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Editorial

C ât de frumoase sunt florile! La tot pasul oferte cu răsaduri. Petunii timpurii, primule 
de toate culorile, verbine, ciuboţica cucului, panseluţe  şi multe altele împodobesc nu 

numai magazinele de specialitate,  ci şi pieţele unde le găsim expuse fie pe tarabă, fie pe trotuare 
în calea cumpărătorilor pentru a trezi admiraţia gospodinelor grăbite. Oare de când s-au îngrijit 
grădinarii de aceste plante gata înflorite atât de timpuriu?  Îmi arunc privirea peste câteva pre-
ţuri. Nu par prea ridicate la bucată, dar dacă vrei să-ţi împodobeşti un rond, fie el şi de un metru 
pătrat .... socotelile se înmulţesc mult prea mult. 

Ah, pliculeţele cu seminţele cumpărate încă din ianuarie! Ce-am făcut cu ele? Doar le-am 
ales cu grijă de la un supermarket cu oferte de primăvară. Mă grăbesc spre casă. Dau buzna în 
cămară. Pe un raft, stau acolo nemişcate 5-6 plicuri frumos colorate. Deschid unul. Două. Trei. 
Seminţele sunt bine protejate. Nici nu ştiu că a sosit primăvara şi e timpul să se transforme într-o 
frumoasă floare. Oare răsadurile acelea de pe piaţă n-au fost doar cu puţin timp în urmă nişte 
semincioare ca şi cele din mâna mea? Cum de le-am neglijat  aproape două luni? Acum timpul e 
trecut. Seminţele mele nu vor mai putea înflori la timp. Sunt ca un talant pus la păstrare, nefo-
losit. Iată măcar o lecţie de la care pot învăţa ceva. 

Un dar, un talent, un talant încredinţat mie şi ţie de Creatorul Universului nu poate fi pre-
ţuit dacă stă ambalat cu grijă în cămările răcoroase ale vieţilor noastre. Doar îngrijite cu atenţie 
şi delicateţe pot înflori la timp pentru a desfăta privirile şi înviora inimile celor ce în urma zi-
lelor geroase de iarnă tânjesc după ceva frumos atunci  când soarele începe să le zâmbească  din 
nou cu bunătate. 

Verificaţi rafturile cămărilor voastre şi scoateţi din timp  seminţele talanţilor voştri ce nu 
pot prinde viaţă şi culoare decât răsădite cu grijă. Puneţi-le apoi la vedere în calea celor ce alear-
gă grăbiţi după grijile vieţii. Poate le vor atrage atenţia! Poate se vor opri să-şi desfăteze privirea, 
să-şi mângâie sufletul zbuciumat. Oferiţi-le în schimbul poverilor sufletelor lor şi grădinile lor, 
ferestrele  şi balcoanele caselor lor vor fi pline de minu-
năţia ofertelor voastre!                                                Emanuela Răileanu

Gânduri de primăvară
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Actualitate

EvEnimEntE 
Și sEmnificaȚii

Fără îndoială că unul dintre eve-
nimentele majore care au reţinut 

atenţia comunităţii internaţionale în pri-
mul trimestru al anului a fost cutremurul 
de 7 grade pe scara Richter, care a avut loc 
în Haiti pe 12 ianuarie 2010. Ţinând cont 
de populaţia şi economia ţării, această catas-
trofă a fost calificată, conform unui studiu al 
Inter-American Development Bank, drept 
„cel mai grav dezastru din istoria modernă”.

Luându-se în calcul economia ţării Haiti 
şi numărul de morţi la un milion de locuitori, 
studiul  estimează că acest cutremur din Hai-
ti a fost mult mai distructiv decât tsunami-ul 
din Oceanul Indian, în 2004 şi ciclonul care 
s-a abătut asupra statului Myanmar în 2008.

El a provocat de cinci ori mai multe de-
cese la un milion de locuitori decât catastro-
fa naturală de pe locul al doilea, cutremurul 
din Nicaragua din 1972.

Recentul cutremur din Haiti (12 ia-
nuarie 2010) a lăsat în urmă peste 230.000 
de morţi – estimările situându-se în jurul 
numărului de 270.000 – 300.000 de mor-
ţi – precum şi peste 250.000 de locuinţe şi 
30.000 clădiri publice distruse şi aproxi-

mativ 1,5 milioane de persoane locuind în 
tabere de corturi improvizate.

Prezentăm în continuare, spre compa-
raţie, câteva date referitoare la cele mai ni-
micitoare calamităţi naturale care s-au abă-
tut asupra omenirii în istoria recentă:

Cele mai mari 10 catastrofe în ordinea 
mortalităţii din 1970 încoace:

1. Noiembrie 14, 1970, Bangladeş Fur-
tună şi inundaţii 300.000 morţi 

2. Iulie 28, 1976, Cutremur de magni-
tudinea 7.5 în China: 255.000 morţi

3. Decembrie 26, 2004 Indonezia, Tai-
landa, etc: Cutremur de magnitudinea 9 şi 
tsunami; 220.000 morţi

4. Aprilie 29, 1991, Bangladeş: Ciclon 
tropical: 138.000 morţi

5. Mai 12, 2008, China: Cutremur de 
magnitudinea 7,9 (în provincia Sichuan); 
87.000 morţi

6. Octombrie 8, 2005, Pakistan, India, 
şi Afganistan: Cutremur de magnitudinea 
7,6 şi alunecări de teren: 73.300 morţi

7. Mai 31, 1970, Peru: Cutremur de 
magnitudinea 7,7 şi alunecări de teren 
66.000 morţi
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Actualitate

8. Iunie 21, 1990, Iran: Cutremur de 
magnitudinea 7,7 şi alunecări de teren: 
40.000 morţi

9. Iunie 1, 2003, Franţa, Germania, Italia 
etc: Val de caniculă şi secetă: 35.000  morţi

10. Decembrie 26, 2003, Iran: Cutre-
mur de magnitudinea 6,5 : 26.271 morţi

Sursa: 2009 Insurance Factbook, Staff
Conform informaţiilor făcute publice de 

către UN International Strategy for Disaster 
Reduction (UNISDR) şi Center for Research 
on Epidemiology of Disasters (CRED), cutre-
murele au fost cele mai mortale dintre toate 
dezastrele din ultima decadă, fiind responsa-
bile pentru 60% din decesele provocate de ca-
tastrofe naturale. Acestea rămân şi în continu-
are o ameninţare serioasă pentru milioane de 
oameni la nivel mondial, mai ales că opt dintre 
cele mai populate metropole din lume (Tokyo, 
Mexico City, New York, Mumbay, Delhi, 
Shanghai, Calcutta şi Jakarta) sunt situate în 
zone cu grad de risc seismic ridicat.

Conform cifrelor date publicităţii la 28 
ianuarie 2010 de către CRED, 3852 dezastre 
au dus la decesul a peste 780.000 de oameni 
şi au afectat viaţa la alte două miliarde, în ul-
timii 10 ani, producând pagube de cel puţin 
960 miliarde dolari.

În ceea ce priveşte pierderile de vieţi 
omeneşti, Asia a fost continentul cel mai 
afectat, înregistrând în ultima decadă peste 
85% din totalul victimelor.

Directorul CERD, Debarati Guha-Sa-
pir, constata cu aceeaşi ocazie că „numărul 
evenimentelor catastrofale a crescut mai mult 
decât dublu, faţă de decada 1980-1989”.

Europa
În Europa, coeziunea dintre „lutul şi fie-

rul” Uniunii Europene este pusă la încercare 
de evoluţiile recente în plan economic, care 
sunt cea mai grea provocare pentru moneda 
Euro de la implementarea ei în ianuarie 1999 
până astăzi.

Pieţele financiare au 
consacrat deloc onorabilul 
acronim PIGS (Portugalia, 
Irlanda, Grecia şi Spania) 
pentru cele mai îndatora-
te ţări europene din zona 
Euro, iar unii analişti fo-
losesc acronimul PIIGS, 
pentru a include şi Italia 
– cel mai consacrat mare da-
tornic tradițional pe termen 
lung al Europei.

Ambele acronime ta-
xează instabilitatea econo-
mică a respectivelor ţări, 
care au ajuns în această 
stare, în principal datorită 
politicii lor de îndatorare 
şi a tolerării unui deficit buge-
tar prea mare.

Încercând să-şi achite 
datoriile cu bani obţinuţi 
prin contractarea unor noi 
datorii, şi tot aşa, aseme-
nea ţări s-au cufundat 
tot mai adânc în datorii, 
până când unele dintre ele 
au ajuns să fie ameninţate cu 
intrarea în incapacitate de 
plată.

Între ele, Grecia ocupă 
momentan un loc de frun-
te în rândul datornicilor, 
având de achitat o datorie 
de 300 miliarde Euro.

În mod normal, o ase-
menea instabilitate economi-
că a unei ţări, nu poate să nu 
rămână fără impact asupra 
monedei naţionale, care 
i-ar simţi din plin conse-
cinţele. Problema majoră 
este însă că, în cazul sta-
telor din zona Euro, prin 
adoptarea monedei Euro 
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s-a renunţat la moneda naţională, deci pro-
blemele economice ale Greciei s-ar răsfrânge 
asupra monedei comunitare, afectând şi ce-
lelalte state din zona Euro, în ciuda politicii 
economice mult mai responsabile şi mai pre-
caute a acestora.

În aceste condiţii, este lesne de înţeles 
nemulţumirea crescândă a statelor mai stabi-
le din punct de vedere economic, care se văd 
acum nevoite să intervină financiar şi să su-
porte o parte dintre consecinţele politicilor 
populiste şi ale riscurilor asumate de statele 
mai puţin performante şi mai puţin dispuse 
la politici economice riguroase.

O altă soluţie ar fi eliminarea din zona 
Euro a statelor care nu manifestă disciplină 
financiară, ceea ce ar îndepărta şi mai mult 
de idealul unei Europe comune.

În timp ce, destul de reticente, statele cu 
economii prospere din zona Euro au anunţat 
că vor ajuta Grecia în încercarea ei de a ieşi din 
acest impas, măsurile de austeritate anunţate de 
guvernul grec în vederea redresării economice 
au stârnit deja reacţii vehemente din partea 
populaţiei, preconizându-se un mare număr de 
greve şi mişcări de protest de amploare.

Există de asemenea temerea că proble-
mele financiare ale Greciei pe pieţele financi-
are internaţionale ar putea declanşa un efort 
de domino şi pentru celelalte state din grupul 
„PIIGS”.

În aceste condiţii rămâne de văzut dacă 
şi pentru cât timp vor rezista lutul şi fierul 
împreună şi de data aceasta.

România
Cât despre ţara noastră, nici aici situaţia 

nu este mai roză, poate cu diferenţa că noi 
avem o vechime atât de îndelungată în ea, în-
cât nu mai poate constitui o noutate.

Totuşi, nici pentru noi noutăţile nu s-au 
epuizat, una dintre ele fiind implementarea, 
începând de la 1 ianuarie 2010 a unora dintre 
prevederile aşa-numitului „Codex-Alimen-
tarius” care, pornind de la ideea ca Terra nu 
mai poate hrăni pe toată lumea natural, pro-
movează trecerea la hrana artificială, produ-
să cu ajutorul chimicalelor, la hrana obţinută 
din produse modificate genetic etc.

Adepţii Teoriei Conspiraţiei susţin că 
aceste măsuri urmăresc de fapt reducerea  
drastică a populaţiei globului, pentru ca aceas-
ta să fie mai uşor de hrănit şi de controlat.

A apărut ştirea că România este prima 
ţară din lume în care vor fi folosiţi în agricul-
tură produşi chimici pe bază de initium – un 
ingredient activ din noua clasă a substanţelor 
chimice prevăzute de „Codex Alimentarius”. 

h t t p : // w w w . b a s f . c o m /g r o u p /
pressrelease/P-10-110

Aceste produse se preconizează a fi fo-
losite pentru culturile de struguri, cartofi, 

roşii, castraveţi şi ceapă etc. cu scopul com-
baterii dăunătorilor şi al micşorării dura-
tei în care se obţine recolta.

Unii opozanţi ai „Codex Alimen-
tarius” susţin că folosirea produselor pe 
bază de initium ar creşte cu până la 65% 
rata riscului de cancer de colon şi ar spori 
probabilitatea dezvoltării altor tipuri de 
cancer.

Se afirmă că 1mg de initium intrat în 
organism o singură dată ar avea nevoie de 
aproape un an pentru a fi eliminat. Fiind 
folosit zilnic, el nu ar mai putea fi eliminat, 
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iar proprietăţile sale de a ajuta la creşterea ra-
pidă a celulelor leguminoase ar putea avea 
acelaşi efect şi în cazul stimulării creşterii 
tumorilor maligne.

Numele provizoriu pentru initium este 
ametoctradin, care prezintă, printre altele 
următoarele „calităţi”: 

Toxicitate pentru oameni, inclusiv car-
cinogenă, toxicitate reproductivă şi de dez-
voltare, toxicitate neurologică şi toxicitate 
acută (http://www.pesticideinfo.org/ De-
tail_Chemical. jsp?Rec_Id= PC43415)

În aceste condiţii, se pare că însăşi hra-
na vegetariană procurată din comerţ sau de 
pe piaţă, prezintă din ce în ce mai puţină si-
guranţă, iar acei cărora le pasă de sănătatea 
familiilor lor, ar trebui să-şi cultive singuri 
majoritatea alimentelor sau, dacă nu, cel pu-
ţin să şi le procure din surse sigure, de la pro-
ducători serioşi de culturi biologice.

