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Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru 
binecuvântarea uluitoare a sănătății fizice! 
Comoara aceasta nu este ceva ce ar trebui 

privit ca un dar necondiționat. În această clipă, în 
întreaga lume sunt mulţi cei care trec prin agonia 
primelor stagii a unor boli înfricoșătoare. Alţii au deja 
multă experienţă în ce privește durerea profundă a 
unor boli acute. Iar alţii, trebuie să-și adune puterile zi 
de zi pentru a merge mai departe sub norul apăsător al 
bolilor cronice care distrug orice poftă de viaţă. 

Săptămâna de rugăciune din anul acesta are  ca 
temă „Reîntinerirea sănătăţii tale”. A „reîntineri”  
înseamnă a face să devină iarăși tânăr. În floarea și 
prospeţimea tinereţii, corpul fizic este nou. De regu-
lă, lucrurile noi funcţionează armonios. Acesta este 
planul lui Dumnezeu pentru noi – să ne bucurăm de 
corpuri puternice, viguroase, care nu cunosc durerea și 
care să fie temple în care să locuiască și să dea viaţă pe 
deplin Duhul lui Dumnezeu.

Pentru a promova realizarea acestui deziderat, 
Domnul nostru Cel plin de milă ne-a dat din îndu-
rarea Sa solia reformei sanitare. El dorește să aducă 
mângâiere rasei umane, să împiedice sau să ușureze 
suferinţele noastre. Această Săptămână de Rugăciu-
ne este destinată ca un privilegiu și o șansă pentru a 
promova această minunată binecuvântare.

Vă rugăm să vă amintiţi să împărtășiţi aceste rân-
duri și cu credincioșii izolaţi – în special cu cei bolnavi 
– încurajându-i prin rugăciunile și vizitele voastre. Să 
nu uităm nici următoarele:

•	Sabat,	8	decembrie:	Rugăciune	și	post
•	Duminică,	9	decembrie:	Dar	special	pentru	
misiuni	noi.

 Avem credinţa că această Săptămână de Rugăciu-
ne va fi o ocazie specială pentru  reîntinerirea sănătăţii 
noastre și a celorlalţi – că împreună îl vom putea înălţa 
pe Mielul de jertfă al lui Dumnezeu, Marele Medic 
prin ale cărui răni suntem tămăduiţi!

„Timpurile în care trăim cer acţiuni reformatoare.”  
(Mărturii, vol. 4, pg. 488 engl.)

•	 Editorial
Solia sănătăţii 

•	 Vindecarea	și	Sabatul
Marele Medic a pus un diagnostic spiritual!   

•	 Marele	Medic
Dragostea noastră față de Dumnezeu  
este demonstrată de dragostea pentru semeni.

•	 Starea	emoțională	și	sănătatea
Solia pentru astăzi se împletește strâns  
cu solia pentru biserica din Efes.

•	 Vegetarianismul	în	societatea		
	 de	astăzi

Există câteva modalități de a ne reaprinde  
zelul creștin.

•	 Încredere	absolută
Domnul dorește ca inima noastră să fie  
aprinsă de căldura dragostei creștine.

•	 Avantajul	de	a	fi	mărturisitori
Având o dragoste asemenea lui Hristos,  
biserica va avea puterea de a mișca lumea!

•	 A	vindeca	pentru	veșnicie
Pe scurt: Cum putem găsi acea dragoste dintâi  
care s-a pierdut?

•	 Poezie
Isus e Doctorul cel bun
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Editorial

             espre Hristos este scris  
      că El „străbătea toată  
    Galileea, învățând pe  
 norod in sinagogi, propovă-
duind Evanghelia Împărăției și tămă-
duind orice boală și orice neputință 
care era în norod.” (Matei 4:23).

Conform acestui verset din 
Scripturi, lucrarea lui Hristos a fost 
împărţită în trei sfere principale de 
acţiune:

• Învăţarea
• Predicarea
• Vindecarea
Luca, medicul iubit care a acor-

dat o atenţie deosebită chestiunilor 
legate de sănătate, a consemnat 
multe minuni în care Hristos a 
vindecat oameni. Fără îndoială că 
această lucrare de vindecare a des-
chis multe uși pentru Hristos ca să 
predice evanghelia Împărăţiei.

„Mântuitorul a mers din casă 
în casă, vindecând pe cei bolnavi, 
mângâind pe cei ce plângeau, 
alinând pe cei îndureraţi, aducân-
du-le vorbe de pace celor lipsiţi de 
mângâiere.” 1

Nu este nici o întâmplare în 
faptul că pe primul loc în lista de 
mai sus se află expresia „vindecând 
pe cei bolnavi”. De fapt, Hristos 
folosea lucrarea de vindecare ca pe 
o puternică pană despicătoare prin 
care să ajungă la suflete cu solia 
mântuirii veșnice. El a folosit mai 
mult timp în vindecarea bolilor 

fizice ale fiinţelor umane decât în 
predicare. Astfel, mulţi dintre cei 
care au beneficiat de puterea Lui 
vindecătoare și-au deschis inimile 
pentru a primi preţioasa veste bună 
a mântuirii.

„Principiile reformei sanitare se 
găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. 
Evanghelia sănătăţii trebuie să fie 
strâns legată de predicarea cuvântu-
lui. Este scopul lui Dumnezeu acela 
ca influenţa reparatoare a reformei 
sanitare să fie parte a ultimului 
mare efort de proclamare a soliei 
evangheliei.” 2

„Ca mijloc de a înfrânge pre-
judecata și de a dobândi acces la 
minţile oamenilor, trebuie să se facă 
lucrare misionar-medicală, nu doar 
ici și colo, ci în multe locuri unde 
adevărul nu a fost încă proclamat. 
Noi trebuie să lucrăm ca misionari 
medicali ai evangheliei, pentru a 
vindeca sufletele bolnave de păcat 
dându-le solia mântuirii. Această 
lucrare va doborî prejudecata ca 
nimic altceva.” 3

Lumina cu privire la principiile 
sănătăţii a fost dată credincioșilor 
în întreita solie îngerească în 1863. 
Cu 25 de ani înaintea soliei Hristos 
Neprihănirea noastră, Dumnezeu a 

dat instrucţiuni speciale cu privire 
la reforma sanitară. Dacă poporul 
lui Dumnezeu ar fi urmat acea 
lumină, ar fi fost mult mai pregă-
tit să înţeleagă solia care i-a fost 
adusă în 1888.

Lecturile săptămânii de ru-
găciune din anul acesta, se vor 
axa în mod special pe exemplul 
Domnului și Mântuitorului nostru 
Isus Hristos și pe datoria noastră 
personală, a familiei noastre și 
a membrilor bisericii de a urma 
lumina adusă poporului lui Dum-
nezeu în urmă cu atât de mulţi 
ani. Nu este nici o îndoială că, prin 
această solie, Dumnezeu dorește să 
ne pregătească să înţelegem vasta 
influenţă a evangheliei veșnice prin 
care îngerul din Apocalipsa 18:1 
va lumina întreg pământul cu slava 
Domnului.

Să urmăm luminii preţioase 
care ne-a fost dată cu mult timp în 
urmă!
Trimiteri:
1 Istoria faptelor apostolilor, pg. 364 engl.
2 Lucrarea misionar-medicală, pg. 259 engl.
3 Testimonies, vol. 9, pg. 211 engl.
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Vineri , 	 30 	noiembrie 	2012	

Compilație din scrierile lui E.G. White

         unt mulţi cei care se declară  
              ai lui Hristos, dar care nici- 
         odată nu devin creştini ma-
turi.... ei spun că nu au altceva de 
făcut decât să creadă; dar Hristos a 
spus: „Dacă voieşte cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-şi 
ia crucea şi să Mă urmeze” (Matei 
16:24). Isus a ţinut poruncile lui 
Dumnezeu. Fariseii au afirmat că El 
a călcat porunca a patra pentru că 
a vindecat un om în ziua sabatului; 
însă Isus s-a întors spre fariseii acu-
zatori şi a întrebat: „Vă întreb: ‚Este 
îngăduit in ziua Sabatului a face bine 
ori a face rău? A scăpa o viața sau a 
o pierde?’ Atunci, Și-a rotit privirile 
peste toți şi a zis omului: ‚Întinde-ți 
mâna!’ El a întins-o, şi mâna i s-a fă-
cut sănătoasă ca şi cealaltă. Ei turbau 
de mânie şi s-au sfătuit ce ar putea sa 
facă lui Isus.” (Luca 6:9-11). 

