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Editorial

Naşterea unui copil într-o familie este un moment de bucurie. Evenimentul acesta 
trezeşte în inimile părinţilor un simţământ de împlinire, de realizare. Micuţul 

nou-născut, mai mult decât un copil neajutorat, dependent de bunăvoinţa lor pentru a se 
dezvolta, reprezintă legătura stabilă dintre cei doi soţi, dovada vizibilă a unităţii dintre 
cele două persoane (mama şi tata), între care până nu demult, nu exista nici o relaţie. 
Acum fiinţa aceasta îi leagă pe viaţă şi oriunde şi-ar îndrepta paşii, este de datoria lor să ia 
în calcul situaţia copilului care le aparţine deopotrivă. 

În familia omenească, acum mai bine de 4000 de ani, S-a născut un copil... unul prin-
tre miile de copii care se năşteau periodic în acea vreme. Ceea ce era deosebit la copilul 
născut în Betleem, era faptul că Tatăl său nu era unul pămânesc, ci Însuşi Dumnezeu. 

Naşterea lui Isus în Betleem reprezintă mai mult decât o bucurie pentru căminul lui 
Iosif şi Maria. Deşi venirea lui Isus pe lume le-a umplut inimile de bucurie, celor doi nu le 
era necunoscut faptul că provenienţa acestui copil era alta decât una firească, pământeas-
că, umană. Dumnezeu a ales să Se coboare pentru a se întrupa într-o fiinţă firavă şi lucrul 
acesta este o dovadă incontestabilă a dragostei Sale pentru neamul omenesc. El a ales să 
refacă legătura care fusese întreruptă cu planeta noastră, ca urmare a păcatului, iar copilul 
nou născut urma să pună un pod peste prăpastia existentă, o cale de comunicare trainică 
şi permanentă între cele două lumi. 

Copilul Isus, contrar pretenţiilor omeneşti ale tuturor părinţilor de a se simţi posesori 
ai copilului care li se naşte, aparţine deopotrivă fiecărui individ al planetei Pământ. “Căci 
un copil ni S-a născut, un fiu ni S-a dat”, spunea profetul Isaia cu mulţi ani înainte ca eve-
nimentul naşterii lui Isus să aibă loc. Profeţia aceasta ne asigură că micuţul din Betleem 
este oferit ca un dar tuturor celor care acceptă oferta divină. El nu a venit 
pe lume doar pentru a împlini bucuria unei tinere familii, ci pentru a 
aduce speranţă neamului omenesc, pentru a ne ridica ochii spre 
cer, arătându-ne că acolo este un Dumnezeu care veghează per-
manent asupra noastră, care este interesat de fiecare dintre noi şi 
trăieşte pentru a ne asigura tot ce poate fi mai bun. 

Dacă te simţi cumva părăsit şi însingurat, dacă simţi că oa-
menii din jur îţi sunt mai degrabă potrivnici decât prieteni, 
dacă nu mai ai încredere nici chiar în rudele cele mai apropiate, 
pentru că te-au trădat adesea, este timpul să priveşti în sus la 
Tatăl care te iubeşte şi aşteaptă să te întorci acasă la El.  Domnul 
Isus spunea: “Tatăl Mă iubeşte, pentru că îmi dau viaţa, ca iarăşi 
s-o iau” (Ioan 10:17). Sau cu alte cuvinte: “Atât de mult vă iubeş-
te Tatăl meu, încât pe Mine Mă iubeşte mai mult pentru că Mi-am 
dat viaţa pentru mântuirea voastră. (C.C.H. pg. 14). 

Un	copil	ni	s-a	născut
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Actualitate

Sintagma vehiculată în mod uzual în prag de an nou „veste bună anul are” pare să fi 
ajuns definitiv de domeniul trecutului, întrucât veştile mai puţin bune se perindă într-o 
succesiune rapidă, nelăsând să se întrevadă mari şanse de mai bine într-un viitor apropiat, 
ci dimpotrivă...

Pe scurt, ce s-a mai întâmplat în ultima vreme:

A ctual i ta te

l Coreea de Nord lansează pe 23 no-
iembrie 2010 focuri de artilerie asupra in-
sulei Sud-Coreene Yeonpyeong, o insulă 
foarte apropiată de disputata graniţă mari-
timă din Marea Galbenă. Atacul se soldea-
ză cu patru victime sud-coreene: doi civili 
şi doi soldaţi.

Tensiunea politică şi militară din zonă 
creşte vertiginos, iar sud-coreeni răspund 
cu ameninţarea unor atacuri aeriene în ca-
zul repetării unor asemenea provocări, şi 
în acelaşi timp desfăşoară exerciţii militare 
împreună cu aliaţii americani nu la mare 
depărtare de linia de demarcaţie dintre 
cele două ţări, ceea ce nu face decât să spo-
rească şi mai mult tensiunile şi aşa foarte 
ridicate.
l În lipsa unor conflicte militare, la 

noi soldaţii mor pe timp de pace pe câm-
pul de instrucţie, - doar în lunile octom-
brie şi noiembrie pierzându-şi viaţa patru 

militari în Poligonul Cincu. Ce folos că au 
fost înmormântaţi cu onoruri militare? 

l După Grecia a fost rândul Irlandei 
să fie în pragul colapsului economic, iar 
preţul „salvării” acesteia a fost un împru-
mut de 85 miliarde de Euro. Mulţi se în-
treabă cu îndreptăţită îngrijorare ce se va 
întâmpla când Spania va ajunge într-o si-
tuaţie similară, în condiţiile în care econo-
mia spaniolă este mai mare decât econo-
miile Portugaliei, Irlandei şi Greciei luate 
la un loc.

l Uniunea Europeană pare să ne 
mai pregătească încă o surpriză deloc plă-
cută, şi anume interzicerea începând din 
aprilie 2011 a medicamentelor bazate pe 
plante. Directiva Europeană privind Me-
dicamentele Traditionale din Plante 
(THMPD) a stabilit câteva reguli privind 
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modul de folosire a produselor din plante, 
conform cărora toate produsele naturiste 
vor trebui să treacă prin aceleaşi proceduri 
ca şi cele farmaceutice, fără să ţină cont 
dacă o anumită plantă sau un preparat din 
plante s-a folosit fără probleme de sute de 
ani. Costurile unor asemenea proceduri 
sunt estimate a fi între 80000 şi 120000 de 
lire sterline pentru fiecare plantă. Conform 
noii legi, sub pretextul că este folosită în 
stare naturală şi nu este purificată, orice 
plantă va fi tratată ca şi cum ar fi un drog, 
chiar dacă a fost folosită cu succes şi în si-
guranţă de multe secole. [Sursa: 9am.ro] 
Este destul de clar ce scopuri şi interese se 
află în spatele acestei decizii...

l Ai noştri guvernanţi, în schimb, au 
ajuns la concluzia că ar fi suficient ca o 
mamă să primească doar un an de zile con-
cediu pentru creşterea copilului, şi că după 
această perioadă, ea ar trebui să revină la 
muncă, lăsându-şi copilul să fie îngrijit în 
tot acest timp de altcineva. 

l Însă de departe cel mai răsunător 
nume în presa şi politica internaţională 
din ultima vreme a fost fără îndoială „Wi-
kileaks”, un site care a dat publicităţii mii 
de documente „clasificate”, printre care in-
formaţii considerate „sensibile” şi nume-
roase corespondenţe diplomatice, care 
dezvăluie atitudinile reale ale politicieni-
lor multor ţări faţă de adversarii lor, pre-
cum şi faţă de omologii şi partenerii lor. 

Contrastul dintre atitudinea oficială, pu-
blică şi cea reală, i-a pus pe mulţi într-o si-
tuaţie cât se poate de jenantă, iar dezvălui-
rea celei de pe urmă riscă să aibă consecinţe 
dintre cele mai serioase la nivel de relaţii 
diplomatice între ţări. Majoritatea politici-
enilor regretă şi deplâng „scurgerea de in-
formaţii” şi caută s-o oprească cu orice 
preţ, iar fondatorul la Wikileaks, australia-
nul Julian Assange, tocmai a fost arestat, 
după ce fusese dat în urmărire generală, 
pentru că, aşa cum s-a întâmplat foarte 
frecvent în decursul istoriei, „adevărul su-
pără pe om”.

Remarca prim-ministrului statului Qa-
tar, Hamad bin Jassim Jaber al-Thani, refe-
ritoare la relaţia statului său cu Iranul, pu-
blicată tot de Wikileaks, prin care acesta 
spunea că „ei ne mint pe noi şi noi îi min-
ţim pe ei” pare să fie valabilă la scară mon-
dială, caracterizând relaţiile interstatale, în 
care încrederea şi cooperarea la suprafaţă 
este dublată în realitate de ipocrizie, suspi-
ciune, desconsiderare şi minciună. 

Totuşi, a existat un deziderat care, în 
ciuda poziţiilor lor adesea antagonice, a 
fost comun majorităţii guvernelor lumii: 
acela că Wikileaks trebuie adus de urgenţă 
la tăcere, aşa încât lumii să i se ofere doar 
informaţiile care convin guvernanţilor, şi 
acestea prelucrate în aşa fel încât să fie „di-
gerabile” publicului larg, iar adevărul să 
revină în conul de umbră din care a evadat 
pentru câteva clipe, creând panică extremă 
prin cancelariile lumii.

În aceste condiţii, oferta cerului a fost, este şi rămâne incomparabil superioară condi-
ţiilor terestre din ce în ce mai apăsătoare: O veşnicie de fericire, pace, armonie şi înţelege-
re într-un univers curăţit de păcat, a cărui lege fundamentală este iubirea. O ofertă speci-
ală, accesibilă doar un timp limitat! Eşti hotărât să profiţi de ea?

Marius Stroia

Actualitate
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La întrebarea: „Cum va fi vremea pen-
tru ziua de mâine?” tatăl meu obişnuia să 
răspundă: „O să-ţi spun cum a fost vremea 
dacă aştepţi până mâine seară.” 

După trecerea iernii se va putea spune 
cu certitudine „n-a mai fost nici o iarnă ca 
aceasta”. Dacă nici doi fulgi de zăpadă nu 
sunt identici, trebuie să învăţăm că fiecare 
clipă, oră, anotimp şi chiar eveniment este 
unic. De aici şi sfatul: „învaţă să îţi numeri 
bine zilele, ca să capeţi o inimă înţeleaptă”. 
Psalmii 90.

Cine le-a învăţat pe berze înţelepciu-
nea? Cine le-a învăţat să numere? Cine 
le-a învăţat lunile anului şi anotimpurile? 
Oare ce calendar folosesc? Cel de stil nou 
sau de stil vechi?

