul, Dom-
nul le-a făgăduit că va merge cu ei. Chivotul, 
cuprinzând Legea Sa, era purtat în fruntea oștirii. 
Conducătorii rânduiţi pentru aceasta trebuia să 
îndrume mișcările lor, sub supravegherea divină. 
Cu o astfel de călăuzire, nu li se putea întâmpla 
niciun rău.” (Idem, pg. 393 și pg. 437). De data 
aceasta rezultatul a fost un succes remarcabil. 

Experiențele acestea trebuia să fie o 
învățătură pentru toate generațiile poporului 
lui Dumnezeu că succesul vine atunci când ei 
urmau să asculte cu strictețe de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Privind însă în istoria biblică con-
statăm cu durere că nu toți au luat învățătură 
din întâmplările trecutului și „au aruncat 
dispreț asupra poruncilor Sale, au desconsiderat 
cerințele lor și L-au întristat pe Duhul lui Dum-
nezeu, care era în mijlocul lor.” (Idem, pg. 584). 

Israel caută să biruiască pe o cale rea
În timpul marelui preot și judecător, Eli, 

„Israel a ieșit înaintea filistenilor, ca să lupte 
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împotriva lor. Au tăbărât lângă Eben-Ezer, și 
filistenii tăbărâseră la Afec”. Această expediţie 
războinică fusese întreprinsă de izraeliţi fără 
sfatul Domnului, fără colaborarea marelui preot 
sau a profetului. „Filistenii s-au așezat în linie 
de bătaie împotriva lui Israel, și lupta a început. 
Israel a fost bătut de filisteni, care au omorât pe 
câmpul de bătaie aproape patru mii de oameni.” 
Când oștile risipite și descurajate s-au întors în 
tabără, bătrânii lui Israel au zis: „Pentru ce ne-a 
lăsat Domnul să fim bătuţi astăzi de filisteni?” 
(Patriarhi și profeți, pg. 583).

„Aducându-și aminte de biruințele de 
altădată, aceasta le-a insuflat o nouă speranță și 
curaj și au trimis imediat să aducă chivotul de la 
Silo, „ca să vină în mijlocul nostru”, ziceau ei, „ca 
să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri”. Ei 
n-au ținut seama că numai Legea lui Dumnezeu, 
care era în chivot, constituia sfințenia chivotului 
și că prezența ei le va aduce prosperitate numai 
dacă ei vor asculta de ea.

Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, 
au aprobat cu nerăbdare propunerea de a 
aduce chivotul legământului în tabără. Fără 
consimțământul marelui preot, ei au intrat cu 
încumetare în Sfânta Sfintelor și au luat de acolo 
chivotul lui Dumnezeu. Plini de mândrie și 
încurajați de perspectiva unei biruințe rapide, ei 
au adus chivotul în tabără. Și poporul, văzând 
dovada prezenței lui Iehova după cum credeau 
ei, „a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat 
pământul”.” (C.B.V.T., 1 Samuel 4).

„Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de 
filisteni, și au zis: „Ce înseamnă strigătele acestea 
care răsună în tabăra evreilor?” Și au auzit că so-
sise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au 
temut, pentru că au crezut că Dumnezeu venise 
în tabără. „Vai de noi!”, au zis ei, „căci n-a fost așa 
ceva până acum. Vai de noi! Cine ne va izbăvi din 
mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii 
aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în 
pustiu. Întăriţi-vă și fiţi oameni, filistenilor, ca nu 
cumva să fiţi robi evreilor, cum v-au fost ei robi 
vouă: fiţi oameni și luptaţi!” (1 Samuel 4:6-9).

„Filistenii au năvălit într-un atac înverșunat 
care a avut ca urmare înfrângerea israeliţilor 

și o mare pierdere. Treizeci de mii de bărbaţi 
au rămas morţi pe câmpul de bătaie, chivotul 
legământului a fost luat, iar cei doi fii ai lui Eli 
au murit, luptând pentru apărarea lui.” (Patriarhi 
și profeți, pg. 583).

Când a auzit despre înfrângerea oștirii lui 
Israel și moartea copiilor săi, „oricât de îngrozi-
toare ar fi fost lucrurile acestea, Eli le putea în-
dura căci se aștepta la ele. Dar când cel ce aducea 
vestea spuse mai departe: „și chivotul Domnului 
a fost luat”, pe faţa lui se zugrăvi o expresie de 
groază ce nu poate fi descrisă. Gândul că păcate-
le lui L-au dezonorat atât de mult pe Dumnezeu 
și L-au determinat să-și retragă prezenţa din 
Israel era mai mult decât putea suporta; puterile 
l-au părăsit și el a căzut pe spate, lângă poartă, 
„și-a rupt ceafa și a murit”. (Idem, pg. 585). 

I-Cabod – Nu mai e slavă!
„Soţia lui Fineas, contrar ticăloșiei soţului 

ei, era o femeie care se temea de Dumnezeu. 
Moartea socrului și a soţului ei și, mai presus de 
toate, vestea luării chivotului legământului i-au 
pricinuit moartea. Ea și-a dat seama că și ultima 
nădejde pentru Israel fusese pierdută și i-a dat 
copilului pe care-l născuse în acea oră nefericită 
numele I-Cabod. I-Cabod înseamnă „Nu mai e 
slavă”. Odată cu ultima suflare, șopti încă o dată: 
„S-a dus slava lui Israel, căci chivotul lui Dum-
nezeu este luat”. (Patriarhi și profeți, pg. 585).

Cea mai mare nenorocire
„Israel fusese lovit de cea mai mare neno-

rocire posibilă. Chivotul lui Dumnezeu fusese 
capturat și se afla în stăpânirea vrăjmașilor. De 
fapt, mărirea se îndepărtase din Israel, întrucât 
simbolul prezenţei dăinuitoare a puterii Dom-
nului fusese luat din mijlocul lor. De acest chi-
vot sfânt erau legate cele mai minunate desco-
periri ale adevărului și puterii lui Dumnezeu. În 
vremurile trecute se câștigaseră mari biruinţe în 
luptă oriunde se arăta el… Dar de data aceasta el 
nu adusese biruinţa. Nu se dovedise a fi un scut 
și, de aceea, o mare întristare domnea în Israel.

Ei nu și-au dat seama că încrederea lor era 
doar o credinţă formală ce își pierduse puterea de 
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a se alipi strâns de Dumnezeu. Legea lui Dum-
nezeu, care era cuprinsă în chivotul legământu-
lui, era, de asemenea, un semn al prezenţei lui 
Dumnezeu… Cât timp au ascultat de sfintele 
porunci, Domnul a fost cu ei și a lucrat pentru ei 
prin nemărginita Lui putere; dar atunci când și-
au pus nădejdea în chivot, care pentru ei nu mai 
avea nicio legătură cu Domnul și nu L-au mai 
onorat pe Dumnezeu prin ascultare de voinţa Lui 
descoperită, chivotul nu le putea fi de mai mare 
folos decât oricare altă ladă. Ei priveau chivotul 
așa cum își priveau neamurile idolatre zeii, ca 
și cum el însuși ar fi posedat elementele puterii 
și mântuirii. Ei călcau Legea pe care o conţinea 
chivotul; chiar această adorare a lui conducea la 
formalism, făţărnicie și idolatrie. Păcatele i-au 
despărţit de Dumnezeu și El nu le putea oferi 
biruinţa până când nu se pocăiau și nu se lăsau de 
nelegiuirile lor.

Nu era suficient ca sanctuarul și chivotul 
legământului să fie în mijlocul poporului Israel. 
Nu era îndestulător ca preoţii să aducă jertfe, iar 
poporul să fie numit „copii ai lui Dumnezeu”… 
Fără harul Domnului Hristos, formele exteri-
oare ale religiei erau fără valoare pentru Israelul 
din vechime. La fel de lipsite de valoare sunt și 
pentru Israelul de astăzi.” (Patriarhi și profeți, pg. 
584 și pg. 590).

Șapte luni a stat chivotul la filisteni, după 
care Dumnezeu, în mod minunat, a readus chivo-
tul la poporul Său. În urma acestei experiențe era 
de așteptat ca poporul să învețe o lecție prețioasă, 
care să nu fie uitată niciodată. Dar, peste veacuri, 
istoria se repetă și poporul se depărtează iarăși 
de Dumnezeu. Atunci Dumnezeu face cunoscut 
planul Său unor oameni credincioși că Israel 
avea să meargă în robie, iar chivotul să fie ascuns 
pentru totdeauna. Și „acești oameni neprihăniți 
au mutat chivotul sfânt, conţinând tablele de 
piatră, cu jale și întristare, l-au închis într-o pește-
ră, unde avea să fie ascuns de poporul Israel, din 
cauza păcatelor lor și nu avea să le mai fie redat. 
Acest chivot sacru este încă tăinuit. Nu a fost 
deranjat niciodată de când a fost ascuns.” (Istoria 
mântuirii, pg. 195).

În timpul Domnului Hristos
După ce chivotul a fost retras și ascuns din 

mărețul Templu zidit de Solomon, chiar Tem-
plul a fost distrus ca o dovadă de nemulțumire a 
lui Dumnezeu față de poporul Său. Dar  „tem-
plul a fost reclădit, cu aproximativ 500 de ani 
înainte de nașterea lui Hristos, de către un 
popor care se întorsese într-o țară nelocuită și 
aproape pustie, după o robie de o viață întreagă. 
Se aflau printre ei bătrâni care văzuseră slava 
Templului lui Solomon și care plângeau la pune-
rea temeliei acestei clădiri noi, deoarece ea urma 
să fie inferioară celei dintâi.”

Și într-adevăr „templul al doilea nu-l egalase 
pe primul în măreție; nici nu fusese sfințit prin 
acele dovezi vizibile ale prezenței divine, care 
aparținuseră templului dintâi. Nu a fost nicio 
manifestare de putere supranaturală pentru a 
marca consacrarea lui. Niciun nor de slavă nu s-a 
văzut umplând sanctuarul nou înălțat. Nici foc 
din cer n-a coborât pentru a mistui jertfa de pe 
altar. Șechina nu mai exista între heruvimi în Lo-
cul preasfânt; chivotul, scaunul harului și Tablele 
Mărturiei nu se mai găseau acolo. Niciun glas n-a 
răsunat din cer pentru a face cunoscut preotului 
voia lui Dumnezeu.” Dar „Templul al doilea 
nu era onorat cu norul slavei lui Iehova, ci cu 
prezența vie a Aceluia în care locuiește trupește 
toată plinătatea Dumnezeirii – care este Dumne-
zeu Însuși manifestat în trup. „Dorința tuturor 
popoarelor” venise fără îndoială în templul Său 
atunci când Omul din Nazaret învăța și vindeca 
în curțile sfinte. Prin prezența lui Hristos, și 
numai prin aceasta, cel de al doilea templu îl 
întrecea în slavă pe primul.” 

Și ce a făcut Israel cu această slavă deosebi-
tă? A desconsiderat-o, a îndepărta-o, a „răstig-
nit-o” și ea s-a depărtat pentru totdeauna pentru 
ca apoi și templul acesta să fie distrus. „Dar 
Israel îndepărtase darul oferit de cer. Odată 
cu umilul Învățător care trecuse în ziua aceea 
prin poarta lui aurită, slava se depărtase pentru 
totdeauna de templu. Cuvintele Mântuitorului 
se împliniseră deja: „Vi se lasă casa pustie”.” 
(Tragedia Veacurilor, pg. 23, 24).
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O învățătură pentru zilele noastre
„Același pericol există și astăzi în mijlocul 

poporului, al celor care mărturisesc că sunt de-
pozitarii Legii lui Dumnezeu. Ei sunt înclinaţi 
să creadă că, în măsura în care păzesc poruncile, 
vor fi apăraţi de puterea judecăţii divine. Ei refu-
ză să fie mustraţi pentru cele rele și îi învinuiesc 
pe servii lui Dumnezeu că sunt prea zeloși să 
îndepărteze păcatul din tabără. Dumnezeu, care 
urăște păcatul, îi cheamă pe cei care mărturisesc 
a păzi Legea Sa, să se despartă de orice nele-
giuire. Neglijenţa de a se pocăi și a asculta de 
Cuvântul Lui va avea urmări asupra poporului 
lui Dumnezeu de astăzi, cum a avut același păcat 
asupra vechiului Israel. Există o limită peste care 
El nu va mai amâna judecăţile Sale. Pustiirea 
Ierusalimului stă ca o avertizare solemnă în faţa 
ochilor Israelului modern, că mustrările date 
prin uneltele Sale alese nu pot fi dispreţuite fără 
pedepsire.” (4 T., cap. Ieremia mustră pe Israel).

Îndepărtarea chivotului astăzi
Isus Hristos este același ieri și azi și în veci! 

(Evrei 13:8). Spiritul Profetic menționează 
situații în care Dumnezeu se retrage de la popo-
rul Său și, în mare parte, cauzele sunt aceleași ca 
în trecut.
•	 Îngăduință față de păcat

„Neglijenţa tatălui de a mustra și a înfrâna pe 
fii lui a adus asupra lui Israel un dezastru îngrozi-
tor. Fiii lui Eli au fost uciși, Eli însuși și-a pierdut 
viaţa, chivotul lui Dumnezeu a fost luat de la 
Israel și treizeci de mii de oameni au fost uciși. 
Toate acestea s-au întâmplat pentru că păcatul 
a fost privit cu uşurinţă şi îngăduit să rămână 
între ei.” (4 T, cap. Ieremia mustră pe Israel).
•	 Păcatele făcute cu voia

„Nelegiuirile fiilor lui Eli erau atât de mari, 
încât nicio jertfă nu putea face ispășire pen-
tru astfel de păcate, făcute cu voia... Acești 
păcătoși duceau chivotul în tabăra lui Israel... 
Dumnezeu a îngăduit ca chivotul Său să fie luat 
de către vrăjmașii lor, pentru a-i arăta lui Israel 
că era zadarnic a-și pune încrederea în chivot, 
simbolul prezenţei Sale, atât timp cât ei profa-

nau poruncile pe care le conţinea chivotul...” 
(Adevărul despre îngeri, pg. 117).
•	 Mândria, moda, asemănarea cu lumea

„Am văzut că înfăţișarea exterioară este un 
indiciu al inimii. Când în inimă se află iubirea 
pentru toate aceste lucruri; dacă aceste persoane 
nu se curăţă de întinarea lor, ele nu vor putea 
vedea niciodată pe Dumnezeu, deoarece numai 
cei cu inima curată Îl vor vedea. Am văzut că 
securea trebuie înfiptă la rădăcina pomului. O 
astfel de mândrie nu trebuie îngăduită în biseri-
că. Aceste lucruri Îl despart pe Dumnezeu de 
poporul Său, îndepărtează chivotul de la ei. 
Israel a adormit, cu mândria, moda, asemăna-
rea cu lumea chiar în mijlocul lor. Ei înaintau 
în fiecare lună în mândrie, în lăcomie, egoism și 
iubire de lume. Dacă inimile lor ar fi atinse de 
adevăr, aceasta va duce la moarte faţă de lume și 
atunci vor lăsa deoparte panglicile, dantelele și 
gulerele; și dacă sunt morţi faţă de lume, atunci 
râsul, batjocura și ocara necredincioșilor nu-i 
va afecta. Ei vor simţi o dorinţă aprinsă de a fi 
despărţiţi de lume, ca și Învăţătorul lor.” (1 T., 
cap. Asemănarea cu lumea). 
•	 Călcarea poruncii a şaptea

„Am văzut că porunca a șaptea a fost călcată 
de către unii care sunt membri ai bisericii. 
Aceasta a atras dezaprobarea lui Dumnezeu asu-
pra lor. Acest păcat este îngrozitor în aceste zile 
de pe urmă însă membrii bisericii au adus mânia 
lui Dumnezeu și blestemul asupra lor, datorită 
faptului că privesc păcatul cu atâta ușurătate. 
Am văzut că acesta este un păcat foarte mare și 
că nu se depun eforturi serioase, după cum ar 
trebui, pentru a îndepărta mânia Lui printr-o 
atitudine strictă, categorică, față de cel care 
încalcă porunca. 

 Acest lucru a avut o influență îngrozitoa-
re, stricăcioasă asupra tinerilor. Ei văd cu câtă 
ușurință este călcată porunca a șaptea, iar acela 
care comite acest păcat înfiorător crede că tot ce 
are de făcut este să mărturisească faptul că a greșit 
și că îi pare rău și că după aceea se poate bucura 
de toate privilegiile de a fi în casa lui Dumnezeu 
și să fie menținut ca membru al bisericii.
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Ei au crezut că acesta nu este un păcat atât 
de mare și au privit cu ușurință călcarea porun-
cii a șaptea. Acest lucru a fost suficient pentru 
a îndepărta chivotul lui Dumnezeu din tabără 
…” (Manuscripts 3 – 1854).
•	 Lipsa ordinii

„Dacă este păstrată ordinea în adunările sfin-
ţilor, adevărul va avea un efect mai bun asupra tu-
turor celor ce îl aud. Va fi încurajată solemnitatea 
de care este atâta nevoie și va fi o putere în adevăr 
ce va mișca adâncimile sufletului, iar amorţeala 
de moarte nu se va ţine de cei ce ascultă. Credin-
cioși și necredincioși vor fi afectaţi. Pare evident 
că în unele locuri chivotul lui Dumnezeu a 
fost scos din biserică, deoarece poruncile sfinte 
au fost călcate și tăria lui Israel slăbită.” (The Revi-
ew and Herald, 19 septembrie, 1854).

„Dumnezeu este un Dumnezeu al ordi-
nii. Tot ce este în legătură cu cerul este într-o 
perfectă ordine; mișcarea oștilor îngerești 
este caracterizată de supunere și o desăvârșită 
disciplină. Succesul poate fi obţinut numai prin 
ordine și o lucrare armonioasă. Dumnezeu cere 
ordine și sistem în lucrarea Sa de astăzi, tot așa 
cum a cerut și în zilele poporului Israel. Toţi 
aceia care lucrează pentru El trebuie să lucreze 
în mod inteligent, nu în chip nepăsător și la voia 
întâmplării. El vrea ca lucrarea Lui să fie făcută 
cu credinţă și exactitate, pentru ca să-și poată 
pune sigiliul aprobării Sale asupra ei.” (Patriarhi 
și profeți, pg. 376).

Noi ce facem cu slava?
„Satana a luat orice măsură posibilă pentru 

ca nimeni să nu vină printre noi, ca popor, 
pentru a ne mustra, a ne corecta și pentru a ne 
îndemna să renunţăm la greșelile noastre. Totuşi 
un popor va purta chivotul lui Dumnezeu. 
Unii vor ieşi din mijlocul nostru şi nu vor mai 
purta chivotul. Ei nu pot ridica piedici atât de 
puternice, încât să împiedice adevărul, căci ade-
vărul va merge înainte și în sus, până la capăt. În 
trecut, Dumnezeu a ridicat oameni, iar El încă 
mai are oameni potriviţi pentru timpul acesta, 

care sunt pregătiţi să îndeplinească poruncile 
Sale – oameni care vor trece peste orice restric-
ţii, ce nu sunt altceva decât niște ziduri tencuite 
cu un mortar neîntărit. Când Dumnezeu Își va 
revărsa Duhul asupra oamenilor, ei vor lucra. Ei 
vor proclama Cuvântul Domnului, își vor înălţa 
vocea asemenea unei trâmbiţe. Adevărul nu va fi 
micșorat și nici nu își va pierde puterea în mâi-
nile lor. Ei le vor arăta oamenilor nelegiuirile 
lor, și casei lui Iacov, păcatele ei.” (Mărturii pentru 
predicatori, pg. 411).