Această minune, în loc să-i 
convingă pe farisei că Isus era Fiul 
lui Dumnezeu, i-a umplut de mânie, 
pentru că mulţi dintre cei care fuse-
seră martori ai minunii dădeau slavă 
lui Dumnezeu. Isus a declarat că 
lucrarea Sa de binefacere era în con-
formitate cu legea referitoare la ziua 
de Sabat. Fariseii declaraseră că acest 

Datoria	de	a-i	educa	pe	laici
„Biserica lui Hristos este or-

ganizată pentru slujire. Cuvântul 
ei cheie este slujirea. Membrii săi 
sunt soldaţi, care trebuie pregătiţi 
de luptă sub comanda Căpeteniei 
mântuirii lor. Predicatorii, medicii, 
profesorii creștini au de făcut o 
lucrare mai vastă decât consideră 
mulţi. Ei nu trebuie doar să slujeas-
că poporului, ci să îl şi înveţe să slu-
jească. Ei nu ar trebui să dea doar 
învățături cu privire la principiile 
corecte, ci să-și educe auditoriul să 
împărtășească altora aceste princi-
pii. Adevărul care nu este trăit, care 
nu este împărtăşit, îşi pierde pute-
rea sa dătătoare de viaţă, caracterul 
său vindecător. Binecuvântarea 
sa poate fi păstrată doar dacă este 
împărtăşit şi altora. 

Trebuie pus capăt monotoniei 
în slujirea adusă de noi lui Dumne-
zeu. Fiecare membru al bisericii ar 
trebui să fie implicat în vreun do-
meniu al servirii aduse Stăpânului. 
Unii nu pot face la fel de mult ca 
alţii, dar fiecare ar trebui să depună 
un efort maxim pentru a stăvili 
valul uriaș de boală și necaz care 
străbate lumea noastră. Sunt mulţi 

lucru nu era conform legii. Pe care 
să-i credem? Hristos a spus: „Dacă 
păziți poruncile Mele, veți rămâne 
în dragostea Mea.” (Ioan 15:10). În 
consecinţă, suntem în siguranţă dacă 
urmăm pe calea lui Hristos şi păzim 
poruncile.” 1

Chemarea	pentru	ceasul	
acesta

„Adevărata lucrare misionar-
medicală este legată, fără putinţă de 
a fi despărţită, de păzirea porun-
cilor lui Dumnezeu, dintre care 
Sabatul este menţionat în mod 
special, acesta fiind măreţul me-
morial al lucrării de creaţiune a lui 
Dumnezeu. Păzirea acestuia este 
legată de lucrarea de restaurare a 
chipului moral al lui Dumnezeu în 
om. Aceasta este lucrarea pe care 
poporul lui Dumnezeu trebuie să o 
îndeplinească în acest timp. Aceas-
tă lucrare, bine săvârșită, va aduce 
binecuvântări bogate bisericii.” 2 
„Asupra acelora care păstrează Sa-
batul Domnului zace responsabili-
tatea de a face lucrare de binefacere 
și caritate. Lucrarea misionar-me-
dicală trebuie să fie legată de solie și 
sigilată cu sigiliul lui Dumnezeu.” 3

Vindecarea 

    si Sabatul,
.

S
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cei care ar fi dispuși să lucreze dacă 
ar fi învăţaţi cum să înceapă. Ei au 
nevoie să fie educaţi și încurajaţi. 

Fiecare comunitate ar trebui să fie 
o şcoală de pregătire pentru lucrători 
creştini. Membrii săi ar trebui să fie 
educaţi cum să ţină lecturi biblice, 
cum să conducă şi să predea cursurile 
Școlii de Sabat, cum să se îngrijească 
cel mai bine de cei săraci şi de cei 
bolnavi, cum să lucreze pentru cei 
neconvertiţi. Ar trebui să existe şcoli 
de sănătate, şcoli de gătit, şi cursuri 
în diferite domenii ale lucrării de 
întrajutorare creştină. Nu ar trebui 
să existe doar predare teoretică, ci 
lucrare efectivă sub îndrumarea unor 
educatori experimentaţi. Profesorii  
să fie cei care să deschidă drumul în 
lucrarea pentru suflete şi, alţii unin-
du-se cu ei, vor învăţa din exemplul 
lor. Un exemplu face mai mult decât 
multe învățături.” 4

Vindecând	corpul,	sufle-
tul	și	spiritul	–	o	lucrare	
pentru	toți

Solia dată de Spiritul Profetic 
astăzi acestui popor este o chema-
re la reorganizarea întregii lucrări 
misionar-medicale, a cărui însușire 
de bază este unitatea. S-ar părea 
că această anume etapă trebuie să 
fie atât de strâns împletită cu toate 
celelalte părți încât întreaga solie să 
iasă în evidenţă în faţa lumii prin 
asemănarea cu lucrarea lui Hristos 
așa încât fiecare membru în parte al 
bisericii – laic, colportor, învăţător 
biblic, profesor, lucrător al bisericii și 
predicator  să stea în locul lui Hris-
tos, în faţa lumii, cu solia educaţiei 
și vindecării. Asistenta sau medicul 
nu trebuie să se mulţumească să aibă 
grijă doar de necesităţile fizice ale 
oamenilor, ci să facă o lucrare dublă. 
Predicatorul și misionarul trebuie să 
slujească în aceeași măsură sufletul și 
corpul, în nevoia lor, și astfel, întrea-
ga lucrare trebuie să devină o lucrare 
de înaintare a evangheliei misionar-
medicală unită. 

„Am ajuns un timp când fiecare 
membru al bisericii ar trebui să se 
angajeze în lucrarea misionar-medi-
cală.” „Hristos nu mai este personal 
în această lume, pentru a trece prin 
orașele și satele noastre vindecând 
pe cei bolnavi. El ne-a încredinţat 
nouă să ducem mai departe lucra-

rea misionar-medicală pe care El a 
început-o.” 5

Sfat	pentru	studenții	la	
medicină

În exersarea profesiei de medic 
există mulţi sceptici și atei care 
ridică lucrările lui Dumnezeu mai 
presus decât pe Dumnezeul știinţei. 
Relativ puţini dintre cei care intră 
în facultăţile de medicină lumești 
ies din ele curaţi și nepătaţi. Ei nu 
au reușit să devină elevaţi, înnobi-
laţi, sfinţiţi. Lucrurile materiale le 
umbresc pe cele veșnice și cerești. 
Pentru mulţi, credinţa și principiile 
religioase sunt amestecate cu obi-
ceiuri și practici lumești, iar religia 
curată și neîntinată este rară. Este 
însă privilegiul oricărui student de 
a intra în facultate cu același prin-
cipiu clar și hotărât pe care l-a avut 
Daniel când a intrat la curtea din 
Babilon, și în întreaga sa conduită 
să-și păstreze integritatea neîntinată. 
Cu un sacrificiu infinit ne-au fost 
asigurate tăria și harul lui Dum-
nezeu, așa încât omul să poată fi 
biruitor asupra sugestiilor și ispitelor 
Satanei și să iasă din lupta cu acesta 
nevătămat. Viaţa, cuvintele și com-
portamentul sunt cele mai puternice 
argumente, cea mai solemnă che-
mare pentru cei ușuratici, lipsiţi de 
respect și sceptici. Viaţa și caracterul 
să fie argumentele forte în favoarea 
creștinismului; atunci oamenii vor fi 
obligaţi să remarce că ai fost cu Isus 
și ai învăţat de la El.