Şi, până nu demult atât de dispreţuita ti-
tulatură de „ţăran” s-ar putea să devină într-
un viitor apropiat atributul persoanelor in-
teligente, care înţeleg că preocuparea pentru 
sănătatea proprie şi a familiilor lor le va im-
pune schimbarea radicală a mediului de via-
ţă. În caz contrar, toate beneficiile şi avantaje-

P. S. 
Nici nu terminasem bine de scris articolul despre cutremurele recente, când anunţul unui nou 

seism puternic în Chile a făcut înconjurul lumii.
În dimineaţa zilei de Sâmbătă, 16 februarie 2010, un alt seism devastator, cu o magnitudine 

de 8,8 grade pe scara Richter a zguduit coasta chiliană timp de 90 secunde, provocând moartea a 
cel puţin 708 persoane, conform unor statistici oficiale date publicităţii sau aprox. 280 conform 
altora.

Dintre cele 60 de replici ale sale care au fost înregistrate, şase au avut o magnitudine mai mare 
de 6 grade, cea mai puternică fiind de 6,9 grade.

După cutremurul devastator, o mare parte din Chile se află sub ruine, pretutindeni putând fi 
văzute clădiri prăbuşite, poduri căzute şi mii de oameni fără adăpost.

Cel mai grav afectat de seism a fost oraşul Concepcion, în care doar trei dintre cele 15 clădiri 
înalte au rămas în picioare. Şi în oraşul Santiago pagubele materiale au fost considerabile.

http://www.boston.com/bigpicture/2010/02/earthquake_in_chile.html
Fiind clasificat ca cel de-al şaptelea cutremur ca putere, înregistrat în istorie, acesta se pare că ar 

fi mutat axa pământului – conform spuselor specialiştilor – cu aproximativ 8 centimetri.
Cutremurul din Chile a fost de aprox. 500 de ori mai puternic decât cel petrecut în Haiti în 

luna ianuarie, însă a fost la o adâncime mult mai mare, de 21,7 mile, în comparaţie cu cel din Haiti, 
care s-a petrecut la o adâncime de numai 8,1 mile.

le confortului şi ale unei ocupaţii profitabile 
la oraş nu vor putea compensa îmbolnăvirea 
incurabilă, suferinţele şi moartea prematură 
pe care le-ar putea atrage după sine consuma-
rea de alimente cu grad ridicat de toxicitate.

Un vechi proverb chinezesc ar putea re-
zuma destul de bine concluzia acestor eveni-
mente şi evoluţii, răspunzând şi la întrebarea 
străjerului cu privire la cât a mai rămas din 
noapte: 

Este întotdeauna mai târziu decât crezi!

Marius Stroia
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Ex istă ,,păcat mic” 
înaintea lui Dumnezeu?

Să comparăm două cazuri din Biblie:  
Primul caz: David, împăratul lui Israel  
(2 Samuel cap. 11 şi cap. 12, Păcătuirea lui 
David cu Bat-Şeba), David săvârşeşte un pă-
cat grav: Calcă porunca a şaptea şi apoi în 
eforturile sale de a-şi ascunde vina îl ucide 
şi pe soţul acestei femei călcând astfel şi po-
runca a şasea.  Al doilea caz: Saul, împăratul 
lui Israel: în timpul războiului cu Filistenii, 
pentru că Samuel întârzia, a adus el jertfa, lu-
cru care nu era îngăduit decât preoţilor; apoi 
Dumnezeu i-a poruncit să nimicească cu de-
săvârşire pe Amalec şi tot ceea ce este al lui, 
poruncă pe care Saul nu a respectat-o decât 
parţial  (1 Samuel 13:9; 15:3, 9). 

Ce porunci au călcat aceşti doi împă-
raţi? David: porunca a şaptea şi a şasea, iar 
Saul?! 

Ce porunci a călcat Saul ?! ...  Neascultă-
rile repetate ale lui Saul faţă de Cuvântul lui 
Dumnezeu, neînsoţite de o pocăinţă adâncă 
şi întoarcere la Dumnezeu au condus la lepă-
darea sa: ,,... Ascultarea face mai mult decât 
jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai 
mult decât grăsimea berbecilor. Căci neas-
cultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, 
şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată 
decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă 
ai lepădat Cuvântul Domnului, te leapădă şi 
El ca împărat.” 1 Samuel 15:22, 23; ,,Duhul 
Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost 
muncit de un duh rău...” 1 Sam.16:14.

Aşa s-a încheiat cazul lui Saul! Cum s-a re-
zolvat celălalt caz, al lui David? ... De ce David 
nu a fost lepădat ca şi Saul? Nu au fost păcatele 
lui mai mari decât ale lui Saul?... Ambele cazuri 
ar fi avut o singură rezolvare: Mărturisire, căinţă 
adâncă şi întoarcere la ascultarea de Dumnezeu!

,,Domnul doreşte ca servii Săi să predice astăzi vechea învăţătură a Evangheliei, păre-
rea de rău pentru păcat, pocăinţa şi mărturisirea. Avem nevoie de predici de modă veche, 
de obiceiuri de modă veche, de taţi şi mame de modă veche în Israel, care să aibă gingăşia 

lui Hristos.” Astăzi cu Dumnezeu 370 (engl.)
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,,Cine este credincios în cele mai mici 
lucruri, este credincios şi în cele mari; 

şi cine este nedrept în cele mai mici 
lucruri, este nedrept şi în cele mari.” 

Luca 16: 10
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 Să analizăm cu atenţie următoarele texte:
,,Trebuie a se înţelege lămurit ceea ce 

constituie  un păcat...” CBNT. 191, 6.
,,Nu mărimea faptei de neascultare este 

păcat, ci însăşi neascultarea de voinţa lămu-
rit arătată a lui Dumnezeu în cel mai mic 
amănunt, pentru că aceasta arată că mai este 
încă legătură între suflet şi păcat. Inima este 
împărţită în slujirea ei. Este tot o tăgăduire a 
lui Dumnezeu, o răzvrătire împotriva legilor 
guvernării Sale.” Cugetări 47 (cap. Spiritua-
litatea Legii) 

  Să analizăm în ce a constat păcatul primi-
lor noştri părinţi:

,,Un Dumnezeu plin de compasiune nu 
a dat un test greu, nici o ispită puternică, una 
care să solicite rezistenţa omenească dincolo 
de puterea de a rezista. Fructul în sine era 
inofensiv. Dacă Dumnezeu nu i-ar fi inter-
zis lui Adam şi Evei să se împărtăşească din 
rodul pomului cunoştinţei, acţiunea lor de a 
lua din el nu ar fi fost păcătoasă. Până la mo-
mentul interdicţiei lui Dumnezeu, Adam ar 
fi putut mânca din rodul acelui pom fără să 
sufere vreo vătămare. Dar după ce Dumne-
zeu a spus: ,,Să nu mănânci”, actul a devenit 
o crimă gravă. Adam nu ascultase de Dum-
nezeu. În aceasta consta păcatul lui. Chiar 
faptul că încercarea lui Adam a fost mică, a 
făcut ca păcatul lui să fie deosebit de mare.” 
The Signs of the Times, 23 ianuarie 1879.

Deci, ex istă ,,păcat mic” înaintea lui 
Dumnezeu?

,,... Dar oricât de neînsemnat ar părea 
răul acesta sau acela în ochii oamenilor, nici 
un păcat nu este mic înaintea lui Dumne-
zeu...” T. 5. 329. 3 (cap. Ambiţia lumească).

 Să analizăm cu atenţie următoarele texte:
,,Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca 

să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare: 
,,Învăţătorule, care este cea mai mare porun-
că din Lege?” Isus i-a răspuns: ,,Să iubeşti pe 

Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima 
ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” 
,,Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare po-
runcă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iu-
beşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.̀  În 
aceste două porunci se cuprinde toată Legea 
şi Proorocii.”  Matei 22: 35-40.   

  De ce? Pentru că acelaşi principiu stră-
bate întreaga Lege! Şi când calci o poruncă, 
calci principiul care stă la baza Legii!

,,În învăţătura Sa, El a prezentat totdeau-
na Legea ca fiind un tot unitar, divin, arătând 
că este imposibil a păstra un precept şi a călca 
un altul; că acelaşi principiu este prezent în 
toate.” Parabole 378 (cap. 27).

Vorbind în limbajul estimărilor ome-
neşti, Domnul Hristos a spus:

,,Aşa că, oricine va strica una din cele 
mai mici (am lămurit mai sus că nu există 
poruncă mică) din aceste porunci, şi va în-
văţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic  
(după cum nu există poruncă mică nici el nu 
va exista în Împ. cerurilor) în Împărăţia ceru-
rilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii 
să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia 
cerurilor.” Matei 5:19.

Deci cel mai ,,mic păcat” după estima-
rea omenească, este suficient de mare ca să 
ne despartă de Dumnezeu şi să aducă asupra 
noastră plata păcatului: moartea veşnică!

 Să ne gândim cum ar putea fi aplicată 
această învăţătură în viaţa noastră zilnică. 

De exemplu, dacă ne gândim la modul 
cum ar trebui să se manifeste iubirea şi res-
pectul nostru faţă de Dumnezeu în privinţa 
păzirii Sabatului, cum ar trebui să reacţio-
năm când citim următoarele fragmente:

,,... Mulţi amână neglijenţi până la înce-
putul Sabatului lucruri mici care ar fi putut fi 
făcute în ziua pregătirii. Aceasta nu ar trebui 
să se întâmple. Lucrarea neglijată până la în-
ceputul Sabatului trebuie să rămână nefăcută 
până după trecerea lui. Acest mod de a lucra 
poate să ajute memoria celor neglijenţi şi să-i 
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facă atenţi să-şi facă lucrul lor în cele şase zile 
de lucru.(P.P. p. 539)”- Mărturii despre Sabat 
42.3.

  Să folosim câteva exemple concrete despre 
,,lucruri mici”:

v Bărbieritul şi lustruirea încălţămintei 
,,Călcarea poruncii a patra nu este limita-

tă la gătirea hranei. Mulţi amână în mod  ne-
glijent lustruirea încălţămintei şi bărbieritul 
până după începerea Sabatului. Aceasta nu ar 
trebui să se întâmple. Dacă vreunii neglijează 
să facă o asemenea lucrare într-o zi de lucru, 
ei ar trebui să aibă suficient respect pentru 
timpul sfânt al lui Dumnezeu şi să rămână 
nebărbieriţi şi cu încălţămintea nelustruită 
până când a trecut Sabatul. Aceasta ar putea 
ajuta memoriei lor şi i-ar face mai grijulii de 
a-şi face lucrarea în cele şase zile de lucru.” - 
The Signs of the Times, 25 mai, 1882. 

,,... Dacă păcătuim într-un lucru mic şi 
socotim că nu facem cine ştie ce păcat, conşti-
inţa se împietreşte, simţurile se tocesc, până 
când putem ajunge chiar mai departe, mun-
cind din ce în ce mai mult în Sabat, între timp 
amăgindu-ne că suntem păzitori ai Sabatului, 
când, potrivit cu standardul lui Hristos, noi 
călcăm toate poruncile sfinte ale lui Dum-
nezeu. Păzitorii Sabatului greşesc în această 
privinţă; însă Dumnezeu vorbeşte foarte clar 
şi toţi aceia care consideră că pot câştiga astfel 
ceva timp şi anumite foloase, încălcând într-o 
mică măsură timpul care aparţine Domnului, 
vor avea de pierdut, mai curând sau mai târziu. 
El nu îi poate binecuvânta aşa cum I-ar plăcea 
să o facă, pentru că ei Îi dezonorează Numele 
şi nu apreciază preceptele Sale la adevărata lor 
valoare. Blestemul lui Dumnezeu va fi asupra 
lor, iar ei vor pierde de zece sau douăzeci de 
ori mai mult decât au câştigat...”(T.1.502.1) - 
Mărturii despre Sabat 43.2.

v Păzirea cu gelozie a hotarelor Sabatului
,,Voi trebuie să apăraţi cu gelozie grani-

ţele Sabatului. Aduceţi-vă aminte că fiecare 

moment este un timp sfânt şi consacrat. Ori 
de câte ori este cu putinţă, cei care au perso-
nal în slujba lor ar trebui să dea lucrătorilor 
lor liber în orele de vineri de la prânz până 
la începutul Sabatului. Daţi-le timp de pre-
gătire, pentru ca ei să poată întâmpina ziua 
Domnului cu mintea liniştită. Printr-un ast-
fel de procedeu, voi nu veţi suferi nici o pagu-
bă, nici chiar în cele trecătoare.” - T.6.327.2. 

,,Înainte de apusul soarelui, membrii 
familiei să se adune pentru a studia din Cu-
vântul lui Dumnezeu, pentru a cânta şi a se 
ruga. Este nevoie şi aici de reformă, deoarece 
mulţi au fost neglijenţi...”  - T.6.328.1.