Concluzie
Iubite cititor, ești tu parte din acel popor 

care poartă chivotul lui Dumnezeu? Nu așa cum 
l-au purtat fii lui Eli, Hofni și Fineas, ci așa cum 
a dorit și dorește încă, Dumnezeu: „să asculţi de 
glasul Domnului Dumnezeului tău împlinind cu 
scumpătate toate aceste porunci” (Deuteronom 
15:5). Profetul timpului nostru a văzut o stare 
aproape identică cu a Israelului din vechime, care 
Îl determină pe Dumnezeu să procedeze cu noi 
ca și cu ei: „Am văzut că adevărul a avut un efect, 
dar mic. Când a fost prezentat, nu părea să fie 
nicio putere în el care să agite adâncimea sufletu-
lui. O amorțire ca de moarte a cuprins poporul 
lui Dumnezeu. Motivul este, că chivotul nu este 
cu ei, căci poruncile sfinte au fost călcate, iar 
Dumnezeu l-a îndepărtat în mânia Lui.” (The 
Ellen G. White Letters and Manuscripts: Volume 1, pg. 
414).  Haidem, ca tu și cu mine să nu-L determi-
năm pe Dumnezeu să se mânie pe noi pentru că 
nu ascultăm de ce ne-a spus și, în mânia Sa, să 
îndepărteze chivotul de la noi!

Să nu uităm: „Atât pentru naţiuni, cât şi 
pentru persoanele luate în mod individual, ca-
lea ascultării de Dumnezeu este calea siguran-
ţei şi fericirii, în timp ce calea abaterii conduce 
numai la nefericire şi înfrângere.” (Patriarhi și 
profeți, pg. 591).

„Atunci lumina ta va răsări ca zorile, și vin-
decarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va 
merge înainte, și slava Domnului te va însoţi.

Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde, 
vei striga, și El va zice: „Iată-Mă!” (Isaia 58:8, 9).
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Un dar oferit la cerere
„Cea mai mare și mai urgentă dintre toate 

nevoile noastre este renașterea adevăratei evlavii 
printre noi. Căutarea acestei redeșteptări ar tre-
bui să fie lucrarea noastră cea dintâi. Este necesar 
un efort stăruitor pentru a obţine binecuvântarea 
Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu este dor-
nic să Își reverse binecuvântarea asupra noastră, 
ci pentru că noi nu suntem pregătiţi să o primim. 
Tatăl nostru ceresc dorește mult mai mult să 
le dea Duhul Său Sfânt celor care Îl cer, decât 
doresc părinţii pământești să le ofere daruri bune 
copiilor lor. Totuși lucrarea noastră este aceea 
de a îndeplini condiţiile prin care Dumnezeu a 
făgăduit să ne acorde binecuvântarea Sa – mărtu-
risirea păcatelor, umilinţă, pocăinţă și rugăciune 
stăruitoare. O redeșteptare spirituală este de 
așteptat numai ca răspuns la rugăciune. Atâta 
vreme cât sunt lipsiţi de Duhul Sfânt al lui Dum-
nezeu, oamenii nu pot să preţuiască predicarea 
Cuvântului, dar, când puterea Duhului le atinge 
inima, cuvântările prezentate nu vor fi lipsite de 
efect. Călăuziţi de învăţăturile Cuvântului lui 
Dumnezeu, prin manifestarea Duhului Său și 
exercitarea unei înţelepciuni sănătoase, aceia care 
participă la adunările noastre vor câștiga o experi-
enţă preţioasă și, când se vor întoarce acasă, vor fi 
pregătiţi să exercite o influenţă sănătoasă.” 

Pregătire personală
„Bătrânii purtători de stindard au știut ce în-

seamnă să lupţi cu Dumnezeu în rugăciune și să te 
bucuri de revărsarea Duhului Său. Dar ei coboară 
de pe scena activităţilor; și cine urcă pentru a le 
ocupa locurile? Ce se întâmplă cu generaţia care se 
ridică? Sunt membrii ei convertiţi la Dumnezeu? 
Ne dăm noi seama de lucrarea care se desfășoară în 
Sanctuarul ceresc sau așteptăm să vină asupra bise-
ricii o putere constrângătoare înainte de a ne trezi? 
Sperăm noi să vedem întreaga biserică renăscută? 
Timpul acela nu va veni niciodată. 

Redeșteptare spirituală
Compilație din scrierile Ellenei G. White

În biserică există persoane care nu sunt con-
vertite și care nu se vor uni în rugăciune stărui-
toare și biruitoare. Fiecare dintre noi trebuie să 
înceapă personal lucrarea. Să ne rugăm mai mult 
și să vorbim mai puţin. Nelegiuirea abundă, iar 
oamenii trebuie să fie învăţaţi să nu se mulţu-
mească doar cu o formă de evlavie, lipsită de duh 
și de putere. Dacă ne concentrăm pe cercetarea 
propriei inimi, îndepărtându-ne de păcat și corec-
tându-ne înclinaţiile rele, sufletele noastre nu se 
vor înălţa în vanitate. Atunci vom fi neîncrezători 
în noi înșine și vom avea în permanenţă simţă-
mântul că succesul nostru vine de la Dumnezeu.”

Un pericol la care nu ne gândim
„Avem mult mai multe motive să ne temem 

de ce este în interiorul bisericii decât de ce este 
în afară. Piedicile care vin chiar din biserică în 
calea puterii și a succesului sunt cu mult mai mari 
decât acelea care vin din lume. Cei necredincioși 
au dreptul să se aștepte ca aceia care se declară 
a fi păzitori ai poruncilor lui Dumnezeu și ai 
credinţei lui Isus să facă mai mult decât orice altă 
categorie de oameni, pentru a promova și pentru 
a cinsti cauza pe care o reprezintă, prin viaţa lor 
consecventă, prin exemplul lor evlavios și prin 
influenţa lor activă. Totuși, cât de adesea tocmai 
așa-zișii susţinători ai adevărului s-au dovedit a 
fi obstacolul cel mai mare în calea înaintării lui! 
Îngăduirea necredinţei, exprimarea îndoielilor 
și cultivarea întunericului încurajează prezenţa 
îngerilor răi și deschid calea pentru realizarea 
planurilor lui Satana.”  

O ușă deschisă pentru vrăjmaș
„Vrăjmașului sufletelor nu i se îngăduie să 

cunoască gândurile oamenilor, dar el este un ob-
servator ager și este atent la cuvintele lor. El ia în 
considerare faptele lor și își adaptează ispitele cu 
îndemânare pentru a se potrivi situaţiei acelora 
care se așază singuri sub puterea lui. Dacă ne 
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vom strădui să reprimăm gândurile și simţămin-
tele păcătoase, neexprimându-le în cuvinte sau 
fapte, Satana va fi învins, pentru că nu va putea 
să își pregătească ispitele amăgitoare pentru a se 
potrivi situaţiei. 

Totuși cât de adesea cei care se declară creș-
tini deschid ușa pentru vrăjmașul sufletelor prin 
lipsa lor de stăpânire de sine! Dezbinările și chiar 
neînţelegerile cele mai înverșunate, care ar face de 
rușine orice societate lumească, sunt ceva obișnu-
it în biserici, deoarece se depune un efort atât de 
mic pentru a fi ţinute în stăpânire simţămintele 
greșite și pentru a nu rosti niciun cuvânt de care 
Satana poate să profite! Îndată ce apare un simţă-
mânt de înstrăinare, subiectul îi este prezentat lui 
Satana pentru a fi cercetat și, ca urmare, i se oferă 
ocazia de a-și folosi înţelepciunea și abilitatea de 
șarpe pentru a dezbina și distruge biserica. Fieca-
re neînţelegere aduce o pierdere mare. Prietenii 
celor din ambele tabere trec de partea preferaţilor 
lor și, în felul acesta, ruptura se lărgește. O casă 
dezbinată împotriva ei însăși nu poate să stea în 
picioare. Apar acuzaţii și învinuiri, care se înmul-
ţesc tot mai mult. Satana și îngerii lui lucrează 
activ pentru a obţine o recoltă din seminţele 
semănate în felul acesta.” 

Biserica – o priveliște
„Cei lumești privesc și exclamă batjocoritor: 

„Iată cum se urăsc acești creștini unii pe alţii! 
Dacă aceasta este religia, noi nu o vrem.” Iar apoi 
privesc cu o mare satisfacţie la ei înșiși și la carac-
terul lor lipsit de evlavie. În felul acesta, ei sunt 
întăriţi în nepocăinţa lor, iar Satana se bucură 
nespus de succesul lui. 

Marele amăgitor și-a pregătit șiretlicurile 
pentru fiecare suflet care nu s-a întărit pentru în-
cercare și nu a vegheat printr-o rugăciune continuă 
și printr-o credinţă vie. În calitate de pastori și creș-
tini, noi trebuie să lucrăm pentru a înlătura de pe 
cale orice pricini de poticnire. Trebuie să înlăturăm 
fiecare obstacol. Să ne mărturisim fiecare păcat și 
să renunţăm la el, astfel încât calea Domnului să fie 
pregătită, pentru ca El să poată veni în adunările 
noastre și să ne ofere harul Său îmbelșugat. Trebuie 
să biruim lumea, firea pământească și pe Diavol.

Nu putem să pregătim calea, câștigând prie-
tenia lumii care este în vrăjmășie cu Dumnezeu, 
dar, prin ajutorul Său, putem zdrobi influenţa 
ei seducătoare care se manifestă asupra noastră 
și asupra altora. Nici în mod individual, nici ca 
biserică, noi nu putem să ne păzim de ispitele 
continue ale unui vrăjmaș neobosit și hotărât, dar 
putem să ne împotrivim lor prin puterea lui Isus. 

De la fiecare membru al bisericii trebuie să 
strălucească înaintea celor din lume o lumină 
constantă, așa încât oamenii să nu fie determinaţi 
să întrebe: Ce fac aceștia mai mult decât alţii? 
Trebuie să încetăm să ne mai conformăm cu 
lumea și să evităm orice aparenţă de rău, pentru 
ca adversarilor noștri să nu li se ofere nicio ocazie 
favorabilă. Însă nu putem să evităm ocara. Ea 
va veni, dar trebuie să fim foarte atenţi ca să nu 
fim ocărâţi pentru păcatele și greșelile noastre, ci 
pentru Numele lui Hristos.” 

Teama vrăjmașului și limitarea sa
„De nimic nu se teme Satana mai mult decât 

de faptul că poporul lui Dumnezeu va elibera ca-
lea, îndepărtând orice obstacol care Îl împiedică 
pe Domnul să Își reverse Duhul asupra unei bise-
rici slăbite și asupra unei adunări nepocăite. Dacă 
Satana și-ar împlini voia, nu ar mai fi niciodată 
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vreo redeșteptare spirituală, mare sau mică, până 
la sfârșitul timpului. Totuși noi nu suntem nești-
utori cu privire la planurile lui. Este cu putinţă să 
ne împotrivim puterii lui. Când va fi pregătită ca-
lea pentru Duhul lui Dumnezeu, binecuvântarea 
va veni. Satana nu poate să împiedice revărsarea 
binecuvântării asupra poporului lui Dumnezeu, 
la fel cum nu poate să închidă ferestrele cerului 
pentru a împiedica ploaia să mai cadă pe pământ. 
Cei nelegiuiţi și diavolii nu sunt în stare să îm-
piedice lucrarea lui Dumnezeu sau să împiedice 
prezenţa Sa în adunările celor din poporul Său, 
dacă cei credincioși își vor mărturisi păcatele și le 
vor înlătura cu o inimă supusă și smerită, cerând 
cu credinţă împlinirea făgăduinţelor Sale. Fiecare 
ispită, fiecare influenţă împotrivitoare, fie vizibi-
lă, fie tainică, poate fi învinsă cu succes „nici prin 
putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice 
Domnul oștirilor” (Zaharia 4:6).”  

Momente solemne
„Trăim în marea Zi a Ispășirii, când, prin 

mărturisire și pocăinţă, păcatele noastre trebuie 
să meargă la judecată. Dumnezeu nu acceptă 
acum o mărturie slabă și lipsită de viaţă din par-
tea slujitorilor Săi. O astfel de mărturie nu va fi o 
dovadă a adevărului prezent. Solia pentru timpul 
acesta trebuie să fie o hrană oferită la vreme potri-
vită pentru a întări biserica lui Dumnezeu. Totuși 
Satana a căutat să micșoreze treptat puterea 
acestei solii, pentru ca oamenii să nu fie pregătiţi 
să stea în picioare în ziua Domnului. 

În 1844, Marele nostru Preot a intrat în 
Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc pentru a 
începe lucrarea judecăţii de cercetare. Cazurile 
celor neprihăniţi care au murit au început să fie 
cercetate de Dumnezeu. Când lucrarea aceasta va 
fi încheiată, urmează să fie pronunţată sentin-
ţa și cu privire la cei vii. Cât de preţioase și de 
importante sunt aceste momente solemne! Cazul 
fiecăruia dintre noi este în așteptare în curtea ce-
rului. Fiecare dintre noi va fi judecat după faptele 
săvârșite în timpul vieţii. În serviciul ceremonial 
tipic, când marele preot îndeplinea lucrarea 
de ispășire în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul 
pământesc, oamenilor din popor li se cerea să-și 

umilească sufletul înaintea lui Dumnezeu și să-și 
mărturisească păcatele, pentru ca să poată fi ispă-
șite și șterse. Oare se va cere mai puţin de la noi în 
această Zi reală a Ispășirii, când Domnul Hristos 
pledează pentru poporul Său în Sanctuarul ceresc 
și când hotărârea finală și irevocabilă urmează să 
fie rostită cu privire la fiecare caz?” 

O realitate tristă și soluția salvării
„Care este starea noastră spirituală în acest 

timp solemn și înspăimântător? Vai, ce mândrie, 
ce ipocrizie, ce amăgire, ce dragoste de îmbră-
căminte, câtă neseriozitate, cât amuzament, ce 
dorinţă de supremaţie predomină în biserică! 
Toate aceste păcate au întunecat mintea, așa încât 
lucrurile veșnice nu au fost înţelese. Noi trebuie 
să cercetăm Scripturile, ca să știm unde ne aflăm 
în istoria acestei lumi. Noi trebuie să înţelegem 
lucrarea care se îndeplinește pentru noi în timpul 
acesta și poziţia pe care trebuie să o luăm ca păcă-
toși în timp ce lucrarea aceasta a ispășirii înain-
tează. Dacă avem vreun interes pentru mântuirea 
sufletului nostru, trebuie să facem o schimbare 
hotărâtă. Să-L căutăm pe Domnul cu o pocăinţă 
adevărată și să ne mărturisim păcatele cu o adân-
că umilinţă, pentru ca acestea să poată fi șterse. 

Trebuie să încetăm să rămânem pe terenul 
fermecat al lui Satana. Ne apropiem repede de în-
cheierea timpului nostru de probă. Fiecare suflet 
să se întrebe: Cum stau eu înaintea lui Dumne-
zeu? Nu știm cât de curând numele nostru se va 
afla pe buzele lui Hristos și când cazul nostru va 
fi hotărât în cele din urmă. O, ce hotărâri vor fi 
luate! Vom fi noi număraţi printre cei neprihăniţi 
sau vom fi numărați printre cei nelegiuiți?”

Chemare pentru biserică
„Biserica să se ridice și să se pocăiască înain-

tea lui Dumnezeu de alunecările ei. Străjerii să 
se trezească și să sune din trâmbiţă cu fermitate! 
Noi avem de proclamat o avertizare categorică. 
Dumnezeu le poruncește slujitorilor Săi: „Strigă 
în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o 
trâmbiţă și vestește poporului Meu nelegiuirile 
lui, casei lui Iacov, păcatele ei!” (Isaia 58:1). Aten-
ţia poporului trebuie să fie câștigată, deoarece, 
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dacă nu va fi făcut lucrul acesta, toate eforturile 
sunt inutile. Nici dacă ar coborî un înger din cer 
și le-ar vorbi, cuvintele lui nu ar face mai mult 
decât dacă ar vorbi urechilor reci ale morţilor. 

Biserica trebuie să se ridice la acţiune. Duhul 
lui Dumnezeu nu poate să vină până când biseri-
ca nu va pregăti calea. Este nevoie de o cercetare 
stăruitoare a inimii. Este necesară rugăciune 
unită și stăruitoare, cerând prin credinţă împli-
nirea făgăduinţelor lui Dumnezeu. Nu trebuie 
să aibă loc o îmbrăcare a trupului în sac, așa ca în 
vremurile din vechime, ci să aibă loc o umilinţă 
adâncă a sufletului. Nu avem motive de laudă 
de sine și nici de înălţare de sine. Trebuie să ne 
smerim sub mâna puternică a lui Dumnezeu. El 
va veni pentru a-i mângâia și a-i binecuvânta pe 
cei care Îl caută cu adevărat.

Lucrarea se află în faţa noastră. Ne vom 
angaja noi în ea? Trebuie să lucrăm repede și să 
înaintăm mereu. Să ne pregătim pentru marea zi 
a Domnului. Nu avem timp de pierdut, nu avem 

timp să ne angajăm în planuri egoiste. Lumea 
trebuie să fie avertizată. Ce facem noi, personal, 
pentru a le duce altora lumina? Dumnezeu i-a 
lăsat fiecărui om o parte din lucrarea Sa. Fiecare 
are o parte de îndeplinit, iar noi nu putem să ne-
glijăm lucrarea aceasta fără să ne punem sufletul 
în pericol. 

O, fraţii mei, Îl veţi întrista voi pe Duhul 
Sfânt și Îl veţi face să plece? Îl veţi alunga voi 
pe Mântuitorul cel binecuvântat, pentru că nu 
sunteţi pregătiţi pentru prezenţa Sa? Veţi lăsa 
voi suflete să moară fără cunoștinţa adevăru-
lui, pentru că iubiţi prea mult confortul, ca să 
alegeţi să purtaţi povara pe care Isus a purtat-o 
pentru voi? Să ne trezim din somn! „Fiţi treji și 
vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, Diavo-
lul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe 
cine să înghită” (1 Petru 5:8).” (Solii alese, cap. 16: 
Apel la Redeșteptare).

Notă: Subtitlurile și sublinierile, adăugate de editori.
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Cât de plin de însemnătate este acest în-
demn, acest gând care, dacă ar suna me-
reu în inima și mintea oamenilor, multe 
rele ar fi omise, multe inimi ar fi ferite de 

suferință, multe despărțiri ar fi evitate. În schimb, 
ascultarea ar aduce pace, armonie și dragoste.

După ce Dumnezeu a creat prima pereche, prin-
tre multele sfaturi și îndemnuri, le-a dat, din iubire, și 
sfatul: „Poți să mănânci după plăcere din orice pom 
din grădină; dar din pomul cunoștinței binelui și 
răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca 
din el vei muri negreșit.” (Geneza 2:16-17)

Perechea sfântă putea să mănânce tot ce do-
rea; dar din acel pom Dumnezeu nu le-a îngăduit 
să mănânce, pentru a-i feri de rău.

Inima curată vede din sfatul: „Să nu mâncați 
din pomul cunoștinței binelui și răului” o dorință 
a lui Dumnezeu de a o proteja să nu guste răul, să 
nu aibă parte de el. În schimb, inima firească, vede 
o interdicție și o forțare din partea lui Dumnezeu, 
ba chiar o amenințare: „Dacă mănânci, vei muri”.

Aceste două mari concepte circulă și astăzi în 
lumea creștină.

1. Legea lui Dumnezeu este legea iubirii sau un 
număr de zece sfaturi care vor să te ferească 
de a gusta și a face răul, și să te scutească de 
consecințele de care vei avea parte, în mod 
inevitabil;

2. Legea lui Dumnezeu este o înșiruire de zece 
interdicții, obligații și impuneri.

Legea lui Dumnezeu ca sfat
În grădina Eden prima pereche, Adam și Eva, 

au primit o serie de sfaturi, îndemnuri, privind 
modul lor de comportament și viețuire:
•	 Vă sfătuiesc să stăpâniți peste tot pământul și 

ce cuprinde el
•	 Să locuiți în grădina Eden, să o lucrați și să fiți 

fericiți
•	 Să nu vă despărțiți unul de celălalt
•	 Să mâncați orice iarbă care face sămânță 

și orice fruct din pomii care cresc pe fața 
pământului (cu excepția fructelor din pomul 
cunoștinței binelui și răului).
Dumnezeu le-a oferit tot ce le era necesar 

pentru a fi fericiți și mulțumiți, ei și urmașii lor.

