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Un (m)ic în Univers
de Ghiţă Bizău 

Un mic în Univers
Când privim cerurile – lucrarea 

mâinilor Sale – luna și stelele pe care le-a 
făcut, ne întrebăm: Ce suntem noi, ca să ne 
poarte Cineva în gând? Ce este fiul omului, 
ca să fie atât de băgat în seamă? Chiar așa: 
cine ne simte prezenţa? Cine ne-ar simţi 
lipsa? Învăluiţi de milenii de ani lumină, 
cui ar trebui să-i pese că (mai) existăm?

Bine zicea Iacov când spunea: Eu sunt 
prea mic pentru toate îndurările și pentru 
toată credincioșia, pe care ai arătat-o faţă 
de robul Tău. Și nu o dată i-am dat drep-
tate lui Iov:  Iată, eu sunt prea mic; ce să-ţi 
răspund? Îmi pun mâna la gură.

Un ic în Univers
Am fost plantaţi, pe rând, în această 

crescătorie de vieţi. De ce noi? Și de ce 
primim, totuși, atâta și atâta dovadă de 
dragoste și milă? De ce ne poartă-n grija 
Lui când în locul nostru ar fi putut răsări 

de multă vreme o lume mai bună, un loc 
fericit? Uneori pare că și pietrele strigă 
vierului: Taie-l. La ce să mai cuprindă și 
pământul degeaba?

Am învăţat să pierdem oameni. Oare 
n-ar trebui să răsufle ușurat fiecare colţ 
pur din Univers când se eliberează câte 
un loc? De ce, în schimb, atâta mijlocire, 
atâtea suspine negrăite?

Unic în Univers...
Nu toţi ochii privesc la fel. Acolo unde 

vedem mizerie, ceilalţi ochi pot să vadă o 
monedă pierdută. Nu toate urechile aud la 
fel. Dinspre urlete de lupi, celelalte urechi 
pot să audă un geamăt de miel. Nu toate 
mâinile lucrează la fel. Celelalte mâini 
ridică spre veșnicie un fiu de om care ca și 
tine… e unic pe-aici. Același suflet – unii 
dau preţ de nimic. Ceilalţi au plătit infinit. 
Unii greșesc. Dar tu?
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Frumuseţea, însă și dificultatea 
textului evangheliilor este dată de 
faptul că Domnul Isus obișnuia 

ca de multe ori să le prezinte Cuvântul 
sub formă de pilde. Iar asta, deși, pe de-o 
parte, oferea o imagine mai clară ascultă-
torilor despre valenţa celor spuse, totuși 
și adaptată realităţii vieţii lor, o interpre-
tare literală a cuvintelor Sale i-ar fi putut 
duce pe ascultători foarte departe, uneori 

de Andreea-Iulia Someşan

Ca un prieten în miez de noapte
despre stăruinţa în cererea Duhului Sfânt

Motto „Perseverenţa este cheia succesului în rugăciune.” 

într-o direcţie cu totul contrară, faţă de 
mesajul pe care Domnul Isus dorea să-l 
transmită. Apoi, în zilele noastre, deși 
există multe comentarii pe marginea 
acestor texte biblice care au menirea de 
a ne facilita înţelegerea lor, mulţi dintre 
cititorii Bibliei au unele probleme în înţe-
legerea acestor pilde. Totuși, un student 
sârguincios al Evangheliilor va observa 
faptul că multe dintre elementele unei 
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pilde sunt și se regăsesc în altele și, astfel, 
ar putea fi înţelese mai bine printr-o citire 
trans și intertextuală, cât și prin obser-
varea contextului și a rostului spunerii 
acelei pilde.

O astfel de istorisire care mi-a atras 
de multe ori atenţia și de multe ori mi se 
părea că ceva îmi scapă în înţelegerea ei 
este pilda prezentată în capitolul 11 din 
Luca (versetele 5-13) despre cel care, 
având un musafir, prieten de-al său venit 
de pe drum, merge la un alt prieten de-al 
său cerându-i trei pâini pentru a avea cu 
ce să-l servească pe cel venit de pe drum. 
În primă instanţă, cel deranjat la miezul 
nopţi refuză a-i deschide pentru a-l ajuta 
pe prietenul său aflat în nevoie deoarece 
deja se culcase împreună cu copiii săi și îi 
era greu să se mai deranjeze la acea oră. 
Totuși, datorită stăruinţei supărătoare 
din partea acestuia, el iese să-l serveas-
că pe prietenul său cu cele cerute. Și, 
urmând ideea acestei pilde, Domnul Isus 
ne îndeamnă la rugăciune spunând că 
Domnul cu atât mai mult ne va da ceea 
ce-i cerem. Totuși, o citire literală a aces-
tui pasaj ne-ar duce cu gândul că atunci 
când nu primim nici un răspuns afirma-
tiv din partea Domnului, noi trebuie să 
continuăm cu insistenţele noastre, poate, 
poate Îl vom îndupleca – concluzie la 
care ajung mulţi prunci în credinţă. Apos-
tolul Pavel menţionează câteva aspecte 
legate despre modul în care trebuie 
înţelese cuvintele Scripturilor și sublini-

ind totodată rezultatul la care ajunge un 
om citindu-le cu gândirea lui omenească, 
neinspirată de Duhul Sfânt: „Dar omul 
firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebu-
nie; şi nici nu le poate înţelege, pentrucă 
trebuiesc judecate duhovniceşte.”  
(1 Corinteni 2:14)

Prin urmare, important în înţelegerea 
acestei parabole este să vedem care a 
fost contextul în care Domnul Isus a spus 
aceste cuvinte și cum au decurs eveni-
mentele anterioare acestui fapt. Astfel, Îl 
vedem pe Domnul Isus, după cum este 
prezentat în primul verset al capitolului 
11 din Luca, că se ruga, conform obice-
iului Său, într-un loc anume. Lucrul care 
ne-ar veni în minte este faptul că acel loc 
anume, mai retras, făcea parte atât de 
mult din viaţa Sa, pe cât de mult obişnuia 
să Se şi roage – o viaţă de rugăciune şi 
devoţiune vie. Iar rezultatele nu întârziau 
să apară, nu trecuseră, poate, decât câteva 
zile de la reîntâlnirea cu Marta şi Maria, 
iar amintirea învierii lui Lazăr trebuia 
să fie atât de vie în mintea ucenicilor. 
Şi gândul stăruitor al ucenicilor era 
îndreptat asupra acestui fel de rugăciu-
ne – şi ei, şi noi ne rugăm, însă, parcă în 
cazul Domnului Isus rugăciunea are cu 
adevărat putere, viaţă; chiar şi acolo unde 
rugăciunea ucenicilor nu era lipsită de 
orice putere. Oare ce avea atât de aparte 
rugăciunea Domnului Isus? Cuvintele pe 
care le spunea sau să fi fost altceva? 
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Rugăciunea Domnului Isus din 
versetele următoare apare, într-o formă 
mai completă, şi în capitolul 6 a Evan-
gheliei după Matei (versetele 7-13), iar în 
contextul în care este prezentată această 
rugăciune se pune accentul pe smerenie 
şi sinceritate, nerepetarea acelorlaşi 
cuvinte (bolborosire) şi despre necesita-
tea unei atitudini consecvente pentru a fi 
iertat. Prin urmare, conform celor spuse 
în acest capitol, Domnul Isus nu dorea să 
le dea ucenicilor o formulă magică prin 
care să deschidă zăgazurile cerului. Nu, 
El a fost realmente categoric în cuvintele 
Sale:  „Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi 
aceleaşi vorbe, ca păgînii, cărora li se 
pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, 
vor fi ascultaţi.” (Matei 6:7).