Studenţii la medicină să nu se 
lase înșelaţi de uneltirile diavolului 
sau de vreuna din motivaţiile sale vi-
clene pe care atât de mulţi le acceptă 
doar pentru a fi înșelaţi și prinși 
în cursă. Staţi tari lângă principii. 
Întrebaţi la fiecare pas: „Ce spune 
Domnul?” Spuneţi cu hotărâre: „Eu 
voi urma lumina. Voi aduce respect 
și onoare Maiestății adevărului.”

Cei care studiază medicina în 
școlile lumii ar trebui mai ales să 
se ferească de coruperea datora-
tă influențelor rele de care sunt 
mereu înconjuraţi. În situaţia în 
care profesorii sunt persoane cu 
gândire lumească, iar colegii lor de 
studenţie sunt necredincioși care 
nu au nici o considerație serioasă 
pentru Dumnezeu, chiar și creștinii 
cu experienţă se află în pericolul de 

a fi influenţaţi de aceste legături cu 
cei necredincioși. Cu toate acestea, 
unii au făcut studii medicale și au 
rămas credincioși principiilor. Ei 
nu și-au continuat studiul în Sabat 
și au dovedit că o persoană poate 
deveni calificată pentru a-și face 
datoria de medic și să nu provoace 
dezamăgirea celor care i-au încura-
jat să-și continue studiile în vederea 
obţinerii unei educaţii.

Din cauza acestor ispite deose-
bite pe care trebuie să le înfrunte 
tineretul nostru în facultăţile lu-
mești de medicină, trebuie asigurată 
inițierea și specializarea medicală în 
propriile noastre școli, sub îndru-
marea profesorilor creștini.” 6

Păstrarea	cu	credincioșie	a	
Sabatului	de	către	membrii	
corpului	medical

Sabatul este permanent semnul 
care-i deosebește pe cei ascultători 
de cei neascultători. Satana a lucrat 
și lucrează cu putere mare pentru a 
face inutilă și fără valoare porunca a 
patra, așa încât semnul lui Dumne-
zeu să fie pierdut din vedere... 

Un spirit de lipsă de respect și 
ușurătate în păzirea Sabatului poate 
să pătrundă în sanatoriile noastre. 
Asupra bărbaţilor cu răspunderi 
în lucrarea misionar-medicală se 
află datoria de a educa doctorii, 
asistentele și infirmierii cu privire 
la sfinţenia zilei sfinte de Sabat. În 
special, fiecare medic ar trebui să se 
străduiască să dea un bun exemplu. 
Natura datoriilor sale îl fac să se 
simtă pe deplin îndreptăţit să facă în 
Sabat multe lucruri de la care ar tre-
bui să se abţină. În consecinţă, pe cât 
se poate, el ar trebui să-și planifice 
munca astfel încât să lase deoparte 
datoriile sale obișnuite.

Adesea medicii și asistentele 
sunt chemaţi în Sabat să-i ajute pe 
bolnavi și uneori le este imposibil 
să-și ia timp pentru a se odihni sau 
pentru a participa la serviciile divine. 
Nevoile omenirii suferinde nu ar 
trebui neglijate niciodată. Mântuito-
rul, prin exemplul Său, ne-a arătat că 
este bine să alini suferinţele în Sabat. 
Însă, munca nenecesară, cum ar fi 
tratamentele obișnuite și operaţiile 
care pot fi amânate, ar trebui amâna-
te. Pacienţii să înţeleagă că medicii și 
ajutoarele lor ar trebui să aibă o zi de 
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odihnă. Ei ar trebui să înţeleagă că 
acești lucrători se tem de Dumnezeu 
și doresc să sfințească ziua pe care 
El a pus-o deoparte ca semn veșnic 
între El și urmașii Săi. 

Cei care educă și cei care sunt 
educaţi în instituţiile noastre me-
dicale ar trebui să-și amintească că 
păzirea corectă a Sabatului în-
seamnă mult și pentru ei și  pentru 
pacienţii lor. Prin păzirea Sabatului, 
despre care Dumnezeu a zis să fie 
sfințit, ei fac dovada apartenenţei 
lor, arătând în mod evident că sunt 
de partea Domnului. 

Permanent trebuie să stăm ca un 
popor deosebit și distinct, neafectat 
de vreo metodă lumească, detașat de 
legăturile cu cei care nu au înţelep-
ciunea de a înţelege cerinţele lui 
Dumnezeu, exprimate atât de clar în 
Legea Sa. Toate instituțiile noastre 
medicale sunt fondate ca instituţii 
adventiste de ziua a șaptea pentru 
a reprezenta caracteristicile diferite 
ale lucrării misionar-medicale de 
răspândire a evangheliei și astfel de a 
pregăti calea pentru venirea Dom-
nului. Trebuie să demonstrăm că 
dorim să lucrăm în armonie cu cerul. 
Trebuie să dăm mărturie tuturor 
naţiunilor, neamurilor și limbilor că 
noi suntem un popor care-L iubește 
și se teme de Dumnezeu, un popor 
care păstrează ca sfânt memorialul 
creaţiei Sale, semnul dintre El și co-
piii Săi ascultători care dovedește că 
El îi sfinţește. Iar noi trebuie să ne 
arătăm credinţa în apropiata venire 
a Domnului nostru pe norii cerului...

Fie ca poporul nostru să se 
păzească de minimalizarea impor-
tanţei Sabatului doar pentru a se 
păstra în relaţii bune cu cei necre-
dincioși. Fie ca ei să se ferească de a 
părăsi principiile credinţei noastre, 
făcând să pară că nu este rău să se 
conformeze lumii. Fie ca ei să se 
teamă să asculte sfatul vreunui om, 
indiferent ce poziţie ar avea, dacă 
acesta lucrează în opoziţie cu ceea 
ce Dumnezeu a lăsat pentru a-Şi 
păstra poporul despărţit de lume.7

„Medicii trebuie să cultive un 
spirit de tăgăduire și sacrificiu de 
sine. S-ar putea să fie necesar să 
devoteze chiar și orele sfântului 
Sabat pentru a alina suferinţele 
oamenilor. Însă plata pentru o astfel 
de muncă ar trebui pusă în tezaurul 

Domnului, pentru a fi folosită în 
favoarea săracilor care merită și au 
nevoie de ajutor medical dar nu pot 
să-și permită să plătească.” 8

Lucrarea	din	sanatoriu
Este minunată lucrarea pe care 

Dumnezeu dorește să o realizeze 
prin slujitorii Săi astfel încât numele 
Său să fie slăvit. Dumnezeu l-a făcut 
pe Iosif o fântână de viaţă pentru 
naţiunea egipteană. Prin Iosif, viaţa 
acelui întreg popor a fost păstrată. 
Prin Daniel, Dumnezeu a salvat 
viaţa tuturor înţelepţilor Babilonului. 
Aceste exemple de salvare au ilustrat 
în faţa poporului binecuvântările 
spirituale oferite lor, prin legătura 
cu Dumnezeul căruia i se închinau.  
Drept urmare, prin poporul Său 
de astăzi, Dumnezeu dorește să 
aducă binecuvântări lumii. Fiecare 
lucrător în a cărui inimă sălășluiește 
Hristos, fiecare persoană care va da 
pe faţă dragostea Sa pentru lume, 
este un conlucrător cu Dumnezeu 
pentru binele omenirii. Pe măsură 
ce primește de la Mântuitorul har 
pe care să-l împărtășească altora, din 
întreaga sa fiinţă se revarsă curen-
tul vieţii spirituale. Hristos a venit 
ca Marele Medic pentru a vindeca 
rănile pe care le-a făcut păcatul în 
familia omenească, și Duhul Său, lu-
crând prin slujitorii Săi, dă ființelor 
umane suferinde și bolnave de păcat 
o putere uriașă de vindecare care are 
efect asupra corpului și sufletului. 
Scriptura spune: „În ziua aceea, se va 
deschide casei lui David și locuito-
rilor Ierusalimului un izvor pentru 
păcat și necurăție.” (Zaharia 13:1). 
Apele acestui izvor au proprietăţi 
medicale care vor vindeca atât bolile 
fizice cât și cele spirituale. 