Vasile Bogdan

Să nu mai 
faci…
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Când Adam și Eva au ascultat de o altă voce, 
una străină și în contradicție cu vocea lui Dumnezeu, 
din acel moment au considerat porunca lui Dumne-
zeu ca o interdicție și astfel au început să-L învinuias-
că pe Dumnezeu și să fie nemulțumiți de El, ba chiar 
să se teamă de El, motiv pentru care s-au ascuns. 

Urmărind Cuvântul lui Dumnezeu vom vedea 
că atunci când oamenii au ascultat glasul lui Dumne-
zeu, ei au considerat poruncile Sale ca sfaturi pentru 
fericirea și binele lor, pentru a-i feri de cunoașterea și 
făptuirea răului. Dar în schimb cei care au dat curs 
vocii vrăjmașului lui Dumnezeu au considerat po-
runcile lui Dumnezeu interdicții: - să nu faci pentru 
că Dumnezeu te urmărește și pedepsește.

Când Dumnezeu a dat poporului Său Israel 
cele zece porunci, Exod 20:1-17, care sunt sfinte, 
drepte și bune (Romani 7:12), cei care le-au con-
siderat sfaturile lui Dumnezeu pentru ei, ele fiind 
scrise de Însuși degetul lui Dumnezeu, le-au primit 
cu bucurie cerându-I ajutor pentru a putea asculta 
de ele. Deși erau sfaturi Divine, cuprindeau iubirea 
Tatălui pentru copiii Săi de pe pământ. Mulți însă, 
datorită faptului că ascultau o altă voce, nu le-au 

primit, schimbându-le semnificația din Legea iubirii 
într-un jug, din sfaturi divine în interdicții, dintr-un 
gard protector, într-un zid care-ți limitează trecerea. 

Astăzi când omenirea a evoluat, când 
cunoștința a crescut, când oamenii se cred foarte ca-
pabili, mai avem nevoie de Legea celor zece porunci?

Cu siguranță, da! Înțeleptul Solomon spune: 
„Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor: 
Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. 
Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu 
va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta 
se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie 
rău.” (Eclesiastul 12:13-14).

Legea celor zece porunci din Exodul 20:1-17 
sună pentru noi puțin diferit. Dacă atunci când a 
fost dată spunea: „Să nu faci”, pentru noi spune: 
„Să nu mai faci”. 

Pentru a confirma acest gând ne uităm în 
cartea evanghelistului Ioan 8:1-11. 

Domnul Isus a spus femeii: „Du-te și să nu mai 
păcătuiești”. Și pentru noi sună această poruncă.

Atunci când noi vom avea pe Isus în inima și 
mintea noastră, vom auzi vocea Lui caldă, melodi-
oasă, iubitoare și plină de îmbărbătare, spunându-
ne „Te sfătuiesc, să nu mai faci!”

Până încă nu am trecut limita iubirii lui 
Dumnezeu, această voce va suna în mintea și inima 
noastră. Până când Harul nu ne-a fost luat, vom 
auzi această voce. Până nu se va pronunța sentința 
din Apocalipsa 22:11, vom putea da curs acestei 
invitații: „Să nu mai păcătuiești!”
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Iuda, unul dintre cei mai educați apostoli ai 
Domnului Hristos, a devenit foarte cunoscut 
în istoria lumii. Datorită rolului său fatal în 
trădarea lui Isus – vânzarea Lui pentru 30 de 

arginți, prețul unui sclav – falsul apostol este astăzi 
urât de un mare număr de creștini. Cu siguranță că 
niciunul dintre noi nu am vrea să fim în pielea lui 
Iuda, împărtășindu-ne de soarta lui. Cu toate aces-
tea toți suntem în pericolul de a comite aceleași 
greșeli grave pe care el le-a făcut și, ca rezultat, să 
ne pierdem mântuirea veșnică. 

Viața lui Iuda ne învață lecții foarte impor-
tante. Prin harul lui Dumnezeu noi ar trebui să 
evităm atitudini greșite și să depășim defectele 
grave ale caracterului nostru și păcatele noastre 
care, dacă sunt păstrate în inima și viața noastră, 
ar putea fi o piedică fatală pentru salvarea noastră 
veșnică. Iuda avea talente excelente care, dacă ar fi 
fost folosite spre bine, s-ar fi dovedit a fi o binecu-
vântare pentru biserica creștină. 

Este adevărat că Isus nu l-a invitat vreodată pe 
Iuda să fie apostolul Său. El s-a oferit pe sine, iar 
Isus nu l-a respins, ci mai degrabă i-a oferit un loc 
printre apostoli. Iuda s-a bucurat de ocazia minu-
nată de a învăța de la Isus și de ocazia de a dezvolta 
un caracter simetric. Din nefericire, ca urmare a 
căror greșeli serioase comise de Iuda, a fost condus 
el treptat la infracțiunea teribilă de a-l vinde pe Isus 
pe 30 de arginți? 

Să urmărim câteva caracteristici bune, pozi-
tive ale lui Iuda, înainte de a evalua trăsăturile sale 
negative de caracter. Iuda a fost atras de frumosul ca-
racter al lui Isus și L-a iubit pe Maestru. El a primit 
puterea de a vindeca bolnavi și de a scoate demoni. 

Era un lider natural. El a fost uimit când 
L-a văzut pe Isus vindecând pe oameni, hrănind 
mulțimea, înviind morți și acceptând pe cei mai 
disprețuiți și păcătoși. A fost atins de harul și mila 
descoperite prin caracterul lui Isus. El a avut dorința 
de a fi asemenea lui Hristos și a fost bucuros să lucre-
ze cu și pentru El pentru recuperarea omenirii pier-
dute. Ca și ceilalți ucenici, el a avut o neînțelegere 
despre adevăratul caracter al lui Mesia. El spera că 
Hristos va fi un lider politic, care va răsturna Impe-
riul Roman și va pune pe Israel în fruntea națiunilor 
lumii. În toate acțiunile sale printre ucenici, el a 
încercat să atingă acest obiectiv. 

Ce a fost greșit cu Iuda? El era un om foarte 
egoist și, în loc să lupte împotriva defectelor sale 
grave de caracter - avariția, lăcomia și înaltă stimă 
de sine – a dezvoltat un concept foarte înalt despre 
sine însuși. 

„În timp ce Isus îi împuternicea pe ucenici, 
unul care nu fusese chemat în mod deosebit a stăruit 
să fie acceptat între ei. Acesta era Iuda Iscarioteanul, 
un om care pretindea că este urmaș al lui Hristos. El 
s-a prezentat și a cerut cu stăruinţă un loc în acest 
cerc intim al ucenicilor. Cu multă seriozitate și cu o 

Davi Paes Silva

Sindromul  
lui Iuda

17Viața de credință



aparentă sinceritate, el a zis: „Învăţătorule, vreau să 
Te urmez oriunde vei merge”. Isus nici nu l-a respins, 
nici nu i-a zis bun-venit, ci numai a rostit aceste 
cuvinte triste: „Vulpile au vizuini și păsările cerului 
au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-și odihni 
capul.” (Matei 8:19, 20). Iuda credea că Isus este 
Mesia și, unindu-se cu apostolii, nădăjduia să-şi 
asigure o poziţie înaltă în împărăţia cea nouă. Isus 
urmărea să nimicească această speranţă, mărturisin-
du-și sărăcia.” (Hristos, lumina lumii, pg. 293). 

După cum vedem în citatul de mai sus, 
prima motivație a lui Iuda a fost greșită. El spera 
ca, unind interesul său cu ucenicii lui Hristos, să 
ajungă la o înaltă poziție politică.

„Ucenicii ţineau mult ca Iuda să facă parte din 
numărul lor. Înfăţișarea lui era impunătoare, era un 
om ager la minte și talentat în lucrările lui și ei l-au 
recomandat lui Isus ca pe un om care L-ar fi putut 
ajuta foarte mult în lucrare. Au fost însă surprinși 
că Isus l-a primit cu atâta răceală.” (Idem). 

Dacă studiem cu atenție caracterul lui Iuda și 
al celorlalți ucenici, ajungem la concluzia că toți 
aveau înclinații și aspirații foarte asemănătoare. 
Prin urmare, ce a făcut ca Iuda să devină un trădă-
tor și un ticălos, disprețuit în întreaga lume? 

„Când s-a alăturat ucenicilor, Iuda nu era 
insensibil la frumuseţea caracterului lui Hristos. 
Simţea influenţa acelei puteri dumnezeiești, care 
atrăgea sufletele la Mântuitorul. Acela care nu 
venise să zdrobească trestia frântă, nici să stingă 
mucul care fumegă nu voia să respingă acest suflet, 
chiar dacă doar o slabă dorinţă îl îndemna către 
lumină. Mântuitorul a citit în inima lui Iuda; El 
cunoștea adâncurile nelegiuirii în care avea să se 
cufunde Iuda, dacă nu avea să fie eliberat prin 
harul lui Dumnezeu. Aducându-l pe acest om 
în legătură cu Sine, El l-a așezat în situaţia ca în 
fiecare zi să fie adus în legătură cu revărsarea iubirii 
Sale neegoiste. Dacă şi-ar fi deschis inima faţă de 
Hristos, harul dumnezeiesc ar fi îndepărtat de-
monul egoismului, iar Iuda ar fi devenit un supus 
al Împărăţiei lui Dumnezeu.” (Idem). 

Iuda a fost posedat de demonul egoismului, 
dar chiar și în această condiție ar fi putut depăși 
situația, dacă și-ar fi supus viața în mod complet, 
sub controlul Duhului Sfânt. 

Cel mai slab punct al caracterului lui Iuda era 
egoismul, dar și ceilalți ucenici aveau, de asemenea, 
această caracteristică. Cu toate acestea, ce a făcut 
diferența? 

Problema a fost următoarea: „Era încrezut în 
sine și, în loc să se împotrivească ispitei, a continu-
at să-și urmeze practicile înșelătoare. Hristos stătea 
în faţa lui ca o pildă vie de ceea ce trebuia să ajungă 
el, dacă folosea mijlocirea și ajutorul dumnezeiesc; 
dar învăţăturile au ajuns la urechile lui Iuda una 
câte una, fără a fi luate în seamă... 

În loc să meargă în lumină, Iuda a ales să-și 
păstreze defectele. A cultivat cu plăcere dorinţe 
rele, patimi pline de răzbunare, gânduri negre și 
urâte, până când Satana a pus deplină stăpânire pe 
el. Iuda a devenit reprezentantul vrăjmașului lui 
Hristos.” (Idem, pg. 295). 

„Iuda avea o părere înaltă despre spiritul său 
practic. Ca om de afaceri, se considera cu mult mai 
presus decât ceilalţi ucenici și îi făcuse și pe ei să-l 
privească în aceeași lumină.” (Idem, pg. 559).  

„Iuda se lăsase stăpânit de avariţie, până când 
aceasta ajunsese să domine orice trăsătură bună a 
caracterului său.” (Idem. pg. 564). 

„Dacă era un loc mai de frunte, Iuda era 
hotărât să-l aibă, și locul cel mai de frunte era con-
siderat a fi lângă Hristos. Dar Iuda era un trădător.” 
(Idem, pg. 644). 

„Din fire, Iuda avea o puternică iubire de bani; 
dar el nu fusese totdeauna atât de corupt ca să 
poată face o faptă ca aceasta. El nutrise spiritul cel 
rău al avariţiei până când acesta a devenit motivul 
dominant al vieţii sale. Iubirea lui pentru Mamo-
na a fost mai mare decât iubirea pentru Domnul 
Hristos. Devenind rob al acestui viciu, el s-a predat 
lui Satana și avea să fie târât adânc în păcat... 

Chiar el avea o părere foarte bună despre sine 
și îi privea pe fraţii săi ca fiindu-i mult inferiori în 
judecată și iscusinţă... În timp ce asculta zilnic în-
văţăturile Domnului Hristos și era martor al vieţii 
Sale neegoiste, Iuda s-a lăsat în voia dispoziţiilor 
sale spre lăcomie.” (Idem, pg. 716-718). 

Ce gândea Iuda în acest timp? 
„Perspectiva de a avea un loc de frunte în 

noua împărăţie l-a făcut pe Iuda să sprijine cauza 
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lui Isus... Neînţelegerile cu privire la cine să fie 
mai mare dintre ei erau în mare măsură generate 
de Iuda... Dacă Iuda ar fi fost primit cel puţin ca 
sfătuitor, gândea el, atunci ar fi putut da sugestii 
avantajoase pentru dezvoltarea neînsemnatei bi-
serici. Principiile și metodele sale ar fi fost diferite 
întrucâtva de cele ale Domnului Hristos, dar în 
aceste lucruri el se considera mai înţelept decât 
Domnul Hristos.” (Idem, 718, 719).  

Să rezumăm atitudinea coruptă care a făcut ca 
Iuda să fie înfrânt de Satan, astfel încât cazul său a 
dus în cele din urmă la pierderea veșnică: 

Atot-suficiența. Iuda avea încredere în el însuși. 
El și-a hrănit egoismul, evitând să se spună 

lui Hristos și exemplului Său de lepădare de sine. 
El a fost un om necinstit și s-a păstrat în această 
stare, neatins de Hristos, refuzând să accepte orice 
corectare a caracterului său. Era răzbunător. 

A dezvoltat o părere înaltă despre sine, în timp 
ce a disprețuit și criticat pe alții, chiar și pe Hristos. 

Avea o puternică iubire pentru bani. 
Era râvnitor de avere și poziție. 
Inspirația declară că cele mai ofensive păcate 

în fața lui Dumnezeu sunt mândria, egoismul 
și lăcomia. El s-a considerat mai înțelept decât 
Domnul Hristos. 

A existat vreun remediu pentru toate aceste 
defecte grave? Da. Singurul remediu al vindecării 
acestui suflet bolnav de păcat ar fi putut fi o preda-
re totală a vieții sub controlul lui Hristos. Dar aici 
a fost cea mai serioasă dificultate. „Dar Iuda n-a 
ajuns să se predea pe deplin Domnului Hristos. El 
n-a renunţat la ambiţiile lui lumești sau la iubirea 
de bani. În timp ce a acceptat poziţia de slujitor al 
Domnului Hristos, el nu s-a supus puterii divine 
modelatoare. Considera că putea să aibă propria 
judecată și propriile păreri, cultivând predispoziţia 
de a critica și acuza.” (Idem, pg. 717). 

Care este adevăratul sens al unei predări com-
plete? Aceasta înseamnă că, atunci când acceptăm 
cu adevărat pe Hristos, ca Domn și Mântuitor per-
sonal, acceptăm controlul Său în toate departamen-
tele vieților noastre. Suntem dispuși să renunțăm la 
tot ceea ce știm că este împotriva voinței lui Dum-
nezeu. Adevărat, nu putem face acest lucru prin 
puterea noastră, ci numai prin harul lui Dumnezeu. 

Ultimul apel al lui Hristos către Iuda a avut 
loc atunci când Domnul Hristos i-a spălat picioa-
rele în timpul ceremoniei de spălare a picioarelor, 
instituită de Hristos înainte de sacrificiul Său. 

„Când mâinile Mântuitorului i-au spălat picioa-
rele murdare și le-au șters cu ștergarul, inima lui Iuda 
s-a cutremurat de dorinţa ca atunci și acolo să-și măr-
turisească păcatul. Dar n-a vrut să se umilească. Și-a 
împietrit inima și nu s-a pocăit; iar vechile porniri, 
date pentru o clipă la o parte, au ajuns din nou să-l 
stăpânească. Iuda s-a simţit jignit de faptul că Hristos 
spală picioarele ucenicilor. Dacă Isus Se putea umili 
în felul acesta, gândea el, nu putea să fie împăratul 
lui Israel. Toate speranţele pentru a fi onorat într-o 
împărăţie pământească erau acum spulberate. Iuda 
era mulţumit că nu se putea câștiga nimic urmându-
L pe Hristos. După ce L-a văzut că Se înjosește, cum 
credea el, s-a decis să se lepede de El și să susţină că 
s-a înșelat. Era stăpânit de un demon și s-a hotărât să 
desăvârșească lucrarea pe care o acceptase, de a trăda 
pe Domnul său.” (Idem, p.  645). 

Prin trădarea lui Isus, Iuda a devenit o 
persoană disprețuită în istoria creștinismului. Cu 
siguranță, nimeni nu ar dori să se confrunte cu 
aceeași soartă cu care s-a confruntat el. 

Există însă riscul să dezvoltăm aceleași carac-
teristici ca ale trădătorului Domnului Hristos și, 
prin urmare, să ne împărtășim de soarta lui? Din 
păcate, natura noastră umană căzută, poate fi ușor 
ispitită în această spirală descendentă, în timp ce o 
credem că se află într-o poziție bună.

Să ne gândim cum putem scăpa de o astfel de 
tendință:

De ce avem nevoie să învățăm din această istorie?
„În marea Sa dragoste, Hristos S-a predat pe 

Sine Însuși pentru noi. El S-a dat pe Sine pentru 
ca noi să ne satisfacem nevoile sufletului care se 
luptă și se luptă. Noi trebuie să ne predăm Lui. 
Când această predare este completă, Hristos poate 
termina lucrarea pe care a început-o în noi prin 
predarea Lui. Apoi El ne poate aduce o restaurare 
completă.” (Astăzi cu Dumnezeu, p. 159). 

„Dar mulţi dintre cei care se numesc urmași ai 
Lui au inima plină de grijă și neliniștită, deoarece se 
tem să se încreadă cu totul în Dumnezeu. Ei nu se 
predau Lui cu totul, deoarece se tem de urmările pe 
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care le-ar avea un asemenea lucru. Fără o predare to-
tală, ei nu pot găsi pace.” (Hristos, lumina lumii, pg. 330). 

„Dumnezeu nu va accepta nimic altceva decât 
o consacrare fără rezerve. Creștinii fără tragere 
de inimă și păcătoși nu vor putea intra niciodată 
în cer. Ei nu s-ar simţi fericiţi acolo, pentru că nu 
știu nimic despre principiile înalte și sfinte, care 
îi guvernează pe membrii familiei regale din cer. 
Creștinul adevărat își păstrează ferestrele sufletului 
deschise către cer. El trăiește în comuniune cu 
Hristos. Voinţa sa este totuna cu voinţa lui Hristos. 
Dorinţa sa cea mai fierbinte este aceea de a deveni, 
din ce în ce mai mult, asemenea lui Hristos.” (The 
Review and Herald, 16 mai, 1907).

„Satana nu dorește ca cineva să-și dea seama de 
necesitatea unei totale predări faţă de Dumnezeu. 
Atunci când sufletul neglijează să facă această pre-
dare, păcatul nu e părăsit; pofte și pasiuni se luptă 
să devină stăpâne; ispita întunecă conștiinţa, așa 
încât adevărata consacrare nu are loc.” (6 T., pg. 92).  

„Consacrarea voastră faţă de Hristos să fie 
deplină și completă; nu mai zăboviţi nici măcar 
o zi sau o oră. Folosiţi cât mai mult cu putinţă 
timpul de har pe care îl aveţi, fie că este mai lung 
sau mai scurt. De îndată ce vă aruncaţi fără rezerve 
în braţele lui Isus Hristos, El vă va accepta. În nici 
un caz nu ascundeţi faptul că aţi ales adevărul, cu 
toate inconvenientele care derivă din alegerea lui...” 
(Manuscript Releases, vol. 8, pg. 439). 

„Vă implor să vă predați fără rezervă lui 
Dumnezeu și faceți aceasta chiar acum. Când 
faceți această predare veți avea o experiență cu totul 
diferită de experiența pe care ați avut-o pentru mulți 
ani. Atunci veți putea spune împreună cu apostolul 
Pavel: „Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca 
un gunoi, ca să câștig pe Hristos” (Filipeni 3:8 u.p.), 
„Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui 
Dumnezeu” (Romani 7:22).” (Idem, vol. 11, pg. 312). 