O zi de întâi a lunii septembrie. Se 
sfârşea vara ce lăsa în urmă constatarea: 
„N-a mai fost nici una ca ea”. La început 
ploioasă şi friguroasă, apoi scurtă şi cani-
culară. Pe data de întâi septembrie am vă-

zut pentru prima dată sute de berze strân-
se între Constanţa şi Mangalia în ajunul 
plecării. De unde au ştiut că a început 
toamna? Încercam să-mi răspund. Cât de 
timpuriu şi cât de lung va fi anotimpul 
rece, friguros? Ceva, totuşi îmi încurca so-
cotelile. Era brânduşa de toamnă văzută în 
multe locuri. Doar pe 22 octombrie a ni-
micit-o prima brumă, în locul săptămâni-
lor ploioase am avut al cincilea anotimp 
„Ultima vară”.

Aici este priceperea, să ştii dar şi să în-
ţelegi pentru ce ţi-a fost dat şi acest ultim 
anotimp. În popor se mai spune că este 
vara leneşilor. Adică şi cel ce n-a fost har-
nic să-şi poată termina munca. Mai auzim 
noi invitaţia: „Du-te de lucrează azi în via 
Mea”? „Du-te”, chiar dacă ceasul este cel 
de pe urmă? N-a venit noaptea încă peste 
planetă (încheierea timpului de har) pen-
tru că se întâmplă o minune zilnică. Iosua 
10:12-14. „Opreşte-te soare… şi tu lună… 

Prognoză: O iarnă grea!

Realitate

Păzitorul Adevărului 
Octombrie - Decembrie 20106



până ce poporul (şi-a terminat lucrul)… 
n-a fost nici o zi ca aceea… căci Domnul 
lupta pentru Israel.”

Trăim clipe de aur, timp în care trebuie 
să aflăm „ce trebuie să fac ca să moştenesc 
viaţa veşnică”; timp în care trebuie să îm-
plinim lucrarea Domnului. Mai degrabă 
Domnul seacă oceanul sau stinge puterea 
vulcanului decât să întrerupă timpul şi pla-
nul de lucru pentru tine şi pentru mine. 
De aceea, prea iubiţilor, să credeţi că înde-
lunga răbdare a Domnului nostru este 
mântuire. Voi deci, prea iubiţilor, păziţi-vă 
ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de cei ce vor 
să încurce planul lui Dumnezeu în viaţa 
voastră. (2 Petru 3).

Amaleciţii sunt peste tot în jurul nos-
tru, cu acelaşi gând de odinioară: „să bată 
pe Israel”. Nu este îndeajuns să avem un 
Moise drept căpetenie, nici chiar cu Iosua 
comandant al oştirii; „alege nişte bărbaţi şi 
ieşi la luptă”. Şi lângă Moise era nevoie de 
un Aron şi Hur. Este nevoie de mâini ridi-
cate spre ceruri, mâini sprijinite să nu obo-
sească, mâini ce să rămână întinse până la 
asfinţitul soarelui. (Exod 17). Strânge rân-
durile, intră în rândul care ţi se potriveşte.

Domnul este la lucru alături de cei care 
dreg zidurile cetăţii. Alătură-te celor ce 
zic: „Fii cu inimă” şi nu acelor ce vor să slă-
bească inima lucrătorilor.

Am fost în timp diferit în două comu-
nităţi ce şi-au propus construirea caselor 
de rugăciune. În ambele cazuri s-a ajuns să 
se lucreze în anotimpul de toamnă şi chiar 
iarnă timpurie. Prognozele nu erau prea 
bune nici pentru vreme, nici pentru timp: 
„Nu veţi reuşi să ajungeţi la acoperiş până 
va cădea prima zăpadă” (cei de la Floreşti, 
GR şi de la Porumbacu de Jos îşi amintesc 
de acest lucru). Dar am izbutit.

Mulţi alţii îşi pot aminti cum a lucrat 
Domnul să întârzie prima zăpadă sau as-
finţitul soarelui până se va pune şi ultima 
piatră în mijlocul strigătelor de îndurare. 
Chiar şi Amalec şi Tobia, sătenii au recu-
noscut: „Domnul a făcut lucrul acesta, 
pentru că este o lucrare închinată lui Dum-
nezeu”.

Rămâne să faci tu singur constatările 
cu provocarea de la Campusul de la Po-
rumbacul de Sus. S-a pus acoperişul înain-
te de prima zăpadă a “iernii celei mai grele 
din ultimii o mie de ani”.

Să trecem de pe şantier pe scena mari-
lor evenimente din lume. Aceeaşi mână 
ţine încă vânturile să nu bată, până nu se va 
isprăvi lucrarea de a pune deoparte pe cei 
închinaţi Domnului. Dumnezeu a pus mă-
rii un hotar, a limitat înălţimea valului, 
pentru ca creştinii peregrini să poată ajun-
ge pe ţărmul cel nou al siguranţei.

În acest asfinţit al planetei, îngerul care 
avea pecetea Dumnezeului celui viu, se 
suia dinspre răsăritul soarelui (Apocalipsa 
7). Vreţi să cântăm cu toţii: „În mine azi a 
răsărit, lumina cea de sus…” (Imnul 210).

După apusul împărăţiei harului, mai 
rămâne o zi fără termen de comparaţie. 
„auzim strigăte de groază; e spaimă, nu 
este pace!... Vai! Căci ziua aceea este mare; 
nici una n-a fost ca ea. Este o vreme de ne-
caz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din 
ea”. Ieremia 30:5,7.

Prea iubiţilor, căutaţi izbăvirea, căutaţi 
pe izbăvitor. Ascultă-i chemarea: „Caută 
de vino curând la Mine”. „Caută de vino 
înainte de iarnă.” „Domnul Isus Hristos să 
fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.” 
2 Timotei 4:9,21,22.

Marcu Şuteu-Albu

Realitate
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În numărul anterior al revistei noastre 
am studiat despre originea familiei şi 
scopurile ei date de Creator şi maşi-

naţiile subversive ale vrăjmaşului omului şi 
al lui Dumnezeu pentru a perverti acest dar 
minunat. Cu această ocazie am vrea să re-
flectăm asupra modului prin care putem să 
contracarăm planurile vrăjmaşului, îmbu-
nătăţind calitativ pelerinajul nostru pe acest 
pământ. Privind la originea rasei umane, 
găsim că în codul genetic moştenit de la 
Dumnezeu au fost lucruri esenţiale ca: “do-
rul după veşnicie” Eclesiatul 3:11, “dorul 
după familie” Geneza 1:18 etc., cu toate că 
aceste caracteristici fine ale acestei moşte-

niri au fost distruse prin păcat, totuşi ele pot 
fi observate de-a lungul timpului. 

În Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dum-
nezeu, dar şi în cele mai vechi scrieri desco-
perite ne sunt relatate întâmplări, prin care 
tineri, din diferite clase sociale, au luptat cu 
problemele şi piedicile timpului lor pentru a 
se uni prin căsătorie, formând o familie feri-
cită. Am vrea să precizăm timpul de valabili-
tate al acestui dar - căsătoria. Putem observa 
în cartea Genezei că Dumnezeu, atunci când 
a prezentat-o pe Eva lui Adam nu a precizat 
nici un termen de valabilitate, întrucât ei po-
sedând nemurirea condiţionată de ascultare, 
nu trebuia să se despartă. După ce au pierdut 

Cu gândul la 
               căsătorie

Familie
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nemurirea, păcătuind, termenul de valabili-
tate a fost stabilit astfel „căci femeia măritată 
este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vre-
me trăieşte el; dar dacă-i moare bărbatul, este 
dezlegată de legea bărbatului ei” Romani 7:2. 
Un lucru interesant putem observa în socie-
tatea modernă în care trăim. Deşi teoretic se 
pune un mare accent pe tradiţie şi moşteni-
rea ce ne-a rămas de la strămoşi, totuşi în 
multe privinţe, printre care şi în privinţa dis-
cutată, ne abatem de la învăţăturile strămoşi-
lor care trăiau, după principiile dumneze-
ieşti. 

Aş vrea să amintesc un exemplu. Mi-
aduc aminte de orele de literatură de la 
şcoală în care era elogiat folclorul şi în speci-
al basmele populare. 

În majoritatea cazurilor, aceste povestiri 
se terminau cu cuvintele “…şi-au trăit feri-
ciţi până au murit”. În nici una dintre aceste 
povestiri nu am auzit pomenindu-se de di-
vorţ. În ceea ce priveşte recăsătoria, în mul-
te dintre povestiri sunt amintite după moar-
tea unuia dintre parteneri şi cu consecinţele 
cele mai dureroase şi negative pentru copii. 
Cu toate că atât Dumnezeu prin Cuvântul 
Său “Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, 
- zice Domnul, Dumnezeul lui Israel” (Ma-
leahi 2:16), cât şi „întepciunea bătrânilor” 
ne avertizează. 

Societatea modernă a timpului nostru 
alege să practice toate aceste forme ale des-
frâului fără să ţină seama de durerea pe care 
o pricinuieşte urmaşilor. Ca şi popor, a că-
rui menire este „a drege spărturile” Isaia 
58:12, trebuie să ne pregătim mai temeinic 
pentru atingerea acestei ţinte şi este necesa-
ră abordarea acestui subiect cu mai multă 
atenţie. Fiecare persoană am făcut, şi facem 
parte dintr-o familie, mai mică sau mai 
mare, şi în viaţa de zi cu zi absorbim, dar şi 
dăm mai departe atmosfera (plăcută sau 
neplăcută) acelui camin.                

„În adevăr, noi suntem, înaintea lui 
Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos prin-

tre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre 
cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceştia, 
o mireasmă de la moarte spre moarte; pen-
tru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă.” 
2 Corinteni 2:15, 16.

În inima fiilor oamenilor, Domnul a as-
cuns o sămânţă a dragostei şi sfatul Său spu-
ne: „nu treziţi dragostea până nu vine ea.” 
Eclesiatul 2:7 u.p. De aici reiese că nu e un 
lucru condamnabil când cineva iubeşte, în-
trucât Dumnezeu a zis că va veni ea, dar ne 
avertizează „chiar dacă iubiţi, să nu iubiţi 
orbeşte!” (Solii catre tineret 345). Ce în-
seamnă a iubi orbeşte? - a confunda iubirea 
adevărată, care este principiu de viaţă, cu 
pasiunea trecătoare. Gândul căsătoriei pare 
să aibă puterea unei vrăji asupra minţilor 
multor tineri. Doi tineri se cunosc; se îndră-
gostesc nebuneşte şi toată atenţia se con-
centrează asupra acestei pasiuni. Raţiunea 
este orbită şi judecata clară este dată deo-
parte. Ei nu se vor supune nici unui sfat sau 
control, ci vor insista să fie lăsaţi să îşi urme-
ze propriul drum fără să se gândească la 
consecinţe. 