,,Atunci când începe Sabatul, trebuie 
să punem pază asupra noastră, asupra fapte-
lor noastre şi a cuvintelor noastre, ca să nu-L 
jefuim pe Dumnezeu prin însuşirea, pentru 
propriul nostru interes, a timpului care este în 
întregime al Lui. Noi înşine şi copiii noştri nu 
trebuie să facem nici un fel de muncă pentru 
supravieţuirea noastră sau orice ar fi putut fi 
făcut în cele şase zile de lucru...” - T.2.591.1. 

,,Vineri după-amiază ne-am întors la 
gară şi am luat trenul spre Loma Linda. În 
mod obişnuit, trenul nu opreşte în staţii mici 
ca Loma Linda. Dacă am fi luat un alt tren 
mai târziu, am fi ajuns la destinaţie cu câteva 
minute după începerea Sabatului, iar lucrul 
acesta ne-ar fi displăcut foarte mult.”(RH, 14 
iunie 1906) - Mărturii despre Sabat 70.2.

v Sabatul călcat prin conversaţii obişnuite
,,Dumnezeu ne cere să ne abţinem de 

la munca fizică în Sabat, iar mintea să ne fie 
instruită să stăruie asupra subiectelor sacre. 
Porunca a patra este efectiv călcată prin dis-
cuţii despre lucrurile lumeşti sau prin con-
versaţie uşoară şi lipsită de importanţă. Vor-
bind despre orice sau despre tot ce ne trece 
prin minte înseamnă a ne deda la flecării. Fi-
ecare abatere de la ceea ce este drept ne duce 
în robie şi la condamnare.” - T.2.591.1.

,,Aceia care nu sunt pe deplin convertiţi 
la adevăr lasă adesea ca mintea lor să alerge 
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liberă la afaceri lumeşti şi, cu toate că pot să 
se odihnească de munca fizică în Sabat, lim-
ba lor exprimă ceea ce este în mintea lor; din 
cauza aceasta, au loc aceste discuţii despre 
vite, recolte, pierderi şi câştiguri. Toate aces-
tea constituie o călcare de Sabat. Dacă min-
tea aleargă după treburile lumeşti, limba va 
descoperi acest lucru; pentru că din prisosul 
inimii vorbeşte gura.” - T.2. 592, 2.

,,... Dacă în această zi faceţi planuri cu 
privire la ce veţi face după încheierea Sa-
batului sau discuţii despre munca voastră, 
despre distracţii şi haine, viciaţi atmosfera 
Sabatului.”(YI, 1 februarie 1853) - Mărturii 
despre Sabat 68, 2.

,,Sabatul trebuie ţinut cu o sfinţenie 
mult mai mare de cum se ţine acum de muţi 
păzitori ai săi. Domnul a fost foarte mult 
dezonorat de către aceia care nu au ţinut Sa-
batul potrivit cu porunca, nici în litera, nici 
în spiritul ei. El cheamă la o reformă în ţine-
rea Sabatului.” - T. 6. 324, 3. 

  Meditând la aceste câteva  ,,frânturi” 
din marele adevăr pe care Dumnezeu ni l-a 
descoperit, ni se par oare aceste adevăruri 
,,prea mici”  pentru a fi respectate ca şi ,,mari-
le” adevăruri pe care le cunoaştem? Oare ne-
credincioşia în aceste ,,lucruri mici” ne poate 
pune în pericol mântuirea noastră? Câţi din 
cei care mărturisesc că sunt adevăraţi urmaşi 
ai lui Hristos dovedesc credincioşie în aceste 
,,lucruri mici”? O astfel de analiză o putem 
face în orice alt domeniu al marelui adevăr pe 
care îl deţinem!

  Vrăjmaşul sufletelor noastre care a su-
gerat Evei îndoiala ,,Oare a zis Dumnezeu cu 
adevărat: ,,Să nu mâncaţi din toţi pomii din 
grădină?”(Gen.3:1) ne poate sugera şi nouă 
astăzi aceeaşi îndoială: ,,Oare a zis Dumne-
zeu cu adevărat” că: ,,...Toate acestea consti-
tuie o călcare de Sabat.”(T.2.592.2)? ,,Oare 
a zis Dumnezeu cu adevărat” că: ,,Cine este 
credincios în cele mai mici lucruri, este cre-
dincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în 
cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele 

mari.”(Luca 16:10)? Da! ,,...Dumnezeu vor-
beşte foarte clar... Dacă păcătuim într-un 
lucru mic şi socotim că nu facem cine ştie ce 
păcat... noi călcăm toate poruncile sfinte ale 
lui Dumnezeu...” (T. 1. 502.1).

,,Condiţia dobândirii vieţii veşnice este 
astăzi exact aceeaşi care a fost dintotdeauna: 
aceeaşi care a fost în grădina Edenului înain-
te de căderea primilor noştri părinţi: perfectă 
ascultare de legea lui Dumnezeu, o desăvârşi-
tă neprihănire.” C.C.H. 30. 1 (cap. 7).

,,Nu mărimea faptei de neascultare este 
păcat, ci însăşi neascultarea de voinţa lămu-
rit arătată a lui Dumnezeu în cel mai mic 
amănunt...” Cugetări 47 (cap. Spiritualitatea 
Legii). 

,,Neascultarea şi călcarea legii sunt în-
totdeauna o mare ofensă la adresa lui Dum-
nezeu. Dacă nu este corectată, necredincioşia 
în cele mai mici lucruri, va duce curând la pă-
cătuire în cele mari. Nu mărimea neascultă-
rii, ci neascultarea în sine este o crimă.” (MS. 
92, 1899)  Î.C. 50.1.   

  Dacă în urma citirii acestor cuvinte, ne 
simţim copleşiţi de mulţimea adevărurilor 
,,mici” pe care le-am ignorat, ce este de făcut? 
Cuvântul lui Dumnezeu spune: ,,Nu disperaţi. 
Voi trebuie să fiţi pe deplin predaţi lui Dumne-
zeu. Aveţi nevoie de adevăratul spirit al ascul-
tării de Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să 
faceţi reforme hotărâte în obiceiurile şi practici-
le voastre, conformându-vă viaţa cu principiile 
salvatoare ale legii lui Dumnezeu. Când faceţi 
aşa, veţi avea neprihănirea lui Hristos ce străba-
te această lege pentru că Îl iubiţi pe Dumnezeu 
şi recunoaşteţi legea Sa ca o copie a caracterului 
Său.” Î. C. 70 (cap.  Este nevoie de pregătire).

Nelu Iancu

Cel mai ,,mic păcat” după estimarea 
omenească, este suficient de mare ca să ne 
despartă de Dumnezeu şi să aducă asupra 
noastră plata păcatului: moartea veşnică!
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Dă-mi 
    dar 
      muntele 
        acesta...

Noţiunea de „munte” este aso-
ciată adesea nu doar cu forma 
de relief ceva mai înaltă decât 

dealul şi de consistenţă stâncoasă; un mun-
te înseamnă de multe ori un obstacol, un 
loc prin care drumul este greu accesibil, dar 
şi greutăţi imateriale care constituie impe-
dimente în calea progresului. 

Din experienţa de zi cu zi cred că sun-
tem de comun acord că înălţimea „munţi-
lor de greutăţi” este apreciată totdeauna şi 
în funcţie de împrejurările în care ne aflăm 
atunci când ajungem „la poalele lor”. Ace-
leaşi necazuri le percepem diferit dacă ne 
aflăm într-o relaţie bună cu Dumnezeu, dacă 
suntem plini de încredere şi conştienţi că nu 
ne va lăsa singuri, sau, dimpotrivă suntem 
descurajaţi, speriaţi, pesimişti, punând la în-
doială puterea lui Dumnezeu sau dragostea 
Sa faţă de noi. 

Oricare ar fi atitudinea noastră, ar tre-
bui să ştim că drumul vieţii seamănă foarte 

bine cu un traseu ascendent, iar obstaco-
lele sunt inevitabile, în faţa lor neavând 
decât două alternative: fie să le străbatem 
perseverent, încercând să ne însuşim lecţii-
le pe care Dumnezeu intenţionează să ni le 
dea cu anumite ocazii, fie să „dăm munţii 
laoparte” apelând la acea fărâmă de credin-
ţă pe care Dumnezeu este gata să ne-o dea, 
dacă i-o cerem cu toată inima. 

"Adevărat vă spun că, dacă aţi avea 
credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice 
muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi 
s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.” 
Matei 17:20. 

Pentru a înţelege mai clar modul în 
care drumul vieţii poate fi străbătut cu 
succes, am ales exemplul unui bărbat de 
credinţă care a reuşit să traverseze cu bine 
munţii din calea sa, fără să dea semne de 
oboseală, de nelinişte, de neputinţă. 

Descendent al seminţiei lui Iuda, fiul 
lui Iefune, Caleb rămâne consemnat pe pa-
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Mărturia aceasta a lui Caleb dovedea ca-
racterul său. El era un om de acţiune, curajos 
şi încrezător în Dumnezeu. Împreună cu Io-
sua, el a încercat să determine şi pe ceilalţi să 
aibă  încredere în Dumnezeu. Poporul însă 
era mai degrabă înclinat spre necredinţă şi 
împotrivirea lor a fost atât de mare încât la un 
moment dat, dacă nu ar fi intervenit Dumne-
zeu, ar fi fost gata să-i omoare cu pietre.

Datorită acestui fapt Domnul a luat o 
hotărâre cu privire la întreg poporul: „După 
cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot 
aşa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fă-
rădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi: 
şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu 
mâna de la voi.” (Numeri 14:34).

Ce a făcut Caleb în situaţia aceasta? El ar 
fi putut spune: eu am fost credincios. De ce să 
suport pedeapsa cu cei necredincioşi şi răzvră-
tiţi? Mă duc singur în Canaan! Dar NU. El nu 
era egoist. Nu s-a amărât, nu s-a supărat, nu s-a 
plâns de situaţia aceasta care părea nedreap-
tă pentru el. A dovedit din nou credinţă în 
Dumnezeu. S-a încrezut în hotărârea pe care 
Dumnezeu a luat-o cu privire la el: „Iar pentru 
că robul Meu Caleb a fost însufleţit de un alt 
duh, şi a urmat în totul calea Mea, îl voi face să 
intre în ţara în care s-a dus, şi urmaşii lui o vor 
stăpâni.” (Numeri 14:24). Caleb a fost credin-
cios lui Dumnezeu şi poporului lui Dumne-
zeu, de atunci şi din toate timpurile, care avea 
nevoie de exemplul lui de credincioşie.

După timpul de peregrinaj, când au 
ajuns în Canaan şi au trebuit să-şi ia fiecare 
partea de moştenire, Caleb dovedeşte iarăşi 
caracterul lui deosebit: „... însoţit de condu-
cătorii seminţiei sale, s-a înfăţişat [la Iosua] 
cu o cerere specială... Caleb i-a amintit acum 
lui Iosua făgăduinţa dată pe vremea aceea cu 
privire la răsplătirea credincioşiei sale: "ţara 
în care a călcat piciorul tău va fi moştenirea 
ta pe vecie, pentru tine şi pentru copiii tăi, 
pentru că ai urmat în totul voia Domnului, 
Dumnezeului tău" (Iosua 14:9-15). De aceea 
a prezentat cererea de a i se da Hebronul ca 

ginile Sfintei Scripturi ca un bărbat statornic, 
energic, încrezător în Dumnezeu, conştient de 
însemnătatea solemnei sale misiuni şi devotat 
în totul acesteia. El este unul din puţinii adulţi 
care au intrat în ţara Canaanului dintre miile 
de bărbaţi care au părăsit ţara Egiptului. Deşi 
Caleb a fost totdeauna un bărbat credincios şi 
temător de Dumnezeu, caracterul său a ieşit în 
evidenţă într-un moment de criză, atunci când 
a fost nevoit să ia o atitudine diferită faţă de cea 
a majorităţii. Trimis să iscodească ţara Canaan, 
ca reprezentant al seminţiei lui Iuda, alături de 
alţi 11 reprezentanţi ai poporului, Caleb a fost 
cel care, alături de Iosua, fără să desconside-
re greutăţile care se ridicau înaintea lor, a fost 
plin de încredere că Dumnezeu îi va ajuta să 
cucerească ţara. Atitudinea sa diferită faţă de a 
celorlalţi a fost remarcată de însuşi Dumnezeu, 
care îl remarcă pe Caleb ca fiind „însufleţit de 
un alt duh” (Numeri 14:24). Diferit de cei 10 
iscoditori care spuneau: ,,Nu putem să ne suim 
împotriva poporului acestuia, căci este mai tare 

decât noi” (Numeri 13:31), Caleb a spus: 
,,Haidem să ne suim, şi să punem 

mâna pe ţară, căci vom fi 
biruitori!” (Numeri 

13:30). 
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moştenire... "Acum, iată că Domnul", a zis el, 
"m-a ţinut în viaţă cum a spus. Sunt patruzeci 
şi cinci de ani de când vorbea Domnul astfel 
lui Moise ... şi acum sunt în vârstă de optzeci 
şi cinci de ani. Şi astăzi sunt tot aşa de tare 
ca în ziua când m-a trimis Moise; am tot atâ-
ta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, 
fie ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar 
muntele acesta, despre care a vorbit Domnul 
pe vremea aceea; căci ai auzit atunci că acolo 
sunt anachimi şi că sunt cetăţi mari şi întări-
te. Domnul va fi poate cu mine şi-i voi izgo-
ni, cum a spus Domnul". Cererea aceasta era 
susţinută de fruntaşii lui Iuda. Caleb, ca unul 
care fusese ales din seminţia sa pentru împăr-
ţirea pământului, îi luase pe aceşti bărbaţi 
pentru ca împreună cu el să prezinte cererea, 
ca nu cumva să se trezească părerea că se folo-
seşte de autoritatea sa pentru scopuri egoiste. 
Cele cerute i-au fost acordate fără întârziere. 
Nimănui altcuiva nu i se putea încredinţa cu 
mai multă siguranţă cucerirea acestor cetăţi 
uriaşe. "Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul 
lui Iefune, şi i-a dat ca moştenire Hebronul 