„Când sufletul se predă lui Hristos, o putere 
nouă ia în stăpânire inima cea nouă. Se produce o 
schimbare pe care omul nu o poate face niciodată 
prin sine însuși. Este o lucrare supranaturală, care 
aduce un element supranatural în natura ome-
nească. Fiinţa care s-a predat lui Hristos devine 
fortăreaţa Lui, pe care El o păstrează într-o lume 
răzvrătită și vrea ca nici o altă autoritate să nu fie 

recunoscută acolo, decât a Sa. Un suflet luat astfel 
în stăpânire de puterile cerești nu poate fi biruit 
de asalturile lui Satana. Dar, dacă nu ne supunem 
stăpânirii lui Hristos, vom fi stăpâniţi de cel rău.

În mod inevitabil, noi trebuie să fim sub con-
trolul uneia sau alteia dintre cele două puteri care se 
luptă pentru supremaţia lumii. Nu este necesar să 
alegem de bunăvoie să servim împărăţiei întune-
ricului, pentru ca să ajungem sub stăpânirea ei. 
N-avem decât să neglijăm să ne aliem cu împărăţia 
luminii. Dacă nu conlucrăm cu puterile cerești, 
Satana va lua în stăpânire inima și va face din ea 
locuinţa lui. Singura apărare împotriva răului 
este locuirea lui Hristos în inimă, prin credinţă în 
neprihănirea Lui. Numai când suntem legaţi strâns 
de Dumnezeu putem rezista efectelor nesfinţite ale 
iubirii de sine, ale îngăduinţei de sine și tendinţei 
spre păcat. Noi putem părăsi multe obiceiuri rele și, 
pentru câtva timp, putem da la o parte tovărășia lui 
Satana; dar, fără o legătură vie cu Dumnezeu prin 
predarea noastră faţă de El, în fiecare clipă putem 
fi biruiţi. Fără o cunoaștere personală a lui Hristos 
și o comuniune continuă cu El, suntem supuși bu-
nului plac al lui Satana și până la urmă vom împlini 
pretenţiile lui.” (Hristos, lumina lumii, pg. 324). 

Putem noi înșine să facem această predare 
deplină lui Hristos? Desigur că nu. Hristos a spus: 
„Fără Mine nu puteți face nimic.” (Ioan 15:5).

Atunci care este soluția pentru problema 
noastră principală? 

„Nici o formă exterioară nu poate lua locul unei 
credinţe și al unei complete recunoașteri de sine. 
Dar nimeni nu se poate goli pe sine de eul său. Noi 
nu putem decât să fim de acord ca Domnul Hristos 
să facă această lucrare. Atunci, limbajul nostru va 
fi: Doamne, ia-mi inima; căci eu nu ţi-o pot da. Ea 
este proprietatea Ta. Păstrez-o Tu curată, căci eu 
n-o pot păstra pentru Tine. Mântuiește-mă în ciuda 
mea însumi, în ciuda eului meu slab și neasemenea 
lui Hristos. Modelează-mă, șlefuiește-mă, înalţă-mă 
într-o atmosferă curată și sfântă, în care curentul cel 
bogat al dragostei Tale să poată curge din sufletul 
meu.” (Parabolele Domnului Hristos, pg. 159). 

Aceasta este singura modalitate de a fi 
mântuiți pentru veșnicie. Fie ca Domnul să ne facă 
în stare să facem această predare!
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În sfânta Scriptură găsim, încă din primele 
capitole ale Genezei, încercarea omului de 
a se închina și a adora pe Dumnezeu într-o 
formă plăcută și corectă: închinarea lui 

Cain și cea a lui Abel. „După o bucată de vreme, 
Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din 
roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de 
mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și 
din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre 
Abel și spre jertfa lui; dar spre Cain și spre jertfa 
lui, n-a privit cu plăcere.” (Geneza 4:3-5). 

Creștinul de astăzi după atâta revelație tri-
misă de însuși Dumnezeu, ar trebui să știe că în 
închinarea sa, nu ar trebui să folosească lucruri 
sau obiceiuri care îi vor anula închinarea. În 
cartea Leviticul 10:1-2 găsim un caz nefericit în 
care doi preoți, Nadab și Abihu, au murit arși de 
foc, cauza fiind folosirea unui foc străin, afară 
de focul sfânt de pe altar. Fiii lui Aaron, Nadab 
și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc 
în ea, și au pus tămâie pe foc; și au adus astfel 
înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El 
nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinain-
tea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea 
Domnului.

Adorare sau foc strain
Claudiu Suceavă

Adorare înseamnă cinstire, iubire, dusă la ex-
trem, adresată divinității, ca semn de generozitate 
față de noi etc.

Cântarea – un mijloc de închinare
În cartea psalmilor vedem importanța pe 

care Dumnezeu o acordă cântărilor: „Căci Dum-
nezeu este împărat peste tot pămîntul: cîntaţi o 
cîntare înţeleaptă.” (Psalmuii 47:7). În versiunea 
ortodoxă se spune „cântați cu înțelegere”, iar în 
cea spaniolă „cântați cu inteligență”. Muzica pe 
care o aducem Domnului poate fi ceva plăcut 
înaintea Sa sau un foc străin.

Rolul hainelor în închinare
Profetul spune: „În ziua jertfei Domnului voi 

pedepsi pe voivozii și fiii împăratului, și pe toți cei 
ce poartă haine străine. În ziua aceea, voi pedepsi 
și pe toți cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu 
de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor.” 
(Țefania în 1;8, 9). 

 Aici vedem că Dumnezeu va pedepsi pe unele 
persoane ce poartă haine străine și au obiceiuri 
străine de ceea ce El ne-a descoperit în cuvântul 
Său, în timpul serviciului de închinare și zi de zi. 
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Chiar dacă un proverb spune că haina nu face pe 
om, aici vedem că prin vestimentația și obiceiurile 
noastre ne atragem dizgrația și chiar pedeapsa divi-
nă. Moise face o distincție clară în acest domeniu: 
„Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și 
bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești; căci 
oricine face lucrurile acestea este o urâciune înain-
tea Domnului, Dumnezeului tău.” (Deuteronom 
22:5). Să fii urât înaintea Domnului este un un 
lucru îngrozitor, iar cuvântul urâciune înseamnă 
respingător, ostilitate, vrăjmășie, etc.

Confuzia între hainele femeiești și cele 
bărbătești duce la o vrăjmășie directă față de Dum-
nezeu. Am putea să amintim purtarea pantalonilor 
folosiți destul de frecvent de către femei. Prima 
femeie care a purtat pantaloni este Elizabeth Smith 
Miller, prin anii 1840, iar în Europa îi introduce 
creatorul de modă Paul Poiret, în Franța anilor 
1913, convins ca acest accesoriu de seducție va fi 
binevenit. La început au fost blamați și respinși, 
folosiți doar de femei excentrice sau cu moravuri 
ușoare, dar astăzi sunt folosiți la scara largă și 
nelipsiți chiar și din ținuta femeile pretinse creștine.

Este interesant că tot cam în aceeași vreme 
și tot în America, Dumnezeu îi descoperă unei 

tinere, Ellen G. White, că pantalonii pot fi purtați 
doar din motive de sănătate pe sub o rochie.

Închinare după idei proprii
Un alt lucru care ne poate duce la respingerea 

închinării, sunt ideile străine de cuvântul explicit 
al lui Dumnezeu. Cazul lui Mica din Judecători 17 
este dat ca o învățătură pentru noi că Dumnezeu te 
poate lăsa să-ți faci o închinare și o religie privată, 
dar rezultatele vor fi nefericite. Dacă dorim o în-
trevedere cu regina Angliei ne vom îmbrăca după 
cum cere protocolul reginei și vom vorbi și ne vom 
comporta cum ni se va cere, pentru că ea face regu-
la și nu noi. De ce credem că înaintea lui Dumne-
zeu, după ale cărui reguli au fost inspirați și regii, 
putem să ne prezentăm cum vrem și să vorbim ce 
vrem? El dorește ca noi să respectăm atât forma cât 
și conținutul închinării. A utiliza doar una din cele 
două, atrage după sine o respingere din partea lui 
Dumnezeu a gestului nostru de închinare. 

„Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este 
un împărat mare mai presus de toţi dumnezeii…. 
Veniţi să ne închinăm și să ne smerim, să ne ple-
căm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului 
nostru!” (Psalmi 95:6). 
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Din viețile reformatorilor
Florin Dărămuș

De-a lungul istoriei lumii, carac-
terizată prin căderi și ridicări în 
rândul copiilor lui Dumnezeu, 
s-au remarcat adesea oameni al 

căror glas, atitudini și fapte s-au ridicat 
deasupra monotoniei vremii, inițiind și 
dezvoltând o serie de reforme, al căror efect 
s-au dovedit a fi generatoare de putere, 
energie și curaj pentru mulți. 

Ezra și Neemia
Când anii de robie babiloniană pentru 

poporul Israel se apropiau de sfârșit, Dum-
nezeu a ales pe Ezra și Neemia ca reforma-
tori, bărbați care se disting prin curajul lor 
neînfricat, prin efortul lor neobosit, prin 
demnitatea și credincioșia inegalabile, de 
care au dat dovadă. 

În timpul domniei împăratului medo-
persan Artaxerxe Longimanul, printr-o 
serie de providențe remarcabile, Dumnezeu 
i-a ales pe acești doi bărbați ca unelte ale 
binelui, pentru a-Și îndeplini planul Său. 

„Născut din fiii lui Aaron, 
lui Ezra i se dăduse o educaţie pre-
oţească; și adăugat la aceasta, făcuse 
cunoștinţă cu scrierile vrăjitorilor, 
astrologilor și înţelepţilor Împărăţi-
ei medo-persane. Dar nu era mulţu-
mit cu starea sa spirituală. Dorea să 
fie în armonie deplină cu Dumne-
zeu; tânjea după înţelepciune, ca să 
împlinească voinţa divină. Și ca ur-
mare, și-a pus inima „să adâncească 
și să împlinească Legea Domnului”. 
(Profeți și regi, p. 501, cap. 50). 

„Ezra a devenit purtătorul de cuvânt 
pentru Dumnezeu, educându-i pe cei din 
jur în principiile care guvernează cerul.” 
(Idem. p. 502). 

Prin activitatea sa mulți israeliți erau 
conduși la pocăință pe calea cea dreaptă. 

„Motivele lui Ezra erau înalte și sfinte. 
În tot ce a făcut, a fost animat de o dragoste 
profundă faţă de oameni. Mila și bunăta-
tea, pe care le manifesta faţă de aceia care 
păcătuiseră, cu voie sau din neștiinţă, să fie 
un exemplu pentru toţi cei care caută să 
aducă la îndeplinire reforme. Slujitorii lui 
Dumnezeu trebuie să fie tot atât de neclin-
tiţi ca și stânca, acolo unde principiile drepte 
sunt în discuţie, dar să dea pe faţă simpatie 
și înţelegere. Asemenea lui Ezra, ei trebuie 
să-i înveţe pe călcătorii de lege calea vieţii, 
însămânţând principiile care sunt temelia 
oricărei făpturi corecte.” (Idem, cap. 51). 

Neemia este numit de Spiritul Profetic 
„bărbatul ocaziei”: „Neemia nu și-a socotit 
datoria împlinită când a plâns și s-a rugat 
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înaintea Domnului. El a unit cererile cu 
străduinţa sfântă, depunând eforturi stărui-
toare și cu rugăciune pentru reușita lucrării 
în care era angajat. Consideraţia atentă 
și planuri bine chibzuite sunt tot atât de 
necesare pentru înaintarea lucrărilor sfinte 
de astăzi, ca și pe vremea reclădirii zidurilor 
Ierusalimului.” (Idem, p. 522, cap. 52). 

Este la îndemâna noastră să înălțăm 
rugăciuni pentru călăuzire divină, oriunde 
și în orice loc. În aer, pe uscat sau pe mare 
ne putem preda „protecției cerului”. 

„În lucrarea de reformă, ce urmează 
să fie făcută astăzi, este nevoie de bărbaţi 
care, asemenea lui Ezra și Neemia, nu vor 
acoperi și nu vor scuza păcatul, nici nu se 
vor da înapoi de la apărarea onoarei lui 
Dumnezeu.” (Idem, p. 556, cap. 52). 

Luther și Melanchton
Martin Luther a fost omul chemat 

de Dumnezeu să reformeze biserica și 

să aducă adevărata lumină lumii, „singura 
temelie recunoscută pentru credința religi-
oasă fiind Sfintele Scripturi”. (Marea luptă,  
p. 117, 121 engl.).

În urma scrierilor sale și a predicilor, 
oamenii erau iluminați. 

„Cuvântul lui Dumnezeu, prin care 
Luther verifica orice doctrină și orice 
pretenție, era ca o sabie cu două tăișuri, 
croindu-și drum spre inimile oamenilor. 
Pretutindeni se vedea o trezire după creștere 
spirituală. Ochii oamenilor, îndreptați timp 
atât de îndelungat către rituri omenești și 
mijlocitori pământești, se întorceau acum în 
pocăință și credință, către Hristos și către El 
răstignit.” (Marea luptă, p. 130, 134 engl.).

Providența lui Dumnezeu a făcut ca 
Luther să găsească un prieten adevărat, cu 
care să facă echipă în această nobilă cauză. 

Tânăr, modest și cu maniere alese, 
judecata sănătoasă a lui Melanchton, 
cunoștințele lui vaste și o elocvență care 
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câștiga, unite cu cinstea și curăția caracte-
rului său, au câștigat admirația și respectul 
general. Strălucirea talentelor sale nu era 
totuși mai presus de amabilitatea lui. În 
scurtă vreme a devenit un ucenic al Evan-
gheliei, și prietenul cel mai de încredere 
al lui Luther și susținătorul lui cel mai 
de valoare; amabilitatea, prevederea și 
precizia acestuia slujeau ca o completare la 
curajul și energia lui Luther. Unirea lor în 
lucrare a dat putere Reformei și a fost un 
izvor de mare încurajare pentru Luther.” 
(Marea luptă, p. 131, cap. 7). 

Reforma nu a avut doar zile senine, 
însorite, pentru că Satan și spiritele rele și-
au făcut lucrarea lor de amăgire și încurcare 
a sufletelor. Contrareforma sau fanatismul 
din timpul lui Thomas Munzer acționau 
puternic, acesta fiind „cel mai activ dintre 
acești fanatici” și „un bărbat cu o vastă pri-
cepere care, dacă ar fi fost corect îndrmată, 
l-ar fi făcut în stare să facă binele; dar el 
nu învățase primele principii ale religiei 
adevărate”: (Tragedia veacurilor, cap. 10). 
După revenirea lui Luther din castelul de la 
Wartburg, într-o predică în Wittemberg, el 
spunea: „Dumnezeu poate face singur mai 
mult prin Cuvântul Său decât voi și decât 
mine și toată lumea, prin puterea noastră 
unită. Dumnezeu cere stăpânire asupra 
inimii, când inima este luată în stăpânire 
totul este câștigat....”

„Voi predica, voi discuta și voi scrie; 
dar nu voi constrânge pe nimeni, deoarece 
credința este un act voluntar. Vedeți cum 
am procedat eu. M-am ridicat împotriva 
papei, a indulgențelor și a papistașilor, dar 
fără violență sau zgomot. Am prezentat 
Cuvântul lui Dumnezeu, am predicat și 
am scris, aceasta a fost tot ce am făcut. 
Și în timp ce dormeam, cuvântul pe care 
l-am predicat a răsturnat papalitatea în așa 

fel, încât nici un prinț sau împărat nu i-a 
făcut un atât de mare rău. Și cu toate aces-
tea n-am făcut nimic; căci Cuvântul a făcut 
totul. Dacă aș fi dorit să fac apel la forță, 
poate că toată Germania ar fi fost scăldată 
în sânge. Însă care ar fi fost urmarea? Ruină 
și pustiire atât pentru trup, cât și pentru su-
flet. De aceea rămân liniștit și las Cuvântul 
să străbată prin toată lumea.” ” (Marea luptă, 
p. 187, 191 engl.). 

„Creștinii trebuie să se pregătească pen-
tru ceea ce, în curând, va invada lumea ca o 
surpriză copleșitoare, și această pregătire să o 
facă prin studierea cu seriozitate a Cuvântu-
lui lui Dumnezeu și prin străduinţa de a-și 
conforma viaţa cu preceptele lui. Problemele 
capitale ale veșniciei ne cer ceva în afară de 
o religie imaginară, o religie a cuvintelor și a 
formelor, unde adevărul este ţinut în curtea 
de afară. Dumnezeu cheamă la redeșteptare 
și reformă. Cuvintele Bibliei și numai ale 
Bibliei să fie auzite de la amvon. Dar Biblia a 
fost jefuită de puterea ei, iar urmarea se vede 
în scăderea nivelului vieţii spirituale.” (Profeți 
și regi, p. 516, 626-627 engl.). 

Reformatorii, al căror protest le-a dat 
numele de protestanți, simeau că Dumnezeu 
i-a chemat să dea lumii lumina Evangheliei 
și, în efortul de a face lucrul acesta, au fost 
gata să-și jefuiască averile, libertatea și chiar 
viața. În fața prigoanei și a morții, Evanghe-
lia a fost predicată pretutindeni. Suntem noi 
în această ultimă luptă a marii controverse, 
tot atât de credincioși însărcinării noastre, 
cum au fost primii reformatori?

Dumnezeu să ne ajute ca în acest ceas 
aniversar – 500 de ani de la începutul refor-
mei – să ne trezim din rutina și amorțeala 
noastră, să luăm cuvântul, să-l studiem, să-l 
trăim și apoi să-l transmitem și altora spre 
mântuire. „Așa să ne ajute Dumnezeu.” 
(Martin Luther). Amin!
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Departamentul de Educație și Familie al Uniunii Române a AZSMR

Definită ca „statornicie în convingeri, în 
sentimente, în atitudine etc.; devota-
ment, credință”, fidelitatea reprezintă 
acea acuratețe cu care cineva reușește 

să respecte un angajament față de cineva, sau 
perfecțiune cu care reproduce sau imită ceva. 
Termenul de „fidelitate” nu este întâlnit în diferitele 
traduceri românești ale Bibliei. Referința la ea se 
face prin intermediul cuvântului „credincioșie”, 
cum este, de exemplu, menționată în lista „roadelor 
Duhului” din Galateni 5:22 (în unele traduceri) sau 
în Tit 2:10 (traducerea King James), cuvânt care în 
românește a fost tradus cu „desăvârșită credincioșie”.

În ultimul său discurs, Moise trece în revistă 
experiențele călătoriei și remarcă cu tristețe 
tendințele de aderare la idolatrie. El nu folosește 
termenul de „credincioșie” sau „fidelitate”, dar 
spunându-le „tu să te ții în totul totului tot, nu-
mai de Domnul Dumnezeul tău” (Deuteronom 
18:13), îi îndeamnă să nu apeleze la alte practici 
păgânești pentru a-și rezolva problemele sau a 
cunoaște viitorul, ci să rămână în strictă ascultare 
de Dumnezeul cel adevărat, cu alte cuvinte, să se 
păstrezi fideli Tatălui lor Ceresc.

Cel mai elocvent exemplu de fidelitate îl 
întâlnim în cazul Domnului Hristos, care a 
acceptat de bună voie să poarte responsabilitatea 
vieților noastre păcătoase și să plătească prețul 
pretins de Lege în locul nostru. El nu S-a lăsat 
copleșit de nepăsarea și disprețul omenesc, deși 
avea destule motive pentru aceasta. Din contră, 
„fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a 
iubit până la capăt” (Ioan 13:1 u. p.). 

Astăzi majoritatea credințelor consideră lipsite 
de importanță cerințele Legii, în timp ce o acceptă 
ca principiu general al dragostei față de Dumnezeu 
și față de aproapele. Nu vom studia în acest articol 
importanța Legii și nici nevoia păstrării acesteia. 
Legându-ne de părerea comună că dragostea este 
singura esențială, vom face referire doar la acea 
poruncă în care Domnul Hristos cuprinde întreaga 
lege, și pe care o enunță astfel: „Vă dau o poruncă 
nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, 
așa să vă iubiți și voi unii pe alții.” (Ioan 13:34). 