Ca o epidemie sau ca o boală contagioa-
să, pasiunea care îi stăpâneşte trebuie să îşi 
urmeze cursul şi pare să nu existe nimic în 
stare să o împiedice. Poate există oameni în 
jurul lor care îşi dau seama că din această 
unire nu va rezulta decât o viaţă plină de ne-
fericire. Dar orice intervenţie este zadarni-
că. Poate, printr-o astfel de unire, utilitatea 
celui pe care Dumnezeu l-a binecuvântat în 
slujba Sa este distrusă; raţiunea şi sfaturile 
sunt nebăgate în seamă. 

Orice lucru spus de bărbaţi şi femei cu 
experienţă se dovedeşte a fi ineficient; ni-
mic nu are putere să schimbe decizia la care 
i-a condus dorinţa lor. Ei îşi pierd interesul 
pentru întâlnirile de rugăciune şi pentru 
orice are de a face cu religia. Sunt atât de în-
drăgostiţi unul de celălalt, încât toate dato-
riile sunt neglijate ca şi cum ar fi nişte lucruri 
fără importanţă. Noapte de noapte, aceşti 
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oameni stau şi discută - oare cu privire la lu-
cruri solemne? O, nu. Mai degrabă despre 
frivolităţi şi lucruri fără importanţă. (Solii 
către tineret, pg. 350, 351) 

„Îndrăgostirea oarbă, atât din partea tine-
rilor, cât şi a tinerelor şi concentrarea simpa-
tiilor unuia asupra altuia, în timpul urmării 
cursurilor, arată o lipsă de bună judecată. În 
acestă vrajă amăgitoare, răspunderea solem-
nă care trebuie simţită de orice creştin este 
dată la o parte. Spiritualitatea se usucă, iar ju-
decata şi eternitatea îşi pierd însemnătatea 
lor solemnă. Orice facultate a acelora care au 
ajuns să fie stăpâniţi de acestă boală contagi-
oasă-dragoste oarbă - este subjugată de aceas-
ta. Ei par a fi lipsiţi de bunul simţ şi felul lor de 
umblare este respingător pentru toţi cei ce îi 
văd.” (5T. 105, 106). 

În contrast cu sfatul dat de Domnul, ti-
nerii sunt „bombardaţi” de practicile şi în-
văţăturile luate din izvorul arhiamăgitorului 
care caută să profite de dorinţele firii noas-
tre pământeşti, „căci firea pământească pof-
teşte împotriva Duhului, şi Duhul împotri-
va firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice 
unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce vo-
iţi.” Galateni 5:17, provocând ruina. Când 
părinţii caută să prezinte pericolele, deseori 
sunt refuzaţi cu argumentul că ei sunt des-
tul de maturi şi că şi alţii au făcut la fel, fără 
să se gândească la suferinţele care sunt pro-
vocate astfel. Este interesant că înainte de a 
începe o afacere sau a alege o profesie, tine-
rii, în general, cer sfatul celor mai vârstnici, 
şi aşa e bine; ei se pregătesc pentru a reuşi în 
ţelul propus, angajând timp, bani, mult stu-
diu, renunţând la orice ar părea potrivnic, 
ca nu cumva să dea greş. Toate acestea pen-
tru ceva trecător. Cu cât mai multă seriozi-
tate ar trebui tratată căsătoria. 

„Cei care se gândesc la căsătorie cântă-
resc fiecare sentiment şi urmăresc fiecare 
dezvoltare a caracterului în cel sau cea cu 

care se gândesc să-şi unească destinul vieţii 
lor. Fiecare pas spre o alianţă de căsătorie să 
fie caracterizat de modestie, simplitate şi 
sinceritate şi cu scop stăruitor de a-I face pe 
plac lui Dumnezeu şi de a-L onora. Căsăto-
ria afectează viaţa ce urmează atât în această 
lume, cât şi în cea care va veni. Un creştin 
sincer nu va face planuri de nici un fel pe 
care Dumnezeu să nu le aprobe.” (Solii ca-
tre tineret 335:2).

O teorie mult vehiculată şi susţinută de 
societate este că fiecare trebuie lăsat de ca-
pul lui, fără să se provoace tulburare, atră-
gând atenţia la posibile pericole, dar şi acest 
gând vine din partea vrăjmaşului. Sfatul dat 
de Domnul este „Una dintre cele mai mari 
greşeli legate de acest subiect este că cei ti-
neri şi fără experienţă nu trebuie să îşi lase 
sentimentele să fie tulburate, nu trebuie să 
existe interferenţe în experienţa dragostei. 
Dacă există vreun subiect care trebuie anali-
zat din toate unghiurile, acesta este. Este 
esenţial ajutorul experienţei altora şi o cân-
tărire cu mult calm şi atenţie a lucrurilor. 
Acesta este un subiect tratat cu prea multă 
uşurinţă de majoritatea oamenilor. Exami-
naţi cu atenţie, pentru a vedea dacă veţi avea 
o căsnicie fericită sau nearmonioasă. Pu-
neţi-vă întrebarea: mă va ajuta această căsă-
torie să cresc pentru cer? Va ajuta la creşte-
rea dragostei mele faţă de Dumnezeu? Dacă 
la aceste întrebări răspunsul este pozitiv, 
atunci, în temere de Dumnezeu, mergeţi 
mai departe.” (Solii catre tineret 345)

Pentru a evita dezaprobarea părinţilor 
sau a celor mai în vârstă, deseori tinerii re-
curg la o altă strategie şi anume se retrag, se 
ascund de privirile care ar putea dezaproba 
atitudinea lor, dar acest gest, privit prin 
prisma Cuvântului lui Dumnezeu, îi desca-
lifică pentru acest pas. 

„Un tânăr care se bucură de tovărăşia 
unei tinere şi îi câştigă prietenia fără ştirea 
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părinţilor acesteia nu se poartă ca un adevă-
rat creştin nici faţă de părinţii ei şi nici faţă 
de ea. Prin întâlniri secrete, el poate să aibă 
influenţă asupra minţii ei; dar nu dovedeşte 
că are un suflet nobil şi integru, aşa cum tre-
buie să aibă un copil al lui Dumnezeu. Pen-
tru a-şi îndeplini scopurile, ei nu sunt des-
chişi conform standardului biblic şi se 
dovedesc nesinceri cu cei care îi iubesc şi în-
cearcă să îi vegheze cu credincioşie. Căsători-
ile încheiate sub astfel de influenţe nu sunt 
aprobate de Cuvântul lui Dumnezeu. Cel 
care va îndepărta o fiică de îndatoririle ei, 
care îi va aduce confuzie în ideile poruncilor 
pozitive ale lui Dumnezeu de a asculta de pă-
rinţi şi de a-i onora, nu este un om sincer în 
îndeplinirea obligaţiilor de soţ.” Se pune în-
trebarea: “Cum îşi va ţine tânărul curată căra-
rea?” şi este dat răspunsul: “Îndreptându-se 
după Cuvântul Tău”. Tânărul care îşi alege 
drept ghid Biblia nu va da greş pe calea dato-
riei şi siguranţei. Acea carte binecuvântată îl 
va învăţa să îşi păstreze integritatea caracteru-
lui, să fie sincer, să nu înşele. “Să nu furi” este 
o poruncă ce a fost scrisă cu degetul lui Dum-
nezeu pe tablele de piatră; şi totuşi cât de 
mulţi sunt cei care consideră furtul de senti-
mente o practică scuzabilă! 

Este menţinută o curtenie care dezamă-
geşte, comunicarea în secret, până când sunt 
câştigate sentimentele fetei fără experienţă, 
care, pe măsură ce lucrurile evoluează, trans-
feră dragostea şi respectul pe care ar trebui să 
le aibă faţă de părinţi asupra unei persoane 
care nu merită dragostea ei. Biblia condamnă 
orice fel de necinste şi cere să se facă ceea ce 
trebuie în orice împrejurări. Cel care face din 
Biblie călăuza tinereţii sale şi lumina cărării 
sale se va supune în toate învăţăturilor ei. El 
nu va încălca nici o iotă sau un cuvânt al Legii 
pentru împlinirea vreunui obiectiv al său, 
chiar dacă va trebui să facă sacrificii mari. 
Dacă crede în Biblie, el ştie că binecuvânta-

rea lui Dumnezeu nu se va revărsa asupra sa 
dacă se îndepărtează de cărarea strictă a co-
rectitudinii. Chiar dacă s-ar părea că prospe-
ră o vreme, va culege cu siguranţă rodul fap-
telor sale. (Solii către tineret, pg. 342, 343)

„Dacă în nebunia ta ai putut să pleci 
adeseori de la adunarea de rugăciune, unde 
Dumnezeu se întâlneşte cu poporul Său, 
pentru ca sa te bucuri de societatea unuia 
care nu iubeşte pe Dumnezeu şi care nu 
este atras de viaţa de credinţă, cum poţi să 
te aştepti ca Dumnezeu să dea binecuvânta-
rea asupra unei astfel de legături?” (Solii 
către tineret, pg.  337)

Poate cuvintele, sfaturile ni se par dure, 
dar sunt spre binele nostru prezent şi viitor. 
Cu o ocazie oarecare am avut posibilitatea de 
a face o plimbare cu vaporul. După ce ne-am 
urcat la bord ni s-au arătat vestele de salvare 
şi ni s-a făcut instructaj cum trebuie folosite, 
de parcă ne-am fi îmbarcat într-un vapor care 
era condamnat la scufundare. Dar nu…Toa-
te aceste măsuri de prevenire au fost luate 
pentru ca acel voiaj să fie cât mai placut, dar 
făcut în siguranţă. Asemanatoare este şi situ-
aţia căsniciei. Domnul ne promite că ascul-
tând de sfaturile Lui, viaţa aceasta o vom pu-
tea trăi în fericire şi totodată să ne pregătim 
pentru viaţa veşnică. “Căminul poate fi făcut 
ceea ce cuvintele nu pot spune, poate fi un 
mic rai pe pământ, un loc unde afecţiunile 
sunt cultivate, în loc să fie riguros reprimate. 
Fericirea noastră depinde de această cultiva-
re a dragostei, simpatiei, şi adevăratei curtoa-
zii unul faţă de celălalt. Cel mai dulce fel de 
rai este căminul unde Duhul Domnului pre-
zideaza.” (Căminul Adventist, pg. 6)

Fie ca toţi să putem beneficia de acest 
rai pământesc, acceptând sfaturile şi condi-
ţiile Domnului. Deuteronom 28:2: “Iată 
toate binecuvântările care vor veni peste 
tine şi de care vei avea parte dacă vei asculta 
de glasul Domnului Dumnezeului tău.”