... pentru că urmase în totul 
calea Domnului". În-

durase împreună cu 
poporul său înde-

lungata călătorie prin pustiu şi avusese, în 
felul acesta, parte de dezamăgirile şi durerile 
celor vinovaţi. Cu toate acestea nu se plângea, 
ci preamărea îndurarea lui Dumnezeu care îl 
ocrotise prin pustie, în timp ce fraţii lui mu-
reau. În mijlocul oboselilor, primejdiilor şi 
molimelor călătoriei prin pustie şi în anii de 
lupte, de când intrase în Canaan, Domnul îl 
păstrase în viaţă şi acum, când era în vârstă 
de peste optzeci de ani, puterea nu îi slăbise 
... El n-a cerut pentru sine un ţinut gata cuce-
rit, ci pe acela despre care iscoadele spuseseră 
în mod deosebit că nu poate fi cucerit. Cu 
ajutorul lui Dumnezeu avea să smulgă cetă-
ţile acestea chiar din mâna uriaşilor acelora, 
în faţa cărora credinţa lui Israel se clătinase. 
Nu dorinţa după onoare sau mărire a inspi-
rat cucerirea lui Caleb. Bătrânul şi viteazul 
luptător dorea să dea poporului o pildă care 
să-L onoreze pe Dumnezeu şi să încurajeze 
seminţiile să supună pe deplin pământul pe 
care părinţii lor l-au considerat de necucerit. 
(P.P. cap. Împărţirea Canaanului).

„Credinţa pe care a avut-o Caleb în 
Dumnezeu a fost cea care i-a dat curaj; aceas-
ta l-a făcut să nu-i fie frică de oameni, nici 
chiar de uriaşii cei puternici, fiii lui Anac, şi 
l-a făcut în stare să stea cu îndrăzneală şi ne-
clintit în apărarea dreptăţii. Fiecare adevărat 
soldat al lui Hristos trebuie să primească tă-
rie şi curaj de la acelaşi izvor măreţ, Genera-
lul atotputernic al oştirilor cerurilor, pentru 
a învinge piedicile care adesea par de netre-

cut.” 5 T 378 engl. 
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Experienţa lui Caleb nu a fost consem-
nată pe paginile sfinte la voia întâmplării. Ea 
are un mesaj pentru noi cei care ne confrun-
tăm astăzi cu probleme asemănătoare, în 
drum spre Canaanul ceresc. 

„Oamenii de care este cea mai mare ne-
voie astăzi sunt cei asemenea lui Caleb.”  5 T 
131 engl.

Munţi de greutăţi se ridică astăzi la tot 
pasul, dându-ne sentimentul că este imposi-
bil a păşi mai departe. 

Am ales pentru exemplificare cei mai 
sugestivi munţi care pot interveni pe traseul 
vieţii noastre, pentru a stabili apoi soluţii în 
vederea îndepărtării lor. 
Munţi – care adesea par de netrecut

a. Descurajarea – apare frecvent în 
vieţile noastre iar motivele pentru această 
stare sunt multiple. Ea poate apărea datorită 
problemelor sociale, dificultăţilor financiare, 
neliniştii spirituale, boală etc. 

Biblia oferă multe exemple ale bărbaţi-
lor de credinţă care au trecut prin experien-
ţe asemănătoare, aflându-se de multe ori în 
situaţii descurajatoare. Pavel şi Sila au fost 
aruncaţi la un moment dat în închisoare, 
nu pentru săvârşirea vreunei nelegiuiri, ci 
pentru „crima” de a fi vindecat un om, prin 
puterea lui Dumnezeu, de neputinţele sale. 
Conducătorii vremii au interpretat greşit 
fapta lor şi au ales să-i pedepsească privându-
i de libertate şi supunându-i unor suferinţe 
inumane. 

Existau motive de descurajare pentru 
aceşti bărbaţi în situaţia de faţă? Desigur. 
Totuşi ei nu s-au lăsat pradă descurajării. 

În loc să se plângă şi să se autocompă-
timească, considerând că este 

lipsit de sens să slu-
jească lui 

Dumnezeu mai departe în astfel de condiţii, 
ei şi-au întărit credinţa şi şi-au înălţat glasuri-
le către Cel Prea Înalt, mulţumindu-I pentru 
privilegiul oferit de a suferi pentru cauza Nu-
melui Său. Ei s-au ridicat deasupra durerii şi 
chinului şi au împărtăşit Evanghelia şi altora 
indiferent de preţul care trebuia plătit. (vezi 
Fapte 16:16-40).

Cazul lui Iov poate fi de asemenea luat 
în considerare. În condiţii extreme de criză 
financiară şi pe fondul unei boli necruţătoa-
re, Iov avea, omeneşte vorbind, toate motive-
le să cadă în descurajare. El a putut totuşi să 
se ridice cu demnitate peste aceşti munţi şi 
să spună: „Ce! primim de la Dumnezeu bi-
nele, şi să nu primim şi răul?" (Iov 2:10), sau 
„Domnul a dat, şi Domnul a luat, binecuvân-
tat fie Numele Domnului!” (Iov 1:21). 

NU lua descurajarea ca pe un obstacol, 
ci ca pe un munte care trebuie urcat. Urcă 
muntele descurajării prin credinţă, privind la 
Domnul, asemeni lui Caleb, asemenea lui Pa-
vel şi Sila şi a multor alţi bărbaţi de credinţă. 

b. Impuritatea – Chiar dacă unii o 
consideră inofensivă, motivând că ştiu să se 
păstreze departe de acest viciu, impuritatea 
continuă să fie o piedică (adesea nesesizată) 
pentru tineri şi bătrâni. Suntem încercaţi 
prin diferite curse pe care le întinde la tot pa-
sul: îmbrăcăminte indecentă, extravagantă, 
vorbe urâte care tind să îndrepte mintea spre 
lucruri imorale, literatura ce conţine scene de 
acest fel, sau care este scrisă în limbaj inde-
cent,  muzică degradantă etc.

Acestea au o strânsă legătură cu puri-
tatea morală. Satan perverteşte tot ce este 
bun. Ce este de făcut? Să zicem ca şi Caleb: 
Dă-mi muntele acesta! Şi trebuie să luptăm 
pentru fiecare palmă de pământ. În această 
luptă suntem asiguraţi de ajutorul lui Dum-
nezeu şi vom putea izgoni pe uraşi, pe fiii lui 
Anac (îmbrăcămintea extravagantă, vorbele 
urâte, literatura şi muzica degradantă etc.). 
Aceste biruinţe ne vor asigura o biruinţă şi 
în ce priveşte puritatea morală. În acest sens 
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avem exemplul lui Iosif în Egipt. El a cucerit  
muntele impurităţii prin puterea lui Dumne-
zeu. Şi noi astăzi putem face la fel.

c. Relaţiile dintre oameni – un munte 
cu care ne confruntăm de asemenea toţi într-
un fel sau altul. Este simplu să te porţi corect 
atunci când ceilalţi fac acelaşi lucru. Este 
uşor să respecţi pe cei cu care nu ai de-a face. 
Dar cum procedăm atunci când ceilalţi au o 
altă opinie, un alt comportament, diferit de 
felul cum gândim sau acţionăm noi. 

Observăm la tot pasul dispute între pă-
rinţi şi copii; neînţelegerile dintre soţi sunt la 
ordinea zilei, fraţii şi surorile se ceartă între 
ei; angajaţii se ceartă cu conducerea instituţi-
ilor; şi exemplele pot continua.  

Spiritul de nemulţumire a cuprins chiar 
şi bisericile, pe cei care mărturisesc că sunt 
urmaşi ai lui Hristos. Expresii de genul: „Nu 
pot să-l suport! Nu-mi place de el/ea!” – se 
întâlnesc tot mai frecvent. 

Da, privind din punct de vedere firesc 
lucrurile se potrivesc aşa încât dau naştere la 
probleme. Oamenii sunt oameni. Toţi gre-
şim. Cum putem trece peste aceste probleme? 
Isus ne învaţă şi în acest domeniu cum să pro-
cedăm: Matei 5:41 „Dacă te sileşte cineva să 
mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.” 

Cuvintele acestea nu sunt doar o opţiu-
ne pentru noi, ci ele reprezintă o poruncă, un 
principiu de viaţă care, urmat, atrage după 
sine o binecuvântare. Simon din Cirene a 
experimentat în viaţa sa făgăduinţa ascul-

tării necondiţionate, 
atunci când, silit fiind 
să ducă crucea Dom-
nului Hristos a ales să 
facă ceea ce i se ceruse. 
(Matei 27:32). „Purta-
rea crucii spre Golgota 
a fost o binecuvântare 
pentru Simon şi de aici 
înainte el avea să fie  
totdeauna recunoscă-
tor pentru această pro-

videnţă. Faptul acesta l-a făcut să considere 
luarea crucii Domnului Hristos ca o favoare 
şi a rămas totdeauna cu bucurie sub povara 
ei.” (H.L.L. 473). 

d. Lucrarea misionară. V-aţi gândit 
vreodată că lucrarea misionară poate consti-
tui un munte în faţa căruia ne oprim adesea 
copleşiţi de imensitatea sa? Conştienţi de so-
lemna responsabilitate ce o avem faţă de se-
menii noştri, ne considerăm adesea neînstare 
de a face faţă acestei chemări, sau uneori, prea 
superficiali şi prea dezinteresaţi. 

Istoria ne oferă un exemplu demn de ur-
mat, al unui bărbat care a apelat la Dumne-
zeu ca să-l ajute să treacă cu bine peste acest 
impediment.  John Knox se ruga stăruitor lui 
Dumnezeu pentru Scoţia. El striga: „Doam-
ne, dă-mi Scoţia, sau voi muri”. Inima sa sim-
ţea atâta interes pentru lucrarea de evanghe-
lizare ce-i stătea în faţă încât considera că un 
insucces îi va distruge chiar dragostea pentru 
propria viaţă. 

Exemplul acesta poate fi aplicat în orice 
tip de munte care se ridică în faţa noastră. 
Dacă simţim într-adevăr nevoia de a trece 
cu bine peste obstacole, rugăciunea ne stă la 
îndemână şi Dumnezeu făgăduieşte că ne va 
ajuta la orice pas. Asemenea lui Caleb suntem 
chemaţi să lucrăm perseverent, chiar şi contra 
curentului, dacă este necesar, iar atunci când 
lucrurile merg altfel decât ne-am imaginat, să 
aşteptăm cu răbdare, încrezători în promisi-
unile divine care nu dau greş niciodată. 

„Dă-mi muntele acesta!”, ar trebui să fie 
dorinţa arzătoare a inimii noastre, chiar dacă 
munte înseamnă greutăţi financiare, proble-
me în familie, boală, lucrare misionară etc. 

Şi Dumnezeu ne va arăta calea pe care 
urmează să traversăm muntele, sau îl va în-
depărta în mod minunat dinaintea noastră. 
Fie ca Domnul să ne ajute să avem o astfel de 
experienţă zilnic. 

Fivi Picu
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În mândria şi înţelepciunea omenească, 
aceea care este nebunie înaintea lui Dum-
nezeu, oamenii încearcă să găsească soluţii 
pentru multe probleme, căutând să le rezol-
ve într-un fel sau altul. Una dintre ele care 
pare la început că nu este aşa de costisitoare 
este improvizaţia, care se practică aproape în 
toate domeniile (instalaţii sanitare, electri-
ce, de încălzire, autoturisme şi altele). Sunt 
înlocuite unele piese sau conducte care s-au 
defectat cu altele care nu sunt originale sau 
sunt de altă marcă şi de multe ori randamen-
tul obţinut este uimitor. Aceasta până într-o 
zi când specialiştii în domeniu constată că: 
butelia improvizată a aruncat un perete, un 
geam sau o uşă în aer, sau alte întâmplări 
de acest fel. Incendiile în urma cărora sunt 
distruse clădiri şi se fac victime omeneşti 
sunt datorate în majoritatea cazurilor unor 
instalaţii electrice nepotrivite. Şi în cazul 
maşinilor obişnuim să folosim rulmenţi, de 

exemplu, care corespund ca mărime, dar care 
sunt concepuţi să reziste unui număr diferit 
de rotaţii pe minut, în comparaţie cu ceea ce 
se întâmplă în cazul motorului nostru. Dacă 
nu ni se întâmplă ceva deosebit suntem gata 
să spunem şi altora ce am descoperit şi astfel 
„improvizaţia” devine potrivire. 