De aceea vine următoarea rugăminte 
din partea lor, rugăminte care stăruie de 

multe ori şi în cugetul nostru: „Doamne, 
învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat 
şi Ioan pe ucenicii lui.” (Luca 11:1) Din 
aceste cuvinte ne mai dăm seama de 
faptul că ucenicii nu erau neştiutori sau 
nepăsători în ceea ce priveşte subiectul 
rugăciunii, ci erau foarte preocupaţi 
de acest lucru şi chiar auziseră des-
pre modul în care Ioan Botezătorul îşi 
învaţă ucenicii să se roage şi, poate, chiar 
văzuseră rezultatele rugăciunii acestor 
ucenici ai lui Ioan. Acesta era lucrul după 
care ei tânjeau: ca rugăciunea lor să prin-
dă cu adevărat viaţă. Domnul Isus însă 
nu le spuse „rugaţi-vă cu aceste cuvinte”, 
ci „când vă rugaţi, să ziceţi: Tatăl nostru 
care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele 
Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, 
precum în cer, aşa şi pe pămînt. Pînea 
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă 

în fiecare zi; şi ne iartă nouă păcatele 
noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui 

ne este dator; şi nu ne duce în ispită, 
ci izbăveşte-ne de cel rău.” (Luca 
11:2-4) O rugăciune care nu pare 
să aducă nimic nou, necunoscut, 
ucenicilor. În plus, unul dintre lu-
crurile centrale pare să fie faptul 
de a avea pâinea zilnică. Totuși 
nu tot Domnul Isus este cel care 
spusese norodului care mâncase 
din pâinea înmulţită: „Adevărat, 
adevărat, vă spun, că Mă căutaţi 
nu pentrucă aţi văzut semne, ci 
pentrucă aţi mâncat din pâinile 

6

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XI
II 

- N
r. 

3



acelea, şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru 
mâncarea peritoare, ci pentru mâncarea, 
care rămâne pentru viaţa veșnică, şi pe 
care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adi-
că, însuş Dumnezeu, pe El L-a însemnat 
cu pecetea Lui.” (Ioan 6:26-27). Desigur, 
nu ar fi nimic cu totul deplasat să se dea 
această citire literală rugăciunii Dom-
nului Isus; totuși, aceste cuvinte citate 
anterior ne evidenţează fapul că El nu ne 
îndeamnă să avem o preocupare excesi-
vă faţă de mâncarea fizică, ci gândurile 
noastre să fie îndreptate, mai cu seamă, 
spre hrana care ne dă viaţa veşnică. Oare 
acesta ar putea să fie şi sensul mesajului 
central din rugăciunea Domnului Isus? 
În încheierea acestei rugăciuni, Domnul 
Isus își continuă cuvântarea prezentând 
parabola descrisă în primele rânduri. 
Însă, după cum am observat, de fiecare 
dată când Domnul Isus prezintă ucenici-
lor o pildă, fiecare element al acesteia are 
o semnificaţie şi un rost care-l poate adu-
ce pe cercetătorul onest mai aproape de 
Împărăţia cerului, rămânând, în acelaşi 
timp, o hrană greu digerabilă pentru cei 
care nu au o motivaţie bună în căutările 
lor. De aceea, pentru a înţelege ceea ce 
Domnul Isus dorește cu adevărat să ne 
spună despre esenţa unei rugăciuni au-
tentice, trebuie să analizăm, în acord cu 
înţelesul întregului mesaj biblic, fiecare 
dintre aceste elemente.

Astfel, unul dintre primele personaje 
pe care le găsim în această parabolă este 

persoana care merge la prietenul său 
pentru a cere ajutor. Acestă persoană, 
deși avea o relaţie de prietenie fraternă 
cu cel căruia îi cerea, totuși, nu avea 
niciun drept propriu-zis, de proprietate, 
pentru ceea ce cerea, după cum și noi nu 
suntem îndreptăţiţi prin nimic propriu 
persoanei noastre pentru a beneficia de 
binecuvântările Domnului, asemeni me-
senilor invitaţi „ad-hoc” la nunta Fiului 
de împărat. (Matei 22:1-14). 

Un al doilea personaj al acestei 
parabole este prietenul venit la masă 
și pentru care se punea masa. Acest 
prieten îl întruchipează pe Domnul 
Isus, iar această parabolă, asemeni celei 
cu cele zece fecioare (Matei 25:1-13), 
vorbește, implicit, de urgenţa de a 
fi pregătit. Însă și despre faptul că 
venirea prietenului/mirelui avea loc 
într-un moment cu totul neașteptat; o 
imagine a modului în care urmează să 
aibă loc reîntoarcerea Domnului Isus.

Următorul personaj al acestei scurte 
parabole este prietenul la care se vine 
și care îl întruchipează pe Dumnezeu 
Tatăl, iar acest sens de înţelegere al 
textului este adus în prim plan chiar prin 
cuvintele pe care Domnul Isus le exprimă 
în versetele 11-13 ale capitolului 11 din 
Luca: „Cine este tatăl acela dintre voi, 
care, dacă-i cere fiul său pîne, să-i dea o 
piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea 
un şarpe în loc de peşte? Sau, dacă cere 
un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, 
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care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune 
copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vos-
tru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor 
ce I-L cer!” Iar dacă citim parabola din 
această perspectivă, refuzul iniţial din 
partea prietenului, remarca referitoare la 
ușa încuiată și la copiii care sunt deja în 
pat primește o cu totul altă semnificaţie. 
Aici s-ar putea face o paralelă cu textul 
biblic în care este prezentat cazul femeii 
siro-feniciene, care ceruse Domnului Isus 
ca fiica ei să fie vindecată și care, în primă 
instanţă este refuzată, spunându-i-se: „Eu 
nu sunt trimes decât la oile pierdute ale 
casei lui Israel.” (Matei 15:24) și „Nu este 
bine să iei pâinea copiilor, şi s-o arunci la 
căţei!” (Mat 15:26). Însă în acea situaţie, 
cât și prin parabola adusă în discuţie, 
Domnul Isus nu dorea să sublinieze 
faptul că lucrarea Sa se adresează doar 
copiilor lui Israel și că mântuirea este 
accesibilă doar lor în mod direct, după 
cum se credea la acea vreme. Ci El venise 
tocmai pentru a demola această părere 
din gândirea evreilor, iar atitudinea Sa 
venea, astfel, în întâmpinarea gândirii 
ascultătorilor Săi, oferindu-le un exem-
plu concret al modului greșit în care ei 
vedeau iubirea lui Dumnezeu.

Un alt simbol care apare în această 
parabolă este pâinea care, în funcţie de 
nivelul la care se dorește a se citi această 
parabolă și de nevoia la care se găsește 
răspuns, poate fi înţeleasă ca atare sau 
prin înţelegerea la care dorim noi să 

mergem în citirea acestui text, luând în 
considerare și cuvintele explicative pe 
care Domnul Isus le spune la încheierea 
cuvântării Sale, aceasta ar putea repre-
zenta darul Duhului Sfânt. Iar, în această 
citire, faptul că se vorbește nu despre o 
pâine, ci despre trei este o nouă sublini-
ere a autenticităţii hotărârii și stăruinţei 
pe care trebuie să o avem în cererile pe 
care noi le aducem înaintea Domnului, în 
special în cererea noastră pentru Duhul 
Sfânt. Prin urmare, precum se sugera 
și în pilda despre văduva nedreptăţită 
(Luca 18:1-8), „stăruinţa supărătoare” 
nu dorește să sublinieze faptul că noi ar 
trebui să încercăm să insistăm înaintea 
Domnului, bolborosind mereu, pentru 
ca cererile noastre să fie împlinite, după 
cum făcuse Balaam (Numeri 22) care 
încercase să obţină aprobarea Domnului 
într-un lucru ce nu era pe placul Său. 
Această exprimare dorește să ne aducă 
în atenţie faptul că noi n-ar trebui să fim 
ușor descurajaţi dacă răspunsul Dom-
nului la cererile noastre în acord cu voia 
Sa întârzâie să apară, ci să dovedim o 
deplină sinceritate în inimile noastre și o 
credinţă prin cererile pe care le aducem 
înaintea Domnului, după cum a fost și 
sora Ellen White inspirată să scrie:

În parabolă, cel care cerea a fost 
respins în repetate rânduri, dar el n-a 
renunţat la cererea sa. Tot așa este și 
cu rugăciunile noastre. Poate că nu tot-
deauna primim un răspuns imediat; dar 
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Domnul Hristos ne învaţă că nu trebuie 
să încetăm a ne ruga. Rugăciunea nu are 
ca scop să determine vreo schimbare în 
Dumnezeu, ci ea trebuie să ne aducă în 
armonie cu Dumnezeu. Când ne adresăm 
Lui, cerându-I ceva, El poate vedea că 
este necesar ca noi să ne cercetăm mai 
întâi inimile și să ne pocăim de păcatele 
noastre. De aceea, El ne trece prin încer-
cări și necazuri, El ne trece prin umilinţă, 
pentru ca să putem să ne dăm seama de 
ceea ce împiedică lucrarea Duhului Său 
cel Sfânt în noi. (PDH, pg. 143).