                           Iosif Şiko
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Revenirea la acest subiect nu urmăreşte o mai bună informare susţinută de  dovezi 
şi experienţe medicale, ci este motivată de frecvenţa crescută a pacienţilor care au 
prezentat la consultaţia solicitată simptome sugestive de deficit al vitaminei B12,  
confirmat ulterior prin investigaţii de laborator. Tratamentul adecvat (administrarea 
vitaminei B12) a determinat remisiunea simptomatologiei clinice şi a dus la vindeca-
rea pacienţilor care au urmat tratamentul la majoritatea cazurilor. În cazul celor care 
au refuzat tratamentul indicat sau au urmat un tratament incomplet s-a constatat  
agravarea, persistenţa sau doar ameliorarea parţială şi tranzitorie a simptomelor ca 
urmarea a persistenţei deficitului de vitamină B12. În acest context mă simt dator a 
relua expunerea acestui subiect, astfel încât cei care prezintă simptome care ar putea 
sugera deficitul acestei vitamine să facă investigaţiile necesare (dozarea B12) pentru 
a exclude sau confirma această posibilitate. 

Sfatul medicului

l      Cauze 
l Manifestări clinice 
l Teste de laborator relevante

Producerea, absorbţia şi metabolis-
mul vitaminei B12

Vitamina B12 este sintetizată de bacte-
rii (deci ea nu este de origine animală), 
însă se găseşte depozitată în cantităţi rela-
tiv mari în ţesuturile animalelor (în princi-
pal în ficat şi muşchi) şi în produsele de 
origine animală (lapte, ouă, brânzeturi şi 
alte derivate de lapte). Zarzavaturile, fruc-
tele, uleiurile vegetale, nucile, ciupercile 
NU conţin în starea lor naturală vitamina 
B12. Evident, nici preparatele din produse 
vegetale nu conţin vitamina B12, cu ex-
cepţia celor cărora li se adaugă în mod arti-
ficial. 

Contrar părerilor unora, soia fermen-
tată sau orezul fermentat nu conţine canti-
tăţi semnificative de vitamină B12. „Uzi-
na” care produce cantităţile cele mai mari 
de vitamina B12 este primul comparti-
ment al stomacului animalelor erbivore 
rumegătoare, unde sinteza de vitamina 
B12 este realizată de către bacterii numai 
în prezenţa unor cantităţi adecvate de co-
balt, care se găseşte de regulă în alimente-
le erbivorelor. 

Celelalte animale (carnivorele) îşi pro-
cură vitamina B12 mâncând carnea erbi-
vorelor şi produse de origine animală, sau 
prin coprofagie. 

Hipovitaminoza B12
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Pentru absorbţia vitaminei B12 ingera-
tă este nevoie de o bună activitate a celule-
lor mucoasei gastrice care secretă acidul 
clorhidric, pepsina şi o substanţă numită 
factorul intrinsec. În stomac vitamina B12 
este desprinsă din structurile proteice de 
care era legată în alimente şi este legată 
apoi de nişte proteine specifice (proteina 
R) secretate de celulele mucoasei gastrice, 
apoi în intestin, unde mediul este alcalin 
se leagă de factorul intrinsec, produs tot de 
celulele mucoasei gastrice, dar care se ata-
şează vitaminei B12 numai în intestin 
unde, datorită mediului alcalin, vitamina 
B12 se desprinde de proteinele R. 

Factorul intrinsec are un rol protector 
pentru vitamina B12, prevenind degradarea 
ei de către flora bacteriană intestinală, iar 
vitamina B12 protejează factorul intrinsec 
de acţiunea enzimelor pancreatice şi astfel 
acest complex (vitamina B12 + factor in-
trinsec) poate ajunge în ileonul terminal 
(ultima parte a intestinului subţire) unde se 
găsesc receptorii specifici de care se ataşea-
ză, vitamina B12 fiind absorbită printr-un 
mecanism de transport activ. 

Din celulele intestinului subţire, vita-
mina B12 este transportată în sânge în cir-
culaţia portală şi este legată de nişte trans-
portori specifici numiţi transcobalamine. 

Absorbţia pasivă a vitaminei B12 din 
intestin se poate face doar atunci când sunt 
administrate cantităţi foarte mari de vita-
mina B12 per os (peste 500  µg/zi) şi 
această administrare trebuie să se facă cu 1 
oră înaintea meselor pentru a evita legarea 
competitivă a vitaminei de alimente şi de-
gradarea ei în lipsa factorului intrinsec. 

Ficatul şi muşchii constituie principa-
lele locaţii de depozitare a vitaminei B12. 
Rezervele de vitamina B12 depozitate la o 

persoană  adultă care a avut un aport zilnic 
normal (4-6 µg/zi) şi o absorbţie normală 
asigură necesarul de vitamina B12 pentru 
o perioadă de aproximativ 2 până la 4 ani 
din momentul sistării oricărui aport ali-
mentar sau medicamentos de vitamina 
B12. Acest lucru determină ca apariţia 
simptomelor de deficit să fie mult timp 
amânată, iar atunci când apar, simptomele 
sunt puse adesea pe seama altor cauze cu o 
simptomatologie asemănătoare. 

În celulă vitamina B12 joacă rolul de 
coenzimă la 2 enzime: metionim sintetază 
localizată în citoplasmă şi metilmalonil 
CoA mutaza localizată  în mitocondrii.

În lipsa vitaminei B12 aceste două en-
zime nu-şi îndeplinesc rolul pe care-l au în 
reacţiile biochimice intracelulare. 

Activitatea deficitară a metionin sin-
tetazei afectează sinteza creatinei a fosfo-
lipidelor şi acetilcolinei şi are ca urmare 
afectarea  tecii de mielină a nervilor pe de 
o parte, cât şi transmiterea impulsului 
nervos la nivelul sinapselor (conexiunile 
dintre neuroni) unde transmisia impul-
sului nervos se face prin intermediul ace-
tilcolinei. Această enzimă are un rol esen-
ţial în sinteza acizilor nucleici, deficitul 
activităţii ei afectând multiplicarea celu-
lară, în mod special a celulelor cu multi-
plicare rapidă, cum ar fi precursorii celu-
lelor sanguine şi celulelor mucoasei 
tubului digestiv.

Activitatea deficitară a metil malonil 
CoA  mutaza afectează metabolizarea aci-
zilor graşi cât şi a glucozei, privând astfel 
celulele de importante surse de  energie pe 
de o parte, iar pe de altă parte acei acizi 
graşi anormali care nu pot fi degradaţi vor 
deveni, cel puţin în parte, componente ale 
ţesutului nervos. 
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Eliminarea (excreţia) vitaminei B12 se 
face pe cale renală şi biliară în cantitate de 
aproximativ 2-5  µg/zi la persoanele cu un 
aport normal de vitamină B12. O mare 
parte din cantităţile de vitamină B12  ex-
cretate prin bilă se reabsoarbe. În cazul în 

care apare un deficit important al vitami-
nei B12, excreţia se reduce foarte mult, iar 
cantităţile reabsorbite sunt proporţional 
mai mari în încercarea organismului de a 
conserva la maxim cantităţile minime de 
care dispune. 

Cauzele def icitului de vitamina B12

1. Lipsa de aport (alimentaţie strict  vegetariană fără adaos de vitamina B12)

2. Deficit de absorbţie prin:

n Pierderea funcţiei celulelor parietale ale mucoasei gastrice care determină redu-
cerea sau chiar abolirea secreţiei de acid clorhidric, de pepsină şi factor intrinsec (gastrită 
atrofică, aceasta fiind frecvent o boală autoimună sau  gastrită atrofică datorată infecţiei 
cu Helicobacter pylori, infecţie care afectează aproximativ 30% din populaţie. 

n  Gastrectomia totală sau parţială are efecte asemănătoare. 
n  Insuficienţa pancreatică (în lipsa sucului pancreatic nu se mai realizează în duo-

den mediul alcalin care să permită desprinderea vitaminei B12 de proteinele R şi cuplarea 
ei cu factorul intrinsec, permiţând astfel degradarea ei de către flora bacteriană intestinală 
şi imposibilitatea absorbţiei active în ileon pentru cantitatea de vitamina B12 care ajunge 
acolo fără a fi degradată. 

n Bolile intestinului (sprue tropical, ileitele care afectrează epiteliul ileonului ter-
minal unde se face absorbţia activă a vitaminei B12, diareile  cronice etc.

n Rezecţiile ileonului terminal.
n Parazitozele intestinale (teniaza, botriocefaloza) 
n Agenţii chimici: alcoolul, biguanidele (medicamen-

te folosite în tratarea diabetului), fumatul pot afecta epiteliul 
ileonului, determinând distrugerea receptorilor pentru facto-
rul intrinsesc, expunerea la oxidul de azot care transformă 
cobalaminele în formă inactivă şi, de asemenea, contracepti-
vele  orale determină reducerea concentraţiei plasmatice a  
vitaminei B12. 

3.      Consumul crescut de vitamina B12 (cum ar fi  
 cazul la femeile gravide sau care alăptează)   
 poate doar să evidenţieze un deficit existent anterior;  
 el nu poate apărea la persoane care nu prezintă 

 deficit de aport sau de absorbţie. 
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Patogenia şi simptomatologia
Simptomele deficitului de vitamina B12  

sunt datorate afectării pe de o parte a sin-
tezei acizilor nucleici, ca urmare produ-
cându-se întârzierea sau chiar blocarea 
multiplicării celulelor, în special în mădu-
va osoasă hematogenă şi în mucoasa intes-
tinală. Reducerea ratei mitozelor determi-
nă formarea unor celule mari (uriaşe) 
numite megaloblaşti şi apariţia treptată a 
anemiei, leucopeniei (reducerea număru-
lui celulelor albe) şi a trombocitopeniei 
(reducerea numărului trombocitelor).

Pe de altă parte, afectarea sintezei tecii 
de mielină a nervilor determină apariţia 
unei demielinizări progresive care se ma-
nifestă ca o neuropatie progresivă cu de-
but periferic care se extinde treptat la cor-
doanele posterioare ale măduvei spinării. 

Întrucât deficitul de folaţi poate produ-
ce o anemie asemănătoare cu cea prin defi-
cit de vitamina B12 (dar nu şi afectarea 
neurologică) diagnosticul deferenţial se 
face măsurând excreţia urinară de acid me-
tilmalonic care este crescută numai în defi-
citul de B12, nu şi în deficitul de folaţi. 

 Este important să ţinem cont de faptul 
că suplimentul de folaţi (folaţii se găsesc din 
belşug în alimentaţia vegetarienilor) poate 
masca anemia produsă de vitamina B12, în 
timp ce administrarea de vitamină B12 nu 
poate corecta anemia prin deficit de folaţi. 
În schimb, administrarea folaţilor în defici-
tul de B12, deşi corectează parţial anemia, 
agravează sever simptomele neurologice. 