De la acest izvor se revarsă 
marele râu văzut în viziune de 
Ezechiel [Ezechiel 47: 8-12 citat]. 
Un astfel de râu de viaţă și sănă-
tate dorește Dumnezeu să devină 
sanatoriile noastre prin puterea Sa 
care lucrează prin ele. Sanatoriile 
noastre trebuie să prezinte lumii bi-
nefacerile cerului; și, deși prezenţa 
vizibilă a lui Hristos nu se remarcă 
în clădire, cu toate acestea cei care 
lucrează acolo pot cere împlinirea 
făgăduinţei: „Şi iată ca Eu sunt cu 
voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului.” (Matei 28:20). 9

Marele	Medic	și	Învățător	
te	cheamă!

Este mai multă speranţă pentru 
vameși și păcătoși decât pentru cei 
care cunosc cuvântul lui Dumnezeu 
dar refuză să asculte de el. Cel ce se 
vede pe sine păcătos, fără  a-și aco-
peri păcatul, cel care știe că are sufle-
tul, trupul și spiritul întinate înaintea 
lui Dumnezeu, se îngrijorează ca nu 
cumva să fie despărţit veșnic de Îm-
părăţia Cerurilor. El conștientizează 
starea sa bolnavă și caută vindecare 
la Marele Medic care a spus: „pe 
cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni 
afară” (Ioan 6:37). Dumnezeu poate 
folosi aceste suflete ca lucrători în 
via Sa.” 10

Am ajuns la un timp când 
fiecare membru al bisericii ar trebui 
să se angajeze în lucrarea misionar-
medicală. Lumea este un spital de 
boli incurabile plină cu victime ale 
bolilor fizice și spirituale. Pretu-
tindeni oamenii pier din cauza 
lipsei de cunoștinţă cu privire la 
adevărurile care ne-au fost încre-
dinţate. Membrii bisericii trebuie 
să se trezească și să-și dea seama 
că au datoria de a împărtăși și 
altora aceste adevăruri. Cei care au 
fost luminaţi de adevăr, trebuie să 
devină purtători de lumină pentru 
lume. A ascunde lumina pe care o 
avem este, în aceste vremuri, o mare 
greșeală. Solia pentru poporul lui 
Dumnezeu de astăzi este: „Scoa-
lă-te, luminează! Căci lumina ta a 
venit, și slava Domnului a răsărit 
peste tine.” (Isaia 60:1 engl.).

Pretutindeni îi vedem pe cei 
care au primit multă lumină și 
cunoștinţă alegând în mod voit 
răul în locul binelui. Nefăcând 
nici o sforţare pentru a se reforma, 
ei merg din rău în mai rău. Însă 
poporul lui Dumnezeu nu trebuie 
să umble în întuneric. Ei trebuie 
să pășească în lumină pentru că ei 
sunt reformatori.

Lucrarea misionar-medicală va 
deschide multe uși înaintea adevă-
rului reformator. Nimeni nu trebuie 
să aștepte până este chemat într-un 
câmp îndepărtat, înainte să înceapă 
să-i ajute pe ceilalţi. Poţi începe 
imediat chiar acolo unde te găsești. 
Ocaziile sunt la îndemâna tuturor. 
Asumă-ţi lucrarea pentru care ești 
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considerat răspunzător, lucrarea 
care trebuie făcută în casa ta și între 
semenii apropiaţi. Nu aștepta ca alţii 
să te împingă la acţiune. În frică de 
Domnul mergi înainte fără zăbavă, 
purtând în minte responsabilitatea 
personală faţă de El, de Cel care 
Şi-a dat viaţa pentru tine. Acţionea-
ză ca și când l-ai auzit pe Hristos 
chemându-te în mod personal să 
faci ce poţi mai bine în slujba Lui. 
Nu te uita să vezi cine mai este gata 
de acţiune. Dacă ești într-adevăr 
consacrat, Dumnezeu, prin interme-
diul tău, îi va aduce la adevăr pe alţii, 
pe care El îi va putea folosi drept 
canale de lumină pentru mulţi care 
bâjbâie în întuneric.

Fiecare poate face câte ceva. 
Străduindu-se să se scuze, unii 
spun: „Datoriile din căminul meu, 
copii mei, îmi solicită tot timpul 
și mijloacele.” Părinţi, copiii voștri 
ar trebui să fie ajutoarele voastre, 
intensificând puterea și capacitatea 
voastră de a lucra pentru Stăpân. 
Copiii sunt membrii mai tineri ai 
familiei Domnului. Ei ar trebui 
călăuziţi să se consacre pe sine lui 
Dumnezeu, Căruia îi aparţin prin 
creaţie și răscumpărare. Ei ar trebui 
învăţaţi că toate puterile corpului, 
minţii și sufletului lor sunt ale Lui. 
Ei ar trebui învăţaţi să ajute în di-
ferite domenii de servire neegoistă. 
Nu permiteţi copiilor voștri să fie o 
piedică pentru voi. Copiii ar trebui 
să împartă cu voi atât poverile 
spirituale cât și cele fizice. Ajutân-
du-i pe alţii ei își amplifică propria 
fericire și utilitate.

Poporul nostru să dovedească 
faptul că are un interes viu faţă de 
lucrarea misionar-medicală. Ei să 
se pregătească pentru a deveni utili 
studiind cărţile care au fost scrise 
pentru educarea noastră în această 
privinţă. Aceste cărţi merită mult 
mai multă atenţie și apreciere decât 
au primit până acum. Multe lucrări 
pe care ar fi bine ca toţi să le înţe-
leagă au fost scrise cu scopul special 
de a educa în ceea ce privește prin-
cipiile sănătăţii. Acei care studiază 
și pun în practică aceste principii 
vor fi mult binecuvântaţi, atât din 
punct de vedere fizic cât și spiritual. 
O înţelegere a filozofiei sănătăţii va 
constitui o protecţie împotriva mul-
tor rele care se înmulţesc continuu. 

Mulţi dintre cei care doresc 
să dobândească cunoștinţe 
în ceea ce privește dome-
niile legate de lucrarea 
misionar-medicală au 
acasă datorii care îi 
împiedică uneori să 
se întâlnească cu alţii 
pentru a studia. Aceș-
tia pot învăţa multe în 
propriul lor cămin cu 
privire la voinţa clară a 
lui Dumnezeu referi-
tor la domeniile acestei 
lucrări misionare, sporin-
du-și astfel capacitatea de ai 
ajuta pe alţii. 11

Concluzie	
Hristos a fost medic pentru 

corp la fel ca și pentru suflet, dea-
semeni, predicator și misionar. Din 
copilărie a fost interesat de suferin-
ţa umană pe care a văzut-o. Putea 
să spună pe drept cuvânt: „Nu am 
venit ca să Mi se slujească, ci ca să 
slujesc”. În fiecare situaţie nefericită 
El a adus eliberare, cuvintele Sale 
pline de bunătate fiind un ade-
vărat balsam vindecător. Nimeni 
nu a putut spune că nu a săvârșit 
vreo minune, cu toate acestea, El 
a dăruit din bunătatea Sa celor pe 
care i-a văzut suferind și în nevoie. 
Pe toată perioada celor treizeci de 
ani de viaţă, El a fost umil, supus și 
modest. El a avut o legătură vie cu 
Dumnezeu; căci Duhul lui Dum-
nezeu era asupra Lui, și El a dove-
dit tuturor  celor care Îl cunoșteau 
că El trăia pentru a onora, slăvi și 
a face voia Tatălui Său în lucrurile 
obișnuite ale vieţii. Isus a venit în 
această lume pentru a trăi viața 
pe care ar trebui să dorească să o 
trăiască fiecare fiinţă de pe pământ 
– aceea de ascultare umilă. Tuturor 
Hristos le-a dat un timp de har, în 
care să-și formeze caracterele pen-
tru locuinţele pe care El a plecat 
să le pregătească,  cerând tuturor 
să-I urmeze exemplul. Aceia care 
sunt într-adevăr elevi în școala 
lui Hristos nu se vor îngâmfa că 
posedă case și pământuri, deoarece 
Domnul în înţelepciunea Sa le-a 
împrumutat aceste bunuri ca să le 
pună în negoţ...