Timpurile prezente, de încercare din 
partea lumii, și încercările care vor veni 
asupra noastră în timpurile ce ne stau 
în faţă, poate chiar și în mijlocul fraţilor 
de credinţă, sunt o avertizare puternică 
pentru ca noi să nu mai dăm pe faţă 
același spirit de șovăire și îndoială. Iar 
dacă răspunsurile la rugăciunile noastre 
întârzâie să apară, aceasta nu ar trebui 
să fie un motiv de descurajare pentru 
noi, ci o lecţie de stăruinţă și încredere 
neclintită că Domnul este acolo, aproape 
de noi la fiecare pas, și că nimic din ceea 
ce este după voia caracterului Său nu ne 
va fi refuzat:

Dar noi trebuie să dăm pe faţă o 
încredere deplină, neșovăielnică, în 
Dumnezeu. Adesea El întârzie să ne 
răspundă, pentru a ne pune la probă 
credinţa noastră sau pentru a pune la 
încercare sinceritatea dorinţelor noastre. 
Dacă am cerut după Cuvântul Său, atunci 

noi ar trebui să credem în făgăduinţele 
Sale și să prezentăm cererile noastre cu 
încredinţarea că ele nu vor fi refuzate.
(PDH, pg. 145).

Un alt element important al acestei 
parabole este faptul că acţiunea prezen-
tată se petrecea la miezul nopţii, peri-
oadă la care face referire și pilda celor 
zece fecioare sau alte cuvinte spuse de 
Domnul Isus. Prin urmare, această pildă 
și-ar putea găsi o împlinire și reflectare a 
evenimentelor care vor avea loc în cadrul 
Bisericii, pe plan personal, în timpul Ploii 
târzii. De aceea:

Rugăciunile noastre ar trebui să fie 
tot așa de stăruitoare și sincere cum a 
fost cererea prietenului lipsit care la 
miezul nopţii a cerut câteva pâini. Cu cât 
vom cere mai călduros și mai hotărât, 
cu atât mai strânsă va fi legătura noastră 
cu Hristos. Noi vom primi binecuvântări 
și mai mari, dacă vom manifesta și o 
credinţă mai mare. (PDH, pg. 146).

Așadar, îndemnul născut în inima 
unui urmaș smerit al Domnului Isus 
Hristos ar fi: nădăjduiește în Domnul și 
roagă-te cu stăruinţa unei inimi curate! 
Domnul este aici să te asculte și să-ţi 
răspundă după înţelepciunea Sa în orice 
moment de așteptare! Domnul nu tace 
pentru că nu dorește a ne răspunde, ci 
pentru că dorește ca noi să fim statornici 
în încredinţarea noastră și să fim cu ade-
vărat pregătiţi pentru primirea darului 
Duhului Sfânt în inimile noastre.  
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Roadele
de Septimiu David Mureșan

Etimologie și provenienţă: 
Conform Dicţionarului Explicativ al 

Limbii Române (DEX - dexonline.ro - con-
sultat în 26.07.2015), cuvântul „rod” (pl. 
„roade) are următoarele semnificaţii: - Sens 
propriu: Nume generic dat produselor 
vegetale obţinute de la plantele cultivate, în 
special fructelor; fruct. - Sens figurat: Urma-
re, rezultat, efect (al unei acţiuni). 

Biblia conţine pe parcursul paginilor 
ei numeroase referinţe despre roade. 
Aceste referinţe vorbesc atât despre sensul 
propriu, dar și despre sensul figurat: Chiar la 
începutul creaţiunii, mai exact în a treia zi, 
Dumnezeu a adus la viaţă apariţia acestui 
proces minunat de rodire. „Dumnezeu a 
zis: ,,Să se strângă la un loc apele cari sunt 
dedesuptul cerului, şi să se arate uscatul!” 
Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit uscatul 

pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. 
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 
Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul 
verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, 
care să facă rod după soiul lor şi care să aibă 
în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost. 
Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă 
după soiul ei, şi pomi care fac rod şi care îşi 
au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu 
a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost 
o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a 
fost ziua a treia.” (Geneza 1:9-13).

De asemenea, Domnul Isus a vorbit 
în Noul Testament în mod explicit despre 
sensul figurat al roadelor. „Îi veţi cunoaşte 
după roadele lor. Culeg oamenii struguri din 
spini, sau smochine din mărăcini? Tot aşa, 
orice pom bun face roade bune, dar pomul 
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rău face roade rele. Pomul bun nu poate 
face roade rele, nici pomul rău nu poate face 
roade bune. Orice pom, care nu face roade 
bune, este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că după 
roadele lor îi veţi cunoaşte… Nu orişicine-Mi 
zice: ,,Doamne, Doamne!” va intra în Împă-
răţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu 
care este în ceruri.” (Matei 7:16-21).

Tipuri de roade 
În Isaia 5:1-4, Dumnezeu face o com-

paraţie directă între roadele bune și roadele 
sălbatice. (Struguri buni și struguri sălbatici). 
Pentru a ne face o idee mai corectă a ceea 
ce vrea să ne transmită este mai bine să 
lecturăm versetele. „Voi cânta Prea Iubitului 
meu, cântarea Prea Iubitului meu despre via 
Lui. Prea Iubitul meu avea o vie, pe o câmpie 
foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a 
curăţit de pietre, şi a sădit în el viţele cele mai 
alese. A zidit un turn în mijlocul ei, şi a săpat 
şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I 
facă struguri buni, dar a făcut struguri sălba-
tici. Acum dar – zice Domnul – locuitori ai 
Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi 
voi între Mine şi via Mea! Ce aş mai fi putut 
face viei Mele, şi nu i-am făcut? Pentru ce a 
făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă aştep-
tam să facă struguri buni?” 

Lucrurile sunt foarte clare și conturează 
o ecuaţie explicită. Dumnezeu a plantat 
de-a lungul veacurilor doar lucruri frumoa-
se și nobile, care să aducă roade bune. Cert 
este că apariţia păcatului a adus apariţia 
unor roade efectiv sălbatice. Vocea divină 
constată cu durere apariţia unor grave 

modificări, și în nici un caz spre bine – „dar 
a făcut struguri sălbatici”. 

Trist raport, dureroasă constatare!
Într-o măsură mult mai mare se îndure-

rează cerul în ceea ce îi privește pe oameni. 
Oameni care să reprezinte și să exceleze în 
frumos pentru gloria Creatorului, au ajuns 
să se raporteze asemenea unor sălbatici, 
aducând virtuţile frumuseţii originale în 
mojicie, josnicie sau viciu. 

„Parabola viei nu se aplică numai 
naţiunii iudaice. Ea este o lecţie şi pentru 
noi. Biserica din această generaţie a fost 
înzestrată de Dumnezeu cu mari privilegii 
şi binecuvântări şi El aşteaptă ca aceasta 
să aducă roadele corespunzătoare. Noi 
am fost răscumpăraţi cu un preţ enorm. 
Numai datorită valorii infinite a acestei 
răscumpărări, putem să ne facem o imagine 
a rezultatelor ei. Pe acest pământ, a cărui 
ţarină a fost udată de lacrimile şi sângele 
Fiului lui Dumnezeu, trebuie să se aducă 
roadele cele mai preţioase ale Paradisului. 
În viaţa copiilor lui Dumnezeu, adevărurile 
Cuvântului Său trebuie să-şi dezvăluie slava 
şi valoarea lor. Prin poporul Său, Domnul 
Hristos trebuie să-Şi manifeste caracterul şi 
principiile împărăţiei Sale.” (Parabole, cap. 
23, Biserica de azi).

Oameni roditori 
„Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaş-

te.” (Matei 7:20).
Fie că este vorba despre roade bune, 

sau despre roade rele, orice om aduce 
roade. Chiar dacă iniţial roadele par foarte 
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similare sau chiar sunt; chiar dacă nimeni 
nu se îngrijește despre starea lor calitativă 
decât până la venirea toamnei, chiar dacă 
nimeni nu îndrăznește să le atingă până 
la timpul lor, va veni vremea când Marele 
Grădinar Se va exprima apreciativ, favora-
bil sau nefavorabil, cu un verdict simplu: 
„buni sau ... sălbatici”. 

„Învăţătura se aplică credincioşilor din 
toate veacurile. „După roadele lor îi veţi 
cunoaşte“ (Matei 7:20). Podoaba unui duh 
blând şi liniştit este nespus de preţioasă. În 
viaţa adevăratului creştin împodobirea ex-
terioară este totdeauna în armonie cu pacea 
şi sfinţenia lăuntrică. „Dacă voieşte cineva 
să vină după Mine“, spunea Hristos, „să 
se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă 
urmeze“ (Matei 16:24). Lepădarea şi sacrifi-
ciul de sine vor caracteriza viaţa creştinului. 
Dovada că gustul este convertit se va vedea 
în îmbrăcămintea tuturor acelora care merg 
pe calea rânduită pentru cei răscumpăraţi ai 
Domnului.” (Istoria faptelor apostolilor, cap. 51). 