Exemplul de iubire dezinteresată, de fidelita-
te față de promisiunea făcută de a veni în ajutorul 
nostru pentru a ne salva, ne este prezentat ca un 
model, fiind îndemnați ca, la rândul nostru, să 

Fidelitate

„Te voi logodi cu Mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul!” (Osea 2:20).
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ne comportăm la fel unii față de alții: „Trăiți în 
dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat 
pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de 
bun miros – lui Dumnezeu.” (Efeseni 5:2). 

Suntem deja familiarizați cu comparația pe 
care Cuvântul lui Dumnezeu o face între relația 
dintre Hristos și Biserică, pe de o parte, și familie 
(relația soț-soție) pe de altă parte. Ambele relații 
au la bază un legământ pe care partenerii se obli-
gă să-l respecte cu fidelitate. 

Etalonul pe care bărbații îl au în relația cu 
soțiile lor nu este mai prejos decât cel pe care 
L-a avut și Îl are Domnul Hristos în relația cu 
Biserica Sa: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a 
iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru 
ea” (Efeseni 5:25); „Căci nimeni nu și-a urât 
vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu 
drag, ca și Hristos Biserica.” (Efeseni 5:29). 

Trăim vremuri critice, asemănătoare cu cele 
din perioada antediluvienilor sau din vremea 
lui Lot. Specificul acestora este dat de înclinația 
mereu crescândă spre infidelitate, în primul rând 
față de Dumnezeu, apoi față de partenerii de 
viață. Căsătoria este privită astăzi, ca și atunci, 
cu multă superficialitate, iar legământul sacru pe 
care a fost întemeiată este considerat detașabil. 

Depărtarea de Dumnezeu îi face pe mulți să-și 
permită să se reorienteze în privința legământului 
pe care l-au rostit la altar, considerându-se liberi 
să-l ignore după bunul plac. Dacă ambii parteneri 
ar rămâne alipiți de Dumnezeu, ei n-ar putea rupe 
lanțul de aur care-i leagă de El și pe ei unul de altul. 

„Mă tem”, spunea apostolul Pavel, „ca, după 
cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot 
așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția 
și credincioșia care este față de Hristos.” (2 Co-
rinteni 11:3). 

Credincioșia față de Hristos nu poate fi 
exemplificată decât prin credincioșia față de prin-
cipiile Sale, față de cerințele Sale, precum și prin 
fidelitatea față de partenerii noștri de viață. 

Falsa libertate pe care oamenii pretind a o 
avea în favoarea propriului lor confort și plăcere 
îi conduce pe mulți la infidelitate față de soții, re-
spectiv soțiile lor. Mulți se simt liberi să întoarcă 
spatele cu ușurință celui căruia i-au făgăduit prin-

tr-un legământ solemn, loialitate pentru o viață 
întreagă. Adesea nu se ține cont de urmările pe 
care le are pasul infidelității. Copiii sunt trecuți 
cu vederea, suferințele și rușinea pe care aceștia 
sunt chemați să le suporte, fiind considerate ne-
semnificative. Cuvântul lui Dumnezeu așază însă 
principiile dreptății și credincioșiei deasupra plă-
cerilor și convenienței: „Mintea trebuie formată 
prin teste zilnice pentru a-și forma deprinderi 
de fidelitate, pentru a simți nevoia de a respecta 
cerințele dreptății și ale datoriei mai presus de 
orice înclinație sau plăcere.” (3 T., pg. 22). 

Deși în cazul infidelității de cuplu se aduc 
tot felul de argumente, principalul neajuns care 
determină un astfel de pas este depărtarea de 
Hristos. O persoană care este strâns legată de 
Hristos nu poate călca legământul căsătoriei 
decât dacă, înainte de aceasta a întrerupt relația 
strânsă cu Mântuitorul. 

„Fidelitatea în căsătorie nu poate fi păstrată 
în siguranță decât în Hristos. Iubirea omenească 
trebuie să fie legată în modul cel mai strâns de 
iubirea divină. O afecțiune profundă, adevărată și 
lipsită de egoism nu poate exista decât acolo unde 
domnește Hristos.” (Minte, caracter, personalitate, vol. 
1, cap. 18: Atmosfera de siguranță din cămin). 

Satan știe că cel mai sigur mod de a degrada 
o ființă umană este prin a o face să cadă în păcat, 
neglijându-și votul fidelității făcut înaintea lui 
Dumnezeu și față de partenerul de viață. În rea-
lizarea scopurilor sale el a pus la punct o întreagă 
industrie producătoare de ispite, pe care le așază 
apoi în calea amatorilor, invitându-i să dea frâu 
oricăror porniri ale inimii, fără a ține cont de 
cerințele Celui ce I-a creat și, iubindu-i nespus, a 
dat totul pentru a-i răscumpăra. 

Cărți și filme care stârnesc senzualitate și 
promovează infidelitatea sunt puse la dispoziție 
pretutindeni. Ceea ce se considera a fi un mare 
beneficiu pentru omenire, venind în întâmpi-
narea nevoii de cunoaștere și divertisment, se 
dovedește astăzi a fi cea mai reușită sursă de 
înșelare a sufletelor. Oamenii sunt puși în situația 
de a nu mai gândi cu propriile lor minți, ci a 
primi totul gata fabricat, așa cum un scriitor 
corupt sau un regizor netemător de Dumnezeu, a 
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găsit cu cale să-i amăgească. Cei care nu se aliază 
noilor standarde trasate sunt considerați fanatici, 
demodați și chiar periculoși pentru societate. 

Ce vom face într-o lume bulversată de atâtea 
idei și concepte? Unde vom alerga pentru sfat și 
pe ce criterii ne vom formula părerea și poziția?

Așa cum în cazul unor călători care sesizează 
la un moment dat că au greșit drumul, siguranța 
constă în a se întoarce la punctul pe care-l consideră 
cu siguranță ca făcând parte din drumul cel bun, și 
în cazul „pierderii” printre multele teorii procedu-
rale, este nevoie să ne întoarcem la origini. Legile 
formulate direct de Creatorul nostru sunt cele mai 
sigure, indiferent ce ar spune oameni și, uneori, în 
ciuda faptului că nu există explicații științifice. 

Revenind la subiectul „fidelității” cred că 
suntem cu toții de acord că Dumnezeu, care are 
caracterul clădit pe dragoste, dreptate, adevăr, nu 
va aproba nicidecum un astfel de comportament. 
Iar despre urmașii săi se spune cu certitudine că 
„în gura lor nu s-a găsit minciună”. Infidelitatea 
este neadevăr, este înșelătorie, încălcarea unui 
angajament. 

„Iată acum ce mai faceți: acoperiți cu lacrimi 
altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât 
El nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai 
poate primi nimic din mâinile voastre.

Și dacă întrebați: „Pentru ce?”… Pentru că 
Domnul a fost martor între tine și nevasta din 
tinerețea ta, căreia acum nu-i ești credincios, mă-
car că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat 
legământ!” (Maleahi 2:13, 14). 

„Mi-ai fost înfățișat ca fiind în mare pericol. 
Satana este pe urmele tale și uneori ți-a șoptit 
la ureche povești plăcute și ți-a arătat tablouri 
încântătoare ale celei care este pentru tine o com-
panie mai de dorit decât nevasta tinereții tale, 
mama copiilor tăi. 

Satana lucrează pe furiș, neobosit, spre a te 
doborî prin ispitele lui înșelătoare. El este hotărât 
să devină învățătorul tău și acum tu trebuie să iei 
măsuri, astfel încât să capeți putere pentru a i te 
împotrivi. El speră să te încurce în mrejele spiri-
tismului. Nădăjduiește să-ți distrugă sentimentele 
pe care le ai pentru soția ta, pentru a le îndrepta 
asupra altei femei. El dorește să îngădui minții tale 
să zăbovească asupra acestei femei, până ce, printr-
o afecțiune nesfântă, să devină dumnezeul tău.” 
(Lucrarea misionară medicală, pg. 100, Letter 231, 1903). 

Fie ca Dumnezeu să ne impresioneze cu Du-
hul Său cel sfânt, astfel încât mesajul cuvântului 
lui Dumnezeu să fie primit în inimile noastre. Să 
ne fie teamă de rău și să privim păcatul așa cum îl 
privește Dumnezeu, ferindu-ne de a face chiar și 
ce pare a fi rău. (1 Tesaloniceni 5:22). 

„Mulți oameni își trâmbițează bunătatea; dar 
cine poate găsi un om credincios (fidel/devo-
tat)?” (Proverbele 20:6). 

Acesta va rămâne lângă adevăr, indiferent de 
împrejurări, va fi loial legământului său încheiat cu 
Dumnezeu, prin care s-a angajat să-I servească toa-
tă viața, într-un mod dezinteresat și din dragoste. 
Poziția aceasta îi va da tărie să fie fidel tovarășului 
său de viață și să trăiască o viață curată și sfântă.
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N
e-am obișnuit ca, în cadrul acestei rubrici, 
să consultăm un medic sau un student la 
medicină, care acceptă să împărtășească 
cu noi, cititorii, cunoștințele și experiența 

acumulată prin studiu în domeniu. 
De data aceasta să ne lăsăm modelați de sfa-

turile Marelui Medic, oferite nouă prin interme-
diul Spiritului Profetic. 

Ne este cunoscut faptul că descoperirile 
în orice domeniu, deci și în domeniul medical, 
suportă, odată cu trecerea timpului, importan-
te modificări. O dovadă evidentă a faptului că 
Mărturiile Spiritului Profetic sunt inspirate de 
Duhul lui Dumnezeu este faptul că prin ele avem 
„teorii” valabile și în zilele noastre, deși au fost 
date cu mai bine de un secol în urmă. Mai mult, 
ceea ce servei Domnului, Ellenei G. White, i s-a 
descoperit atunci, oamenii de știință au descope-
rit rând pe rând, cu mulți ani după aceea. Iată de 
ce este important să reactualizăm cunoștințele 
noastre medicale, cuprinse pe paginile inspirate, 
pentru că ele sunt de actualitate, la fel de folosi-
toare ca și atunci când au fost date. 

Alimentația rămâne problema principală a 
oamenilor, datorită faptului că sănătatea depinde 
foarte mult de natura acesteia. Conflictul ce se 
desfășoară între sănătate și comerț nu reușește 
să asigure oamenilor cele mai sănătoase ali-
mente, omul devenind victima marketingului, 
proporțional cu noțiunile pe care le are cu privire 
la menținerea sănătății, dar și în funcție de dispo-
nibilitatea de a-și dori promovarea acesteia. 

„Corpurile noastre sunt constituite din ali-
mentele pe care le consumăm. ţesuturile corpului 
se distrug neîncetat; fiecare mișcare a fiecărui or-
gan are ca rezultat degradarea, care este reparată 
prin alimentele pe care le folosim. Fiecare organ 

Sfatul  
medicului

Din scrierile E.G.White

al corpului își cere partea de alimente. Creierului 
trebuie să i se dea porţia; oasele, mușchii, nervii 
și le cer pe ale lor. Este un proces minunat, care 
transformă hrana în sânge și folosește acest sânge 
pentru a reconstrui diferite părţi ale corpului; dar 
acest proces continuă fără încetare, dând viaţă și 
tărie fiecărui nerv, mușchi sau ţesut.

Ar trebui alese acele alimente care furnizea-
ză cel mai bine elementele necesare construirii 
corpului. În această alegere, apetitul nu este 
ghidul cel mai sigur. Prin obiceiuri greșite de 
alimentaţie, apetitul a devenit stricat. El cere 
adesea hrană care vatămă sănătatea și provoacă 
slăbiciune, în loc să aducă tărie. Nu ne putem 
conduce sigur după obiceiurile societăţii. Boala 
și suferinţa care se întâlnesc la orice pas se 
datorează în general greșelilor populare în ce 
privește alimentaţia.

Pentru a ști care sunt cele mai bune alimente, 
trebuie să studiem planul originar al lui Dumne-
zeu pentru alimentaţia omului...

Cerealele, fructele, nucile și legumele consti-
tuie dieta aleasă pentru noi de Creatorul nostru. 
Aceste alimente, pregătite într-un mod cât se 
poate de simplu, sunt cele mai sănătoase și mai 
hrănitoare. Ele dau o tărie, o rezistenţă și o vigoa-
re a intelectului pe care o dietă mai complexă și 
mai stimulatoare nu le poate da.” (Divina vindecare, 
cap. Alimentația și sănătatea).

Trăim într-o lume în care abundența 
alimentelor existente pe piață ne pun în încurcă-
tură. Ofertele sunt atât de multe și tentațiile atât 
de mari încât este foarte greu să te orientezi și 
aproape imposibil să trăiești sănătos. Ce avem de 
făcut? Cum ne putem asigura o dietă echilibrată, 
și, prin urmare, o bună sănătate, într-un cadru 
atât de aglomerat și, mai ales, atât de confuz? 
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încălzi, înainte ca digestia să poată avea loc. Bău-
turile reci sunt dăunătoare pentru același motiv; 
în același timp, folosirea neîngrădită a băuturilor 
fierbinţi slăbește constituţia stomacului. 

Lichide la masă
De fapt, cu cât este îngurgitat mai mult 

lichid în timpul mesei, cu atât mai grea este diges-
tia alimentelor; căci lichidul trebuie să fie absor-
bit înainte ca digestia să poată începe.” (Idem).

Sare și condimente
„Nu mâncaţi foarte sărat, evitaţi folosirea 

murăturilor și a alimentelor condimentate, mân-
caţi fructe din abundenţă, iar iritaţia care reclamă 
atât de mult lichid în timpul mesei va dispărea 
aproape complet.” (Idem).

„Condimentele, atât de frecvent folosite de cei 
din lume, ruinează sănătatea.” (Letter 142, 1900).

„Prin natura lor, condimentele sunt dăună-
toare. Muștarul, piperul, mirodeniile, murăturile 
și altele de acest fel irită stomacul și fac ca sângele 
să devină febril și impur. Starea de inflamare a 
stomacului beţivului este adesea dată ca exem-
plu pentru efectul băuturilor alcoolice. O stare 
inflamatorie similară este produsă de folosirea 
condimentelor iritante. În scurt timp, hrana obiș-
nuită nu mai satisface apetitul. Organismul simte 
nevoia, dorinţa de ceva mai excitant.”  (Divina 
vindecare, p. 325). 

„Condimentele și mirodeniile folosite la 
prepararea mâncării ajută digestia în același fel 
în care se presupune că ceaiul, cafeaua și alcoolul 
îl ajută pe omul care muncește să-și ducă la bun 
sfârșit sarcinile. După ce efectele imediate s-au 
dus, aceștia cad tot atât de mult sub nivelul stării 
normale, pe cât l-au depășit prin acţiunea acestor 
substanţe stimulative. Organismul este slăbit. 
Sângele este contaminat, iar rezultatul sigur este 
inflamarea.” (Dietă și hrană, p. 339). 

„La început, condimentele irită mucoasa 
fină a stomacului, însă în cele din urmă distrug 
sensibilitatea acestei membrane delicate. Sângele 
ajunge febril, sunt deșteptate înclinaţiile senzuale, 
în timp ce puterile morale și intelectuale sunt slă-
bite și devin roabe ale pasiunilor josnice.” (Idem). 

Dacă în viața de credință este recomanda-
tă cumpătarea și termenul se referă la modul 
rațional în care consumăm alimentele bune și le 
evităm pe cele rele, ea ar trebui practicată încă 
din magazin. „În această alegere, apetitul nu este 
ghidul cel mai sigur”, spunea paragraful citat 
mai sus. Aspectul atractiv sau gustul îmbietor ar 
trebui să fie supuse rațiunii.  

Simplu, dar nu oricum
„Este rău să mâncăm numai pentru a ne 

satisface apetitul, însă nu ar trebui să manifestăm 
deloc indiferenţă în ce privește calitatea hranei 
sau modul ei de pregătire. Dacă nu găsim plăcere 
în ceea ce mâncăm, corpul nu va fi atât de bine 
hrănit. Alimentele ar trebui alese cu grijă și pregă-
tite raţional și cu pricepere.” (Idem). 

„Pentru cele care gătesc, este o datorie sacră 
aceea de a învăţa cum să pregătească o mâncare 
sănătoasă. Se pierd multe suflete din pricina 
gătitului necorespunzător. Este nevoie de gândire 
și grijă pentru a face o pâine bună; însă există 
mai multă religie într-o franzelă bună decât cred 
mulţi. Sunt puţine bucătărese cu adevărat bune. 
Tinerele cred că este înjositor să gătești și să faci 
tot felul de alte lucruri legate de gospodărie; și 
pentru acest motiv, multe fete care se mărită și au 
în grijă familiile lor nu au decât o vagă idee des-
pre îndatoririle care-i revin unei soţii și mame...

Gătitul nu este o știinţă neînsemnată, este 
chiar una esenţială în viaţa obișnuită. Este o știinţă 
pe care ar trebui s-o deprindă toate femeile și ar 
trebui să fie predată în așa fel, încât să aducă foloa-
se celor mai săraci. Este nevoie de pricepere pentru 
a face ca mâncarea să fie apetisantă și în același 
timp simplă și hrănitoare; dar aceasta se poate. 
Bucătăresele ar trebui să știe cum să pregătească o 
hrană simplă într-un mod simplu și sănătos, în așa 
fel încât să fie mai gustoasă, dar și mai hrănitoare, 
tocmai din pricina simplităţii ei.” (Idem). 

Obiceiuri greșite cu privire la masă
Temperatura hranei

„Hrana nu ar trebui consumată niciodată 
prea fierbinte sau prea rece. Dacă hrana este rece, 
forţa vitală a stomacului este epuizată pentru a o 
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 „Salatele sunt pregătite cu ulei și oţet, în 
stomac are loc o fermentaţie, iar mâncarea nu este 
digerată, ci se strică sau putrezește; în consecinţă, 
sângele nu este hrănit, ci se umple cu impurităţi și 
apar probleme la ficat și rinichi.” (Idem). 

Prea multă hrană
„Mulţi dintre cei care renunţă la carne și la 

alte articole alimentare vătămătoare și de proastă 
calitate nutritivă cred că din cauză că hrana lor este 
simplă și hrănitoare pot da frâu liber apetitului și 
mănâncă în exces, uneori până la refuz. Aceasta 
este o greșeală. Organele digestive nu ar trebui să 
fie împovărate cu alimente în exces cantitativ sau 
calitativ, care vor sili organismul să le facă faţă... 
Obiceiul încetăţenit a „decretat” ca hrana să fie 
adusă la masă pe feluri. Neștiind ce va urma, o per-
soană ar putea mânca îndeajuns de mult dintr-un 
aliment care poate nu i se potrivește cel mai bine. 
Când este adus ultimul fel, el se aventurează să 
depășească limitele și să servească desertul cel ispi-
titor, care, oricum ar fi, numai bun nu se dovedește 
a fi pentru el. Dacă se pune pe masă de la început 
toată hrana hotărâtă pentru atunci, o persoană are 
ocazia să ia cea mai bună hotărâre. Uneori, rezulta-
tul supraalimentării se face simţit imediat.” (Idem). 

 „Acolo unde au fost îngăduite obiceiuri gre-
șite de alimentaţie, reforma nu ar trebui amânată 
nici o clipă. Când dispepsia a rezultat în urma su-
prasolicitării stomacului, ar trebui făcute eforturi, 
cu băgare de seamă, pentru ca energia rămasă — a 
forţelor vitale — să fie păstrată, prin renunţarea la 
orice povară supărătoare. S-ar putea ca stomacul 
să nu-și mai recapete niciodată pe deplin sănătatea 
după un abuz prelungit; însă promovarea unei ali-
mentaţii corecte va înlătura orice altă debilitare a 
lui și mulţi se vor însănătoși aproape în întregime. 
Nu este ușor de prescris reguli care să se potriveas-
că fiecărui caz. Dar, acordând atenţie principiilor 
de alimentare corectă, se pot face reforme sub-
stanţiale, iar bucătăreasa nu va mai fi nevoită să se 
străduiască neîncetat pentru a ispiti apetitul. 

Cumpătarea în alimentaţie este răsplătită 
prin vigoare mintală și morală; ajută totodată 
și la ţinerea sub control a pasiunilor.” (Divina 
vindecare, p. 308).  