„Potrivirea” este dusă uneori la extrem, 
ajungându-se chiar la o formă „pală” de înşe-
lătorie. Astfel declaraţia cu privire la suprafa-
ţa clădirilor sau a terenurilor, pe care trebuie 
să o dăm la autorităţi, poate fi „potrivită” 
să ne pice bine, până când ea se diminuează 
când este vorba de calculul impozitului, dar 
apare mărită atunci când este vorba să ne ex-
tindem proprietatea. 

Sfatul dat de Solomon în Proverbele 
10:9 este: 

„Cine umblă fără prihană, umblă fără 
teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă 
singur de gol.”

Fără 
improvizaţii!

„Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: 
‘El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor’.” 1 Cor. 3:19. 

Familie
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Improvizaţia este ceva făcut la repezea-
lă, fără o pregătire prealabilă, dar care poate 
rezolva totuşi pentru moment situaţia. În 
această privinţă avem exemplul lui Avraam şi 
al Sarei care, neînţelegând planul lui Dum-
nezeu, au intervenit cu o improvizaţie, ape-
lând la Agar pentru a da naştere unui copil. 
Urmările au fost dezastruoase. Sara s-a simţit 
desconsiderată de roaba ei şi ea l-a considerat 
vinovat pe Avraam: „Asupra ta să cadă batjo-
cura aceasta, care mi se face!” Gen. 16:5 p.p. 
Mai târziu când Domnul a luat în mâinile 
Sale problema, rezolvarea acesteia a fost dure-
roasă, dar Avraam a trebuit să se supună po-
runcii divine care îi cerea: "Să nu te mâhneşti 
de cuvintele acestea, din pricina copilului şi 
din pricina roabei tale: fă Sarei tot ce-ţi cere”. 
(Gen. 21:12). Aceasta este o dovadă certă că 
Dumnezeu nu aprobă niciodată „improvi-
zaţia” oricât de potrivită ar părea ochiului 
omenesc. 

Improvizaţia poate degenera în forme 
grave, punând în pericol siguranţa familiei, 

în special a copiilor, dar şi a bisericilor şi a so-
cietăţii în general. Am cunoscut recent o fată 
care provenea dintr-o familie cu cinci copii. 
Avea mamă vitregă  şi situaţia familiară era 
foarte dificilă, motiv pentru care fata cerea 
trecătorilor bani pentru mâncare şi rechizite. 
Am aflat că părinţii ei avuseseră neînţelegeri 
între ei care s-au sfârşit prin despărţire. Ră-
mas singur cu cinci copii, tatăl şi-a dat seama 
că îi este imposibil să se descurce singur. To-
tuşi mândria nu i-a permis să-şi cheme soţia 
înapoi şi nici aceasta nu era dispusă să se în-
toarcă şi să-şi recunoască greşelile. Atunci s-a 
recurs la o soluţie nelegitimă: înlocuirea so-
ţiei cu o altă femeie. Aceasta însă nu a putut 
prelua cu succes şi rolul de mamă şi efectele 
nedorite s-au răsfrânt asupra copiilor, a soţu-
lui, a familiei în general. 

Practica aceasta este tot improvizaţie 
de altă factură. La început pare a nu fi ceva 
anormal, este vorba tot de un soţ şi o soţie 
care formează familia, fără a se ţine cont de 
ce vor fi copiii sau ce vor face copiii lor, dacă 
nu cumva vor copia exemplul părinţilor. 

Când lucrarea este încheiată şi ireparabilă, 
soţii văd uneori, deşi prea târziu, greşeala 

vieţii lor şi găsesc urma ruinei copilului 
lor în propria lor neglijenţă şi în ne-

bunia lor vinovată faţă de el, de la 
leagăn până la maturitate. Un su-
flet neglijat sau tolerat în obiceiuri 
greşite slujeşte la sporirea semni-

ficativă a păcatului deja existent 
în familie. Prin improvizaţie 

se consideră că problema 
este aproape rezolvată. Se 

poate să ajungi acasă cu 
maşina, scapi de gerul 

care era insuportabil, 
ai apă la baie şi bu-
cătărie sau lumină 
în casă, dar când 
inspecţia tehnică 
verifică instalaţii-
le îţi dă un termen 
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pentru a le remedia sau o amendă, dacă deja 
s-a depăşit termenul limită. Dacă însă în 
probleme de felul acesta reuşim să ne „stre-
curăm”, în probleme spirituale să fim siguri 
că nu vom scăpa neobservaţi. „Luaţi seama 
ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce 
vă vorbeşte! Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au 
vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, 
cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne 
întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri” 
(Evrei 12:25). După cum căminul ceresc nu 
poate fi un cămin de fericire, fără prezenţa lui 
Hristos, tot astfel în căminul pământesc nu 
poate fi fericire fără prezenţa Sa constantă.” 
(The Signs of the Times, 3 iulie 1893). 

Despre iubire se vorbeşte mult; se fac 
declaraţii de dragoste scrise sau verbale; dar 
dacă dragostea nu devine un principiu viu şi 
activ în familie, pierderile vor fi mari şi chiar 
ireparabile. 

De ce ca la început? 
Să ne oprim la capitolul 1 din cartea Es-

terei, unde aflăm că Ahaşveroş domnea de la 
India până în Etiopia, peste 127 de ţinuturi. 
Şi totuşi împăratului acesta mare şi puternic 
îi lipsea autoritatea asupra soţiei. Ea şi-a per-
mis să desconsidere pretenţia sa, motiv pen-
tru care împăratul s-a aprins de mânie. Fapta 
împărătesei Vasti nu era una prin care să îşi 
piardă dreptul de a fi împărăteasă. Dar trebu-
rile de la împărăţie se hotărăsc de către cei ce 
cunoşteau legile şi astfel s-a dat poruncă scri-
să prin care orice bărbat să fie stăpân în casa 
lui şi femeile să dea cinste bărbaţilor. Deşi noi 
ştim că toate aceste întâmplări au fost îngă-
duite de Dumnezeu pentru ca Estera să ajun-
gă împărăteasă, în vremea aceea toţi au găsit 
de bună legea aceasta, ca femeile să dea cinste 
bărbaţilor şi „bărbatul să fie stăpân în casa 
lui”. Astăzi ordinea aceasta nu mai funcţio-
nează. Legile se schimbă în funcţie de cei care 
le fac şi de circumstanţe. Nimeni nu dă o lege 
prin care să se condamne pe sine, ci una care 
să-l protejeze şi să-i mărească autoritatea. 

În concluzie cât poţi economisi atunci 
când faci o improvizaţie? Îţi rămâne sufici-
ent pentru ca să acoperi pagubele produse? 
Şi, conştient de această realitate, nu crezi că 
este mai bine să faci lucrul cum trebuie de la 
început, gândind de două ori înainte de a-l 
înfăptui? 

O altă întrebare ar fi: Ce te costă impro-
vizaţia? Dacă te costă pierderea vieţii pe tine 
sau pe unii din membrii familiei tale, întrea-
bă-te dacă preţul nu este prea mare. 

Să analizăm cuvintele Domnului Isus 
din Marcu 8:37: „Sau ce va da un om în 
schimb pentru sufletul său?” Cu toate că 
suntem martori la urmările dezastruoase ale 
improvizaţiilor, fiecare crede că el este o ex-
cepţie şi îşi permite să improvizeze o familie, 
pe care o consideră reuşită. Rămâne să studi-
em câteva texte din Sfânta Scriptură: „Căci 
noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în 
Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a 
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să um-
blăm în ele” (Efeseni 2:10), „şi dă-te pe tine 
însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţe-
le” (Tit 2:7).

A treia persoană nu are drept să inter-
vină în familie. Doar Isus este persoana care 
nu trebuie considerată a treia, pentru că El 
singur ne poate ajuta să depăşim momentele 
grele şi să ne bucurăm deplin de momentele 
fericite. 

„O a treia persoană apare în intimita-
tea soţiei, iar problemele intime ale familiei 
ei sunt prezentate înaintea acestui prieten 
special. Acesta este şiretlicul lui Satana, ca să 
înstrăineze inima soţului şi a soţiei. O, fie ca 
aceasta să înceteze! Cât de multe necazuri ar 
fi evitate! Zăvorâţi în propriile voastre inimi 
cunoaşterea greşelilor unuia şi ale celuilalt. 
Spuneţi numai lui Dumnezeu necazurile 
voastre. El vă poate da sfatul cel bun şi mân-
gâiere sigură, care va fi curată, neavând nici o 
amărăciune în ea.” (2 T. 462).

Vasile Buftea
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f a t u l  med i c u l u i

„El face rana și tot El o leagă; El rănește și mâna Lui tămăduiește.” (Iov 5:18).

De la simptome 
la cauza bolii (III)

Simptomul care determină cel mai 
adesea un pacient să se adreseze 
medicului este durerea, pacienții 

asociind, în general, intensitatea acesteia 
cu gravitatea bolii. Totuşi, din punct de ve-
dere medical, gravitatea unei afecțiuni este 
stabilită luându-se în considerare multe alte 
criterii atât subiective (legate de simptoma-

tologie), cât şi obiective (rezultate în urma 
investigațiilor). Astfel, o durere aparent 
nesemnificativă sau alte simptome cărora 
pacienții nu le acordă prea multă atenție 
pot ascunde afecțiuni grave sau stadii atât 
de avansate ale unor boli încât sunt depăşite 
posibilitățile terapeutice actuale. 

În acest articol vor fi prezentate câteva 
afecțiuni ale aparatului cardio-vascular a 
căror simptomatologie nu este neapărat le-
gată de durere, ci se manifestă prin scăderea 
frecvenței cardiace (rărirea bătăilor inimii), 
palpitații, pierderea stării de conştienţă pen-
tru o perioadă scurtă de timp (sincope).

A. ÎncEtinirEA bătăilor inimii
Frecvența cardiacă la o persoană sănă-

toasă este apreciată a fi de 70-80 bătăi pe mi-
nut. Activitatea fizică determină de cele mai 
multe ori creşterea frecvenței cardiace, acest 
lucru asigurând un debit sangvin crescut că-
tre muşchi. La sportivii antrenați, inima se 
adaptează pe parcurs solicitărilor repetate, 

„Iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca, 
și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie.”   
                               (Ieremia 33:6). 
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încetinindu-şi ritmul în timpul repausului, 
pentru ca în timpul efortului frecvența cardi-
acă să nu fie prea mult crescută. Astfel, inima 
sportivilor antrenați bate cu o frecvență de 
45-50 bătăi pe minut în timpul repausului. 
Acest fenomen de adaptare este considerat 
fiziologic şi nu necesită nici o măsură terape-
utică.

În afara situației prezentate anterior, în-
cetinirea bătăilor inimii poate apărea ca stare 
patologică, acesta fiind cazul bradicardiei şi 
cel al blocului atrioventricular.

1. BraDicarDia 
Se referă la încetinirea frecvenței cardia-

ce (sub pragul de 60 bătăi pe minut). Aceasta 
poate fi semnul unei boli subiacente (hipoti-
roidism – insuficiența funcției tiroidiene), al 
unei întreruperi în căile ce leagă atriul de ven-
tricul (în cazul blocului atrioventricular) sau 
poate fi consecința unui supradozaj de anumi-
te medicamente, de exemplu betablocante).

 Simptome
w  oboseală;
w  indispoziție;
w  pierderea stării de conştienţă 
   (dacă bradicardia este accentuată).

recomandări
Este necesar ca pacientul să se adreseze 

medicului care în urma investigațiilor va sta-
bili cauza bradicardiei şi va recomanda tra-
tamentul necesar în funcție de boala care a 
determinat simptomatologia. Astfel în cazul 
hipotiroidismului se va indica tratament cu 
hormoni tiroidieni, iar în cazul supradozaju-
lui medicamentos (cu betablocante, de exem-
plu) cardiologul va ajusta dozele. 

2. Blocul atriovENtricular
Bătăile inimii sunt generate de impul-

suri electrice provenite dintr-un centru de co-
mandă situat în partea superioară a atriului 
drept numit nodul sinusal. De la acest nivel 
impulsurile se propagă pe căi specializate din 

atrii spre ventricule (cele patru cămăruțe ale 
inimii), determinând contracțiile succesive 
şi sincronizate ale atriilor şi ale ventriculelor. 
Blocul atrioventricular se referă la încetini-
rea sau întreruperea propagării acestor im-
pulsuri în căile de conducere specializate ale 
cordului. Această afecțiune este diagnostica-
tă pe baza electrocardiogramei care va stabili 
şi gradul de afectare al căilor de conducere 
(blocul atrioventricular poate fi de grad I, II 
sau III). Cu cât se transmit mai puține im-
pulsuri de la atriu la ventricul, cu atât gravi-
tatea afecțiunii este mai mare. În blocul atri-
oventricular complet atriile şi ventriculele se 
contractă independent şi ritmul cardiac ( de 
aproximativ 40 bătăi pe minut) nu se accele-
rează la efectuarea unui efort fizic.