Creşterea homocisteinei în sânge (da-
torită imposiblităţii transformării ei în me-
tionină prin deficienţa activităţii metionim 
sintetazei în lipsa vitaminei B12) este aso-
ciată cu trombioze venoase şi aterosclero-
ză, datorită efectului inhibitor al homocis-

teinei asupra mecanismului anticoagulant 
al epiteliului vascular, crescând riscul de 
infarct miocardic, de infarct cerebral (AVC 
ischemic) şi boală ocluzivă a arterelor pe-
riferice (arteriopatia obliterantă).

Afectarea neurologică se manifestă în 
primul rând prin demielinizare progresivă 
a nervilor periferici, şi a cordoanelor pos-
terioare ale  măduvei spinării. S-a consta-
tat, de asemenea,  o asociere mai frecventă 
între nivelul redus de vitamină B12 şi boa-
la Alzheimer sau alte tipuri de demenţă. 
S-a raportat, de asemenea, nivele reduse 
de B12 la pacienţii cu depresii, pacienţi la 
care depresia s-a ameliorat prin adminis-
trarea vitaminei B12. De asemenea, pusee-
le de scleroză multiplă s-au exacerbat la 
pacienţii cu deficit de B12.

Deficitul  subclinic de vitamina B12  
poate creşte, de asemenea, riscul de carci-
nogeneză (cancere de esofag, stomac, sân) 
şi de osteoporoză care e mai frecventă la 
femei cu deficit de vitamina B12.

Simptomatologia def icitului 
Indiferent de mecanismul prin care 

apare deficitul de vitamina B12, simpto-
matologia acestui deficit este, în general, 
comună şi este determinată de afectarea 
activităţii  măduvei osoase formatoare a 
celulelor sanguine, de afectarea sistemului 
nervos periferic şi central şi de afectarea 
tractului gastrointestinal. 

Manifestările hematologice sunt dato-
rate în principal anemiei, deşi uneori poate 
scădea  şi numărul trombocitelor determi-
nând tulburări de coagulare. Simptomele 
anemiei includ astenie, ameţeli, palpitaţii, 
uneori dureri precordiale (mai ales la 
vârstnici), dispnee (respiraţie grea) la efor-
turi mici şi în cazurile grave chiar şi în re-
paus. Pulsul este rapid, tegumentele au o 
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coloraţie specifică de paloare gălbuie, iar 
examenul de laborator confirmă anemia 
care are nişte caracteristici ce o deosebesc 
de alte tipuri de anemii. 

Deşi în majoritatea cazurile anemia 
este accentuată, ea este bine suportată 
multă vreme întrucât se instalează lent şi 
organismul are timp să se adapteze.  

Manifestările gastrointestinale sunt pro-
duse de afectarea celulelor epiteliale gastro-
intestinale care au nevoie de cantităţi relativ 
mari de vitamina B12 pentru multiplicarea 
lor. Apar astfel senzaţii de arsură la nivelul 
limbii care este roşie şi netedă, lipsa poftei 
de mâncare, şi uneori, diaree, meteorism 
abdominal şi dureri abdominale difuze mo-
derate.

Manifestările neurologice sunt cele mai 
de temut, întrucât atunci când durata lor 
este mai lungă de câteva luni, nu se mai re-
mit complet chiar cu un tratament bine 
condus. 

Ele sunt datorate afectării tecii de mie-
lină a nervilor (demielinizare), urmată de 
degenerarea terminaţiilor nervoase şi, în 
final, moartea neuronilor afectaţi, ultimul 
stadiu fiind ireversibil. 

Sunt afectaţi iniţial nervii periferici, 
apoi cordoanele posterioare şi laterale ale 
măduvei spinării şi chiar encefalul. 

Denumirea de Degenerescenţă combi-
nată subacută a măduvei spinării desem-
nează boala măduvei spinării care este da-
torată deficitului de vitamina B12.

Simptomele iniţiale ale afectării neuro-
logice includ o diminuare a forţei muscula-
re şi parestezii (amorţeli şi furnicături) la 
extremităţile membrelor (mai ales la mem-
brele inferioare). Aceste parestezii sunt 
persistente şi constant progresive. Pe mă-
sură ce boala evoluează, mersul devine nesi-

gur, iar mişcările membrelor, în special ale 
celor inferioare devin rigide şi stângace. 
Examenul clinic constată afectarea sensibi-
lităţii vibratorii (nu se mai percep vibraţiile 
unui diapazon aplicat pe extremitatea unui 
membru).

Deficienţele motorii sunt, în general, 
limitate la membrele inferioare şi includ 
pareze, spasticitate, modificări ale reflexe-
lor osteotendinoase şi, dacă boala rămâne  
netratată, se instalează paraplegia (parali-
zia membrelor inferioare).

În general modificările neurologice 
sunt simetrice, dar nu obligatoriu perfect 
simetrice. Semnele de afectare mentală 
sunt frecvente şi se manifestă prin iritabili-
tate, apatie, somnolenţă, neîncredere şi 
instabilitate emoţională până la o stare de 
confuzie marcată sau o psihoză depresivă 
şi chiar deteriorare intelectuală. Afectarea 
nervului optic produce scăderea acuităţii 
vizuale şi chiar o diminuare a câmpului vi-
zual. Demenţa este întâlnită în cazurile 
grave de deficit de vitamina B12.

La copii simptomele se instalează mai 
repede şi determină întârzierea creşterii şi 
poate ajunge la comă şi deces. 

Precizarea diagnosticului se face prin 
investigaţii de laborator care remarcă ane-
mia caracteristică (care nu este însă tot-
deauna obligatorie), prin dozarea acidului 
metilmalonic în urină (care este crescut în 
deficitul de vitamina B12) şi creşterea ho-
mocisteinei în sânge. 

dr. Răileanu Valerian

(Bibliografie: 
- Gerald F. Combs, Jr., The Vitamins – Fundamental 
Aspects in Nutrition and Health, Third Edition, 
pag. 381-397.
-  Harrison, Principiile Medicinei Interne, ediţia 14, 
pag. 717-718. 2705)
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Ştiri 

Botez la Mureş

“Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o 
urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate 
de la ea.” (Proverbe 22:6).

Cuvântul Domnului se adevereşte şi as-
tăzi. După ani de încercări şi experienţe pe 
care El le are pentru fiecare, Duhul Domnu-
lui a lucrat la inima sorei Iboly Szabo.

Sămânţa adevărului, semănată de mama 
dânsei cu mulţi ani în urmă, a răsărit acum, 
când la vârsta de peste 70 de ani, s-a hotărât 
să încheie legământ cu Domnul în luna au-
gust 2010.

Părinţi, ce învăţătură lăsaţi voi copiilor 
voştri? Care e exemplul vostru? Veşnicia va 
dovedi roadele unei astfel de educaţii.

Domnul să ne ajute la salvarea noastră şi a copiilor noştri! 

A consemnat Nelu Dărămuş

Ardealul de Sud
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Botez la Porumbacu de Jos

Ne bucurăm foarte mult atunci când oa-
meni care nu L-au cunoscut vreodată pe 
Dumnezeu, aleg să-I slujească.

Şi totuşi parcă mai mult, suntem plini de 
recunoştinţă atunci când copiii noştri se ho-
tărăsc să mărturisească public alegerea lor 
de a-I sluji Domnului. Cu astfel de ocazii, 
părinţii, în special, trăiesc un moment deo-
sebit de satisfacţie, simţind că truda lor nu 
este zadarnică. 

Astfel de emoţii au fost simţite de famili-
ile Toma (Şercaia) şi Stoica (Porumbacu), 
când copiii lor au ales să facă legământ cu 
Dumnezeu prin botez. Evenimentul a avut 
loc în data de 10 octombrie 2010 în râul din 
Porumbacu de Jos, judeţul Sibiu. 

Ne bucurăm pentru alegerea lor şi-L ru-
găm pe Dumnezeu să le păstreze paşii pe 
calea cea dreaptă. 

Ardealul de Sud
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Ziua mult asteptată de sora  Neaga Viorica a so-
sit în 12 septembrie 2010, când în apa râului Vişeu a 
încheiat legãmânt cu Dumnezeu prin botez, mărtu-
risind în mod public dorinţa ei de a fi un copil al lui 
Dumnezeu. Deseori, în timp ce studiam principiile 
de credinţă, ne spunea: ”Abia aştept ziua botezului, 
ca să fac legământ cu Dumnezeu”.

Această ocazie a fost un motiv de bucurie atât pentru comunitatea Petrova, pentru cei 
care au participat la acest eveniment, cât şi pentru tatăl ei (fratele Mircea Vasile), în vârstă de 
90 ani, care şi-a văzut împlinită dorinţa de a vedea lângă Dumnezeu pe unul din copiii lui.

Sora Neaga Viorica locuieşte în Leordina aproape de tatăl ei; aici avem încă două su-
rori de credinţă, această grupă aparţinând comunităţii Petrova.

Dorim ca Dumnezeu să o binecuvânteze cu putere şi hotărâre pe această cale a credin-
ţei, să poatã fi o epistolă vie pentru consăteni şi nu numai, un sprijin pentru tatăl ei, şi mai 
mult, împreunã cu cei mântuiţi, sã fie un rod al jertfei lui Isus în veşnicie.

                                                             Gheorghe Ulici                

 Botez la Petrova, Maramureş

“Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va 
înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel nepri-
hănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după 
voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara 
nelegiuirilor lor.” Isaia 53 :11.

Ardealul de Nord
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Botez la Repedea, Maramureş

Zilele de 22 August respectiv 26 sep-
tembrie 2010 au marcat ocazii de bucurie şi 
părtăşie pentru comunitatea Repedea, dar şi 
pentru cei care au ales sã fie prezenţi la aceste 
evenimente deosebite. 

Tânăra Daniela s-a hotãrât să-şi predea 
viaţa ei lui Dumnezeu, mărturisind în mod 
public prin botez, în faţa celor prezenţi, cât şi 
în faţa Universului întreg, dorinţa de a pără-
si această lume cu plăcerile şi provocările ei, 
şi de a-L alege pe Isus, ca tovarăş al ei pe calea 
credinţei.

“Aşadar, voi nu mai sunteţi nici stră-
ini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreu-
nă cetãţeni cu sfinţii, oameni din casa lui 
Dumnezeu” Efeseni 2:19.

Ardealul de Nord
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Deasemenea în 26 septembrie o tânără familie, Fedor şi Liliana, 
au încheiat legământ cu Dumnezeu prin botez, cu decizia de a face 
parte din familia Lui în această lume şi totodată să poată fi martori vii 
pentru semenii lor.

Dupã ambele ocazii de botez la Casa de Rugãciune din Repedea 
s-a făcut primirea lor, ca cei mai tineri membri ai comunităţii de aici, 
după care cei prezenţi au avut posibilitatea să-i felicite oferindu-le 
flori, cărţi religioase, urându-le succes şi binecuvântarea lui Dumne-
zeu pe drumul credinţei.