„Toţi urmaşii lui Hristos aduc roade spre 
slava Lui. Vieţile lor stau ca mărturie că Duhul 
lui Dumnezeu a lucrat în ei o lucrare bună, 
iar roada lor este spre sfinţire. Vieţile lor sunt 
înalte şi curate. Cei care nu aduc roadă nu au 
experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. Ei nu 
sunt în viţă.“ (1 T. cap. Puterea exemplului). 

Domnul cheamă pe poporul Său să 
se trezească din somn. Sfârşitul tuturor 
lucrurilor e aproape. Când cei care cunosc 
adevărul vor fi împreună lucrători cu Dum-
nezeu, se vor da pe faţă roadele neprihăni-
rii. Prin descoperirea iubirii lui Dumnezeu 
în efort misionar, mulţi vor fi treziţi pentru 
a vedea păcătoşenia propriului lor fel de 
purtare. Ei vor vedea că, în trecut, egoismul 
lor i-a descalificat de a fi împreună lucrători 
cu Dumnezeu. Manifestarea iubirii lui 
Dumnezeu, aşa cum e văzută în slujirea 
neegoistă pentru alţii, va fi mijlocul de a 
conduce multe suflete să creadă Cuvântul 
lui Dumnezeu exact cum e scris.” (9 T. cap. 

Rezultatul neglijenţei de a lucra).
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Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci 
tu vei da în stăpânire poporului 
acestuia ţara pe care am jurat părin-

ţilor lor că le-o voi da.
Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, 

lucrând cu credincioşie după toată Legea 
pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te 
abate de la ea nici la dreapta, nici la stân-
ga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.

Cartea aceasta a Legii să nu se de-
părteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi 
noapte, căutând să faci tot ce este scris în 
ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrări-
le tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceas-
ta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? 
Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci 

Succesul  
după formula  
lui Dumnezeu

„ Domnul Dumnezeul tău este cu tine în 
tot ce vei face.” (Iosua 1:6-9). 

Dacă ne măsurăm vieţile după stan-
dardul lumii, atunci vom avea o viziune 
incompletă şi incorectă. Standardul lui 
Dumnezeu diferă cu totul de cel lumesc.

Formula lui Dumnezeu pentru succes 
funcţionează pentru oricine, în orice situ-
aţie, de orice vârstă. Formula succesului 
este expusă în Iosua 1:6-9.

În aplicarea formulei trebuie să 
dispunem de: tărie și curaj, ascultare de 
voia Domnului și studiul Cuvântului lui 
Dumnezeu.

Cum definim curajul? Curajul are mai 
multe sinonime: temeritate, cutezanţă, 
eroism, neînfricare, încredere, îndrăzneală.

de Anca Birta
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Un lucru trebuie să remarcăm în ceea 
ce privește curajul: Curajul nu se vede 
în situaţii de confort. Curajul se vede la 
cei „puşi la zid”, la cei constrânşi, la cei 
cărora lucrurile le sunt potrivnice, la cei 
în chinuri, la cei aflaţi sub atac.

Vedem curaj la David atunci când 
înaintează cu praştia împotriva lui Goliat. 
Vedem curaj la Moise atunci când stă 
faţă în faţă cu faraon. Vedem curaj la Ilie 
atunci când îi înfruntă pe prorocii lui 
Baal, pe Muntele Carmel. Curajul nu se 
poate vedea decât în toiul bătăliei.

De ce i-a spus Dumnezeu lui Iosua 
că trebuie să fie curajos? Cu ce mare 
dificultate se confrunta Iosua, astfel încât 
avea nevoie de curaj? Pe lângă conduce-
rea lui Israel, Dumnezeu i-a încredinţat 
spre îndeplinire un proiect. Prima lucrare 
ce trebuia îndepplinită era să conducă 
armata lui Israel în Canaan şi să-i izgo-
nească pe locuitori.

La prima vedere nu ar fi ceva extraordi-
nar de dificil. Dar aduceţi-vă aminte că, în 
urmă cu o perioada de timp, Moise trimi-
sese 12 iscoade în Canaan, care s-au întors 
cu rapoarte despre nişte locuitori uriaşi pe 
lângă care israeliţii păreau nişte lăcuste. 
Când oamenii au auzit toate acestea s-au 
înfricoşat şi au refuzat să intre în ţară.

În Canaan trăiau șapte naţiuni, toate 
mai mari şi mai puternice decât Israel. 
După standarde umane, bătălia ce-l aştepta 
pe Iosua era deosebit de grea. Iosua avea 
toate motivele să facă stânga-mprejur şi 

să fugă. De aceea Dumnezeu i-a spus de 
atâtea ori să se îmbărbăteze şi să aibă curaj.

Vă simţiţi ca înaintea unei bătălii 
crâncene? Vă simţiţi ca şi cum sorţii v-ar 
sta împotrivă? Poate de sute de ori în 
viaţă ni se pare că am ajuns în situaţii im-
posibile. Sunt circumstanţe exterioare – 
boli, handicapuri, relaţii stricate, greutăţi 
financiare, pierderea slujbei etc. Sunt nu-
meroase momentele din viaţă când avem 
nevoie să auzim porunca lui Dumnezeu: 
„Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă!”, cu adău-
girea care o face cu adevărat completă: 
„căci Domnul, Dumnezeul vostru, va fi 
cu voi oriunde veţi merge.” Succesul real 
nu este o chestiune de tărie şi curaj pur şi 
simplu, ci de acea tărie şi acel curaj care 
vin din cunoştinţa faptului că Dumnezeu 
este cu noi.

Ascultarea este un alt punct foarte 
important, lucru evidenţiat in versetul 7 
„lucrând cu credincioşie după legea pe 
care ţi-a dat-o robul Meu, Moise.”

Cei care îşi vor fixa privirile asupra 
lui Dumnezeu vor izbândi. Ei vor pierde 
din vedere eul în Hristos şi atracţiile 
lumeşti nu vor mai avea putere să îi 
abată de la legământul lor. Ei îşi vor da 
seama că arătarea în exterior nu zideşte. 
Nu ostentaţia, nu spectacolul exterior 
oferă o reprezentare corectă a lucrării pe 
care noi, ca popor ales al lui Dumnezeu, 
trebuie s-o facem.” 7 T., pag 90.

 Legea primită de la Moise era deosebit 
de detaliată şi Dumnezeu dorea ca Iosua 
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s-o înveţe, să mediteze la ea şi s-o aplice. 
Principiile rămân valabile şi pentru noi.

Isus a spus că în cele două porunci 
se cuprinde toată Legea: să iubeşti pe 
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima, 
cu tot sufletul, mintea şi puterea şi să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
Pavel a numit dragostea, împlinirea legii; 
Iacob, legea împărătească. Oricum am 
numi-o, formula specificată de Dumne-
zeu în cuvântul Său pentru  succes nu ar 
fi completă fără ea.

Pătrunderea Cuvântului lui Dumne-
zeu în viaţa noastră este foarte bine con-
turată în versetul 7. Chiar dacă studiem 
un manual de instrucţiuni, de multe ori 
facem greșeli; acelaşi lucru e valabil şi în 

ceea ce priveşte umblarea creştină. Multe 
greşeli am fi putut evita dacă am fi plini 
de Cuvântul lui Dumnezeu.

Când încercăm să trăim fără să con-
sultăm Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta 
reprezintă ignoranţă deliberată, care nu 
va rămâne fără consecinţe. Înţelepciunea 
de care avem nevoie ne-a fost pusă la 
dispoziţie. Nu este vorba doar să citim 
Biblia, ci şi să medităm asupra ei şi să 
lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne 
sature spiritul.

Ca să concluzionăm: Formula lui 
Dumnezeu pentru succes dă rezultate, 
însă nu permite nici un fel de scurtături.  
Ne cere să fim puternici şi curajoşi, și să 
umplem spiritul de Cuvântul Lui.
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de Marius Mureșan

Auzul este unul dintre simţurile pe 
care Dumnezeu le-a pus în fiinţa 
umană și care ne ajută să recep-

ţionăm sunetele care sunt apoi transmise 
spre creier. Încă din grădina Eden, de 
la creaţiune, omul a avut de dat un test 
auditiv. Raportul biblic menţionează acest 
lucru în capitolul 3 din cartea Genezei chiar 
în primul verset: „El a zis femeii: Oare a zis 
Dumnezeu cu adevărat: Să nu mâncaţi din 
toţi pomii din grădină?”(Geneza 3:1).