Simptome
w În formele uşoare simptomatologia  
     lipseşte;
w În formele mai grave pot apărea: amețeli, 
sincope, dureri toracice.
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Sănătate

Încetinirea excesivă a frecvenței cardiace 
poate fi cauza anginei pectorale sau a acci-
dentului vascular cerebral.

recomandări
În cazul formelor lipsite de simptomato-

logie, nu este necesar nici un tratament. For-
mele foarte grave necesită implantarea unui 
stimulator cardiac (pace maker) care să preia 
funcția centrului de comandă al impulsuri-
lor cardiace sau funcția căilor de conducere 
cardiace.

b. PAlPitAțiilE
În mod fiziologic bătăile cardiace nu 

sunt percepute decât în cazul efectuării unui 
efort fizic intens sau în cazul unor emoții pu-
ternice. Percepția lor în alte situații este anor-
mală, dar ea nu traduce neapărat o afecțiune 
cardiacă.

1. ExtraSiStolElE
 În repaus palpitațiile se datorează adesea 

extrasistolelor ( sistola = contracția cardiacă; 
extrasistola = contracție prematură şi supli-
mentară a inimii). Cel mai adesea extrasisto-
lele sunt determinate de consumul abuziv de 
tutun, alcool sau cafea.

recomandări
În cazul în care medicul cardiolog con-

stată că nu există o altă afecțiune a inimii, nu 
este necesară instituirea unui tratament.

2. FiBrilația atrială
Este o afecțiune a cordului datorată 

generării impulsurilor electrice de diferiți 
centri situați la nivelul atriilor, fiind pertur-
bată astfel ritmicitatea bătăilor cardiace. Mai 
mult, frecvența cardiacă este mărită (peste 
100 contracții pe minut), dar în acelaşi timp 
este ineficientă, întrucât nu toate bătăile vor 
determina contracția inimii. Debitul cardiac 
va fi scăzut, astfel încât sângele nu va asigura 
o irigare eficientă a diferitelor organe.

Simptome
w Dispnee;
w Dureri toracice;
w Palpitaţii.

Fibrilația atrială poate conduce la 
insuficiență cardiacă. În atrii se pot forma 
cheaguri de sânge care pot ajunge în torentul 
sanguin şi pot determina embolii (oprindu-
se la nivelul vaselor de calibru mic şi blocând 
circulația sângelui; rezultatul va fi moartea – 
necroza – celulelor la care sângele nu va mai 
ajunge în cantitate suficientă).

3. tahicarDia paroxiStică 

Simptome
Palpitații foarte rapide (până la 200 

contracții pe minut)  şi puternice, regu-
late, însoțite de dispnee şi de senzație de 
indispoziție care survin în timpul aşa numi-
telor crize de tahicardie paroxistică (încep şi 
se termină în mod brutal). Ele pot dura de la 
câteva minute la câteva ore. Tahicardia paro-
xistică este diagnosticată pe baza electrocar-
diogramei.

tratament
Uneori anumite manevre simple pot 

determina încetarea crizei: masarea globi-
lor oculari sau manevra Valsalva (expirație 
forțată cu nasul şi gura închise după o 
inspirație profundă). Crizele repetate se tra-
tează cu antiaritmice.

c. SincoPA 
       dE originE cArdiAcă

1. DiStoNia vagală
Sincopa reprezintă pierderea stării de 

conştienţă pentru o perioadă mai scurtă de 
timp. Cel mai adesea este cauzată de un fe-
nomen reflex (numit distonie vagală) care 
apare cu ocazia unei emoții puternice, căldu-
ră intensă (expunerea prelungită la soare sau 
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Sănătate

într-un loc închis), efort în perioada digestiei, 
frică bruscă, înțepături. 

Simptome
Simptome care preced pierderea cunoş-

tinței pot fi: apariția bruscă a senzației de 
frig, transpirația, greața, înegrirea imagi-
nii şi senzația de scădere a forței musculare 
mai ales la nivelul membrelor inferioare. Se 
remarcă, de asemenea, scăderea frecvenței 
cardiace. Starea de rău dispare după câteva 
minute.

recomandări
Nu necesită nici un tratament. Preventiv 

se recomandă evitarea factorilor enumerați 
anterior care favorizează instalarea acestei 
stări.

La un diabetic starea de rău asociată cu 
transpirație, vertij şi pierderea stării de con-
ştienţă poate fi determinată de instalarea hi-
poglicemiei ( de cele mai multe ori cauzată de 
supradozajul medicamentelor antidiabetice). 
Aceasta constituie o urgență majoră. Chiar 
şi în cazul în care pacientul nu îşi pierde 
cunoştința, consultul unui medic diabetolog 
este necesar în vederea ajustării dozelor me-
dicamentelor.

2. hipotENSiuNEa artErială
Persoanele care prezintă o tensiune 

arterială mai scăzută în timpul repausu-
lui (sub 110 maxima şi sub 60 minima) pot 

prezenta astfel de stări sincopale. În anumite 
circumstanțe precum ridicatul brusc în pi-
cioare din poziție ghemuită sau culcată sau 
statul în picioare timp îndelungat, debitul 
sangvin scade şi poate să apară starea sinco-
pală datorată hipotensiunii ortostatice.

Simptome 
w  vertij;
w  „Văl pe ochi”;
w  senzație de pierdere a memoriei imediate.

Cel mai adesea aceste persoane pre-
zintă stări presincopale (fără pierderea 
cunoştinței). 

recomandări
În general nu necesită nici un tratament. 

Preventiv se recomandă ca persoanele care 
prezintă hipotensiune ortostatică să nu se ri-
dice brusc din poziția ghemuită sau din pat, 
eventual să aştepe câteva minute la marginea 
patului, înainte de a se ridica în picioare.

Deşi multe simptome prezentate în ar-
ticolul de față nu necesită tratament special, 
este de preferat, în general, consultul unui 
medic specialist în domeniu, decât neglijarea 
simptomatologiei care, deşi minoră, poate as-
cunde în spatele ei afecțiuni grave.

Bibliografie: Ghidul simptomelor. Cauze 
și tratamente, Ed. Aquila `93, 2008

Mihaela Răileanu

“când vine vorba să  mănânci corect şi să începi să faci exerciţii,  
nu există: ‘Voi începe de mâine’. mâine este boala!” V.l. Allieare

“Sănătatea este ca banii: niciodată nu vom avea o adevărată idee 
de valoarea sa, până când o vom pierde.” Josh billing
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Ne aflăm în vara fierbinte a istoriei, timp 
în care holdele aşteaptă să fie recoltate. Chiar 
dacă timpul acesta pare interminabil, copiii 
lui Dumnezeu nu trebuie să neglijeze so-
lemna lucrare ce le revine, aceea de a pregăti 
snopi pentru grânarul ceresc. Nu este datoria 
noastră să stabilim dacă timpul este expirat 

sau nu. Un creştin adevărat 
crede că Dumnezeu „nu 

întârzie în împlinirea fă-
găduinţei lui cum cred 

unii”. Dacă încă mai este ziuă, dacă mai avem 
posibilitate să facem ceva pentru cei din jur, 
Dumnezeu ne cheamă să lucrăm. Să nu uităm 
că sfârşitul va veni doar atunci când „Evan-
ghelia Împărăţiei va fi vestită în toată lumea”, 
când fiecare suflet va fi conştientizat că există 
o posibilitate de a se salva din această lume, 
şi când fiecare va decide dacă acceptă sau nu 
această ofertă. 

Apreciind că au trecut deja mai mult de 
2000 de ani de când Evanghelia a început să 
fie vestită în noua ei formă, de când primii 
creştini au început să ducă lumii vestea cea 
bună că Hristos a plătit deja în locul nostru 
preţul salvării, există tendinţa de a îmbună-
tăţi modul de lucru, de a căuta noi metode, 
adecvate timpului în care trăim. Succesele 
însă întârzie să apară. Ne întrebăm: „De ce 
oare?” „Unde este problema?”

Să comparăm puţin atitudinea noastră, 
a celor care dorim să lucrăm pentru Dumne-
zeu, şi a celor care au început această lucrare, 
imediat după ce Domnul Hristos S-a înălţat 
la cer.

„La început, experienţa bisericii din 
Efes a fost marcată prin simplitate şi căldură, 
asemenea unui copil. Se da pe faţă o iubire 
vie, arzătoare, din inimă, pentru Hristos. 
Credincioşii se bucurau în iubirea de Dum-
nezeu, deoarece Hristos era în inima lor ca o 
prezenţă dăinuitoare. Lauda lui Dumnezeu 

    Este timpul  
	 	 				să	lucrăm!

“Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni 
până la seceriş? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-
vă ochii, şi priviţi holdele, care sunt albe 
acum, gata pentru seceriş.”  Ioan 4:35.

Misionare
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era pe buzele lor, şi atitudinea lor de recunoş-
tinţă era în armonie cu mulţumirea familiei 
cereşti.

Lumea înţelegea că ei fuseseră cu Isus. 
Oamenii păcătoşi, care se pocăiau, care erau 
iertaţi, curăţaţi şi sfinţiţi, erau aduşi în părtă-
şie cu Dumnezeu prin Fiul Său. Credincio-
şii căutau cu râvnă să primească şi să asculte 
fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Umpluţi de 
iubire pentru Mântuitorul lor, ei îşi puneau 
ca cea mai înaltă ţintă a lor să câştige suflete 
pentru El.” (T.6. 387-388).

Ne comportăm noi aşa încât lumea să în-
ţeleagă că Hristos locuieşte în noi? Reflectă 
viaţa noastră dragoste pentru El şi, implicit, 
pentru cei din jur? 

Avem o solemnă misiune de îndeplinit: 
aceea de a atrage pe oameni la Hristos. Dum-
nezeu ne consideră vinovaţi dacă, în lucrarea 
noastră pentru alţii suntem mânaţi de alte 
interese decât acesta. 

„Dumnezeu a încredinţat bisericii Sale 
lucrarea de difuzare a luminii şi aceea de a 
face cunoscută solia iubirii Sale. Lucrarea 
noastră nu este de a osândi, nici de a învinui, 
ci de a atrage la Hristos, rugându-i călduros 
pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Noi 
trebuie să îmbărbătăm sufletele, să le atragem 
şi astfel să le câştigăm la Mântuitorul. Dacă 
nu avem interesul acesta, dacă reţinem de la 
Dumnezeu servirea inimii şi a vieţii, noi Îl je-
fuim de influenţă, de timp, de bani şi de stră-
duinţe. Dând greş în a ne face de folos seme-
nilor noştri, Îl jefuim pe Dumnezeu de gloria 
care s-ar revărsa asupra Lui prin convertirea 
de suflete. (T.6. 393).

Metode de lucru  

Nu toţi oamenii pot face aceeaşi lucrare. 
Suntem diferiţi, înzestraţi cu capacităţi dife-
rite, prin urmare şi modul de lucru va fi dife-
rit de la o persoană la alta. Important este că 
oricine va dori, va găsi o modalitate de a lucra 
pentru alţii. Iată câteva exemple:

„Sunt căi prin care toţi pot face o lucrare 
personală pentru Dumnezeu. Cineva poate 
scrie o scrisoare unui prieten care locuieşte 
la mare depărtare sau poate trimite o revistă 
cuiva care se interesează de adevăr. Alţii pot 
da sfat acelora care sunt în necazuri. Aceia 
care ştiu cum să-i îngrijească pe bolnavi pot 
să dea ajutor în direcţia aceasta. Alţii care 
sunt calificaţi pentru aceasta pot ţine lecturi 
biblice sau pot conduce grupe de studiere a 
Bibliei.” (T.6. 399).

Să cerem fiecare la Dumnezeu înţelep-
ciune şi să-L rugăm să ne călăuzească El în 
lucrarea care ni se potriveşte şi în care vom 
avea cel mai mare succes. 

Astăzi, mai mult ca oricând, comporta-
mentul nostru vorbeşte în favoarea sau în de-
favoarea adevărului. Este timpul să lăsăm ca 
faptele noastre, umblarea noastră, înfăţişarea 
noastră, să fie o predică eficientă pentru cei 
din jur. Lumea ne va aprecia mai mult după 
ceea ce suntem şi facem, 
decât după ceea ce 
vorbim sau măr-
turisim. 

„Fac  apel 
către comu-
nităţile din 
fiecare con-
ferinţă. Staţi 
despărţiţi şi 
deosebiţi de 
lume - în lume, 
dar fără a  a face 
parte din ea, re-
flectând razele strălu-
citoare ale Soarelui 
neprihănirii, fiind 
curaţi, sfinţi şi 
nepătaţi şi du-
când în credinţă 
lumina la toate 
drumurile şi po-
tecile pământului. 
(T.6. 403).

Misionare
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Lucrarea va merge înainte

De multe ori ne descurajăm, constatând 
că lucrarea merge din ce în ce mai anevoie. 
Aceasta este realitatea. Totuşi un lucru este 
cert: lucrarea va merge înainte. Ea nu va sta 
pe loc din cauza nepăsării sau neglijenţei 
mele sau a tale. Dumnezeu va scoate oameni 
la timpul potrivit şi-i va însufleţi ca să ducă 
mai departe ceea ce alţii au abandonat. Nu 
este de dorit să ne aflăm în afara celor care 
sunt angajaţi în solemna misiune de salvare 
a sufletelor. 