Dacă toţi I-ar urma lui Hristos 
în legăturile pe care le au cu oame-

nii, dacă ar fi credincioși în fapte 
bune, în fapte nobile și înălţătoare 
de bunătate și consideraţie faţă de 
alţii; dacă toţi I-ar urma exemplul 
în toate umblările vieţii lor, legân-
du-și viaţa cu viaţa lui Hristos, 
nu ar exista datorii neglijate. Toţi 
oamenii ar fi priviţi cu aceeași 
importanță cu care i-a privit Hris-
tos și ar primi aceeași atenţie. Loia-
litatea faţă de un domnitor pămân-
tesc ar putea să-i lase pe unii săraci 
și decăzuţi; dar legătura cu Regele 
cerurilor îi va ajuta să-și formeze 
caractere asemenea celui divin. 
Atunci când coroanele și onorurile  
regești se vor prăbuși în praf, celor 
credincioși li se va da coroana vieţii 
care nu se va ofili niciodată.12

Trimiteri:
1 Solii alese, vol. 1, pg. 313, 314 engl.     
  [sublinieri adăugate].
2 Mărturii, vol. 6, pg. 266 engl.
3 Lucrarea de binefacere, pg. 121 engl.
4 Divina vindecare, pg. 148, 149 engl.  
  [sublinieri adăugate].
5 Soliile către Loma Linda, pg. 37 engl.
6 Sfaturi către părinți, profesori și elevi,  
  pg. 478, 479 engl.
7 Mărturii, vol. 7, pg. 105-107 engl.
8 Lucrarea misionar-medicală, pg. 216 engl.
9 Mărturii, vol. 6, pg. 227, 228 engl.
10  Pildele Domnului, pg. 280 engl.
11 Mărturii, vol. 7, pg. 62-64 engl.
12 Review and Herald, 24 octombrie 1899.
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                u există fiinţă umană  
      născută pe acest pământ  
   care să nu fi experimentat  
 în vreun fel durerea sau 
suferinţa. Pe lângă faptul că am 
moștenit de la înaintașii noștri un 
corp muritor și un suflet decăzut, 
fiecare dintre noi, în mod conștient 
sau inconștient, își sporește suferin-
ţa prin călcarea legilor naturii și a 
celor divine. Mai mult ca altădată, 
oamenii sunt copleșiţi de boli și 
suferă ca și când ar fi loviţi de vreo 
calamitate inevitabilă. Pretutindeni 
vedem tineri și bătrâni tânjind după 
eliberare și după vreun remediu 
care să le îndepărteze suferinţa. În 
durerea lor, fiinţele umane strigă: 
„O, nenorocitul de mine! Cine mă 
va izbăvi de acest trup de moar-
te…?” (Romani 7:24).

Răspunsul se găsește la Mântui-
torul Isus Hristos a cărui misiune a 
fost anunţată prin cuvintele profe-
tului. Vă rog să citiţi Isaia 61:1-3. 
„[Domnul nostru Isus Hristos] a 
venit pentru a îndepărta povara de 
boală, nefericire și păcat. Misiunea 
Lui este aceea de a aduce oamenilor 
restaurare completă; El a venit pen-

Sabat, 	 1 	decembrie 	2012	

O compilaţie din Biblie şi din Spiritul Profetic, cu comentarii de Dragan Ivanov

tru a le da sănătate, pace și desăvâr-
șire de caracter.” 1

Pregătirea	lui	Hristos	
pentru	lucrare

1.METODA DE ÎNVĂŢA-
RE. „[Isus] și-a adunat tezaurul de 
cunoștinţe științifice din natură. El 
a studiat viaţa plantelor și  anima-
lelor, și viaţa omului... Orice copil 
poate dobândi cunoștinţă așa cum a 
dobândit-o Hristos.” 2

„Doctorul care dorește să fie 
un conlucrător potrivit cu Hristos 
va căuta să devină eficient în orice 
domeniu al lucrării sale. El... se va 
strădui permanent să ajungă la un 
nivel mai înalt, căutând mai multe 
cunoștinţe, mai multă pricepere și 
un discernământ mai profund.” 3

Datoria fiecărei persoane este 
aceea de a cunoaște bine legile care 
guvernează întreaga fiinţă și de a 
asculta de aceste legi. Toţi ar trebui 
să cunoască anatomia și fiziologia, 
precum și relaţiile dintre sănătatea 
mintală, fizică și spirituală. 4

2.DISCIPLINA LA TINE-
REŢE. Hristos a dat dovadă de 
o disciplină minunată și tărie de 

caracter în tinerețea Sa. La fel și în 
cazul nostru, „una dintre primele 
lecţii pe care un copil trebuie să le 
înveţe este cea a ascultării.” 5  
Disciplina este o lege esenţială 
pentru a rezolva problemele și 
datoriile vieţii. Fără disciplină nu 
putem soluţiona nimic și nici nu 
ne putem face datoria bine. Când 
ne disciplinăm, pe noi și pe copiii 
noștri, învăţăm împreună cum să 
creștem și să ne maturizăm, spiri-
tual. Întârzierea răsplătirii este cea 
mai importantă tehnică în realiza-
rea disciplinei. Un copil este mult 
mai bine educat prin refuzarea 
dorinţelor sale – mai ales cele legate 
de apetit – decât prin satisfacerea 
lor. Părinţii înţelepţi vor ști cum să 
combine disciplina cu compasiu-
nea, împletind în mod asemănător 
dreptatea cu mila.

„Auto-disciplina trebuie exer-
citată de oricine care dorește să 
devină lucrător pentru Dumnezeu. 
Aceasta va duce la rezultate mult 
mai bune decât elocvenţa sau talen-
tele cele mai strălucitoare.” 6

N

Marele 
Medic
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3. HĂRNICIA ȘI PERFEC-
ŢIUNEA. „În timp ce Isus lucra în 
copilărie și tinereţe, corpul și mintea 
Lui se dezvoltau. El nu Şi-a folosit 
puterile fizice în mod necumpătat, ci 
în așa fel încât să le păstreze pline de 
sănătate și să realizeze cea mai bună 
lucrare în fiecare domeniu. El nu 
dorea să fie nedesăvârșit nici chiar în 
mânuirea uneltelor. El era desăvârșit 
ca muncitor, la fel cum era desăvârșit 
în caracter. Prin exemplul Său, El 
ne-a învăţat că este de datoria noas-
tră să fim harnici, că munca ar trebui 
realizată cu corectitudine și temeini-
cie... El avea așteptări mari de Sine, 
de aceea a depus multe eforturi.” 7

„Iar cei care doresc să lucreze 
împreună cu Dumnezeu, trebuie să 
se străduiască să dobândească de-
săvârșirea fiecărui organ al corpului 
și a calităţii minţii... De la fiecare 
creștin, Domnul cere să înregistreze 
progres în ceea ce privește eficienţa 
și aptitudinile în fiecare domeniu... 
Amintiţi-vă că nu veţi ajunge la 
un nivel mai înalt decât cel pe care 
v-i l-aţi propus voi înșivă. Deci, 
puneţi-vă ţinte înalte și, pas cu 
pas, deși aceasta presupune efort 
dureros, prin tăgăduire de sine și 
sacrificiu, urcaţi până la capăt pe 
scara progresului.” 8

Să ne ferim de falsa umilinţă, 
căci, „a fi îmbrăcați cu umilinţă nu 
înseamnă a avea un intelect piper-
nicit, a fi lipsiți de aspiraţii și lași în 
vieţile noastre, respingând poverile 
ca nu cumva să nu reușim să le pur-
tăm cu succes”. „Adevărata umilinţă 
îndeplinește voia lui Dumnezeu 
bazându-se pe puterea Sa.” „El 
dorește ca servii Săi să posede mai 
multă inteligenţă și un discernă-
mânt mai clar decât cei din lume.” 9