Discuţia dintre Eva și șarpe nu a fost 
una sofisticată, din contră a fost una foarte 
simplă. Cu toate acestea simţul auzului, în 
situaţia de faţă, nu a fost setat corect. Astfel 
primii noștri părinţi au fost daţi afară din 
grădina Eden. Și astăzi, la fel ca atunci, mulţi 
dintre noi facem același lucru: considerăm 
ca auzim perfect, însă trista realitate este că 
auzim ce nu ar trebui să auzim.

„Acei care doresc să aibă înţelepciunea 
care este de la Dumnezeu, trebuie să devină 
proști în ce privește cunoștinţa veacului 
acestuia, pentru ca să fie înţelepţi. Ei trebuie 

„Atunci Pilat I-a zis: 
„N-auzi de câte lucruri  

te învinuiesc ei?”  
(Matei 27:13).  

să își închidă ochii, ca să nu vadă și să nu 
înveţe răul. Ei trebuie să își închidă urechile, 
altfel vor auzi ceea ce este rău și vor primi o 
cunoștinţă care le va mânji curăţia cugetelor 
și faptelor lor. De asemenea ei trebuie să-și 
păzească limba, altfel vor rosti cuvinte 
stricate și murdăria va fi găsită în gura lor.” 

(Un apel solemn, pg. 27).

Această luptă dintre bine și rău va fi 
prezentă până la finalul istoriei acestei lumi, 
iar primul criminal care nu a auzit glasul 
conștiinţei a fost Cain, fratele lui Abel. El a 
crezut că poate ascunde totul de ochii unui 
Dumnezeu așa de mare.  Minciuna și ura 
l-au făcut pe Cain un personaj opac, pe care 
nu-l mai interesa nimic în afară de planul 
lui. Tot la fel facem de multe ori și noi astăzi: 
aducem jertfele noastre în pripă sau plini de 
resentimente sau alte probleme și uităm cu 
cine avem de-a face, uităm că Dumnezeu 
este același și astăzi, cerând același lucru:  
ascultare deplină.

Dumnezeu însă a avut, are și va avea 
oameni care Îl ascultă cu atenţie. În cartea 

Auzi 
bine?
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lui Samuel, capitolul al treilea, ne este de-
scrisă experienţa unui tânăr care are simţul 
auzului foarte bine dezvoltat. Acest tânăr 
aude bine vocea care-i vorbește, deși nu știe 
exact cine i se adresează. Eli era un bărbat 
cu experienţă, obișnuit ca Dumnezeu să-i 
vorbească. Cu toate acestea el nu și-a dat 
seama de la început ce se întâmplă când 
Samuel a venit noaptea la el. Probabil că 
nu se aștepta ca Dumnezeu să se adreseze 
unui copil, în timp ce el, judecător și mare 
preot, era trecut cu vederea. La fel ca și în 
trecut Dumnezeu vorbește și astăzi unora, 
în timp ce altora nu are să le spună nimic. 
Problema cea mai importantă este ce fac eu 
și ce faci tu, atunci când El ţi se adresează? 
Alegem să-L ascultăm? De fiecare dată când 
Domnul ne vorbește noi, ca oameni, avem 
doar două alternative: fie să ascultam și să 
ne conformăm în totalitate tuturor cerin-
ţelor Sale, fie să nu ascultăm, neglijând de 
bună voie să desconsiderăm, nu neapărat 
glasul, ci mai ales mesajul.

Ultima mare bătălie se va da între a 
asculta de poruncile lui Dumnezeu sau a 
asculta de glasul omului. Atunci mai mult ca 
niciodată omenirea nu va mai fi  împărţită 
în mai multe concepte. Vor exista doar două 
categorii de oameni: unii care asculta de 
legea lui Dumnezeu cu orice preţ și alţii care 
nu vor asculta. Ascultarea de preceptele 
divine poate să includă batjocură, bătaie, 
foame, lipsă, ură. Finalul însă va fi unul glo-
rios.  Pentru cei care nu vor asculta de glasul 
divin, pierderea va fi enormă, ei neputând 
beneficia de viaţa cea veșnică. 

Pentru  fiecare dintre cei care aud bine, 
se aude glasul Domnului, întrebând: ,,Pe 
cine să trimet și cine va merge pentru Noi?” 
Eu și cu tine răspundem zilnic acestei che-
mări?  Avem ocazii minunate  în care putem 
să mergem să lucrăm pentru Domnul, însă 
înainte de a face acest lucru este nevoie să 
mergem să comunicăm cu El prin Cuvânt. 
Doar în felul acesta putem avea tăria de a 
răspunde afirmativ. 

Când a fost pe acest pământ Domnul 
Isus a vindecat multe suferinţe. El a deschis 
chiar urechilor multora care nu puteau auzi. 
Astăzi El vrea să ne vindece și pe noi de 
handicapurile noastre. Vrem să-I permitem 
sau ne considerăm pricepuţi și alegem să 
aplicăm propriile noastre tratamente?  

Adesea am refuzat să-L ascultăm pe 
Dumnezeu atunci când El ne-a căutat și a 
vrut să ne vorbească. Ne-am retras, ignorând 
vocea duioasă care ni s-a adresat prin diferite 
metode. Va veni însă o zi când toţi oameni, 
indiferent dacă sunt bogaţi sau săraci, 
învăţaţi sau neînvăţaţi, persoane influente 
sau anonimi, vor trebui să dea ochii cu acela 
care i-a strigat adesea pe nume. Astăzi mai 
avem ocazia să ne întrebăm în modul cel mai 
sincer: Sunt eu gata să ascult vocea divină?

Îndemnul meu pentru toţi este de a 
asculta cu atenţie glasul care ne cheamă. 
Obișnuindu-ne de acum cu el, vom putea 
să-l discernem și atunci când ne va striga 
pe norii cerului, chiar dacă alţii vor crede că 
este doar un tunet. Dumnezeu să ne ajute 
să-i cunoaștem vocea și să fim mereu dis-
puși să ascultăm îndemnurile Sale. Amin.
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de Bianca Ioana Nicodim

FĂGĂDUINŢĂ – Dex – 
promisiune statornică, 
juruinţă! 

V-aţi gândit vreodată pentru cine au 
fost spuse și scrise făgăduinţele?

Dumnezeu, Tatăl Ceresc,  a creat întreg 
Universul perfect, începând de la tot ce ne 
înconjoară, până la om, în ordine cronolo-
gică; prin urmare, El iubește  tot ce a creat, 
pentru că totul provine de la El.

Astfel, tot ceea ce El spune este pentru 
orice fiinţă care este prezentă pe acest 
pământ, cu o singură excepţie: „O! de M-ar 
asculta poporul Meu, de ar umbla Israel în 
căile Mele!” (Psalmii 81:13).

Dacă omul ascultă de sfaturile Domnu-
lui, atunci promisiunile Lui se vor împlini 
neîntârziat.

Am avut privilegiul (și pentru aceasta 
Îi mulţumesc Domnului) de a ţine în mână 
Biblia de mic copil, de a primi tot ce ea mă 
învaţă să fac și să împart mai departe ceea 
ce am primit.

Prima făgăduinţă care mi-a oferit 
întotdeauna curaj în tot ceea ce aveam 

„În bunătatea Ta, 
Tu ne asculţi  prin minuni, Dumnezeul 

mântuirii noastre, Nădejdea tuturor marginilor 
îndepărtate ale pământului și mării.” (Psalmii 65:5).

Misterul 
făgăduinţelor

de făcut, în special în anii adolescenţei, se 
află în Psalmul 125:2: „Cum este înconju-
rat Ierusalimul de munţi, așa înconjoară 
Domnul pe poporul Său, de acum și 
până-n veac!”

Nimic nu este întâmplător, ci toate 
gândurile, emoţiile și simţămintele vin cu 
un scop, în special pentru a ne asigura de 
prezenţa divină.

Ce rol au făgăduinţele în viaţa noastră?
Fiinţa umană, în cursul dezvoltării 

și creșterii ei pe pământ, nu are numai 
momente de fericire, momente în care 
viaţa să fie liniștită și plină de satisfacţii. 
Începând de la vârsta fragedă, până la 
bătrâneţe, avem momente în care: 
• Suntem sau ne simţim singuri
• Suntem dezamăgiţi
• Ne simţim fără sprijin
• Nu știm ce decizii să luăm
• Ne simţim descurajaţi
• Nu mai avem soluţii 

Din cauza acestor momente neplăcu-
te, Dumnezeu, în nemărginita Lui iubire, 
ne-a oferit făgăduinţe minunate, vorbe 
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încurajatoare și pline de spe-
ranţă, prin care El ne promite, că orice pas 
Îl face împreună cu noi.