Mai e puţin! În curând ultimele solii de 
avertizare vor fi rostite şi pentru ca servii Săi 
să aibă succes, Dumnezeu îi va înviora cu Du-
hul Său cel sfânt. Această putere nu va fi dată 
însă celor care nu au nevoie de ea.  Ea doar va 
însufleţi pe cei care au pornit deja la lucru. 

„Slujitorii lui Dumnezeu, cu feţele lumi-
nate, şi strălucind de consacrare sfântă, se vor 
grăbi, din loc în loc, pentru a vesti solia din 
cer. Prin mii de glasuri, pe tot pământul, va 
fi dată avertizarea. Se vor face minuni, bol-
navii vor fi vindecaţi şi semne şi minuni îi vor 
însoţi pe credincioşi. Satana va lucra cu mi-
nuni mincinoase, făcând să coboare chiar şi 
foc din cer înaintea oamenilor (Apoc. 13:13). 
În felul acesta, locuitorii pământului vor fi 
aduşi să ia o hotărâre.

Solia va fi dusă nu atât prin argumente, 
cât prin convingerea profundă a Duhului lui 
Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate. 
Sămânţa a fost semănată, iar acum va răsări 
şi va aduce roadă. Publicaţiile distribuite de 
lucrătorii misionari şi-au exercitat influenţa, 
dar, cu toate acestea, mulţi ale căror minţi 
au fost impresionate au fost împiedicaţi să 
înţeleagă pe deplin adevărul sau să-i dea as-
cultare. Acum razele de lumină pătrund pre-
tutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar 
copiii cinstiţi ai lui Dumnezeu rup legăturile 
care i-au ţinut. Legăturile de familie, relaţii-
le cu biserica nu mai au putere să-i mai ţină. 
Adevărul le este mai preţios decât orice altce-

va. În ciuda unirii tuturor forţelor împotriva 
adevărului, un mare număr va lua poziţie de 
partea Domnului.” (M.L. 613).

Dumnezeu să ne ajute să ne angajăm dez-
interesat în solemna misiune de a salva pe cei 
din jur. Este timpul să-L prezentăm oameni-
lor pe Dumnezeu aşa cum este, atât de con-
vingător încât ei să fie dispuşi să se despartă 
de orice, pentru a I Se alătura. Nici o îndelet-
nicire nu poate fi mai importantă, mai de do-
rit, decât aceea de a conlucra cu Dumnezeu, 
de a-L „ajuta” (omeneşte vorbind) să-şi adune 
copiii acasă. Da, Dumnezeu are nevoie de noi 
şi dacă nu vom răspunde acestei provocări, El 
va găsi pe alţii care să continue lucrarea. 

Nu frica de pedeapsă şi nici dorinţa răs-
plătirii ar trebui să fie motivaţia noastră. Din 
dragoste pentru Dumnezeu care a dat totul 
pentru salvarea noastră, din consideraţie 
pentru Cel care ar fi murit chiar dacă situaţia 
unui singur păcătos ar fi fost în joc, este cazul 
să privim lucrurile cât mai serios posibil. La 
sfârşit El făgăduieşte că va aprecia lucrarea fi-
ecăruia, indiferent care a fost partea sa, chiar 
dacă a semănat, sau a fost chemat să adune 
roadele. 

 „Cine seceră, primeşte o plată, şi strânge 
rod pentru viaţa veşnică; pentru ca şi cel ce 
seamănă şi cel ce seceră să se bucure în acelaşi 
timp.” (Ioan 4:36).

Dumnezeu apreciază mai mult interesul 
pe care îl dăm pe faţă în lucrarea Sa, decât 
cantitatea de lucru depus. 

„Hristos nu evaluează omul în raport 
cu cantitatea de lucru pe care o realizează, ci 
în funcţie de spiritul în care este îndeplinită 
lucrarea. Când îi vede pe oameni ridicând 
poverile, străduindu-se să le poarte cu o ini-
mă smerită, cu neîncredere în sine şi într-o 
dependenţă totală de El, Domnul adaugă 
lucrării lor perfecţiunea şi suficienţa Sa, iar 
lucrarea este acceptată de către Tatăl. Noi 
suntem acceptaţi în Fiul Iubit. Defectele ce-
lui păcătos sunt acoperite de perfecţiunea şi 
plinătatea Domnului, Neprihănirea noastră. 

Misionare
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Colportaj în Conferința Muntenia

În ziua de 22 februarie 2010, câţiva fraţi 
dornici de a împărtăşi cuvântul Domnu-
lui, s-au adunat pentru a împărţi literatură 
în comuna Finta şi în satele Băltiţa şi  Gura 
Crivățului. Când am hotărât să mergem în 
aceste locuri, zăpada era foarte mare. În ciu-
da condiţiilor nefavorabile, ne-am bazat pe 
minunata făgăduinţă: „Şi ori ce veţi cere în 
Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie 
proslăvit în Fiul.”(Ioan 14:13). De aceea am 
îndrăznit să ne rugăm Domnului să ne călă-
uzească în lucrarea ce urma să o facem prin 
puterea Lui. Cum Dumnezeu nu ne lasă ni-
ciodată, ne-a dăruit o zi călduroasă în care 
soarele mângâietor ne amintea de Soarele 
Dreptăţii, Conducătorul nostru.  Am în-

tâlnit oameni deschişi, dornici de a afla mai 
mult despre planul pe care Dumnezeu Îl are 
cu fiecare dintre noi. Experienţele trăite nu 
se vor şterge din minte uşor. Chiar dacă pe 
parcurs au apărut şi împotriviri din partea 
unor oameni, cât şi din partea unuia dintre 
preoţi, lucrarea a mers înainte, iar succesul 
este al Domnului. Credem că El a pregătit 
calea şi tot prin El vor fi schimbate inimile 
sincere ale celor ce au primit hrana vieţii. 
„Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul”, de 
aceea „aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă 
vreme o vei găsi iarăşi!” 

Să ne punem la dispoziţia Domnului şi 
planul Lui de a fi lumini în lume se va împlini.

A consemnat Sebastian Minea

Cei care depun eforturi umile, cu o dorinţă 
sinceră şi cu o inimă smerită, pentru a trăi la 
înălţimea cerinţelor lui Dumnezeu, sunt pri-
viţi de către Tatăl cu o iubire duioasă şi plină 

de înţelegere; El îi consideră ca pe nişte copii 
ascultători şi neprihănirea lui Hristos le este 
atribuită.” (2 M.C.P. 787).

Marian Manolache

Misionare

Păzitorul Adevărului 
Ianuarie - Martie 2010 27



  Botez Pitești, 4 octombrie 2009

”Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă 
în adevăr.”  3 Ioan 4.

   
Într-adevăr acesta a fost simțământul părinților în fața marii decizii  

a copiilor lor, precum şi al părinților spirituali, al rudelor şi fraților de 
credință care au fost martori la mărturisirea de credință depusă de doi 
tineri din comunitatea Piteşti. Atât Oana, cât şi Gabriel provin din 
familii creştine, totuşi alegerea lor de a încheia legământ cu Dumne-
zeu prin botez nu este un eveniment neînsemnat. Astăzi, mai mult 
ca oricând, tentațiile sunt atât de mari încât este o raritate ca tinerii 
să-şi exprime opțiunea  în privința religiei. De aceea am salutat cu 
bucurie şi emoție hotărârea lor şi dorim ca Dumnezeu să scrie în 
cartea Sa de amintire acest moment şi să-i ajute să onoreze cu cinste 
angajamentul luat. 

 Ziua de 4 octombrie 2009 a fost o zi de bucurie în familie, în 
biserică, momente de bucurie şi părtăşie cu frați din comunitățile din 

apropiere: Cetățeni (AG), Budeşti (VL), Văcăreşti (DB) şi Floreşti, şi cre-
dem că a fost un moment de bucurie în ceruri.

Le dorim să rămână la lucrurile  pe care le-au învăţat şi să clădeas-
că în continuare, pe aceeaşi temelie sigură, care este Hristos,  propria lor 
experiență.                

  A consemnat Rebeca Bejan  
                                                                       

Misionare
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Ziua de 25 Octombrie 2009 a fost o zi de 
bucurie pentru Comunitatea Criva, județul 
Olt. Această comunitate, care a fost greu în-
cercată în ultimii ani, a rămas credincioasă lui 
Dumnezeu prin Harul Mântuitorului nostru şi 
ca adevărată binecuvântare a avut privilegiul să 
se bucure de o Casă de Rugăciune care să satisfa-
că nevoile comunităţii. 

La inaugurare au participat o mare parte 
din membrii bisericii şi un număr însemnat de 
vizitatori, ocazie cu care am putut asculta me-
sajul divin şi să aducem laudă Creatorului nos-
tru. Nu a lipsit nici generoasa masă vegetariană, 
oferită de fraţii din Criva. Pe această cale dorim 
sa-I mulţumim Domnului că bunătatea Lui nu 
s-a sfârşit faţă de noi şi dorim să-I consacrăm 
atât clădirea ca Templu al Său, cât şi sufletele 
noastre ca Temple ale Duhului Sfânt.    

Inaugurarea Casei de Rugăciune - 
Criva, jud. Olt

Misionare
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Botez în  Satu-Mare (Arad)
28 Iunie 2009

,,Adevărat,adevărat îți spun că dacă 
nu se naște cineva din apă și din duh nu 

poate să intre în împărăția 
lui Dumnezeu”. (Ioan 3:5.

Ziua de 28 Iunie 2009 în comunita-
tea Satu-Mare (AR) a fost o zi de sărbă-
toare, atât pentru noi, cei şapte candidaţi: 
Cumpătă Diana, Negruţă Semida, Cum-
pătă Lavinia, Stoian Maria, Stoian Vasile, 
Negruţă Emanuel, Orosz Sebastian, care 
am încheiat legământ cu Domnul, cât şi 
pentru dragii noştri părinţi, care ne-au 
condus paşii pe calea credinţei, pentru co-
munitatea în care am crescut şi care ne-a 
sprijinit moral, pentru toţi fraţii şi priete-
nii care ne-au însoțit în acel moment so-
lemn din viaţa noastră.

Prin exemplul nostru vrem să trans-
mitem tuturor tinerilor cel mai de valoare lucru în viaţă ,,să fii copilul lui Dumnezeu'', moşte-
nitor împreună cu El.

Domnul să binecuvânteze pe toți cei ce doresc să facă legământ cu El şi să-i ajute să onoreze 
cu cinste acest angajament!

                                  Emanuel Negruţă

Misionare

Păzitorul Adevărului 
Ianuarie - Martie 201030



Conştienţi că o comunitate înfloritoare 
îşi are originea într-o familie ordonată şi te-
mătoare de Dumnezeu, fraţii din Conferinţa 
Ardealul de Sud au iniţiat o serie de conferin-
ţe spirituale pe tema „Familia Creştină”. 

Prima întrunire de acest gen s-a desfă-
şurat în Târgu Mureş în data de 21.03.2010. 
Adunarea a fost împărţită în două grupe: o 
grupă compusă din părinţi şi copiii mai mici, 
iar grupa a doua compusă din tineri. 

Fratele Nelu Bogdan a condus activita-
tea din grupa părinţilor, studiind împreună 
cu aceştia nevoia de întoarcere către copii, re-
formularea criteriilor de educaţie, nevoia de 
înţelegere a copiilor, în vederea relegării re-
laţiei dintre părinţi şi copii pentru ca îndru-
marea să poată fi percepută de către aceştia ca 
pornind din dragoste şi nu din alte motive. 

Grupul tinerilor a purtat discuţii împre-
ună cu fr. Nelu Iancu. Aici s-au dezbătut pa-
şii care trebuie urmaţi, în lumina cuvântului 
lui Dumnezeu, în vederea întemeierii unei 
căsătorii fericite. 

Am stat de vorbă cu fr. Nelu Iancu des-
pre impactul pe care-l au astfel de adunări 
între membrii bisericii noastre. Dumnealui a 

Misionare
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Misionare

Adunări de evanghelizare

În dorinţa de a împărtăşi oamenilor 
adevărul prezent Conferinţa Ardealul de 
Sud a organizat evanghelizări în localităţile 
Nocrich şi Alţâna. 

Duminică 31 ianuarie 2010 în comuna 
Nocrich a fost prezentată tema „Criza finală” 
în cadrul căreia s-a detaliat începutul luptei 
dintre bine şi rău în univers, prin răzvrătirea 
lui Satan, luptă care s-a continuat şi va lua sfâr-
şit abia atunci când păcatul va fi înlăturat. As-
cultătorii au fost avertizaţi că trăiesc ultimele 
momente ale acestei teribile lupte, motiv pen-
tru care este timpul să-şi înoiască forţele şi să 
se ia poziţie de partea adevărului pentru a ieşi 
biruitori în lupta cu vrăjmaşul Satan. 