Combinații nepotrivite
„Cu cât condimentele și deserturile sunt 

puse mai puţin pe mesele noastre, cu atât va fi 
mai bine pentru cei ce se bucură de acea masă. 
Toate alimentele combinate și complicate sunt 
dăunătoare sănătăţii fiinţelor omenești. Necu-
vântătoarele nu ar mânca niciodată un amestec 
asemănător celui care ajunge deseori în stoma-
cul omului.... 

Mâncărurile bogate și amestecurile ali-
mentare complicate distrug sănătatea.” (Dietă și 
hrană, p. 113).

„Unii folosesc lapte și o cantitate mare 
de zahăr într-un terci, gândind că împlinesc 
reforma sănătăţii. Însă combinaţia de zahăr și 
lapte produce fermentaţie în stomac și este astfel 
vătămătoare.” (Idem).

„Nu este bine să se mănânce fructe și legu-
me la aceeași masă. Dacă digestia este slabă, fo-
losirea ambelor va provoca oboseala și neputinţa 
de a depune efort intelectual. Este mai bine să se 
consume fructele la o masă și legumele la alta.” 

„Mesele ar trebui să fie variate. Aceleași 
feluri de mâncare, pregătite în același fel, nu ar 
trebui să apară pe masă zi după zi, masă după 
masă. Mesele sunt consumate cu mai multă plă-
cere, iar organismul este mai bine hrănit când 
hrana este variată.” (Idem, p. 112). 

Importanța ascultării 
„Nici unul din cei ce mărturisesc evlavia 

să nu privească în mod indiferent sănătatea 
corporală și să nu se amăgească în credinţa că 
necumpătarea nu este deloc un păcat și că nu le 
va afecta spiritualitatea. Există o relaţie strânsă 
între natura fizică și cea morală.” (The Review and 
Herald, 25 ianuarie, 1881).

„Încălcarea legii fizice este încălcarea Legii 
lui Dumnezeu. Creatorul nostru este Isus Hris-
tos. El este autorul făpturii noastre. El a creat 
structura omenească. El este autorul legilor 
fizice, tot așa cum este autorul Legii Morale. Iar 
făptura umană, care este nepăsătoare și nesăbui-
tă în privinţa obiceiurilor și practicilor legate de 
sănătatea și viaţa sa fizică, păcătuiește împotriva 
lui Dumnezeu.” (Manuscript 49, 1897).
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Invitație la Eden

Centrul de Sănătate și Medicină Preven-
tivă „Eden” al Fundației „Eden” din 
Breaza ne este cunoscut celor mai mulți 
dintre noi ca Sanatoriul de la Breaza. 

Pentru noi, cei din rândul Adventiștilor de Ziua 
a Șaptea Mișcarea de Reformă, el este un loc re-
numit, la care se poate apela în cazuri de suferință 
fizică, pentru a fi tratat cu mijloace naturale, 
cum ar fi: sucuri de fructe sau zarzavaturi și o 
alimentație sănătoasă, cu plante, ceaiuri, cărbune, 
preparate din susan și cătină, alifii sau uleiuri din 
plante, băi (hidroterapie), sauna, masaj, exercițiu 
fizic, remedii pe care le găsim în Spiritul Profetic, 
care sunt simple și la îndemână pentru alina-
rea problemelor de sănătate care apar datorită 
încălcării legilor sănătății puse în genele umane 
la Creațiune. Unii dintre cititorii acestui articol 
au experimentat personal, mai recent sau cu mai 
mulți ani în urmă, aceste remedii, la Breaza sau 
acasă, și au dezvoltat și câștigat încrederea în 
tratamentele practicate, având o cunoștință expe-
rimentală a acestora, și putând da mărturie perso-
nală despre efectele lucrurilor probate. Alții însă 
nu au avut ocazia să viziteze această instituție, 
citind despre ea doar în revistele bisericii noastre, 
sau auzind despre ea din relatările celor ce au fost 
aici, sau de pe internet, din imagini, sau din „gura 
târgului”. Celor care nu au avut ocazia să cunoas-
că pe viu acest locaș, sau celor care intenționează 
să vină, dar încă nu au luat hotărârea, pentru că 
nu au strâns resursele, sau nu au avut suficiente 
informații despre această instituție—acestora li se 
adresează o parte din acest mesaj. De asemenea, 
ne adresăm și celor care sincer, preocupați, ne 
întreabă: „Ce mai e pe la Eden? Ce mai faceți? 
Aveți pacienți?” și, în egală măsură și celor care au 
fost și intenționează să revină.

Sanatoriul „Eden” este situat într-o localitate 
de deal din județul Prahova, în Breaza. Conside-
rată o localitate cu o calitate foarte bună a aerului, 
comparabilă—se spune—cu aerul din stațiunea 
Davos din Elveția, Breaza este aleasă de multe 

persoane cardiace sau cu probleme respiratorii, ca 
loc în care să caute o sănătate mai bună. Acti-
vitatea Centrului de Sănătate EDEN a început 
în martie 1999 cu patru pacienți, ajungând în 
prezent la un număr de aprox. 400-430 pacienți 
pe an. Tratamentele se desfășoară pe durata a 14 
zile, timp în care pacienții și personalul locuiesc 
sub același acoperiș, întâlnindu-se dimineața, în 
timpul zilei, seara, fie pe coridoare, în sălile de 
mese, în curte, la rugăciune, sau în saloane. La 
ore stabilite se fac procedurile, se servește masa, 
se ține întâlnirea de dimineață și de seară pentru 
rugăciune. E un timp aglomerat timpul petrecut la 
Eden, pe care unii îl compară cu milităria, în care 
fiecare încearcă să își ducă la bun sfârșit programul, 
pacienții pentru a vedea alinarea problemelor lor 
de sănătate, personalul pentru a-i ajuta și îndruma 
pe pacienți în realizarea schimbărilor necesare pen-
tru îmbunătățirea sănătății lor. Și, ca un program 
mereu plin de activitate, oferă ocazii de observație 
pe multe planuri. 

Deși a fost întemeiat și este condus de Uniu-
nea Română (Asociația Religioasă) a Adventiștilor 
de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă, pacienții 
primiți în această instituție au fost în proporția 
cea mai mare persoane de religie ortodoxă, 
neoprotestanți, catolici, sau persoane nereligi-
oase, toți fiind tratați în același mod, cu același 
interes. Sunt de asemenea și persoane de aceeași 
credință cu noi, acestea fiind însă numeric mai 
puține decât ceilalți pacienți, dovadă a faptului că 
această instituție urmărește facilitarea accesului 
la informații practice despre sănătate pentru cei 
care nu cunosc stilul de viață sănătos promovat de 
biserica noastră.

Anual, numărul celor de aceeași credință cu 
noi, care se tratează la Eden este în medie în jur de 
35-40 persoane. Faptul că numărul lor este mai 
mic decât al celorlalți pacienți se datorează mai 
multor factori: 
1. Dieta vegetariană, lipsită de grăsimile proveni-

te de la animalele moarte, pe care o promo-
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vează biserica noastră, face ca numărul bolilor 
civilizației moderne să fie mai mic între frații 
noștri decât între cei cu alte obiceiuri alimen-
tare (numărul cazurilor de cancer între vegeta-
rieni e mai mic decât între cei omnivori).

2. Stilul de viață lipsit de tutun și alcool face ca 
numărul de cancere pulmonare sau numărul 
de boli cardiovasculare să fie mai mic decât 
între cei care fumează și beau alcool.

3. O dietă echilibrată din punct de vedere al 
consumului de dulciuri concentrate reduce 
incidența bolilor precum diabetul și obezitatea.

4. Faptul că un număr destul de mare dintre 
frații noștri locuiesc la țară determină, pe de o 
parte, o rezistență mai bună împotriva bolilor, 
și pe de altă parte o mobilitate mai bună la 
vârstă mai înaintată, lucru care face mai puțin 
necesară asistența medicală, sau o împinge 
spre o vârstă mai ridicată, și pentru o perioadă 
mai scurtă din viață.

5. Nu în ultimul rând, accesul la cărți precum 
„Dietă și hrană”, „Cumpătarea creștină”, „Sfa-
turi pentru sănătate”, „Pe urmele Marelui Me-
dic” ne-au facilitat accesul direct la informații 
de încredere privind păstrarea sănătății, care, 
transpuse în practică sub formă de obiceiuri 
au menținut sănătatea, și ca urmare mulți frați 
nu sunt nevoiți să o caute la doctor.

6. Faptul că nivelul venitului mediu între frații 
noștri mai în vârstă este în general mai mic de-
cât al celor de aceeași vârstă din afara bisericii 
noastre face ca mulți frați, chiar doritori fiind 
să vină, să nu își poată permite acest lucru. 
(Din cauza faptului că nu au fost angajați în 
timpul comunismului, întrucât nu puteau 
avea Sabatul liber, mulți frați ai noștri nu au 
avut pensii, sau au doar unele mici).
Sunt totuși, și frați care beneficiază de aceste 

tratamente, și care se internează la Breaza pentru 
14 zile. Motivele sunt diferite: unii vin pentru 
tratament, alții pentru a se bucura de părtășia cu 
frații (cei din grupuri mici sau din comunități 
izolate), alții pentru odihnă sau concediu. Și pen-
tru toți, Edenul se dovedește un cămin ospitalier, 
asigurând casă, masă și pat în acest timp. Unii frați 
sunt obișnuiți cu oameni de altă credință, pentru 
alții această ocazie se dovedește o provocare, la care 
fiecare reacționează după cum reușește mai bine. 
Cert este că, după două săptămâni, atât frații, cât 
și pacienții se întorc acasă cu impresii care rămân, 
uneori, pentru o viață. Uneori se leagă prietenii 
durabile, în urma cărora rămân amintiri frumoase, 
oamenii se vizitează, se bucură să se întâlnească. 
Alteori relațiile de aici se rezumă la un număr de 
cunoștințe întâlnite, și cam atât. 

Ca înainte de orice lucru, și înainte de o vizită 
se fac pregătiri. Se calculează costurile, se caută 
îmbrăcămintea necesară, se pregătesc bagajele, 
banii, și biletele de drum, și apoi se pleacă. V-ați 
bucura să primiți musafiri morocănoși? Probabil 
că, indiferent dacă musafirii sunt prietenoși sau nu, 
gazdele vor să le facă timpul petrecut în casa lor 
cât mai plăcut. Însă, gândiți-vă cu câtă bucurie ați 
primit mereu musafirii care la fiecare vizită au fost 
amabili, veseli, cu un caracter nobil. Cu cât drag le 
spuneți: „Bun venit!” de fiecare dată! Și gândin-
du-vă la acest lucru, probabil că ați dori să îi aveți 
din nou în vizită. Și, când sunteți dumneavoastră 
musafiri, vă doriți ca și dumneavoastră să fiți întot-
deauna bine primiți când (re)veniți într-o casă. 

Dintre bagajele unui pacient al instituției 
noastre nu trebuie să lipsească: documentele me-
dicale care prezintă diagnosticul (în cazul în care 
există vreunul), medicația administrată la domici-
liu (dacă este cazul), halat de baie, papuci de baie 
(cu talpă impermeabilă), costum de baie, prosoape 
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mari 2-3 bucăți, prosop de față, trusa de igienă 
personală, pantalon de gimnastică, tricou, șosete 
pentru sala de gimnastică, pijamale, îmbrăcăminte 
lejeră de exterior (pentru plimbări), îmbrăcăminte 
de zi pentru interior, îmbrăcăminte de Sabat.

Fiecare pacient este consultat la sosire, apoi 
i se prescrie tratamentul (băi, gimnastică, masaj, 
sauna, jacuzzi, împachetări cu argilă, comprese, 
cataplasme, ceaiuri, preparate) și dieta (în primele 
3 zile sucuri de fructe respectiv zarzavaturi, apoi 
dietă strict vegetariană, excluzând lactate sau ouă). 
În timpul șederii, fiecare pacient beneficiază de 
investigații medicale precum EKG, ecografie abdo-
minală sau ecocardiografie, acestea fiind gratuite 
pentru fiecare pacient care urmează o serie întreagă 
de tratamente. Investigații medicale suplimentare 
recomandate, care se fac în afara instituției noastre, 
sunt suportate de pacient, dacă sunt dorite (RMN, 
CT, analize de sânge, etc.). 

Dieta fiecărui pacient, precum și tratamentele 
și ceaiurile sunt individualizate, aceasta însemnând 
că ceaiurile, mâncarea și tratamentele sunt alese 
pentru fiecare pacient în funcție de problemele sale 
de sănătate. Dacă un pacient are multe tratamente, 
pe când colegului său de cameră i s-au prescris mai 
puține, sau alte proceduri, nu înseamnă că unul este 
favorizat, pe când altul este neglijat, ci înseamnă 
că unele tratamente sunt bune pentru problemele 
de sănătate ale colegului de cameră, însă nu mi se 
potrivesc și mie, motiv pentru care nu mi-au fost 
prescrise. Pentru a evita confuziile, fiecare pacient 
primește ceaiul și sucurile în căni cu numele său, 
iar tava cu mâncare este prevăzută cu o etichetă 
cu numele fiecărui pacient. Având în vedere că 
pentru unele afecțiuni există alimente care nu sunt 
recomandate, este de înțeles că pacienții nu trebuie 
să guste din mâncarea altor pacienți, doar pentru a 
vedea cum este, cu atât mai puțin să schimbe între 
ei porțiile de mâncare. Rețetele pot fi cerute când se 
servește masa, sau în timpul cursurilor de bucătărie 
organizate în timpul celor 2 săptămâni. 

De asemenea, odată cu aceste cursuri de bu-
cătărie, pacienții pot participa la ore de informare 
medicală, în care se dezbat teme de interes general 
din domeniul medical, cum ar fi: boli evitabi-
le, principii pentru o viață sănătoasă, cancerul, 

obezitatea, carnea și alimentația, etc., având de 
asemenea ocazia să pună întrebări referitor la 
cele prezentate, sau la alte teme medicale. Printre 
programele cu caracter informativ se numără 
de asemenea o prezentare comparativă a unor 
traduceri ale Bibliei în limba română (Biblia de 
la Blaj, Biblia Cornilescu, Biblia Gala Galaction, 
etc.), care evidențiază diferențele de traduceri de-a 
lungul timpului în ceea ce privește mesajul biblic 
referitor la ziua de închinare. 

Între activitățile comune ale pacienților și 
personalului se evidențiază orele de dimineață și de 
seară când are loc rugăciunea de dimineață respec-
tiv de seară. Timp de aproximativ 30 minute toți 
cei doritori participă la intonarea comună a unui 
imn, urmată de un mesaj în poezie sau cântec și de 
o prezentare de aproximativ 20-25 minute din Cu-
vântul lui Dumnezeu. Între temele frecvent abor-
date sunt: De ce există suferință și care sunt cauzele 
ei?, Ce legătură există între legea lui Dumnezeu și 
suferință?, Ce cere legea lui Dumnezeu de la mine? 
(o prezentare a fiecărei porunci și a implicațiilor 
ei), Cum pot să fiu mântuit?, Ce este harul?, Cum 
se împacă legea și harul?, Cum mă transformă 
Dumnezeu?, Ce înseamnă Isus pentru mine și ce a 
făcut El pentru mine?, Ce este credința?, Minu-
nile—sunt ele credibile?, Se prezintă de asemenea 
și subiecte precum intervenția lui Dumnezeu în 
viețile noastre așa încât viețile noastre nu sunt o 
întâmplare, promisiunile lui Dumnezeu, vindecă-
rile făcute de Isus și învățăturile desprinse din ele, 
lecții din viața poporului Israel, precum și viața 
Domnului Isus ca model pentru noi. Prezentările 
se încheie apoi cu o rugăciune. 

Programele de Sabat sunt conduse după 
programul cunoscut și în comunitățile locale: 
Școala de Sabat, serviciul divin de Sabat, apoi după 
amiaza un program de laudă și mulțumire cu cân-
tări și poezii sau experiențe. De obicei acesta este 
frecventat de cei mai mulți dintre pacienți, chiar și 
de cei care altfel nu doresc să vină la rugăciunile de 
dimineață și de seară din timpul săptămânii. 

Pentru pacienții care nu cunosc credința 
noastră, cele 2 săptămâni sunt o sursă de stres 
la început, întrucât totul diferă de rutina lor de 
acasă. Începând de la hrana pe care o consumă, 
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la tratamentele care sunt diferite de spitalele 
convenționale, trecând la orele de rugăciune și apoi 
la programul de Sabat, care lor li se pare extrem de 
„pe dos”, întrucât majoritatea oamenilor nu lucrea-
ză duminica, dar lucrează Sâmbăta—toate acestea 
îi fac să se simtă stânjeniți de multe ori, și să nu știe 
cum să se comporte. Însă o abordare prietenoasă le 
trezește încrederea, și în cele din urmă, chiar dacă 
nu își doresc același fel de viață ca al nostru, acesta 
le trezește stima, și de multe ori aprecierea, oame-
nii plecând „îmbogățiți” cu cunoștințe, atitudini, 
opinii noi, și uneori cu principii noi. În mintea 
multora se sfarmă prejudecăți adânc înrădăcinate, 
și ajung să vadă că adevărul nu e ceva neplăcut, ci 
din contră, îl face pe primitorul său o persoană 
amabilă, plăcută. 

Și, se scrie o carte de aducere aminte pe ter-
men lung. Ați meditat vreodată ce s-ar scrie despre 
dumneavoastră în ea? 

V-ați bucura să vi se pună în față o carte, în 
care în dreptul numelor dumneavoastră să scrie că 
ați fost plictisit la rugăciunea de dimineață sau de 
seară? Ați vrea să se știe că aveți aceeași credință ca 
cei ce lucrează în sanatoriu? Ați vrea să își amin-
tească pacienții de dumneavoastră ca cineva care 
s-a rugat în sala de mese lung și tare, lucru care i-a 
făcut să se uite nedumeriți la dumneavoastră, și să 
se întrebe dacă asta cere religia dumneavoastră? 

Ați vrea ca mergând acasă, pacienții să își 
amintească de dumneavoastră și de rețetele primite 
de la dumneavoastră? Sau să își amintească faptul 
că spuneați că mâncarea nu e ca acasă, că acasă 
mâncați altceva, sau că acasă faceți altfel, chiar dacă 
aici se gătește în mod sănătos? 

Ați vrea să își amintească pacienții de dum-
neavoastră ca de un cusurgiu, care comentează 
greșelile celor din lumea politică, criticându-i și 
luându-i în derâdere? Dar dacă în fața dumnea-
voastră ar fi un om din această clasă, fără ca dum-
neavoastră să știți aceasta? Sau observând defectele 
sau neajunsurile celor care lucrează la Centrul de 
Sănătate, le comentează cu ceilalți pacienți, în loc 
să le spună personal, direct, celui în cauză? Ar privi 
pacienții bine credința dumneavoastră? Cum ar fi 
dacă într-o zi cineva ar prezenta celor din personal, 
pe care i-ați văzut greșind, cuvintele de dezapro-

bare pe care le-ați rostit la adresa personalului în 
prezența pacienților, aceștia fiind de altă credință? 
V-ar mai crede acea persoană când i-ați spune că 
aveți adevărul cel mai măreț? Câți bani ar mai da 
pe religia dumneavoastră? 

Ați vrea să țină minte pacienții cum le citeați 
din Evanghelie, însă uitați să fiți amabili? Cum 
îi disprețuiați pentru că (încă) se închină într-un 
mod contrar Bibliei, mergând să se închine la 
icoane, să pupe imaginile lor, sau vizitând locuri 
de peregrinaj unde sunt expuse moaște? Poate că 
pentru noi pare ceva demn de apreciere faptul că 
„n-am mâncat carne de 4 generații”, dar pacienții 
noștri nu au nevoie atât de mult de această laudă, 
cât de sfaturi simple despre cum e posibil acest 
lucru. Uimirea descurajată că „e greu așa”, nu poate 
fi îndepărtată prin „Păi atunci mâncă mai departe 
carne”, ci mai degrabă prin rețete simple, gustoase. 
Cum v-ați scuza într-o zi, dacă omul respectiv v-ar 
lua în serios? De ce vă mirați, dacă se supără? 