Aș dori ca să simţim împreună emoţiile 
pe care Dumnezeu vrea să ni le transmită 
prin minunatele Lui promisiuni, menţio-
nând astfel câteva texte biblice!
1.  „Pot să se mute munţii, pot să se clati-

ne dealurile, dar dragostea Mea nu se 
va muta de la tine și legământul meu 
de  pace nu se va clatina, zice Domnul 
care are milă de tine!”  (Isaia 54:10).

2. „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu 
tine: și râurile nu te vor îneca: dacă vei  
merge prin foc, nu te va arde și flacăra 
nu te va aprinde.” (Isaia 43:2, 4).

3. …„dar cel neprihănit va trăi prin cre-
dinţă.“ (Habacuc 2:4 u.p.).

4. „O mie să cadă alături de tine și zece 
mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor 
apropia! “  (Psalmul 91:7).
Câtă speranţă și cât optimism ne oferă 

aceste gânduri! 
Dacă avem promisiunile, de ce nu le și 

punem la probă, pentru a vedea modul în 
care Domnul lucrează în viaţa noastră?!

O promisiune a lui Dumnezeu este o 
minune, care nu se oprește doar acolo, ci, 
ca totul să fie perfect, aduce alte minuni 
împreună cu ea, astfel încât noi să credem 
și să știm că avem în ce SPERA!!

Atunci când ni 
se face o promisiune, sunt 
implicate acele procese de 
conștiinţă ce ne pot influenţa major 
de cele mai multe ori, fie pentru un timp 
mai scurt, fie pentru un timp îndelungat; 
tocmai de aceea, trebuie să credem că 
Dumnezeu, atunci când face o făgăduinţă, 
Se va ţine de ea și o va face în cel mai fru-
mos și elegant mod, pentru că El cunoaște 
într-adevăr totul despre fiziologia creierului 
uman și nu dorește ca noi să suferim, ci 
să fim fericiţi alături de El și de rezultatele 
binecuvântării Lui.

În concluzie aș vrea sa citez un paragraf, 
care ne va ajuta să medităm mai mult la 
promisiunile Tatălui Ceresc în viaţa noastră:

„Când Spiritul lui Dumnezeu stăpâ-
nește mintea și inima, sufletul convertit 
izbucnește într-o cântare nouă; căci el își 
dă seama că în viaţa sa făgăduinţa lui Dum-
nezeu a fost împlinită, fărădelegea sa a fost 
iertată și păcatul său a fost acoperit.” (Istoria 

Faptele Apostolilor, cap. Scrisori din Roma).

Nu lupta singur, ci acceptă ajutorul 
Lui prin promisiunile date!

Amin!
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Şovăind, Ascendino a acceptat invitaţia acelui frate şi a în-
ceput să studieze lecţiile Şcolii de Sabat cu familia Devai. Deşi la 
început, Ascendino a crezut că un creştin poate să-L slujească 
pe Domnul fără să aparţină vreunei biserici, nu i-a luat mult 
timp să se răzgândească, când şi-a dat seama că de fapt era pre-
gătit pentru a deveni membru.

Pe atunci, Ascendino se refăcea după o boală care aproape 
că îl coborâse în mormânt. Doctorul i-a dat trei luni de trăit. Un 
alt doctor, care a spus că Ascendino nu va mai trăi mai mult 
de o lună, a recunoscut: „Am încercat toate medicamentele pe 
care le-aş fi putut recomanda în cazul tău; nu mai există nimic 
pe care l-aş putea prescrie pentru starea ta.” Pe când era foarte 
slăbit şi nu mai spera că va mai trăi, şi-a chemat unul din nepoţi 
la patul lui, căruia i-a dictat ultima dorinţă şi testamentul. Mai 
târziu, Ascendino a înţeles că Domnul trebuie să fi folosit acele 
încercări pentru binele unui suflet care căuta cu sinceritate ade-
vărul. Apoi, la sfatul cuiva, Ascendino a fost dus la un naturist, 

Câţiva dinter lucrătorii pionieri din Brazilia

            A. Lavrik                          A. Cecan      P. Tuleu

           D. Devai           G. Devai, Jr.        A. Braga
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Brazilia

I	–	Începutul	şi	dezvoltări	de	mai	târziu

Primul lucrător reformist AZŞ care a păşit în Brazilia a fost 
A. Lavrik. Imediat după sosirea lui în decembrie 1924, el a înce-
put să lucreze pentru Domnul.

Înainte de sfârşitul lui 1927, un grup de adventişti îndrep-
taţi spre reformă a fost organizat în Nova Europa, statul Sao 
Paulo. În noiembrie al aceluiaşi an, s-a ţinut o mică conferinţă 
de reformişti AZŞ – prima noastră conferinţă din Brazilia – în 
Vila Anastacio, o suburbie a oraşului Sao Paulo. Au fost pre-
zente în jur de 20 de persoane. Cu acea ocazie, C. Kozel, care a 
condus conferinţa, a făcut primul botez în Brazilia (5 noiembrie 
1927). A. Cecan şi tatăl lui au fost primii fraţi care au fost bote-
zaţi la Mişcarea de Reformă din Brazilia. Atunci s-a organizat o 
mică grupă de nouă membri în Sao Paulo.

Ascendino 
F. Braga

Experienţă preluată din cartea 
 „Istoria Mişcării de Reformă  

a Adventiştilor de Ziua a Şaptea”,  
cap. 27 - Brazilia

Ascendino s-a născut pe 20 apri-
lie 1889. El a fost ultimul copil  
   al unei familii cu doisprezece 

copii, care îşi câştiga existenţa ca fermi-
eri, dar Ascendino s-a hotărât să plece de 
la fermă şi să se mute în oraşul Santos 
pentru a merge la şcoală. El a devenit 
topograf şi a petrecut o parte din primii 
ani măsurând pământul.

La vârsta de 32 de ani, el a spus unui 
preot dorinţa de a avea o Biblie. Dar pre-
otul a încercat să-l oprească de la citirea 
„unei cărţi care nu poate fi uşor interpre-
tată şi pe care numai oamenii sfinţi o pot 
înţelege.” Ascendino a obiectat: „Dacă ei 

sunt deja sfinţi, de ce mai au nevoie de 
Biblie?”

Pe 22 iulie 1931 – el nu a uitat 
niciodată acea dată – se gândea cu 
seriozitate la mântuirea lui, când dintr-o 
dată a avut o viziune, aşa cum a explicat 
unul din copiii lui. El a avut impresia 
că cerul s-a deschis în faţa lui, unde a 
contemplat o Biblie deschisă. Pe Biblie 
se afla o inscripţie cu litere de foc: „Isus 
Hristos este sigura cale.” De pe câmpul 
unde lucra pământul, s-a întors imediat 
şi i-a spus unuia dintre unchii lui ceea ce 
tocmai se întâmplase. Unchiul lui, care 
locuia la ferma lui Ascendino şi cu care 
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de Reformă. Cu toate acestea el simţea 
o mare răspundere faţă de oamenii din 
jurul lui. Aşa că el s-a rugat ca Dumnezeu 
să-i arate ce să facă. Şi Dumnezeu i-a 
răspuns la rugăciuni aducându-l în legă-
tură cu urmaşii lui Hristos (exemple din 
Faptele  Apostolilor 2:47; 8:31; 9:3-10; 
10:21, 22).

Într-o duminică, pe când Ascendino 
măsura o bucată de pământ nu departe 
de casa lui, un om cu un accent străin, 
s-a apropiat de el şi l-a întrebat: „De ce 
lucrezi duminica?” răspunsul prompt 
primit de la Ascendino a fost: „Prima zi a 
săptămânii este o zi de lucru. Ieri a fost 
ziua de odihnă a Domnului, conform 
Bibliei. Citiţi în Exodul capitolul 20, şi 
veţi vedea că Sabatul a fost instituit de 
Dumnezeu ca o zi de odihnă pentru om.” 

mai discutase probleme religioase, i-a 
dat să citească o carte adventistă. Şi în 
câteva zile, Ascendino a primit şi o Biblie. 
Când citea aceste cărţi plin de interes, 
el s-a convins de adevăr şi s-a hotărât 
acolo şi atunci. Când a sosit vinerea, el 
şi-a chemat unchii, verii şi toţi muncitorii 
care lucrau pentru el şi le-a spus: „De 
acum înainte, nimeni nu va mai lucra pe 
proprietatea mea în Sabat. Sabatul este 
ziua Domnului, ziua pe care El a sfinţit-o 
pentru odihna noastră, aşa încât să avem 
ocazia să medităm la lucrarea Sa şi să 
studiem Cuvântul Său.” De atunci încolo, 
în jur de cincisprezece oameni acultau 
cu atenţie la Cuvântul lui Dumnezeu în 
fiecare Sabat.