Un eveniment asemănător a avut loc în 
localitatea Mândra, în data de 7 februarie 
2010. Chiar dacă oamenii care au răspuns 
invitaţiei noastre de a participa au fost des-
tul de puţini, ne bucurăm că au fost şi dintre 
aceştia şi-L rugăm pe Dumnezeu ca El să bi-
necuvânteze începuturile slabe de evangheli-
zare din acest loc. 

Seminare de nutriţie

Seminarele de nutriţie sunt încă foarte 
apreciate de oameni din toate zonele ţării, şi 
din toate clasele sociale. În Ardealul de Nord 
continuăm astfel de întâlniri în localităţile 
Braşov, Alţâna şi Făgăraş. Sora Lidia Boje pre-
zintă în cadrul seminariilor de nutriţie un nou 
stil de viaţă necear pentru a ne menţine o să-
nătate ideală, dar şi legătura strânsă care există 
între un corp sănătos şi o minte sănătoasă. 

La Braşov au fost împărţite invitaţii 
pentru o nouă grupă. Am avut bucuria ca oa-
menii să răspundă în mod surprinzător aces-
tora, iar cei care au participat la serii trecute  
continuă acum şi cu studii biblice, alături de 
cele de sănătate. 

La Agnita seminarul din octombrie 
2009 – ianuarie 2010 a fost finalizat cu o ex-
cursie la Breaza în cadrul căreia cursanţii din 
această localitate, împreună cu cei din Făgă-
raş au vizitat Centrul de Sănătate Eden.

La Făgăraş s-a format o nouă grupă de 
cursanţi, unii dintre ei fiind dintre cei care au 
participat cu aproximativ 2 ani în urmă, iar 
alţii care vin pentru prima dată. 

ajuns la concluzia că subiectele pe teme de familie sunt cele mai mişcătoare, fiecare dintre parti-
cipanţi regăsindu-se într-unul din „personajele” familiei, motiv pentru care ei sunt interesaţi şi 
impresionaţi de astfel de subiecte. Nevoia de apropiere între membrii familiilor este simţită din 
ce în ce mai pregnant şi în general oamenii sunt dispuşi să aloce timp pentru întruniri în care 
se dezbat problemele familiei şi se caută soluţii pentru rezolvarea lor.  

În finalul întrunirii de la Târgu Mureş cele două grupe au fost aduse laolaltă şi s-au făcut 
mărturisiri publice, părinţii exprimându-şi dorinţa de a împlini prima parte a versetului din 
Maleahi („El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu 
cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!”), aplecându-se cu mai multă înţelegere şi con-
sideraţie faţă de copiii lor, iar tinerii mărturisind la rândul lor că doresc să împlinească cea de a 
doua parte a versetului, astfel încât familiile lor să se bucure de o armonie deplină. 

În data de 7 martie 2010 a avut loc o adunare de acest gen la Făgăraş, pentru cei care locu-
iesc în zona de sud a conferinţei. 

Dorim ca Dumnezeu să împlinească faţă de familiile creştine făgăduinţa conţinută în Cu-
vântul Său: „Cu o bucurie de nedescris, părinţii văd coroana, haina şi harpa date copiilor lor. 
Sămânţa semănată cu lacrimi şi rugăciuni se poate să fi părut semănată în zadar, dar secerişul 
este cules cu bucurie la sfârşit. Copiii lor au fost mântuiţi.” (Îndrumarea copilului, pag. 445.)
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Din  cele mai vechi timpuri Tatăl ceresc 
Şi-a binecuvântat copiii cu daruri. Aşa cum 
Pavel a primit daruri în temniţă, tot aşa şi noi, 
cei privaţi de libertate, din penitenciarul Iaşi, 
am primit un dar minunat din partea Dom-
nului, am primit asistenţă religioasă din partea 
bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea – Mişca-
rea de Reformă. Ne întâlnim săptămânal cu 
fraţi voluntari care vin şi ne aduc vestea bună 
a Evangheliei. 

În afară de acest dar Dumnezeu doreşte 
să ne dea ceva mai mult. El doreşte să ne ofe-
re biruinţa, victoria asupra păcatului. Căci de 
asta avem cel mai mult nevoie. Avem de luptat 
însă cu eul nostru şi în al doilea rând avem ne-
voie de răbdare. 

“Căci aveţi nevoie de răbdare, ca după ce 
aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpă-
ta ce v-a fost făgăduit” (Evrei 10:36). 

Cuvântul “răbdare” poate fi asociat cu însu-
şiri ca: statornicie, rezistenţă şi tărie de caracter. 

Ne aflăm la începutul unui nou an! Soare-
le şi luna respectă din nou porunca primită de 
la Dumnezeu la creaţiune, despărţind ziua de 
noapte şi fiind nişte semne care să arate vremu-
rile, zilele şi anii (Geneza 1:14). Domnul ne-a 
oferit un cadou însemnat, numit anul 2010, 
compus din 365 de ocazii. Avem obiective şi 
priorităţi anuale, trimestriale şi săptămânale. 
Pentru mine prioritatea cea mai de valoare 
este cea de a studia Biblia zilnic, iar trimestri-
al mi-am propus să studiez câte un volum din 
scrierile sorei E.G. White. Săptămânal studiez 
lecţiile pentru şcoala de Sabat şi mă rog zilnic 
pentru lucrarea misionară, pentru bolnavi...

Totuşi Biblia vorbeşte mai mult despre 
unitatea de timp numită zi, mai mult decât 
toate celelalte. Cum vom folosi zilele anului 
2010? 

În  

fiecare zi 

cu  

Domnul
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Care sunt lucrurile cele mai importante pe 
care trebuie să le înfăptuim în fiecare zi? 

“În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lău-
da Numele Tău în veci de veci” (Psalmii 145:2) 
spunea psalmistul. Oricâte angajamente şi pla-
nuri ne-am făcut pentru anul acesta, acest re-
vigorant obiectiv zilnic este primordial. În zile 
de belşug şi în zile de necaz Îl putem lăuda pe 
Domnul. Mi se întâmplă adesea ca atunci când 
mă trezesc dimineaţa primul gând să nu fie acela 
de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru binefacerile 
Sale, ci a mă lăsa copleşit de nelinişte, descuraja-
re, deznădejde. Acelea sunt zile triste, nedemne 
de a fi puse alături de cele în care primul gând 
este de a-mi exprima recunoştinţa faţă de Cel 
care îmi poartă neîncetat de grijă. Numai înce-
pând ziua cu bine, găsesc tăria necesară pentru 
a face faţă cu bine provocărilor vieţii. “Binecu-
vântează suflete pe Domnul şi nu uita nici una 
din binefacerile Lui.” (Psalmii 103:2).

Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru pa-
cea sufletească pe care o primim. Ştim că El do-
reşte să avem pace. Atunci când Domnul Isus 

era pe pământ, era preocupat de a oferi pace 
ucenicilor Săi. “Vă las pacea, vă dau pacea Mea. 
Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure 
inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27). 

Doresc să-I mulţumesc lui Dumnezeu 
căci are bucuria de a-i găsi pe cei pierduţi, prin-
tre care mă aflam şi eu. 

Timpul de har este pe sfârşit şi iată că 
acum este vremea potrivită în care să mă lepăd 
de mine însumi şi luând crucea, să-L urmez 
pe Isus (Luca 9:23). Acum este ziua mântuirii  
(2 Cor. 6:2). Astăzi şi în fiecare zi din anul 
2010 este momentul potrivit de a sluji Dom-
nului. Veşnicia noastră depinde de aceasta. Să 
slujim Domnului în fiecare zi din anul 2010. 
Se apropie ziua aceea glorioasă în care Isus îi 
va duce pe copiii Lui credincioşi şi fericiţi în 
căminul pe care li l-a făgăduit şi pregătit. 

Îmi doresc ca toţi să ne întâlnim pe Marea 
de Cristal unde să cântăm osanale Domnului 
şi Mântuitorului nostru. Amin.

Vasile Livadaru – din penitenciarul Iaşi

„Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră,  
pe care o așteaptă o mare răsplătire! 

Căci aveţi nevoie de răbdare,  
ca după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu,  

să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit” . 
(Evrei 10:36) 
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Oprea Alecu
s-a născut în localitatea Boldeşti-Gradişte, judeţul Pra-

hova, în anul 1919. Părinţii lui au avut o experienţă frumoasă 
atunci când el era copil. Tatăl său a fost nevoit să ia parte ac-
tivă în primul război mondial. Îngrozit de ororile acestuia şi 
de nesiguranţa vieţii, a făgăduit Domnului că va urma calea 

cea dreaptă dacă va fi condus în siguranţă înapoi în căminul 
său. Întors acasă, el şi-a ţinut promisiunea şi a căutat să se apropie de Dumnezeu. 
Procurându-şi o Biblie de la preotul din sat a aflat, în urma studiului, că Sâmbăta 
este ziua de odihnă. El s-a hotărât să serbeze această zi şi în felul acesta copilul 
Alecu a aflat, din familia sa, primele noţiuni despre credinţa adventă. 

Încrederea aceasta într-o putere divină care controlează toate lucrurile, pre-
cum şi respectul cu care fiinţele umane sunt datoare să se raporteze la Dumnezeu, 
s-au imprimat adânc în mintea sa fragedă şi a pornit pe drumul vieţii cu dragoste 
şi reverenţă faţă de Cel care poartă de grijă întregului Univers. 

S-a căsătorit cu o fată creştină şi Dumnezeu le-a dăruit patru copii, pe care 
s-au străduit să-i îndrume pe calea cea dreaptă. 

Înrolându-se în lucrarea de salvare a sufletelor, a fost ţinta atacurilor vrăjma-
şului, iar atunci când autorităţile au decis să-i aresteze pe toţi cei care fac această 
lucrare, a fost arestat şi el, pe 17 mai 1957. A fost condamnat la 6 ani de închisoare, 
pedeapsă pe care a executat-o integral. 

Întors acasă, şi-a continuat viaţa obişnuită, lucrând în continuare pentru ves-
tirea Evangheliei. 

În anul 1988 a fost găsit de către miliţie în casa unor fraţi din Teleorman, 
adunaţi în Sabat. A fost arestat din nou şi condamnat la 6 luni închisoare. Dum-
nezeu S-a îngrijit însă în mod minunat de el şi de data aceasta aşa încât a reuşit să 
se bucure din nou de libertate. 

A adormit cu speranţa revederii în curând a Domnului Hristos, în februarie 
2010. 

Cei care l-au cunoscut îşi amintesc de fr. Alecu ca de un om vesel, căruia îi 
plăcea mult să cânte şi să recite poezii, să vorbească despre dragostea lui Dumne-
zeu şi să încurajeze pe alţii. 

Credem că Dumnezeu îi va dărui o cunună de biruitor lui şi tuturor celor 
care iubesc venirea Sa pe norii cerului. Amin. 

“Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de 
El.”

Psalmii 116:15
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răspândiţi printre copacii pădurii, monica şi bogdan alergau veseli, bucurându-se de 
ziua splendidă de primăvară, dar şi de excursia pe care părinţii o planificaseră pentru ei. 

Într-adevăr pădurea arăta minunat. copacii înmuguriţi căpătau viaţă, firele de iarbă 
se înălţau firave, dar vesele, printre frunzele uscate, rămase din toamna trecută. Printre 
crengi razele de soare pătrundeau timid, luminând şi încălzind totodată pământul abia 
dezmorţit. 

-  mamă, au înflorit o mulţime de flori, spuse monica, stând aplecată lângă o tufă înflo-
rită. 

-  mă întreb, de unde ştiu florile să înflorească primăvara? cum de nu răsar mai devre-
me, când este încă iarnă? Simt oare frigul şi aşteaptă? se interesă bogdan. Uite cât sunt de 
firave! dacă ar fi înflorit cu două-trei săptămâni mai devreme, ar fi degerat.

-  Florile, răspunse tata, ca orice alt element al naturii, sunt creaturi ascultătoare. 
Ele nu fac altceva decât le spune tatăl lor. când dumnezeu îi porunceşte să scoată capul, 
ghiocelul ascultă îndată. 

-  credeam că numai copiii trebuie să ceară voie când vor să iasă pe afară, spuse mo-
nica râzând. 

-  Florile sunt mult mai ascultătoare, spuse bogdan. Ele nici măcar nu întreabă, ci doar 
aşteaptă să li se spună. 

-  de ce crezi că este aşa? interveni mama.
băiatul ridică din umeri. 
-  gândeşte-te puţin. care este diferenţa dintre flori şi copii? 
-  Florile sunt mai frumoase, spuse monica. dar… nu 

mi-ar place să fiu floare, pentru că florile trăiesc puţin. 
-  Am găsit răspunsul, spuse bogdan. Florile nu 

gândesc. de aceea lor dumnezeu le spune ce să 
facă şi ele ascultă. 

-  Aceasta este diferenţa. dumnezeu a dăruit 
oamenilor înţelepciunea ca să gândească şi să 
ia decizii. Această capacitate îi face însă res-
ponsabili. Ei trebuie să dea socoteală de ceea 
ce fac şi de modul cum îşi folosesc mintea. 

-  de aceea florile mor repede, spuse fetiţa. 
lor nu li se dă un timp în care să fie cuminţi şi 
să asculte… 

Amândoi părinţii au râs, iar copiii au aler-
gat veseli căutând alte comori în minunata 
lume a pădurii.