 Fie ca Dumnezeu să le ofere curaj şi statornicie în credinţă în 
mijlocul valurilor ameninţătoare ale acestei lumi, să poată dobândi 
cetăţenia pentru cer, ceea ce le va recunoaşte dreptul de a cânta împre-
ună cu cei mântuiţi cântarea de biruinţă pe Marea de Cristal.                                                  

                          Gheorghe Ulici                                                                                                                                            
    

Ardealul de Nord
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Seminar de nutriţie - Siret

În perioada 8-10 octombrie şi 5-7 noiembrie 2010 cu ajutorul lui Dumnezeu s-a orga-
nizat şi în oraşul Siret primul modul al seminarului de nutriție şi bucătărie vegetariană, 
prezentat de sora Lidia Boje.

Iată câteva din impresiile participanţilor:

„Seminarul  a reuşit să-mi dezvăluie lucruri noi, necunoscute, şi să-mi întărească anumite 
convingeri pe care le aveam, dar care stăteau undeva în aşteptare.

 Acesta a fost un prilej bun pentru a mă gândi mai mult la sănătatea mea, iar ce am învăţat 
îmi va fi de un real folos.

Aştept cu nerăbdare continuarea seminarului în altă perioadă.”
***

„Am învăţat lucruri foarte interesante, despre alimentaţia sănătoasă, a fost o discuţie foar-
te benefică cred pentru toţi cei prezenţi. Mai aşteptăm şi alte prezentări pentru viitor.” RC

     ***
„Este foarte necesar acest seminar, ne ajută mult să cunoaştem în primul rând alimentele ce 

sunt benefice organismului, modul de pregătire.
Doresc să cunosc cât mai mult, dar îmi doresc să şi practic ceea ce am învăţat şi să ajut şi 

alte persoane să ştie despre această alimentaţie sănătoasă.” 
     ***
„Am venit în această seară cu gândul de a-mi schimba stilul meu de viaţă. Am fost impresi-

onată de tot ce am descoperit şi am învăţat despre sănătatea noastră şi de cuvintele frumoase pe 
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care le-aţi citit din Biblie. Am descoperit reţete foarte delicioase din nişte produse care nici nu 
ştiam că există. Vă mulţumesc pentru efortul d-voastră.” C.T.

***
„A fost o experienţă interesantă în decurs de trei seri am aflat lucruri despre alimentaţia 

sănătoasă, reţete şi funcţionarea organismului uman.
Versetele din Biblie sunt foarte binevenite şi ajută spiritul într-o mare măsură. Vă mulţu-

mesc pentru efort şi străduinţă!”  D.C.

Botoşani
Mai menționăm că în data de 31 octombrie 2010 a avut loc încheierea primului mo-

dul de nutriție în localitatea Botoşani.
Domnul să lucreze la inima participanților şi să Îi aducă mai aproape de El.
                                          
                                                                                                              A consemnat Adrian Barnea

Moldova
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  Seminar de Nutriţie - Roman

„Mi-au fost date instrucţiuni de a încuraja ţinerea cursurilor de artă culinară în toate 
locurile în care se face lucrare medicală misionară. Trebuie pusă înaintea oamenilor orice 
perspectivă atrăgătoare care i-ar duce la reformă. Faceţi să strălucească asupra lor cât mai 
multă lumină posibilă.” (Dietă şi Hrană, pg. 471).

În peroadele 11-14 octombrie, respectiv 01-04 noiembrie 2010 s-au desfăşurat la Roman 
seminare de nutriţie prezentate de sora Lidia Boje. Participanţii au apreciat atât informaţia 
primită, cât şi demonstraţiile practice în urma cărora unii dintre ei au făcut schimbări majore 
în modul lor de alimentaţie.

În această perioadă au avut loc şi două emisiuni la televiziunea locală care ne-a medi-
atizat evenimentul.

Îi mulţumim lui Dum-
nezeu pentru că ne oferă 
ocazii să lucrăm în via Sa, 
îndreptând atenţia publicu-
lui la adevărul prezent al 
timpului nostru.

A consemnat Bardaş Costel

Conferinţa Moldova

Păzitorul Adevărului 
Octombrie - Decembrie 201024



„Locuitorii unei cetăţi vor merge la 
cealaltă şi vor zice:  „Haidem să ne 
rugăm Domnului şi să căutăm pe 
Domnul Oştirilor! Vrem să mergem şi 
noi”. Şi multe popoare şi multe nea-
muri vor veni astfel să caute pe Dom-
nul Oştirilor la Ierusalim şi să roage 
pe Domnul.” (Zaharia 8:21,22).

În biserica din Câmpuri sau adunat îm-
preună fraţii şi prietenii de credinţă din 
comunităţile şi grupele apropiate cu cre-
dinţa că Domnul va lăsa după El o binecu-
vântare.

Prin cuvântul său, rostit prin fratele Io-
sif Şico, Tatăl Ceresc ne-a atras atenţia că 
profeţia din Maleahi 4:5,6 („El va întoarce 
inima părinţilor spre copii şi inima copii-
lor spre părinţi”) vizează o reparaţie, o re-
facere a unor relaţii stricate datorită unui 
conflict între generaţii, între părinţi şi co-
pii. Cu lacrimi în ochi au fost făcute mărtu-
risiri şi s-au înălţat rugăciuni cu ardoare ca 

Adunare 
Spirituală 
                                 
Câmpuri - 28.11.2010 înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea 

mare şi înfricoşată, familia să fie restaurată.
În partea a doua a programului, fratele  

Picu Fivi ne-a deschis Scripturile la Matei 
23.27 citând cuvintele Domnului Isus: „De 
câte ori am vrut să strâng pe copii tăi,cum 
îşi strânge găina puii sub aripi şi n-aţi vrut”. 
Mesajul a arătat faptul că „cel care are tămă-
duirea sub aripile Lui îşi cheamă poporul la 
împlinirea celui mai înalt deziderat-unirea 
credinţei-manifestând în mijlocul lor un 
spirit al toleranţei şi încăguinţei creştine 
dacă va lumina şi în această privinţă.                                                               

Moldova
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ştiinței medicale, au creat convingerea că 
merită să re-evaluăm cu grijă ce şi cum 
mâncăm. Că avem un Tată care chiar se in-
teresează de bunul nostru mers şi întot-
deauna ne dă sfaturile cele mai înțelepte! 
Rețetele şi sfaturile practice privind bucă-
tăria vegetariană au fost foarte apreciate. 

Medicul Răileanu Stelian, prezent în 
câteva seri atât la Bucureşti, cât şi la Ploieşti,  
a prezentat riscurile îmbolnăvirilor datora-
te unei diete „după obicei”, şi seriozitatea 
consecințelor acestora, şi a răspuns feluri-
telor întrebări pe care participanţii la semi-
nar i le-au  adresat. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru atmo-
sfera de încredere care s-a construit în ca-
drul acestor seminare, şi care este dovada 
clară că o Mână bună binecuvântează lucra-
rea copiilor Săi! Mulțumim deasemenea în 
Numele Său tuturor celor care într-un fel 
sau altul au sprijinit aceste lucrări! „De ce 
doar trei zile?”, „cam puțin, acum când ne-
ați deşteptat interesul”, „e prea mult până în 
ianuarie” spuneau seminariştii la Constanța, 
prezenți în ciuda vremii deosebit de frigu-
roase! Şi cum întotdeauna harul e mai mare 
decât nevoia, la cererea lor, seminarul s-a 
extins cu încă două zile!...

Fie ca acest har să ne cuprindă pe toți 
deopotrivă, din belşug, şi să putem lucra de 
partea Evangheliei, ca să avem şi noi parte 
de ea! Rugăciunile şi sprijinul tău, ori de ce 
natură ar fi el, Îl onorează pe Mântuitorul şi 
fac să înainteze cauza Sa, spre salvarea cine 
ştie câtor alte suflete prețioase! Spre slava 
Sa şi bucuria noastră!

A consemnat Radu Ioniţă

„Dați-le voi să mănânce!” Aşa Şi-a sur-
prins Învățătorul preaiubit ucenicii acum 
2000 de ani. Iar ei au ascultat, deşi aparent 
le era imposibil! Şi au reuşit! Puținul lor, 
„nimicul” lor a devenit sub binecuvântarea 
Sa divină belşug pentru mii de oameni! 
Spre slava Sa şi bucuria lor!

Acelaşi Învățător ne invită şi azi să adu-
cem puținul nostru, cu făgăduința că El va 
binecuvânta! Şi întotdeauna Îşi ține cu-
vântul!

Lucrării de răspândire a evangheliei 
sănătății i s-au adăugat trei oraşe: Bucureşti, 
Ploieşti şi Constanța. Principiile unei 
viețuiri sănătoase bazată pe o nutriție sim-
plă şi echilibrată au fost prezentate de sora 
Lidia Boje şi interesul celor prezenți a fost 
cu totul deosebit! Afirmațiile simple şi cla-
re ale Scripturii, sprijinite de descoperirile 

Bucuria Evangheliei împărtăşite!
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Una dintre valorile spirituale de origi-
ne divină, cultivate încă din vremuri patri-
arhale, era aceea a ospitalităţii, caracteristi-
că ce putea face la un moment dat chiar 
diferenţa între viaţă şi moarte pentru călă-
tor, în condiţiile adesea vitrege ale pustiu-
lui oriental.

Această trăsătură i-a caracterizat pe toţi 
veritabilii slujitori ai viului Dumnezeu, is-
toria sfântă consemnând în acest sens 
exemplele lui Avraam şi Lot, ba chiar şi pe 
cel al ospitalităţii lui Rahav, sau al Sunami-
tei faţă de Elisei, şi, nu în ultimul rând, pe 
cel al lui Lazăr şi al surorilor sale, sau pe cel 
al celor doi ucenici aflaţi în drum spre 
Emaus.

Atât Domnul Isus, cât şi marii bărbaţi 
de credinţă menţionaţi în Scriptură, s-au 
aflat adesea în postura de călători, care au 
acceptat recunoscători ospitalitatea seme-

nilor lor, şi, pentru că îi cunoşteau valoa-
rea, nu pregetau s-o ofere la rândul lor, cu 
toată generozitatea, ori de câte ori li se ofe-
rea ocazia. Această atitudine a fost cel mai 
adesea răsplătită de Dumnezeu cu binecu-
vântări cereşti, şi uneori, chiar cu salvarea 
vieţii fizice sau darul fertilităţii pentru fa-
miliile care o manifestau.