Ascendino nu ştia nimic despre exis-
tenţa Bisericii Adventiste sau a Mişcării 
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S-a întâmplat ca acel om care l-a abordat 
pe Ascendino să fie unul din membrii 
noştri, un maghiar, care venise de curând 
din Europa. Ca să fim mai direcţi, el 
era George Devai Sr., rudă cu fratele 
Francisco Devai, care a fost preşedintele 
Conferinţei Generale trei mandate.

Şovăind, Ascendino a acceptat invi-
taţia acelui frate şi a început să studieze 
lecţiile Şcolii de Sabat cu familia Devai. 
Deşi la început, Ascendino a crezut că un 
creştin poate să-L slujească pe Domnul 
fără să aparţină vreunei biserici, nu i-a 
luat mult timp să se răzgândească, când 
şi-a dat seama că de fapt era pregătit 
pentru a deveni membru.

Pe atunci, Ascendino se refăcea după 
o boală care aproape că îl coborâse în 
mormânt. Doctorul i-a dat 
trei luni de trăit. Un alt 
doctor, care a spus că 
Ascendino nu va mai 
trăi mai mult de o 
lună, a recunoscut: 
„Am încercat toate 

medicamentele pe care le-aş fi putut 
recomanda în cazul tău; nu mai există 
nimic pe care l-aş putea prescrie pentru 
starea ta.” Pe când era foarte slăbit şi nu 
mai spera că va mai trăi, şi-a chemat unul 
din nepoţi la patul lui, căruia i-a dictat 
ultima dorinţă şi testamentul. Mai târziu, 
Ascendino a înţeles că Domnul trebuie 
să fi folosit acele încercări pentru binele 
unui suflet care căuta cu sinceritate 
adevărul. Apoi, la sfatul cuiva, Ascendino 
a fost dus la un naturist. Câţiva dintre lu-
crătorii pionieri din Brazilia i-a dat sfatul 
potrivit: „Aruncă toate remediile farma-
ceutice. Schimbă-ţi dieta. Înlătură orice 
fel de carne, grăsimi, mâncăruri prăjite 
şi alte asemenea lucruri şi mănâncă un 

timp mâncare crudă, folosind în mod 
special suc proaspăt de fruc-

te şi legume.” El a urmat 
aceste sfaturi şi şi-a 

recăpătat sănăta-
tea şi puterea.

Deci în timp 
ce primea studii 
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biblice de la familia Devai, Ascendino 
nu a avut nicio dificultate în înţelegerea 
soliei sănătăţii. El a spus: „Şi eu sunt 
vegetarian. Am înţeles avantajele vege-
tarianismului citind Biblia. Acest lucru 
este arătat clar în experienţa lui Daniel şi 
a tovarăşilor săi. Eu am înlăturat şi băutu-
rile alcoolice.” Nu există nicio îndoială că 
experienţa lui i-a deschis calea să accepte 
solia fără niciun fel de reţinere.

Pe 19 mai 1932, Ascendino, un-
chii lui şi verii lui au fost botezaţi şi au 
devenit membri ai Mişcării de Reformă. 
Ascendino s-a căsătorit cu Dina, o fiică a 
fratelui Filipe Teixeira, în 1941, şi au avut 
trei copii.

Într-un sens, Ascendino Braga a 
devenit unul dintre ajutoarele principale 
ale lui Andrei Lavrik. Ei au călătorit mult 

în Brazilia. Împreună au vizitat familii, 
grupe şi comunităţi organizate. Împreună 
au dirijat construirea capelelor. Ascen-
dino a avut o parte activă şi în adminis-
trarea Uniunii Braziliene şi în lucrarea de 
publicaţie, în special, în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, când străinii au 
fost înlăturaţi din poziţiile conducătoare 
din instituţii.

Până la sfârşitul vieţii lui, Ascendino 
a fost unul din membrii de bază ai Mişcă-
rii de Reformă din Brazilia. Până la sfârşit 
el a avut mintea limpede, bucurându-se 
în solia: „Hristos dreptatea noastră”, 
care trebuie să pregătească poporul lui 
Dumnezeu pentru ploaia târzie şi pentru 
a doua venire a lui Hristos. El a adormit 
în Domnul în 29 august 1989. Sperăm să 
ne întâlnim cu el în dimineaţa învierii.
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Din nou 
în tabără!
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Copiii iubesc, probabil, cel mai mult 
anotimpul verii. Pe lângă alte bu-
curii de care au parte este şi tabăra 

de vacanţă.  În zona Ardealului de Sud, 
tabăra s-a organizat la Campusul Porum-
bacu în perioada 28 iulie – 2 august 2015. 
Au luat parte 35 de copii şi adolescenţi, 
aproape o treime dintre ei fiind invitaţi, 
colegi sau prieteni ai copiilor din biserică.

Obiectivul organizatorilor a fost acela 
de a-i determina pe copiii şi adolescenţii 
participanţi să facă din Isus un prieten per-
sonal. Ca urmare, în fiecare dimineaţă s-a 
învăţat despre diferite episoade din viaţa 
de pământean a Domnului Isus şi felul Său 
de a rezolva diferitele probleme, mici sau 
mari, ale muritorilor. 

În fiecare după-amiază, participanţii 
erau împărţiţi în trei grupe, pentru a lua 

parte, pe rând, la cele trei ateliere: de 
origami, engleză şi muzică. 

Programul de sâmbătă după-masă a 
fost unul deosebit. De ce? Pentru că a con-
stat din cântările, cuvântările şi poeziile 
fiecărui copil şi adolescent participant. De 
aceea, pauza dinainte de acest program a 
fost petrecută în pregătirea programului, 
adolescenţii învăţând şi practicând conce-
perea unui discurs.

Duminică s-a făcut o excursie la mun-
te, şi anume la Lacul Capra.

Dorim ca aceste tabere de vacanţă să 
fie un timp care să-i apropie pe copii şi 
adolescenţi unii de alţii şi, în primul rând, 
de Creatorul lor care a spus: „Lăsaţi copiii 
să vină la Mine şi nu-i opriţi.”
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„Cum îşi va ţine 
tânărul curată cărarea? 
Îndreptându-se 
după Cuvântul Tău.”
Psalmii 119:6
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M            erg la tabără! Tu vii? Cam așa povesteau unii copii din zona Ardealului îna-
inte de ziua de 4 august... Și, se pare, că unii dintre ei au venit. Dovezile sunt  
  multe și o să le redescoperim împreună în cele ce urmează.

Perioada 4-11 august a găzduit ediţia intitulată „Împărăteasa Estera”. Sub grija Con-
ferinţei Ardealul de Nord, în speţă a fraţilor responsabili și a instructorilor, am petrecut 
momente frumose împreună, găzduiţi la sediul conferinţei noastre în orașul Cluj-Napoca.

Elevii școlii de vară au avut oportunitatea de a participa la următoarele activităţi: 
cursuri de dirigenţie și educaţie morală, cursuri de religie (despre împărăteasa Este-
ra), cursuri de muzică, informatică, relaţionare în familie sau chiar cursuri de gătit. De 
asemenea, au fost jocuri și multe alte activităţi comune și diverse activităţi extra: excursii 
la Salina Turda, Cheile Turzii, Iulius Mall; ieșiri în parcurile clujene Între Lacuri, Parcul 
Central, Expo Transilvania. 

Iată câteva dintre părerile participanţilor:

Tabara de vara  
a Scolii Timotei 
– Ardealul de Nord – Cluj Napoca

--

,
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Marius: „Din această tabără  mi-a plăcut când am cântat  în adunare. Când am mers în parc și ne-am jucat în curte.  Nu aș vrea să mai fie  nimic schimbat în tabără asta deoa-rece îmi place așa cum e.  La mine pot să îmbunătăţesc  comportamentul.”

Alex: „Această tabară mi-a plăcut;  

mi-a plăcut mâncarea, dar  

nu mi-a plăcut că ne-am culcat la 22:30  

(voiam cel puţin la 23:30 sau 00:00).  