Trăsăturile	Marelui	Medic
1. SERIOZITATE, TĂRIE 

ȘI SĂNĂTATE. „Isus a fost un 
muncitor serios și constant... Ni-
meni nu a trudit vreodată pentru 
binele oamenilor cu un zel atât de 
epuizant. Şi totuși a fost sănătos în 
timpul vieţii Sale.” 10

2. BUNĂVOINŢĂ ȘI COM-
PASIUNE. „Prin metode specifice 
Lui, [Hristos] i-a ajutat pe toţi 
cei ce erau în necaz și durere. Cu 
bunăvoinţă plină de duioșie și ama-
bilitate El s-a îngrijit de sufletele 

bolnave de păcat, aducând vinde-
care și tărie. Nimeni dintre cei care 
au venit la El nu a plecat neajutat. 
Compasiunea Sa nu cunoștea limi-
te.” 11 „Noi ar trebui să anticipăm 
necazurile, greutăţile și problemele 
altora. Ar trebui să participăm la 
bucuriile și grijile atât ale celor de 
sus cât și ale celor de jos, ale celor 
bogaţi și celor săraci.” 12

Afecţiunea pentru alții presu-
pune a fi sensibil la emoţiile altora 
și a răspunde la ele cu compasiune. 
Aceasta este de fapt una dintre cele 
mai importante premise ale inteli-
genţei sociale. Dintre toate ocupa-
ţiile care necesită un nivel înalt de 
pregătire și inteligenţă socială, cu 
siguranţă lucrarea misionar-medica-
lă este pe unul dintre primele locuri.

3. SOCIABILITATE. „[Hris-
tos] a încercat să ajungă la oameni 
folosindu-se de legăturile lor fami-
liale.” 13 Ca urmași ai lui Hristos, 
noi nu trebuie să ne retragem sau 
să fugim speriaţi de relaţiile soci-
ale, pentru că cea mai mare parte 
a bucuriilor vieţii se pot datora 
unor astfel de interacţiuni. Puterea 
mântuitoare a evangheliei ajunge la 
oameni prin contacte personale și 
de prietenie.

Oamenii au fost creaţi să fie 
fiinţe sociale. „Domnul Dumnezeu 
a spus: nu este bine ca omul să fie 
singur” (Geneza 2:18). Nu există 
înlocuitor pentru a satisface nevo-
ia de relaţii interpersonale. Banii, 
realizările, munca, cărţile și toate 
celelalte nu au nici o putere în a 
satisface această nevoie a fiinţei 
umane. În mod evident Dumne-
zeu a creat un gol în inima omului 
pe care îl poate umple doar o altă 
fiinţă umană. Nu are importanţă 
cât de puţini bani avem, sau cât 
de mult succes avem – în cele din 
urmă, oamenii descoperă că ceea ce 
are importanţă în viața lor este să 
interacționeze cu alţi oameni. Fiin-
ţele umane care întreţin relaţiile cu 
alţii – care au prieteni cu care râd, 
plâng, studiază, concurează, se joacă 
și trăiesc, pe care-i iubesc și cu care 
îmbătrânesc  împreună – aceste 
persoane trăiesc o viaţă  adevărată. 

Studiile au demonstrat că oa-
menii care aveau obiceiuri proaste 
în ce privește sănătatea – și cu toate 
acestea aveau puternice legături 

sociale – au trăit cu mult mai mult 
decât persoanele cu obiceiuri extrem 
de sănătoase, dar care fuseseră mai 
izolaţi. Nu există o durere mai mare 
decât aceea adusă de singurătate.

4. EVITÂND OTRAVA IZO-
LĂRII (A LIPSEI DE CON-
TACTE SOCIALE). Izolarea 
(singurătatea) dublează riscul de a 
te îmbolnăvi și a muri! S-a dovedit 
că izolarea produce aceeași rată de 
mortalitate ca fumatul, hiperten-
siunea arterială, colesterolul mărit, 
obezitatea sau lipsa de activitate 
fizică. Fumatul produce creșterea 
mortalităţii cu 16 % în timp ce 
singurătatea produce creșterea aces-
teia cu 20 %. Aceasta este deci un 
factor de risc și mai mare! Efectele 
izolării și ale stresului social persis-
tent pot scurta viaţa. Singurătatea 
este sentimentul că nu ai pe nimeni  
pentru a împărtăși cele mai intime 
emoţii, precum și o legătură mai 
apropiată.14

5. INTERES PENTRU NE-
VOILE ALTORA. „[Hristos] îi 
învăţa pe [oameni] într-un mod 
care-i făcea pe aceștia să simtă 
completa Sa identificare cu intere-
sele și fericirea lor.” 15

Unul dintre cele mai bune căi de 
a arăta interes altora este aceea de 
a fi un bun ascultător. Este adesea 
mult mai important să îi asculţi pe 
alţii decât să vorbești. Ne plac oame-
nii care știu să ne asculte. A asculta 
cu seriozitate și a avea capacitatea de 
a ne concentra asupra altei persoane 
este întotdeauna o dovadă de dra-
goste. La baza adevăratei ascultări se 
află obișnuința de a „ne trece pe linia 
moartă” și de a uita temporar de 
prejudecăţile, gândurile și dorinţele 
noastre. Acest tip de ascultare ne 
ajută să simțim și să experimentăm 
mai intens lumea celui care vorbește 
cu noi. Deoarece adevărata ascultare 
implică o suprimare temporară a 
sinelui, aceasta permite o acceptare 
temporară, absolută a celuilalt. Când 
are loc aceasta, ascultătorul și vorbi-
torul se vor simţi mult mai apropiaţi. 
Energia necesară acestui proces de 
ascultare este atât de mare încât doar 
dragostea adevărată și dorinţa de 
a ajuta o altă fiinţă umană pot să o 
producă. Conștinetizarea faptului 
că cineva te ascultă cu atenţie are un 
efect terapeutic. „Ascultați, ascultați 
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cuvintele mele, dați-mi măcar aceas-
tă mângâiere” (Iov 21:2).

6. SACRIFICIU DE SINE. 
„Viaţa lui [Hristos] a fost una de sa-
crificiu de sine permanent. El nu avea 
un cămin în această lume în afară de 
cel pe care Il oferea bunătatea priete-
nilor Săi ca unui drumeţ. El a venit să 
trăiască în locul nostru viaţa celui mai 
sărac, să umble și să lucreze între cei 
aflați în nevoi și suferinţă.” 16

„Dintre toţi oamenii din lume, 
reformatorii ar trebui să fie cei mai 
puţin egoiști, cei mai buni, cei mai 
curtenitori.” 17

„Nu poate exista nici creștere, 
nici rodire în viaţa care este con-
centrată pe sine. Dacă l-ai primit 
pe Hristos ca Mântuitor personal, 
trebuie să te uiţi pe tine și să începi 
să-i ajuţi pe alţii.” 18

7. RĂBDARE ȘI VESELIE. 
„[Hristos] a fost întotdeauna răbdă-
tor și vesel, iar cei suferinzi Îl aclamau 
ca pe un sol al vieţii și al păcii... În 
timp ce trecea prin orașe și sate, El 
era asemenea unui curent vital care 
răspândea viaţă și bucurie... Speranţa 
răsare în inimile mamelor [care-și 
fac loc prin mulțime cu micuţii lor 
bolnavi și pe moarte]. Lacrimile lor 
de bucurie se revarsă în timp ce El își 
îndreaptă atenţia asupra lor, și privesc 
în ochii care exprimă atât de multă 
milă și dragoste.” 19

„Creștinii care adună în inimi 
tristeţe și melancolie, care murmură 
și se plâng, prezintă în faţa altora în 
mod greșit pe Dumnezeu și viaţa 
creștină. Ei dau impresia că lui Dum-
nezeu nu-i place să-și vadă copiii 
fericiţi, și prin aceasta ei dau mărturie 
falsă despre Tatăl nostru ceresc.” 20

„O inima veselă este un bun 
leac, dar un duh mâhnit usucă oase-
le.” (Proverbe 17:22). Nimic altceva 
nu poate spori sănătatea corpului și 

sufletului ca  un spirit vesel 
și mulţumitor. 