Însă, odată cu trecerea timpului şi spi-
ritul ospitalier a avut de suferit în contex-
tul general al pervertirii tuturor valorilor 
spirituale. Aşa se face că ceea ce era în tre-
cut o regulă sfântă, a ajuns să fie o curioasă 
excepţie în societatea contemporană. Iar 
dacă, cu ceva vreme în urmă ascultam, 
poate, cu stupoare relatări ale celor care au 
făcut vizite „în vest” cu privire la indiferen-
ţa şi răceala „capitaliştilor” faţă de semenii 
lor, astăzi acelaşi curent se face tot mai 
mult simţit chiar şi în societatea noastră.

Proiectul	Campus	AZS-MR	–	Porumbacu
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Odată cu creşterea nivelului de trai, 
ne-am „emancipat” tot mai mult, şi 
suntem din ce în ce mai puţin dispuşi 
să împărţim cu alţii din bunurile cu 
care am fost binecuvântaţi. Şi cum pri-
mirea de oaspeţi implică cel mai ade-
sea şi un oarecare deranj, eforturi şi 
cheltuială din partea gazdelor, am con-
statat poate că e mai comod să găsim 
scuze, uneori dintre cele mai “evlavioa-
se”, pentru a evita asemenea inconve-
nienţe, şi a nu cheltui pentru semenii 
noştri. Şi, ca şi când acest lucru nu ar fi 
suficient, suntem deranjaţi chiar şi de 
faptul că alţii mai gândesc şi acţionea-
ză diferit în această privinţă, grăbindu-
ne să calificăm asemenea atitudini drept 
risipă, asemenea omologilor noştri de 
odinioară: „Unora dintre ei le-a fost ne-
caz şi ziceau: ‚Ce rost are risipa aceasta 
de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde 
cu mai mult de trei sute de lei şi să se 
dea săracilor.’ Şi le era foarte necaz pe 
femeia aceea.” (Marcu 14:4,5).

Deşi nu o spunea direct, Iuda gân-
dea că dacă banii aceia, sau măcar o 
parte din ei, ar fi ajuns în propriul său 
buzunar, aceasta ar fi fost o întrebuin-
ţare mult mai utilă a lor. „Zicea lucrul 
acesta nu pentru că purta grijă de să-
raci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul 
care ţinea punga, lua el ce se punea în 
ea.” (Ioan 12:6).

Fiind conştient de existenţa şi răs-
pândirea acestui fenomen, apostolul 
Petru simte nevoia să adauge îndem-
nului făcut de Pavel „Fiţi primitori de 
oaspeţi” (Romani 12:13) următoarea 
precizare: „Fiţi primitori de oaspeţi în-
tre voi, fără cârtire.” (1 Petru 4:9).

Acesta era spiritul apostolilor lui 
Hristos, exprimat poate în modul cel 
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mai sugestiv de apostolul Pavel, care spu-
nea: „Şi eu voi cheltui prea bucuros din ale 
mele şi mă voi cheltui în totul şi pe mine 
însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă 
iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai pu-
ţin?” (2 Corinteni 12:15).

Şi o asemenea atitudine a făcut posibil 
ca într-un timp relativ scurt, mânaţi de pu-
terea Duhului Sfânt, apostolii să poată 
evangheliza o mare parte din lumea cu-
noscută de ei la vremea aceea, îndeplinind 
astfel misiunea ce le fusese încredinţată de 
Mântuitorul.

Prin harul lui Dumnezeu, şi fraţii din 
România vor avea ocazia în vara anului 
2011 să-i găzduiască pe fraţii lor, delegaţi 
veniţi din toate zonele Terrei pentru a se 
sfătui împreună şi a face planuri în vederea 
propăşirii lucrării lui Dumnezeu şi a grăbi-
rii revenirii Domnului Isus. Buna desfăşu-
rare a unui asemenea eveniment presupu-
ne o temeinică pregătire şi organizare şi o 
hotărâtă mobilizare a resurselor umane şi 
materiale disponibile.

În mod mai mult sau mai puţin direct, 
fiecare dintre noi suntem puşi în situaţia 
de a alege dacă vrem să ne dovedim gazde 
bune şi să răspundem din toată inima ape-
lurilor făcute în vederea susţinerii acestei 
cauze, sau dacă preferăm să îngroşăm rân-
durile murmurătorilor. Oricare ne-ar fi 
alegerea, Dumnezeu ne-o va respecta şi 
răsplăti ca atare.

Ocupăm şi noi pentru câteva clipe din 
veşnicie un loc pe scena vieţii, timp în care 
ni se oferă unele ocazii de a fi utili cauzei 
lui Dumnezeu, ocazii pe care le putem va-
lorifica sau irosi, indiferent sub ce pretext.

Cert este că avem un Dumnezeu mi-
nunat care nu e în criză de oameni sau mij-
loace, doar că ne oferă şansa de a-I fi parte-

neri în lucrarea Sa pentru oameni, iar dacă 
refuzăm, la El există întotdeauna şi planul 
„B”, pe care însă nu-l pune în aplicare îna-
inte de a ne fi dat şansa de a-i fi parteneri şi 
părtaşi bucuriei realizărilor Sale: „Căci, 
dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea 
vor veni din altă parte...” (Estera 4:14).

În acest sens, contează mai puţin cărei 
ramuri a lucrării alegem să-i acordăm spriji-
nul nostru, însă ceea ce contează cu adevă-
rat este „să luăm, dar, bine seama ca ...niciu-
nul din voi să nu se pomenească venit prea 
târziu” (Evrei 4:1), iar talanţii pe care Dom-
nul ni i-a încredinţat să ajungă în final să fie 
aruncaţi ca un material fără valoare: „Îşi vor 
arunca argintul pe uliţe şi aurul lor le va fi o 
scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i 
scape în ziua urgiei Domnului; nu poate 
nici să le sature sufletul, nici să le umple mă-
runtaiele; căci el i-a aruncat în nelegiuirea 
lor.” (Ezechiel 7:19).

Iar dacă se întâmplă cumva ca printre 
îndemnurile pe care Duhul Domnului vi le 
adresează să se numere şi acela de a sprijini 
lucrarea de la Campusul AZS-MR Porum-
bacu, ajutorul dumneavoastră este acum 
mai binevenit ca oricând, „căci pe cine dă 
cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu” (2 Co-
rinteni 9:7), iar în numele fraţilor care co-
ordonează acest proiect, precum şi al ace-
lora care se vor bucura pe viitor de 
binecuvântările spirituale pe care le vor 
primi în acest aşezământ, nu putem decât 
să vă mulţumim anticipat pentru generozi-
tatea de care credem că veţi da dovadă şi să 
ne rugăm Domnului să vă răsplătească pe 
deplin sacrificiile făcute în spiritul îndem-
nului Biblic: „Să nu daţi uitării primirea de 
oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să 
ştie pe îngeri.” (Evrei 13:2).

Marius Stroia
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Tudor Cojocaru

Tudor Cojocaru s-a născut în vara anului 1931, fiind al 
doilea copil al familiei lui Dumitru şi Maria Cojocaru, pionieri 
ai Mişcării de Reformă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, din Ro-
mânia. 

De mic a fost chemat, alături de fraţii săi, să poarte responsa-
bilităţile unei familii al cărei tată a fost arestat în repetate rânduri 
de regimul care îngrădea, printre altele şi libertatea religioasă. 

Urmând învăţăturile primite în copilărie, beneficiază de acelaşi tratament: la vârsta 
de 21 de ani este condamnat la 10 ani închisoare, pedeapsă din care execută, prin in-
tervenţie divină, numai 2 ani.

În toamna anului 1954 s-a căsătorit cu Lucia Vădeanu şi Dumnezeu le-a dăruit doi 
copii, pe Rodica şi Romică.  Pe fiica sa a cunoscut-o de după gratii, deoarece la numai 
câteva luni după căsătorie a fost arestat şi condamnat la 6 ani închisoare din care a 
executat, prin intervenţie divină, numai 4. 

Dumnezeu a fost însă alături de el şi i-a purtat de grijă ajutându-l să treacă cu bine 
chiar şi prin momentele întunecate ale vieţii. A aparţinut comunităţii din Podari, con-
ferinţa Oltenia şi ca membru s-a remarcat prin energia, devotamentul şi optimismul 
de care a dat dovadă şi pe care l-a păstrat până în ziua în care Dumnezeu a găsit cu cale 
să-l treacă la odihnă, 6 noiembrie 2010. 

Fie ca îngerii lui Dumnezeu să pună un semn la mormântul său pentru ca în ziua 
învierii să fie chemat la viaţă alături de toţi cei care au aşteptat şi iubit venirea Domnu-
lui Hristos pentru a doua oară în lume.  

Ionescu Daniel

Fratele Ionescu Daniel a fost o persoană remarcabilă printre 
membrii bisericii noastre. Ca membru al comunitatii Drăcşani, 
judeţul Teleorman, din Conferinta Oltenia, el s-a implicat în via-
ţa şi activitatea bisericii şi a avut o influenţă pozitivă între consă-
tenii săi, aşa cum se aşteaptă din parta oricărui creştin adevărat. 

S-a născut pe data de 3 ianuarie 1936 în localitatea Drăcşani, 
judetul Teleorman, într-o familie de credincioşi, fiind al patrulea dintre cei şapte copii 
ai familiei. La vârsta de 12 ani un incident nefericit i-a afectat pentru toata viaţa picio-
rul stâng. În 1958 s-a căsătorit cu sora Lenuţa şi împreună au avut o viaţă de înţelegere 
şi ascultare de Dumnezeu. În ciuda faptului ca familia lor nu a fost binecuvantată de 
prezenţa unui copil, ei au simpatizat întotdeauna cu cei din jur, oferindu-le sprijin spi-
ritual şi material celor în nevoie. La data de 7 octombrie 2010, la vârsta de 76 de ani, 
inima fratelui nostru a încetat să mai bată, plecând dintre noi cu nădejdea unei vieţi 
viitoare, veşnice, fără lacrimi, fără necazuri şi fără dureri. Dumnezeu să ne ajute să ne 
revedem la ceasul învierii celor drepţi!

A consemnat Ionel Aria

Sfârşit de cale
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Transmitem condoleanţe celor trei familii şi le îndreptăm atenţia spre făgăduinţele biblice 
potrivit cărora cei care s-au încrezut în Dumnezeu cu toată inima lor pe acest pământ, vor avea 
parte de o întâlnire fericită cu cei dragi, cu toţi cei care au avut aceleaşi simţăminte, pentru a 
nu se mai despărţi niciodată. 

Cociş Beniamin

Fratele Cociş Beniamin s-a născut pe data de 31 iulie 
1935 în comuna Bogata de Sus, judeţul Cluj. 