Cred că pot să îmi îmbunătăţesc purtarea.”

Robert: „Mi-a placut mâncarea,  

colegii, însă nu mi-a plăcut că  

ni s-au luat telefoanele seara.  

Aș dori ca în ceea ce mă privește  

să sfinţesc Sabatul cum trebuie,  

să-mi aleg cu înţelepciune  

lucrurile pe care le fac.”

Sara: „Eu am o părere frumoasă  

despre această tabără pentru că  

învăţăm lucruri noi împreună. 

 La această tabără mi-a plăcut  

„Știrile taberei”. Data viitoare aș vrea să fie 

despre Iov și să desenăm pe sticlă. La mine 

pot să îmbunăţătesc felul meu de a fi.”

Răzvan: „Eu aș vrea să fie la fel  
pentru că mi-a plăcut.  

Eu ar trebui să fiu mai atent.”

Peti: „Mie mi-a plăcut mult  
în tabără, în parc, ora de muzică, mâncarea. Eu pot să îmbunătăţesc 

la mine comportarea.”

Bogdan: „Mi-au plăcut excursiile. 

 Mai multe excursii! 

 Vreau să fiu mai cuminte.”
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Iulia: „Această tabară a fost foarte  frumoasă. Mi-a plăcut totul.  Aș vrea să fie mai multe ore,  mai multe activităţi să învăţăm versete,  să oferim cadouri etc. Doresc să fiu  mai bună, să fiu mai atentă și, apropo,  să nu ne mai trezim atât de devreme.  (n.e. 8 a.m.).”

Eusebiu: „Mi-a placut totul. 

 Aș vrea ca la următoarea tabără  

să fie vorba despre Daniel  

și să stăm mai mult în parc.  

Doresc să fiu pe viitor mai cuminte.”

Geta: „Mie chiar mi-a plăcut,  a fost frumos. La mine cred că pot să îmbunătăţesc multe lucruri.”

Emanuel: „Mie mi-a plăcut  

la această tabără pentru că a fost 

interesantă. La această tabără  

mi-a plăcut mâncarea și  

că ne-am putut juca cu mingea.  

Eu aș vrea să fie betonat  

tot pământul.” (cu referinţă  

la curtea locaţiei taberei).
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Melisa: „Părerea mea despre tabără este bună.  
Mi-a plăcut mâncarea, excursia la Salina Turda și la Cheile Turzii;  

mi-a plăcut jocul „Cui să-i dăm inima” (n.e. o dezbatere în care copii  
au fost împărţiţi în patru grupe și să argumenteze donarea unei inimi 

uneia dintre următoarele persoane: o mamă a patru copii,  
un chirurg de șaizeci de ani, un fotbalist sau o fetiţă de un an),  

mi-a plăcut programul pe care l-am susţinut în Sabat. 
 Data viitoare aș vrea să se lase noaptea telefoanele în cameră  

și mi-ar plăcea să fie mai multe excursii.  
În ceea ce mă privește doresc să fiu mai activă la ore.”
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Mulţumim, în primul rând, personalului de la bucătărie: Neli Costea, Elena Dance, 
Iulia Siko și Monica Mureșan. De asemenea, mulţumim personalului de la aprovizionare 
și administrare: Iosif Șiko, David Mureșan, Daniel Bernad și Viorel Birta.

În final mulţumim instructorilor: Breda Krisztina, Breda Xenia, Ulici Ghiţă, Birta 
Viorel, Răileanu Cristina, Ene Eliza, Siko Iosif, în rândul cărora adaug și subsemnatul, 
Septimiu Mureșan.

Vă așteptăm și la anul dacă Dumnezeu ne ţine pe acest pământ.
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Asta se întreba Maria în timp ce 
stătea singură în camera um-
brită. Era vacanţă, pe care abia 

o așteptase, însă acum și-a dat seama că 
e cam plictisitor să stai toată ziua și să nu 
știi cum ai putea să-ţi ocupi timpul într-un 
mod inteligent.

S-a gândit să se joace puţin cu pisica ce 
tot miorlăia, dar tot nu era împlinită. Așa 
că, încercând să pătrundă cu gândul între 
cărţile bibliotecii din faţa sa, i s-a părut că 
a găsit exact ceea ce căuta: o carte cu bas-
me nemuritoare. La început o încântase 
coperta, dar conţinutul era stânjenitor. 
Văzând că nu prea îi merge nici așa, a mers 
la bunica ei pentru a primi un sfat.
-  Bunico, ai putea, te rog frumos, să-mi 

recomanzi o carte care se află prin 
biblioteca mea, dar să nu fie basme, că 
deja m-au descurajat...

-  Ai încercat să studiezi Biblia, Cartea Cărţilor?
Atunci fata și-a adus aminte că luase în 

mâna și Biblia, dar parcă nu avea coperta 

de Bianca Beuca

O secunda = VIATĂ!,-

așa de atrăgătoare, ca și cartea de basme. 
Ar fi vrut să-i zică bunicii că Biblia avea 
coperta cam scorojită, dar chiar atunci și-a 
amintit că bunica ei i-a spus mai demult, e 
drept, dar a făcut-o: „NU JUDECA O CARTE 
DUPĂ COPERTĂ, ȘI NICI UN OM DUPĂ 
ASPECT”. Nerăspunzând la întrebare, a 
luat o decizie rapidă, înţeleaptă:

- Mulţumesc mult, draga mea bunică 
pentru sfat. Merg să citesc Cartea Cărţilor, 
sigur nu mă va plictisi.

Luând-o repede în mână, a deschis 
la întâmplare. Unde credeţi că a deschis? 
Exact la locul potrivit, Daniel capitolul 6: 
„Daniel în groapa cu lei”. Cu sufletul la 
gură, s-a pus să citească, cu voce tare, ca 
să audă și pisica. Dariu împărat Me-
do-Persan care luase cu asalt Babilonul, 
îndemnat de slujitorii săi, care nu-l pu-
teau suporta pe Daniel, a dat o poruncă, 
ca timp de 30 de zile, nimeni să nu se 
închine în niciun fel vreunui dumnezeu, 
că altfel, cine se va închina va fi aruncat 
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în groapa cu lei. Căpeteniile și dregătorii 
împăratului credeau că dacă emit această 
lege, Daniel se va înspăimânta și nu va 
mai continua să se roage de trei ori pe 
zi. Daniel nu s-a lăsat doborât de o lege 
omenească, așa că a continuat rugăciuni-
le către Dumnezeu, cu ferestrele deschise 
către Ierusalim. Oamenii împăratului îl 
urmăreau, curioși să vadă dacă va mai 
continua să se închine. Surprinși, au dat 
fuga la Dariu, care s-a mâhnit în sufletul 
său auzind acest lucru, pe care într-un 
fel sau altul, din neștiinţă îl făcuse el. 
Scăpare de groapă nu era, așa că Daniel 
a fost aruncat în groapă. Noaptea, timpul 
trecea foarte încet în odaia regală, împă-
ratul regretând ceea ce a făcut. Când s-a 
crăpat de ziuă, împăratul a dat fuga la 
groapă de unde l-a eliberat pe Daniel, viu 

și nevătămat. Apoi, împăratul a declarat 
religia lui Daniel, public.

Fata, citind asta, a meditat puţin 
asupra vieţii lui Daniel și a modului în care 
își întrebuinţa el timpul. Întâi a dat fuga la 
fereastră, care era închisă, bineînţeles că 
a deschis-o, apoi s-a rugat. Întrebările pe 
care și le-a pus ea, și cele pe care trebuie 
să ni le punem toţi sunt: cât timp i-a luat 
împăratului să semneze legea? Mult? Era 
doar o simplă iscălitură... Dacă nu ar fi 
semnat, Daniel ar fi fost prins rugându-se? 
Ar fi meditat împăratul asupra vieţii lui Da-
niel o noapte? Ar fi servit și ceilalţi oameni 
Dumnezeului adevărat?

Atunci, și-a dat seama și Maria cât 
de mult poate însemna o secundă, un 
moment de rugăciune, o noapte de regret, 
o viaţa împreună cu Dumnezeu.
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„Căminul este centrul tuturor activităţilor.  
Societatea este alcătuită din familii  

şi este ceea ce capii de familie o fac să fie.  
Din inimă „ies izvoarele vieţii”, iar inima comunităţii,  

a bisericii şi a naţiunii o constituie căminul.  
Bunăstarea societăţii, succesul bisericii,  

prosperitatea naţiunii, toate depind de influenţa căminului.”  
- Căminul Adventist, cap. 1.