Ați vrea să își poată aminti de dumneavoastră 
colegul de cameră ca de un om bun, sau mai de-
grabă ca de unul nemulțumit, care și-ar dori o altă 
cameră, motivând că alta v-a plăcut mai mult? Sau 
să vă țină minte ca pe un om ursuz, morocănos? 
Gândiți-vă că și cei care vin acolo sunt bolnavi, nu 
doar dumneavoastră. Vreți să fiți un ajutor, sau mai 
degrabă o piedică pentru cei pe care îi veți întâlni? 
I-ați putea spune că Isus ar fi făcut la fel ca dum-
neavoastră? Ce pot crede despre dumneavoastră 
oameni care plătesc un tratament complet, pe când 
pentru dumneavoastră biserica suportă o parte din 
cheltuieli, și totuși vă aud plângându-vă de una sau 
de alta sau criticând biserica? Ce ați spune, fiind 
pacient, dacă ați vedea pe cineva din biserica noas-
tră susținând tare pe hol că el trebuie să primească 
reducere, că a donat bani când s-a clădit instituția? 

Cum v-ați simți ca gazdă, dacă musafirii 
dumneavoastră ar veni la dumneavoastră în casă 
și, când le prezentați camera pe care ați pregătit-o 
pentru ei, ar spune: Dacă nu îmi dai camera cutare, 
plec acasă? Sau: în camera cutare este covoraș așa și 
așa. Și eu vreau unul. Sau, dacă ar telefona înainte 
la dumneavoastră să vă spună (știind condițiile de 
care dispuneți și dificultățile dumneavoastră), că 
nu doarme în cameră cu cutare, că nu vrea în ca-
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meră cu frați de credință, dar parcă nici cu oameni 
din lume nu ar vrea (deci că ar vrea singur?)? Sau, 
când le puneți masa, ce părere ați avea ca gazdă, 
dacă musafirii ar fi în fiecare zi cu câte o pretenție 
specială la masă?

Probabil nu vi s-ar întâmpla astfel de lucruri. 
E greu de crezut că s-ar întâmpla. Dar nouă ni se 
întâmplă, și din păcate, trebuie să spunem, așa cum 
constata cândva sora White:

„Mi-a fost arătat că cei nouă [leproși] care nu 
s-au întors să dea slavă lui Dumnezeu îi reprezintă 
în mod corect pe unii păzitori ai Sabatului, care 
vin la Institutul de Sănătate ca pacienți. Ei primesc 
multă atenție și ar trebui să își dea seama de îngri-
jorarea și descurajările medicilor, și ar trebuie să fie 
cei din urmă care să le cauzeze griji și poveri nene-
cesare. Totuși, regret să spun că frecvent, pacienții 
cu care e cel mai greu de lucrat la Institutul de 
Sănătate sunt cei de credința noastră. Ei sunt mai 
liberi în a face plângeri decât sunt alții, de orice altă 
clasă. Oamenii din lume și pretinșii creștini din 
alte culte apreciază eforturile făcute pentru restabi-
lirea lor mai mult decât o fac păzitorii Sabatului. Și 
când se întorc la căminele lor ei exercită o influență 
mai mare în favoarea Institutului de Sănătate decât 
fac păzitorii Sabatului. Și unii dintre cei care sunt 
atât de liberi să pună la îndoială și să se plângă 
de administrația Institutului sunt cei care au fost 
tratați la prețuri reduse.” (vezi Mărturii pentru comuni-
tate, vol.3, cap. Institutul de Sănătate). 

Dar nu! Parcă scrie altceva în dreptul dum-
neavoastră:

Deși înconjurați de probleme și dificultăți 
ca oricine altcineva din lumea aceasta, apreciați 

binecuvântarea pe care a pus-o Dumnezeu la în-
demână prin această instituție și sunteți mulțumiți 
de mâncare, de personal, și înțelegeți că încearcă 
tot ce se poate mai bine, le spuneți cu sincerita-
te și bunăvoință reală ceea ce ar avea nevoie de 
îmbunătățire, poate susțineți cu tot ce puteți 
pacienții și personalul acestui sanatoriu, oferind o 
încurajare într-o parte, o vorbă bună în cealaltă, un 
răspuns amabil la întrebare într-o parte, o mustra-
re, sau o învățătură în cealaltă. O experiență trăită, 
din care tinerii pot învăța ceva. Un gând împărtășit 
la timpul potrivit, un cântec de slavă la adresa lui 
Dumnezeu, un răspuns simplu, fără ifose, la obiect, 
la o întrebare sinceră. 

Dumneavoastră prezentați un Isus personal, 
care v-a iertat și v-a transformat, și v-a făcut o per-
soană plăcută, amabilă, caldă, care susține din tot 
sufletul lucrarea lui Dumnezeu. Sunteți o pildă vie, 
o scrisoare deschisă, un miros de viață spre viață, 
un om lângă care se trage toată lumea, și cu care ar 
vrea să fie toată lumea alături. 

Ați vrea să fie scris așa ceva în dreptul dum-
neavoastră? Câte stele ați vrea să aveți în coroană? 
Să fie și vreuna de la Eden? 

„Aveți pacienți?” „Avem pacienți și pacienți.” 
Și ne sunt dragi. Vrem să avem cu toți amintiri 
frumoase, și să ne revedem împreună acolo unde 
nu mai sunt dureri și suferință. Dacă și dumnea-
voastră doriți același lucru, vă invităm cu drag la 
„Eden”, dorindu-vă să găsiți o oază de pace, în care 
și dumneavoastră să fiți un izvor de binecuvântări 
și fericire pentru alții. 

Cu salutări creștine, frații voștri lucrători  
pentru pacienții de la EDEN
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Nicu Păun

Atunci când ne gândim și vorbim despre 
lucrarea misionară, ne gândim la ver-
setele din Matei 28:19,20: „Mergeți…”, 
unde Domnul Isus, înainte de înălțarea 

Sa, responsabilizează ucenicii cu această misiune. 
Totodată ne amintim de paragraful din Măr-
turii: „Orice ucenic sincer se naște în Împărăția 
lui Dumnezeu ca misionar. Nici nu apucă să-L 
cunoască bine pe Mântuitorul, că dorește să le facă 
și altora cunoștință cu El. Adevărul Mântuitor și 
Sfințitor nu poate fi închis în inima lui. Cel care 
bea din apa vie devine un izvor al vieții. Cel ce 
primește, devine un dătător. Harul lui Hristos în 
suflet este ca un izvor în deșert, țâșnind pentru a-i 
înviora pe toți și făcându-i pe cei ce sunt gata să 
piară, dornici să bea din apa vieții. Făcând această 
lucrare, este primită o binecuvântare mai mare 
decât dacă am lucra doar spre folosul nostru per-
sonal. Lucrând pentru a răspândi veștile bune ale 
mântuirii, suntem aduși aproape de Mântuitorul”. 
(Divina Vindecare, pg. 102). Paragraful acesta este 
amintit ori de câte ori cineva alege să facă legământ 
cu Dumnezeu prin botez. Acesta și multe altele, 
fac referire la misiunea fiecărui membru al bisericii 
lui Dumnezeu. Se naște o întrebare: Cum perce-
pem aceasta misiune?

Opțiune sau datorie?
În cuvântul lui Dumnezeu găsim câteva 

îndrumări care ne pot ajuta să stabilim un răspuns 
la aceasta întrebare: „Mulți consideră că spiritul 
misionar, calificarea pentru lucrarea misionară, este 
un dar special sau o înzestrare revărsată asupra sluji-
torilor Evangheliei și a câtorva membri ai bisericii; 
ceilalți trebuie să fie simpli spectatori. Niciodată 
n-a fost o greșeală mai mare ca aceasta. Fiecare 
creştin adevărat va avea un spirit misionar, pentru 
că a fi creştin înseamnă a fi asemenea Domnului 
Hristos. Niciun om nu trebuie să trăiască numai 
pentru el, și „dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, 
nu este al Lui”. Toți aceia care au gustat din puterile 
lumii viitoare, fie el tânăr sau bătrân, învățat sau 

neînvățat, vor fi mișcați de spiritul care L-a pus 
în mișcare pe Domnul Hristos. Primul impuls al 
unei inimi renăscute este acela de a-i aduce, de 
asemenea, pe alții la Mântuitorul. Aceia care nu 
au această dorință dau dovadă că şi-au pierdut 
dragostea dintâi; aceștia trebuie să-și examineze 
îndeaproape inimile, în lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu, și să caute în mod serios un nou botez 
al Spiritului lui Hristos; ei trebuie să se roage 
pentru o mai profundă înțelegere a acelei minunate 
iubiri, pe care a manifestat-o Domnul Isus pentru 
noi, părăsind împărăția slavei și venind la o lume 
căzută pentru a o salva de la pieire.’ (5 T., pg. 385). 

Este ușor să concluzionam faptul că fiecare 
dintre noi avem responsabilitatea de a fi misionari 
pentru Hristos, acolo unde suntem, fie că lucrăm cu 
normă întreagă sau nu, indiferent de aptitudinile și 
capacitățile primite de la Dumnezeu sau de dome-
niul în care ne desfășurăm activitatea. Dumnezeu ne 
invită să dăm prioritate lucrării Sale în viața noastră, 
indiferent de activitatea pe care o desfășurăm.

Și totuși, ce să facem atunci când nu simțim 
dorința sau înclinația spre aceasta lucrare? Cum 
să spunem și altora despre Mântuitorul, când nu 
avem acea iubire fierbinte pentru oameni, care 
să ne motiveze, să ne dea curajul de a trece peste 
toate barierele?

„Nu e nevoie să începem prin a încerca să ne 
iubim unii pe alții. Ceea ce ne trebuie este iubirea 
lui Hristos în inimă. Când eul este cufundat în 
Hristos, adevărata iubire răsare în chip spontan.” 
(7 T., pg. 266). 

Prin urmare, ceea ce avem nevoie este 
prezența lui Hristos în viața noastră, o cunoaștere 
din experiență a mesajului salvator, care constituie 
de fapt misiunea noastră. Trebuie să acordăm o 
atenție deosebită îndrumării dată de Domnul 
Hristos ucenicilor înainte de-a Se înălța la cer:

Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se de-
părteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința 
Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la 
Mine. (Faptele Apostolilor 1:4).

MISIUNEA… opțiune, datorie sau privilegiu?

37Misionar



„Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî 
Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în 
Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la 
marginile pământului.” (Faptele Apostolilor 1:8).

Este minunat faptul că Dumnezeu ne arată 
de unde trebuie să începem lucrarea misionară și 
dorința Sa este aceea de-a ne călăuzi pas cu pas în 
aceasta lucrare. Prima lucrare pe care o avem de fă-
cut este de a ne asigura că Hristos locuiește în viața 
noastră, prin Reprezentantul Său promis. Pe lângă 
iubirea motivatoare, care este gata să ne-o dea, 
El ne dă și puterea de care avem nevoie pentru a 
înfăptui aceasta lucrare: „nici prin putere, nici prin 
tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor”. 
(Zaharia 4:6 u.p)

Odată ce am înțeles faptul că avem o datorie 
sfântă, care ne revine, aceea de a fi împreună lucră-
tori cu Dumnezeu în lucrarea de avertizare a lumii, 
totuși cum ar trebui să privim această misiune?

Datorie sau privilegiu?
Să analizăm două versete: 
„Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea 

credinței noastre, adică la Isus, care, pentru 
bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:2). 

În ce constă această bucurie a lui Isus? Desi-
gur, în rodul muncii Sale, în bucuria de a vedea 
suflete mântuite în Împărăția Sa.

„Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun și cre-
dincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi 
pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânu-
lui tău!” (Matei 25:23).

Prin urmare toți cei în a căror inima eul a 
fost răstignit și Hristos înălțat, nu vor considera 
ca o datorie împovărătoare însărcinarea dată de 
Dumnezeu, ci mai degrabă ca un privilegiu de a fi 
părtași cu Dumnezeu la bucuria salvării semeni-
lor lor. De altfel, atunci când iubim cu adevărat 
un lucru, chiar dacă acesta e o datorie, nu îl vom 
considera nicidecum apăsător sau neplăcut, ci vom 
găsi bucuria care face din datorie, un privilegiu. 
„Un suflet care Îl are pe Hristos nu mai poate fi 
oprit să-L mărturisească, precum nu pot fi oprite 
apele Niagarei să curgă în cascadă.” (Sfaturi pentru o 
slujire creștină eficientă, pg. 229).

Privind asupra acestor câteva gânduri, să lăsam 
ca Duhul lui Dumnezeu să trezească în sufletul 
nostru energiile latente, adormite, care au stat poate 
în inactivitate, să ne bucuram de o renaștere în pri-
mul rând în viața noastră, apoi, cu puterea primită, 
să începem să ne bucuram de privilegiul de-a fi 
împreună lucrători cu Dumnezeu în via Sa, lucrând 
cu toată seriozitatea pentru semenii noștri!
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Pateu simplu de dovlecel crud
100 g conţine: calorii 100, glucide 9

Rubrica gospodinelor

Plăcintă cu tofu și mărar
O plăcintă conţine: calorii 252, glucide 36

Pentru aluat:
•	 750 g făină albă
•	 250 g tărâţe
•	 50 ml ulei
•	 30 g drojdie 
•	 Sare

Făina și tărâţele se amestecă bine. Se adaugă drojdia dizolvată în puţină apă, sare  
(1/2 linguriţă) și se frământă cu apa în care au fiert cartofii, obținându-se un aluat potrivit de tare. 

Se lasă la dospit. Se împarte aluatul în 20 de bucăţi. 
Se întinde puţin fiecare bucată de aluat, iar la mijloc se pune o lingură de umplutură,  

obținută din amestecul de tofu, piureul de cartori și mărar.  
Se împachetează (se adună) aluatul în jurul umpluturii (ca o minge mică). 

Se întinde aluatul cu sucitorul obţinând plăcinte în formă rotundă. 
Se coc pe tigaia de teflon. Se coc pe ambele părţi. Se iau de pe foc și se stropesc cu ulei.

•	 200 g dovlecel
•	 20 g ardei roșu
•	 20 g tofu
•	 10 g fulgi de drojdie
•	 5 ml ulei
•	 Mărar
•	 Sare, după gust

Pentru umplutură:
•	 500 g tofu 
•	 500 g piure de cartofi
•	 O legătură de mărar
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Dovlecelul și ardeiul tăiate în bucăți  
se mixează împreună cu toful și uleiul,  

cu ajutorul unui mixer vertical. 
Se adaugă mărarul tocat. 



În perioada 10-12 martie, la Porumbacu a 
avut loc o tabără misionară, organizată speci-
al pentru prietenii noștri din alte biserici.

30 de persoane dintre cei invitați au 
reușit să fie prezente cu această ocazie, acestora 
alăturându-li-se și alți frați din biserica noastră. 

Din programul desfășurat au făcut parte atât 
teme medicale, cât și teme spirituale. Cursanții au 
participat la o serie de activități, ca:
•	 Ieșire în aer liber
•	 Instruire în bucătărie

Tabără misionară la Porumbacu
•	 Hidratare și vitaminizare, cu sucuri naturale
•	 Timp de părtășie
•	 Discuții interactive, cu întrebări și răspunsuri
•	 Prezentări pe teme privind eficiența plante-

lor pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în vederea 
unei bune sănătăți 
Atmosfera a fost foarte cordială, de plă-

cută părtășie. Am putut să cântăm cu oamenii 
împreună, spre slava lui Dumnezeu, iar în final, 
când li s-au dat testele de opinie, participanții 
și-au exprimat mulțumirea pentru această tabără, 
inclusiv dorința de a reveni.
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Prin harul lui Dumnezeu, în primavara 
acestui an, au avut loc în Conferința Ar-
dealul de Nord două conferințe spirituale 
sub genericul „E ȘANSA TA”. 

În 19 Martie s-a desfășurat o conferința spiri-
tuală în comunitatea Bogdan Vodă la care au par-
ticipat frați, surori, tineri și vizitatori din această 
localitate cât și din mai multe comunități și grupe 
din județul Maramureș și nu numai. Deasemenea 
în 23 Aprilie a avut loc un astfel de eveniment și 
în comunitatea Botean la care au participat: frați, 
surori, tineri și prieteni de credință din județele 
Bihor, Cluj, Satu Mare și Sălaj. Binecuvântarea și 
prezența lui Dumnezeu a fost simțită într-un mod 
profund prin mesajele cuvântului Evangheliei 
și experiențele care au fost transmise prin frații 
slujbași care au participat din Uniunea Română 
și din conferință. Temele prezentate s-au bazat pe 
textele din Apocalipsa 3:10, 11: „Fiindcă ai păzit 

Conferințe spirituale 
– „E ȘANSA TA!”

cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul 
încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca 
să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. 
Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.”

Tinerii și copiii de asemenea și-au adus un 
aport semnificativ la desfășurarea programelor de 
laudă prin poezii, cântări instrumentale, de grup și 
cântari ale corului Ardealului de Nord.

Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze într-un 
mod îmbelșugat pe toți cei care au participat la 
aceste conferințe și nu numai, că în aceste timpuri 
profetice în care noi trăim, când evenimentele 
care împlinesc profeția se derulează într-un mod 
impresionant sub ochii noștri, apropiindu-ne 
cu pași repezi de apropiata revenire a scumpului 
nostru Mântuitor Isus Hristos, ca popor al Său să 
păzim cuvântul Său în orice timp și împrejurare, 
să ne păstrăm unitatea în credință și adevăr fără a 
face compromis cu rătăcirile care bântuie în lumea 
noastră, ca prin puterea Duhului Sfânt să fim gata 
în fiecare moment al vieții noastre, să putem birui 
orice ispită și încercare care vor veni, și prin harul 
Său, să putem primi în acea zi o cunună de birui-
tor, ca pentru veșnicie să putem înălța cântări de 
biruință pe Marea de Cristal în prezența și pentru 
Acela care ne-a iubit și răscumpărat. Amin!

 Ghiță Ulici
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Adunare Spirituală în Conferința Oltenia

Iată, Mirele vine” a fost motto-ul adunării spirituale trimestriale a Conferinței Oltenia, ce a avut 
loc în 7 mai 2017 la Roșiori, județul Teleorman.

Cei aproximativ 50 de frați și surori adunați din diferite comunități ale județului Teleorman 
au avut ocazia să se bucure de cuvântul Lui Dumnezeu, prezentat de frații Nelu Bogdan și Cătălin 

Barnea, ambele teme având ca text motto versetul din Matei 25:6: „La miezul nopții, s-a auzit o striga-
re: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”.

Cele două prezentări au fost urmate de dezbateri pe aceeași temă. Implicarea tuturor 
participanților, interesul cu care s-au dezbătut diferitele probleme desprinse din învățăturile temelor, 
preocuparea cu privire la evenimentele care urmează să se desfășoare – sunt dovezi evidente că mesajul 
transmis a avut un impact deosebit asupra ascultătorilor. 

 Dorim să avem mereu în vedere ca peste toate lucrurile care încearcă să ne captiveze atenția zi de 
zi, ceea ce trebuie să primeze este gândul că Mirele nostru vine, să ne ia acasă. Să Îl așteptăm cu dor, 
având candele aprinse.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem un Mire, care nu numai că intenționează să ne ia acasă, 
dar ne și ajută să ne pregătim.

A consemnat, Adrian Rădoiaș

„
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Colegul de echipă…

Atunci când am început cursurile de 
sănătate în Alba-Iulia, în urmă cu peste 
trei ani, am fost obligați de circumstanțe 

să schimbăm mai multe locații, în perioade 
scurte de timp. Mai bine de un an am prezentat 
cursurile în săli care erau prea mici, alteori prea 
reci, până când Dumnezeu a fost bun cu noi 
și ne-a deschis ușa primitoare de la Academia 
Doamnelor. Onorați de respectul cu care am 
fost primiți aici, am înțeles de la început că 
avem datoria morală să ne ridicăm la înălțimea 
mesajului primit de la Dumnezeu, care dorește 
ca fiii Săi de pe pământ să aibă o deplină sănătate 
fizică și spirituală, cu deschidere continuă spre 
Înțelepciunea Divină. Preocuparea aceasta de a 
transmite semenilor frânturi din lumina pe care 
noi înșine am primit-o prin studiu și mai ales, 
prin Har, ne-a determinat pe noi, cei din echipa 
de sănătate, să înțelegem că avem nevoie de mul-
tă rugăciune, de unire, de îngăduință reciprocă și 
de o deplină consacrare în slujirea la care ne-am 
angajat. Am dobândit astfel elemente de struc-
tură și de comportament pe care le-am prins din 
mers, prin rugăciune, de la o lună la alta, de la un 
curs la altul. 