A cunoscut credinţa de la sora dumnealui şi la vârsta de 
17 ani a ales să facă legământ cu Dumnezeu prin botez. În-
ţelegând nevoia de a lucra pentru salvarea celor din jur, a 
ales să facă lucrul acesta, chiar de la această vârstă fragedă. 
Din anul 1980 a fost investit cu binecuvântare şi a primit în 
cadrul Conferinţei Ardealul de Nord, responsabilitatea de 
a supravegherea diferite comunităţi, pe care le-a păstorit până la data pensionă-
rii.

A avut o viaţă de familie fericită, alături de soţia sa, Reghina, şi cei trei copii pe 
care Dumnezeu li i-a dăruit. 

Deşi s-a bucurat de succese în cadrul lucrării misionare, povara inimii sale a 
rămas, până în ultima clipă a vieţii, pentru cei trei copii care nu au ales încă să ur-
meze calea pe care el o considera ca fiind cea dreaptă.  

Şi-a încheiat contul vieţii în luna mai 2010, atunci când Dumnezeu a găsit cu 
cale să-i scurteze suferinţa şi să-l cheme la odihnă.

Pe patul de moarte le-a reamintit copiii săi, care erau de faţă, apăsarea sufletu-
lui său cu privire la viitorul lor şi i-a îndemnat cu ultimele puteri, să se pregătească 
pentru a fi împreună şi pe Noul Pământ. (a consemnat Adina Cărean)

Sfârşit de cale

“După cum o existenţa de nouă luni petrecute în pântecele mamei 
ne pregăteşte, nu pentru ea însăsi, ci pentru o existenţă ulterioară, 
într-o lume căreia îi suntem încredinţaţi de îndată ce suntem capa-

bili să respirăm şi să supravieţuim independenţi, tot aşa şi intervalul 
dintre pruncie şi bătrâneţe ne este dat ca o pregătire pentru viaţa “de 
dincolo.” Ne îndreptăm spre o nouă naştere şi spre circumstanţe cu 
totul diferite de ceea ce experimentăm azi. Ziua de care te temi cel 

mai mult şi pe care o numeşti “ceasul din urmă” nu este altceva decât 
ziua de naştere pentru eternitate.”
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Scrisoare pentru redacţie şi pentru cititori

Legea lui Dumnezeu - o lege veşnică
- concluzia la care a ajuns şi cuvintele de recunoştinţă ale unui suflet care acum ştie să 

preţuiască libertatea mai mult ca oricând - 

Am putea spune că înainte de revoluţie mulţi dintre noi trăiam în necunoştinţă în 
privinţa problemelor spirituale, aceasta datorită, în primul rând, regimului de atunci, care 
ne îngrădea dreptul şi accesul la subiecte spirituale. 

Iată că a venit ziua în care cuvântul “libertate” a putut fi simţit în vieţile noastre, drep-
tul acesta devenind un vis împlinit. Dar ce am făcut cu libertatea? Cum am preţuit darul 
pe care Dumnezeu ni l-a oferit?

Apostolul Pavel, în Romani 1:19-25, spune: “Fiindcă ce se poate cunoaşte despre 
Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile 
nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lu-
mii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvi-
novăţi, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici 
nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întune-
cat. S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit; ... Căci au schimbat în minciună adevărul 
lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii ‘în locul Făcătorului, care este binecu-
vântat în veci!” 

Cât de adevărate sunt aceste cuvinte! Odată ce ni s-a oferit libertatea spirituală, ru-
pând lanţul zicalei: “Crede şi nu cerceta”, oamenii s-au dedat idolatriei, construind troiţe 
cât mai frumoase, construind cruci cât mai înalte, crezând că acestea le vor oferi mântui-
rea, în loc să caute să-L cunoască pe Dumnezeu, voia Sa şi legile Sale. 

Satan este conştient că timpul sfârşitului se apropie cu paşi repezi şi de aceea încearcă 
din răsputeri să-i ducă în eroare chiar şi pe cei aleşi, dacă va fi cu putinţă, strecurând “mici” 
neadevăruri printre creştini. Cuvântul Domnului însă spune lămurit: “Cine păzeşte toată 
Legea şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.” Iacov 2:10. 

Sunt foarte mulţi creştini care susţin că moartea Domnului Hristos a marcat încetarea 
restricţiilor legii celor zece porunci. Dacă suntem sinceri însă Biblia conţine suficiente 
argumente din care reiese că Legea lui Dumnezeu este veşnică. Domnul Hristos însuşi a 
spus: “Nu am venit să stric legea, ci s-o împlinesc!” Cele zece porunci nu sunt doar o re-
stricţie pentru copiii Săi, ci o manifestare a dragostei şi caracterului Său. Ele constituie 
baza legământului lui Dumnezeu cu poporul Său şi etalonul după care se desfăşoară jude-
cata. Împlinindu-le nu facem altceva decât să ne manifestăm dragostea faţă de Cel care ne 
este Tată şi pe care-L iubim. 

Valentin Bârnat - Botoşani

Poşta redacţiei
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“Publicaţiile trebuie înmulţite şi răspândite precum frunzele toam-
na. Aceşti mesageri tăcuţi luminează şi modelează mintea a mii de 
oameni, din fiecare ţară şi din fiecare regiune.” (R.H. 21 noiembrie 
1878). 

În perioada noiembrie - decembrie 2010 s-a desfăşurat proiectul “Ca frun-
zele ... toamna”, în cadrul căruia au fost distribuite publicaţii şi CD-uri pe tema 
primei şi a celei de a doua veniri a Domnului Hristos. 

Dorinţa noastră este ca inimile oamenilor să fie mângâiate în aceste timpuri 
de continuă nelinişte şi frământare şi gândurile lor să fie îndreptate spre Cel 
care a plătit un preţ atât de mare pentru a ne răscumpăra. 

Vă invităm să vă implicaţi în această campanie de evanghelizare pe care in-
tenţionăm să o desfăşurăm în continuare, având în vedere în special localităţi ai 
căror locuitori nu au avut niciodată contact cu solia adventă. 

În luna aprilie vom distribui literatură şi înregistrări audio pe tema suferin-
ţelor Domnului Hristos, gândindu-ne că în această perioadă oamenii sunt re-
ceptivi la aceste mesaje prin faptul că se apropie sărbătoarea Paştelui. 

Pentru ca literatura necesară să fie disponibilă pentru distribuire în luna 
aprilie, este nevoie ca fondurile să fie colectate din lunile ianuarie, februarie şi, 
cel târziu, martie, 2011. 

Atunci când veţi primi un nou pliant informativ, veţi primi şi detalii referi-
tor la modul în care s-a desfăşurat prima parte a proiectului în diferitele zone 
ale ţării. 

Suntem încredinţaţi că veţi sprijini proiectul acesta prin care nu intenţio-
năm decât să răspundem chemării de a fi martori vii pentru Dumnezeu în pe-
rioada ultimă a istoriei acestui pământ. 

“Lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ nu va fi termi-
nată, până ce bărbaţi şi femei, care sunt membri ai comu-
nităţii noastre, nu se vor uni în lucrare, unind eforturile 
lor cu acelea ale predicatorilor şi ale slujbaşilor comu-
nităţii.” (9 T. 117). 

“Când comunităţile ajung comunităţii vii şi active, 
atunci Spiritul Sfânt va fi dat ca răspuns la cererile lor 
sincere.” (R.H. 25 februarie, 1890).

Proiect misionar
“Ca fr unzele . . .  toamna”

Proiect misionar
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- Eu vreau să ningă! spuse Laura, privind pe fereastră. Vântul se înteţise şi norii se adunau amenin-
ţători deasupra satului. 

- Şi eu vreau! i se alătură Sorin, grăbindu-se să ajungă lângă fereastră, de parcă la simpla exprimare 
a voinţei lor zăpada ar fi început să cadă. 

Copiii au rămas privind crengile dezbrăcate de frunzişul lor, aplecându-se într-o parte şi alta în 
bătaia vântului. 

- Este frumoasă zăpada, spuse mama la un moment dat. Numai că trebuie să fii pregătit pentru ea. 
- Păi suntem pregătiţi, se repeziră să spună copiii, aproape într-un glas. 
- Eu mi-am căutat ghetele, şi geaca, şi mănuşile, şi fularul, spuse Laura privind mirată spre mama 

care se părea că-i acuză că nu sunt gata pentru a întâmpina iarna. 
- Ştiu că ţi le-ai pregătit, îi răspunse mama. Dar dacă nu ai fi avut toate astea, cum te-ai fi pregătit de 

iarnă? 
Fetiţa rămase pe gânduri. Niciodată nu simţise că-i lipseşte ceva. Totdeauna părinţii se îngrijiseră 

să-i cumpere tot ce avea nevoie. 
- Există oameni, adăugă mama, care nu sunt pregătiţi pentru iarnă. Aceasta fie pentru că nu au 

posibilităţi, fie pentru că au neglijat. În multe case focul încă nu s-a aprins, deşi afară este destul de 
frig. Mai sunt copii care nu au hăinuţe potrivite pentru acest anotimp. 

Copiii se priviră nedumeriţi, schiţând parcă un subînţeles: Ce-i de făcut?
- Aşa cum iarna vine o dată pe an la noi şi pentru acest anotimp trebuie să fim pregătiţi în mod 

deosebit, va veni un timp de încercare, pentru care trebuie să ne pregătim de acum. Hainele groase pe 
care ni le procurăm pentru frig, reprezintă credinţa temeinică în Dumnezeu pe care trebuie să o avem. 
În timpurile din urmă oamenii vor încerca să ne amăgească spunându-ne fie că Dumnezeu ne-a uitat, 
fie că El nu va veni niciodată să ne ducă la Cer, fie că El nu ţine cont de cum ne comportăm, ci-i va 
lua pe toţi la El, indiferent că se căiesc sau nu de păcatele lor, încurajându-i astfel pe cei răi să fie răi 
în continuare.

- Dar pe oamenii care nu s-au pregătit, din nepăsare sau din lipsă de bani, cu ce îi putem compara, 
se interesă Răzvan, fratele geamăn al lui Sorin, care intrase în cameră şi asculta atent povestea mamei? 

- Ce vină au cei care nu au cu ce să se pregătească? interveni Laura. 
- Eu cred că i-am putea compara, spuse mama, pe unii cu oamenii care au posibilitatea să audă 

solia mântuirii şi o refuză, iar pe ceilalţi cu cei care, din neglijenţa noastră, nu ştiu ce au de făcut. De 
aceea, concluzia la toată povestea noastră este că n-ar trebui să ezităm să spunem oamenilor că suntem 
creştini, că-L iubim pe Dumnezeu, că Domnul Hristos poate salva pe oricine. Atunci vom întinde o 
mână de ajutor tuturor celor în nevoie, aşa cum astăzi avem datoria să ajutăm cu ce putem pe cei care 
n-au reuşit să se pregătească pentru iarnă. 

Bun venit, iarnă!
Colţul copiilor