Metoda	de	lucru	a	
lui	Hristos

1. ISUS A SLUJIT 
NEVOILOR CELOR SĂ-

RACI ȘI CELOR BOGAŢI. 
„ În timp ce slujea celor săraci, 

Isus a căutat de asemenea să gă-
sească metode de a pătrunde la cei 
bogaţi... Hristos nu accepta nici un 
fel de diferențe legate de naţionali-
tate, rang sau credinţă.” 21

„Vorbim și scriem mult despre 
săracii care sunt neglijaţi; nu ar 
trebui să acordăm atenţie și bogaţi-
lor neglijaţi?... Sunt mii de persoa-
ne înstărite care flămânzesc după 
hrană spirituală. Cei care aparţin 
claselor înalte ale societăţii trebuie 
căutaţi cu iubire și blândeţe și cu 
respect frăţesc. Bărbaţi de afaceri, 
aflaţi în poziţii de încredere, băr-
baţi cu ingeniozitate și capacităţi 
deosebite și cu o bună cunoaștere 
a domeniului știinţific, bărbaţi de 
geniu, învăţători ai evangheliei ale 
căror minţi nu au ajuns să cunoască 
adevărurile speciale pentru acest 
timp – aceștia ar trebui să fie primii 
care să audă chemarea.” 22

2. EL ȘI-A ADAPTAT SO-
LIA ÎN FUNCŢIE DE CIR-
CUMSTANŢE ȘI MOMENT. 
Soliile pline de milă date de Hris-
tos au fost diferite astfel încât să se 
potrivească auditoriului.

3. NECESITATEA DE A 
ACȚIONA CU TACT ÎN LU-
CRAREA MISIONARĂ. „Este 
aproape inutil să încerci să-i refor-
mezi pe alţii atacând ceea ce noi 
considerăm a fi obiceiuri greșite. 
Astfel de eforturi au cel mai adesea 
consecinţe negative decât pozitive. 
În discuţia avută cu femeia samari-
teancă, în loc de a defăima fântâna 
lui Iacov, Hristos a prezentat ceva 
mai bun.... Aceasta este o ilustrare 
despre modul în care trebuie să 
lucrăm noi.” 23

4. „PLANUL LUI DUM-
NEZEU ESTE ACELA DE A 
INFLUENŢA MAI ÎNTÂI INI-
MA.” 24 Aceasta se referă la senti-
mente. Când ascultarea pornește 
din inimă, atunci „PORUNCILE 
Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3). 
Întreaga viaţă a creștinului, în ciuda 

greutăţilor, este o viaţă de pace 
și bucurie liniștită. Prin urmare, 
în  activitățile noastre misionare, 
mai ales la început, să Îl înălţăm 
pe Hristos și nu legi, reguli sau 
doctrină.

„Persoana care încearcă să ţină 
poruncile lui Dumnezeu doar dintr-
un simţământ de obligaţie – pentru 
că i se cere să facă aceasta – nu se 
va bucura niciodată de plăcerea de 
a asculta.... Adevărata ascultare este 
manifestarea exterioară a unui prin-
cipiu interior.” 25 Evanghelizarea pe 
cale medicală atinge inima.

5. EL A FOST ÎNTĂRIT ÎN 
SINGURĂTATE ȘI RUGĂ-
CIUNE. „Ducând o viaţă cu totul 
dedicată pentru binele altora, Mân-
tuitorul a considerat necesar să se 
retragă din activitatea neîntreruptă 
și contactul cu nevoile oamenilor, 
pentru a căuta singurătatea și co-
muniunea continuă cu Tatăl Său.” 26

„O tensiune nemaiîntâlnită 
până acum pare să fi pus stăpânire 
pe lume. În distracţii, în câștigarea 
banilor,  în disputa pentru putere, în 
însăși lupta pentru existenţă, se află 
o forţă îngrozitoare care captivează 
corp, minte și suflet. În mijlocul 
acestei grabe nebune, Dumnezeu 
vorbește. El ne îndeamnă să ne 
retragem și să comunicăm cu El. 
‚Opriţi-vă  și să știți că Eu sunt 
Domnul.’ (Psalmii 46:10).” 27

Efectul	terapeutic	al	me-
todei	de	lucru	a	lui	Hristos

1. IERTAREA.  Hristos a adus 
solia iertării: „Mulţi dintre cei care 
au venit la Hristos pentru ajutor își 
aduseseră singuri boala asupra lor, 
și cu toate acestea El nu a refuzat 
să-i vindece.” „Astăzi există mii 
de persoane care suferă din cauza 
bolilor fizice care, asemenea parali-
ticului, tânjesc după solia: ‚Păcatele 
îți sunt iertate.’ Povara păcatului, 
cu neliniștea pe care o aduce și cu 
dorinţele nesatisfăcute, stă la temelia 
bolilor. Ei nu vor avea parte de nici o 
alinare până când nu vor veni la Cel 
care vindecă sufletul. Pacea pe care 
doar El o poate da, va reface vigoa-
rea minţii și sănătatea trupului.” 28

2. VINDECAREA SE GĂ-
SEȘTE ÎN A DA LA FEL CA ȘI 
ÎN A PRIMI. O bucurie profundă, 
plină de pace, urmează ori de câte ori 
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iertăm pe cineva. Aceasta este o roadă 
a cerului. Dar asta nu este tot. Cât de 
minunat este să realizăm că în acest 
act al iertării, același simţământ divin 
este revărsat și asupra celui iertat. 
Cei mai nefericiţi oameni de pe faţa 
pământului sunt cei care nu iartă. Cei 
care tânjesc cu răutate să se răzbune 
pe alţii suferă de slăbirea sistemului 
imunitar, declanșată de emoţiile 
negative care afectează sănătatea.

3. BUCURIA. Cercetările me-
dicale au demonstrat că „emoţiile 
negative sunt la fel de vătămătoare 
precum sunt fumatul și nivelul 
crescut al grăsimilor din sânge 
pentru bolile de inimă. Persoanele 
expuse pentru mult timp la tristeţe 
și pesimism, la tensiune permanen-
tă și nemulţumire, la teamă, cinism 
sau îndoială – sunt de două ori mai 
vulnerabile la bolile moderne.” 29

4. COMPASIUNEA. Harul 
și compasiunea lui Hristos au adus 
vindecare celui bolnav și suferind. 
Aceasta este esenţa lucrării medicale. 

5. DRAGOSTEA. „Dragostea 
pe care o răspândește Hristos în 
întreaga fiinţă este o putere dătă-
toare de viaţă. Fiecare parte vitală 
– creierul, inima, nervii – sunt atinși 
de vindecare. Prin ea, cele mai 
înalte energii ale fiinţei sunt trezite 
la activitate. Ea eliberează sufletul 
de vina și mâhnirea, de teama și în-
grijorarea care strivesc forţele vieţii. 
Odată cu ea vin pacea și liniștea. Ea 
aduce în suflet bucuria pe care nu o 
poate distruge nimic pământesc – 
bucuria în Duhul Sfânt – o bucurie 
dătătoare de sănătate și viaţă.” 30

Oamenii de știinţă recunosc 
acum că hormonul creierului 
oxitocina (hormonul „dragostei) se 
produce mai ales în lobul frontal, 
acolo unde se găsesc cei mai mulţi 
receptori de oxitocină. Această 
legătură este asociată cu sentimente 
de dragoste adevărată și fidelitate. 
Când activăm și întărim aceste „căi 
ale dragostei adevărate” din lobul 
frontal, emoţiile distructive, cum 
ar fi ura și lăcomia, sunt îndepăr-
tate. Acesta este scrisul personal 
al mâinii lui Dumnezeu în natura 
omenească. „Numele Lui va fi în 
frunţile lor” (Apocalipsa 22:4 engl.).