Oamenii, acești minunați oameni din Alba-
Iulia au fost continuu prezenți și calzi, deschiși me-
sajelor noastre și darnici în gânduri frumoase, în 
gesturi de prietenie și de distinsă educație spiritua-
lă. Legătura noastră cu ei a devenit tot mai strânsă, 
depășind frontiera cunoașterii reciproce și intrând 
în perimetrul reciproc apreciat al prieteniei. 

În acest context am avut mereu alături în 
echipă, pe Nica și Nelu Moldovan, frații noștri de 
credință din Galda de Jos. Era confortabil să știm 
că ei sunt mereu aproape de oamenii din Alba și le 
ceream diverse servicii de slujire pentru cei de acolo. 

Printre alte activități comune, în luna februa-
rie, împreună cu toți cursanții, am făcut o ieșire 
la Campus-Porumbacu de Sus. Am simțit atunci 
dimensiunea competenței de organizare și bucuria 
servirii în credință a fratelui nostru Nelu Moldo-
van. De la asigurarea transportului, până la dialogul 
cu fiecare persoană în parte, la rezolvarea oricărei 
probleme neprevăzute apărute pe traseu, la tăiatul 
pâinii și la căratul de lemne în Campus, am avut 
în Nelu un sprijin, un om de bază, dar mai ales, un 
copil al lui Dumnezeu credincios în lucrurile mici 
dar biruitor și în cele mari. Responsabilitatea acelei 
zile o simțeam copleșitoare atunci când priveam la 
oamenii care erau o mulțime și care ne cercetau și 
ne evaluau, pe noi, cei o mână de creștini modești. 
Am înțeles atunci că reușita acțiunilor noastre 
constă doar în umilința și intensitatea rugăciunilor. 
În Nelu Moldovan am avut un ajutor apreciat atât 
pe tărâm material, cât și pe tărâm spiritual. La ora 
târzie a serii când, reîntorși la Alba-Iulia, oamenii 
coborau din autocar și își luau rămas-bun de la 
Nelu și de la soția lui Nica, conștientizau că în 
inimile lor s-a născut un sentiment nou, o prietenie 
care va dăinui și care îi va lega și mai mult unii de 
alții și împreună, de Dumnezeu. 

A fost greu, cumplit de greu pentru noi toți, 
ca, la câteva zile după această experiență minu-
nată, să acceptăm vestea că Nelu este bolnav de 
o boală incurabilă și că sfârșitul său este foarte 
apropiat. Am însoțit familia cu rugăciunile și 
dragostea noastră, cursanții ne cereau mereu ulti-
mele informații despre starea sănătății sale, până 
când... am postat pe toate numerele de telefoane 
ale prietenilor noștri mesajul care anunța data și 
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Botez la București

locul înmormântării. A fost dureros, doar credința 
că Dumnezeu l-a luat la odihnă, scurtându-i 
suferința, ne-a rămas mângâiere. 

Două zile mai târziu, la cursul de la Academia 
Doamnelor, toată echipa de sănătate, în haine 
cernite, a adus un omagiu colegului de echipă 
care plecase la odihnă, cântând împreună cu toți 
cursanții cântecul alinător „Mărețul Har”. De la 
primele acorduri, unul câte unul, cursanții s-au 
ridicat în picioare și toți, în postură dreaptă, cu la-
crimi pe obraji, continuau să cânte. Când ultimele 
versuri și-au înălțat ecoul spre plafonul înalt, „Prin 
Har am stat eu până azi, Tot el mă duce-acas”, am 
știut că Nelu a dăruit oamenilor aceștia nu numai 

prietenie și slujire, ci le-a insuflat și credința sa. 
Minunată lucrare a Duhului Sfânt, răscolitoare de 
inimi și de simțăminte!

Evocarea aceasta este o modestă neuitare a unui 
frate și prieten drag, de care ne va fi dor mereu. Știm 
că atunci când Dimineața Învierii își va deschide 
curcubeul zorilor, Nelu Moldovan își va căuta soția, 
pe Nica, copiii, pe Beni și pe Monica, cu familiile 
lor și va privi în jur cu atenție, după cursanții din 
Alba-Iulia, pe care i-a iubit mult și pentru care s-a 
rugat fără încetare. Dorim fierbinte să-i găsească pe 
toți aproape de el... și, să fim și noi acolo.

Echipa de sănătate a Conferinței  
Ardealul de Sud (Viorica Truța)

Îi spunem „Bun venit” Andreei Pavel în mijlo-
cul nostru. Ne bucurăm că deși foarte tânără, 
a fost impresionată de Duhul lui Dumnezeu 
și nu doar atât, ci chiar a ales să facă legământ 

cu El, promițându-I în mod solemn că întoarce 
pentru totdeauna spatele lumii și pășește cu voioșie 
pe calea Sa. Iată mărturisirea ei cu privire la eveni-
mentul care i-a marcat un nou început în viață:

„21 mai a fost o zi specială, în care Cerul s-a 
bucurat, dar și noi, cei de jos. Dumnezeu mi-a 
împlinit dorința, dar și făgăduința Sa pentru mine 
și pentru fiecare suflet în parte, „căci El însuși a zis: 
Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi 
părăsi.” Să ne amintim fiecare, în parte, momentul 

când am făcut legământul sfânt cu Dumnezeu și 
promisiunile pe care I le-am făcut. Să ne păstrăm 
vie relația noastră cu El și să ne înarmăm cu cea 
mai puternică armă: Cuvântul Său. Lupta este 
grea, dar biruința este a noastră, dacă rămânem 
lângă Domnul mereu.

„Și famenul a zis: Uite apă, ce mă împiedică 
să fiu botezat?” Piedici sunt multe pe cărarea 
care duce spre Veșnicie, dar important este să te 
depărtezi de ele și să vezi lumina de la capătul co-
ridorului. Fie ca Dumnezeu să fie Lumina noastră 
în tot ceea ce facem și noi, la rândul nostru, să fim 
o lumină pentru cei din jur, privind la modelul 
Mântuitorului care ne-a răscumpărat.
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Biserica din Cyabayaga – Rwanda
„Dumnezeu a calificat poporul Său pentru a 

lumina lumea. El le-a încredințat capacități prin 
care ei urmează să extindă lucrarea Lui până când 
va cuprinde globul pământesc. În toate părțile 
lumii ei trebuie să înființeze școli, sanatorii, case de 
editură și alte mijloace de lucru asemănătoare, în 
vederea îndeplinirii lucrării Sale.” (7 T., pg. 50).

Cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună cu încă 
șapte frați din România, care au avut pe suflet 
ajutorarea celor care sunt cu mai multe lipsuri 
decât noi, în perioada ianuarie - februarie 2017 
am mers în Rwanda pentru a ridica un locaș de 
închinare și o școală pentru frații noștri din zonă. 
Localitatea Cyabayaga se află în nordul țării, la 
o altitudine de 1500 m, într-o zonă cu multă 
vegetație în tot timpul anului. Acolo noțiunea 
de distanță e foarte relativă, iar timpul nu are o 
măsură precisă. De la capitala țării – Kigali, la un 
oraș în nord – Nyagatare sunt 145 km, călătoria 
cu autobuzul pe această distanță, unde este șosea 
asfaltată, durează aproximativ patru ore. Drumul 
e plin de mașini, camioane, motociclete, biciclete, 
oameni și toți se mișcă încet. De la orașul Nyaga-
tare la Cyabayaga, unde este drum de pământ și 
pe care mergeam cu taxi-moto, o distanță de 20 
km, era parcusă în 40 - 60 minute. Dacă aveam 
de mers la capitală pentru a face cumpărături sau 
a schimba bani, trebuia să plecăm în zori, ca până 
seara să ne putem întoarce și înapoi.

Frați în Domnul Isus...
Cu un an în urmă a fost cumpărat în locali-

tatea Cyabayaga un teren de 7600 mp. Acolo am 
construit o clădire metalică de 6/9 m, care ne-a fost 
bucătărie, dormitor și magazie pentru unelte. După 
aceea am început construirea bisericii și a școlii. 

În această localitate sunt aproximativ 100 de 
membri, dar împreună cu prietenii și copiii care 
se întâlnesc în Sabat pentru închinare, sunt mult 
mai mulți, care vin și din localitățile învecinate, 
de la 2, 3 sau 7 km, cu bicicleta sau pe jos, având 
bucuria de a fi împreună și a-L lăuda pe Dum-
nezeu. Pentru ei Sabatul e cea mai importantă 
zi din săptămână, se îmbracă cu hainele cele 
mai bune, poate singurele pe care le au în „casă”. 
Programul începe dimineața la ora 8 cu rugăciu-
nea de dimineață urmat de citirea unui fragment 
și continuă cu intonarea sau învățarea de cântări 
până la 9:30. Sunt unii frați care nu au broșuri 
cu lecții pentru Școala de Sabat și alții care nu au 
Biblii, de aceea aceștia vin la 6:30 sau 7 pentru 
a învăța împreună lecția. Pentru că nu au multe 
cărți de imnuri, toate cântecele sunt învățate pe 
de rost. Programul continuă cu Școala de Sabat 
și serviciul divin până la ora 12:00 sau 12:30. 
După aceea au o pauză până la ora 14:00, timp 
în care discută împreună, continuând apoi cu 
un program de laudă și învățătură până la ora 
16:00 sau 17:00. Când ajung acasă își caută ceva 
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de mâncare, însă pentru mulți aceasta este și zi 
de post, pentru că nu au ce să mănânce. Cu toate 
acestea, pe fața lor se citește bucuria; nu au între 
ei probleme de invidie sau certuri, nici nu știu 
că în alte țări oamenii trăiesc mai bine. Acesta 
este un exemplu minunat despre puterea harului 
lui Dumnezeu și a dragostei lui Isus, care este la 
lucru pentru a schimba inima oamenilor.

„Domnul Hristos a venit în lumea aceasta cu 
o solie de har și de iertare. El a pus temelia unei 
religii prin care Iudei și Neamuri, negri și albi, 
liberi și robi, sunt legaţi laolaltă într-o frăţie comu-
nă, recunoscuţi ca egali înaintea lui Dumnezeu. 
Mântuitorul are o iubire nelimitată pentru fiecare 
fiinţă omenească.” (7 T., pg. 225).

„Isus a îmbrăcat natura Sa dumnezeiască cu 
aceea omenească, pentru ca să poată sta printre 
fiinţele omenești ca una din ele, un părtaș la sărăcia 
și durerile lor. Ce viaţă zbuciumată a trăit El! Zi de 
zi putea fi văzut intrând în sălașurile umile, pline 
de lipsă și întristare, aducându-le nădejde celor dez-
nădăjduiţi și pace celor abătuţi. Aceasta e lucrarea 
pe care El cere să o facă poporul Său de astăzi. Umil, 
îndurător, duios, milos, El a mers din loc în loc, 
făcând bine, ridicând pe cel zdrobit și mângâind pe 
cel întristat... Noi ar trebui să ne smerim înaintea 
lui Dumnezeu pentru faptul că atât de puţini dintre 
membrii bisericii Sale depun eforturi care să se poată 
compara, cât de cât, cu eforturile pe care Domnul 
dorește ca ei să le depună.” (7 M.,  pg. 221).

Apă din belșug...
„Doamne”, I-a zis femeia, „dă-mi această apă, 

ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici 
să scot.” (Ioan 14:15).

Una dintre cele mai mari probleme pentru 
continentul african, pe lângă educație și igienă, 

este lipsa apei. Ei merg cu un bidon de 20 l pe cap, 
1-2 km ca să aducă apă, pe care o cumpără și care 
nu e potabilă, care ar trebui fiartă și răcită, dar 
ei o beau așa cum e. Am mers la guvern pentru a 
plăti o taxă, apoi am cumpărat țevile și materialele 
necesare, a fost săpat un șanț, iar după câteva zile 
un meseriaș a instalat conducta, a pus contorul de 
apă și robinetul. A fost o realizare deosebită aceea 
de a avea apă pe propietatea bisericii. Am săpat 
două gropi, am pus prelată în ele și cu un furtun 
turnam 1000 - 2000 litri de apă, făcând astfel 
două piscine. După o zi de muncă, în căldura de 
acolo, seara era binevenită o baie. Apa era folosită 
după aceea la construcție și betoane. Ei de obicei 
nu fac baie, dacă intră în apă cred ca li se întâmplă 
ceva rău, dar când noi mergeam să ne spălăm, 
veneau foarte curioși să vadă cum „omul-alb” intră 
în apă și nu moare...  Bucuria a ținut doar vreo 
zece zile; seara veneau copiii și femeile cu bidoa-
nele pentru a lua apă de la robinetul nostru. Am 
pus un paznic, iar după aceea și un lacăt, care să 
mai stopeze furtul apei. Când au văzut că nu mai 
pot lua apă de la robinet, au săpat în zona pe unde 
trecea conducta, au dat gaură cu un cui și luau 
apă de acolo. Cei de la guvern ne-au oprit apa; și 
iarăși am fost nevoiți să plătim pentru reparații 
și repornirea apei. Iar câteva zile cu apă și altele 
fără... Când nu mai aveam apă pentru beton, 
mergeau câțiva oameni cu bicicleta la marginea 
satului, la distanță de 1 km, unde era un lac și că-
rau apă cu bidoanele. După aceea aduceam apă cu 
un camion în care am pus o prelată. Acolo fiecare 
zi era o incursiune în necunoscut și o aventură. 
Lucruri care în România par normale și de la sine 
înțelese, acolo sunt probleme dificile: cumpărarea 
materialelor și uneltelor, ciment, fier beton, cuie 
sau alimente, erau sarcini complicate.

Noi cumpăram apă plată pentru a bea, dar 
chiar și cu apa aceasta am avut probleme de sănă-
tate. În ziua când trebuia să ne întoarcem, a venit 
pastorul la noi și ne-a spus: 

46 Păzitorul Adevărului, aprilie - iunie 2017



– „Fraților, noi suntem săraci, aici s-a con-
sumat multă apă, iar noi nu putem să plătim apa 
care s-a consumat aici, la construcție și la grădină. 
Ar fi bine ca voi să ne dați banii pentru a plăti.” 
Am spus: 

– „Bine frate, o să plătim. Dar cât costă?”  
– „Pentru noi e mult, 20 de dolari...”
 „Când aducem un curent de apă într-o grădi-

nă pentru a o uda, nu ne îngrijim de udarea numai 
a unei singure părţi, lăsând celelalte părţi uscate și 
goale, ca să strige: „Daţi-ne apă” și totuși, aceasta 
reprezintă felul în care a fost dusă lucrarea numai 
în vreo câteva locuri, neglijând câmpul cel mare. 
Oare locurile pustii să rămână pustii? Nu! Faceţi 
astfel încât curentul de apă să curgă prin fiecare loc, 
aducând cu el veselie și fertilitate.” (4 T., pg. 99).

ţă și taina providenţei Sale va aduce răspunsul 
ei.” (7 T., pg. 243).

Cel care ne-a ajutat până aici este viu și brațul 
Lui este încă la lucru pentru a ajuta poporul Său în 
misiunea de a vesti adevărul în acest timp.

„Suntem pe pragul lumii veșnice. Judecăţile 
lui Dumnezeu au și început să cadă peste locuitorii 
pământului. Dumnezeu trimite judecăţile acestea 
pentru a face pe bărbaţi și pe femei să-și vină în 
simţiri. El are un scop în tot ceea ce îngăduie să 
aibă loc în lumea noastră și El dorește ca să fim 
atât de spirituali, încât să putem pricepe acţiunea 
Sa în evenimentele atât de neobișnuite din trecut, 
dar care acum au loc aproape zilnic. 

Ne stă înainte o lucrare mare – încheierea lu-
crării de vestire a ultimei solii de har a lui Dumne-
zeu către o lume păcătoasă. Dar ce am făcut noi pen-
tru a vesti solia aceasta? Priviţi, vă rog, la multele, 
multele locuri în care nici măcar nu s-a intrat până 
acum. Priviţi la lucrătorii noștri care calcă iarăși și 
iarăși același teritoriu, în timp ce în jurul lor este o 
lume neglijată, zăcând în nelegiuire și stricăciune – 
o lume ce este încă neavertizată.” (7 T., pg. 103).

Prin credință...
Ceea ce s-a realizat până acum a fost doar cu 

ajutorul special al lui Dumnezeu, care a îndepărtat 
piedicile, a netezit drumurile și ne-a dat speranță, 
atunci când se părea că totul este irealizabil. 

„Adevăraţii lucrători umblă și lucrează prin 
credinţă... Lucraţi în credinţă și lăsaţi rezultate-
le pe seama lui Dumnezeu. Rugaţi-vă în credin-
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C red că ați auzit, cu siguranță de Deșert. Este o zonă în care plouă foarte rar, motiv pentru  
      care nu există acolo iarbă, pomi sau flori, decât anumite specii, adaptate acestei zone. 

Dintre vietățile care pot fi întâlnite în zonele de deșert ale globului, am ales să vorbim 
despre două dintre ele: Broasca Țestoasă de Deșert și pasărea numită Cucul Alergător. 

Broasca ţestoasă de deşert seamănă cu o broască 
țestoasă obișnuită pe care ați văzut-o și în zonele 
noastre. Această specie însă este foarte rezisten-
tă la temperaturi mari de căldură, putând 
supraviețui până la 60 de grade Celsius. 
Pentru a se proteja de căldură, își sapă 
galerii în nisip. În sezonul rece folosește 
aceleași adăposturi, petrecând aici timpul 
din noiembrie până în luna martie. Își 
construiește singură bazine în care așteaptă 
cu răbdare să se adune apă de ploaie. Ea rezis-
tă foarte bine fără apă, putând trăi astfel chiar și 
un an de zile Necesarul de apă și-l ia din umezeala de pe 
iarba și florile sălbatice pe care le consumă ca hrană. 

Cucul alergător – este o specie de cuc provenind din America de Nord. Deși poate zbura, pasărea 
obișnuiește să alerge, urmărindu-și astfel prada. Poate fugi cu o viteză de 42 hm/h, ținându-și gâtul 
întins spre înainte și aripile ușor deschise. Specific acestei păsări este abilitatea de a-și schimba direcția 
de mers, rotindu-se chiar la 90 de grade în timpul mersului, fără să scadă cu ceva din viteza cu care 

se deplasează. Pentru aceasta se folosește 
de coadă, care-i servește drept cârmă. În 
timpul deplasării picioarele ei fac 12 pași 
pe secundă. Trăiește în deșerturile sud-ves-
tice. Se hrănește cu șopârle, șerpi și insecte. 
Reușește să se adapteze perfect vieții din 
deșert. Organismul ei are o glandă specială, 
așezată deasupra ciocului, care elimină ex-
cesul de sare. Astfel ea poate rezista pe timp 
călduros, fără a se deshidrata. Corpul său 
mai poate reține multă apă în corp, dovadă 
în acest sens stând excrementele sale care 
sunt eliminate perfect uscate. 

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu 
pentru fiecare vietate pe care a făcut-o cu atâta măiestrie. Îi mulțumim, de asemenea, că, în ciuda condițiile 
nefavorabile în care unele trăiesc, El le ajută să se adapteze situațiilor, învățându-ne pe noi, oamenii, lecții 
prețioase. Atunci când întâmpinăm dificultăți în viață, Dumnezeu ne va ajuta să trecem cu bine prin toate, 
pentru că El coordonează orice eveniment din lume și are în grijă toate ființele pe care le-a creat. 

Animale din desert,
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