6. CREDINŢA ȘI SPERAN-
ŢA. „[Hristos] a căutat să dea 
speranţă celor mai neciopliţi și 

nepromiţători, punându-le înaintea 
ochilor asigurarea că pot deveni 
fără pată și fără vină, ajungând să 
dobândească un asemenea caracter 
care să-i descopere ca fii și fiice ale 
lui Dumnezeu.” 31

Studiile au revelat că în momen-
tele în care o persoană este plină de 
credinţă, numărul celulelor albe din 
sânge și al substanțelor responsabile 
cu imunitatea corpului din sistemul 
circulator crește. Un efect contrar se 
întâlnește ori de câte ori manifes-
tăm îndoială și o atitudine negativă. 

7. RUGĂCIUNEA. Când ne 
rugăm cu credinţă, o Putere mai 
înaltă răspunde strigătului omenesc, 
declanșând în corp și creier o serie de 
schimbări psihologice și chimice ne-
cesare pentru vindecare. Dumnezeul 
cel Atotputernic umple creierul și 
corpul cu energie și vindecare supra-
naturală. În actul rugăciunii, neuronii 
cu sarcină electrică ai creierului sunt 
încărcaţi cu un curent ceresc. 

8. BINEFACEREA ȘI SACRI-
FICIUL DE SINE. Cercetările 
au demonstrat că persoanele care 
dăruiesc altora trăiesc mai mult 
decât acei care primesc servicii și 
daruri. Longevitatea este partea ce-
lor care se sacrifică pe sine și îi ajută 
pe alţii. „Prin contrast, preocuparea 
de sine duce la depresie, în timp ce 
prin ajutarea altora ne eliberăm de 
preocuparea de sine (cu problemele 
proprii) deoarece ne încurajează 
să împărtășim durerea celorlalte 
fiinţe umane. Devotamentul faţă 
de lucrarea de binefacere – a-i ajuta 
pe cei în nevoie, pe suferinzi și pe 
bolnavi – este conform cu cercetările 
știinţifice, calea cea mai puternică 
de a dobândi o fire plăcută, cel mai 
eficient remediu pentru a învinge 
depresia. Este trist că este și cea mai 
rar folosită!” 32 Aceasta este partea 
fundamentală a soliei sănătăţii pe 
care Domnul ne-a trimis-o prin 
profetul Isaia. (vezi Isaia 58:7-11).

Concluzie
Însușirea vindecătoare a evan-

gheliei: „Când evanghelia este 
primită în puritatea și puterea ei, ea 
aduce vindecarea bolilor datorate 
păcatului.” 33 „Dar pentru voi, care 
vă temeți de Numele Meu, va răsari 
Soarele neprihănirii, și tămăduirea 
va fi sub aripile Lui” (Maleahi 4:2). 

Nimic din ce poate oferi lumea 
aceasta nu poate vindeca o inimă 
zdrobită, nu poate reda pacea sufle-
tului. Faima, geniul sau talentul nu 
pot înveseli o inimă sfâșiată și nici să 
refacă o viață distrusă.

Medicii și lucrătorii din sănă-
tate care au cel mai mare succes nu 
sunt cei care prescriu tratamente 
costisitoare sau care pretind că au o 
soluţie pentru orice caz. Nu sunt cei 
care au diplome eliberate de univer-
sităţi distinse sau cei care lucrează 
în spitale cu renume. Lucrătorii 
din sănătate care au cel mai mare 
succes sunt cei care știu cel mai 
bine cum să le prezinte pacienţilor 
lor pe Creator. Doar El, Cel care a 
creat mașinăria umană, poate da o 
vindecare de durată. 

Hristos este adevăratul Mare 
Medic al omenirii și fără El nu 
există vindecare!
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      e ce sunt îngrijorat? De  
     ce mă enervez? De ce mă  
  simt atât de deprimat?” 
întreabă cel neliniștit. „Soţia mea 
este de vină. Ea mă face să mă simt 
rău,”sau „colegii mei mă enervează.” 
Unii oameni dau vina pentru pro-
blemele lor pe pastor sau pe biserica 
lor, alţii pe împrejurări. „Dacă aș 
avea mai mulţi bani, nu aș mai fi așa 
de neliniștit cu privire la viaţa mea,” 
spune cineva. Realitatea este că atât 
timp cât trăim pe acest pământ, cei 
pe care-i iubim sau cei cu care ne 
asociem nu vor fi perfecţi, și nici 
împrejurările nu vor fi perfecte. În 
consecinţă, trebuie să învăţăm cum 
să trecem, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
peste emoţiile negative.

Dumnezeu ne-a creat după 
chipul Său. El ne-a făcut fiinţe 
spirituale și raţionale, dar El ne-a 
creat de asemenea cu stări emoţio-
nale. În Eden, corpul și mintea lui 
Adam erau în întregime perfecte. 
Toate capacităţile sale erau în 
armonie. Toate emoţiile, cuvintele 
și acţiunile lui erau în conformitate 
cu voinţa Creatorului său. Emoţii 

pozitive, cum ar fi: dragostea, bucu-
ria, curajul, pacea și mulțumirea îi 
umpleau inima. După ce a păcătuit, 
au apărut emoţiile negative -  tea-
ma, vina, ura, mânia, neliniștea, 
nemulţumirea și tristeţea. Cuvântul 
lui Dumnezeu și știinţa dezvăluie 
că emoţiile, pozitive sau negative, 
ne afectează sănătatea fizică, min-
tală și spirituală.

„Legătura existentă între minte 
și corp este foarte strânsă. Când 
una este afectată, suferă și cealaltă. 
Starea minții afectează sănătatea 
mult mai mult decât cred majori-
tatea. Multe dintre bolile de care 
suferă oamenii sunt datorate depre-
siei mentale. Mâhnirea, neliniștea, 
nemulţumirea, remușcarea, vina, 
neîncrederea, toate au tendinţa să 
distrugă forţele vieţii și să aducă 
decădere și moarte.” 1

Pe de altă parte, „curajul, speran-
ţa, credinţa, simpatia, dragostea, 
promovează sănătatea și prelungesc 
viaţa. O minte mulţumită, un spirit 
vesel aduc sănătate corpului și tărie 
sufletului. „O inimă veselă [care se 
bucură] este un bun leac” (Prover-

bele 17:22).” 2 Acesta este motivul 
pentru care inteligenţa emoţională 
(IE) este un subiect fierbinte în 
medicina comportamentală actuală.

Stările	emoționale	ne	
afectează	sănătatea

Ce este atunci inteligenţa 
emoţională? Ea este capacitatea 
unui individ de a identifica, folosi, 
înţelege și gestiona emoţiile sale în 
moduri pozitive. Este abilitatea de a 
recunoaște stările emoţionale la alţii, 
de a coordona relaţiile noastre și de 
a ne motiva în atingerea idealurilor. 
Deci, persoanele cu o IE (inteligență 
emoțională) mare deţin controlul 
asupra simţămintelor și emoţiilor 
lor. Ei sunt cinstiţi, responsabili și 
adaptabili la schimbare în timp ce 
sunt receptivi și cu așteptări rezona-
bile faţă de ei și de ceilalţi.

Ştiinţa dovedește acum ceea ce 
Biblia a scris cu mii de ani în urmă 
– faptul că stresul cronic și emoţiile 
negative pot influenţa declanșarea, 
câtorva boli cum ar fi: cancerul, 
depresia, bolile de inimă, diabetul, 
tuberculoza, artrita reumatoidă, 

Duminică, 2 decembrie 2012 

Liliane Balbach

Starea emoțională și sănătatea

D
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hipertensiunea , diferite tipuri de 
ulcer și SIDA.

Chiar și suferinţele ușoare cum 
ar fi durerile de cap, alergiile, răce-
lile obișnuite, erupţiile cutanate și 
guta sunt influenţate de stres și de 
emoţiile noastre.

„În timp ce mâhnirea și neliniș-
tea nu pot îndrepta nici o nenoro-
cire, ele pot aduce mari prejudicii; 
însă veselia și speranţa, în timp 
ce înseninează cărarea altora, 
‚sunt viaţă pentru cei ce le găsesc, 
și sănătate pentru tot trupul lor’ 
(Proverbele 4:22).” 3 Mai jos este 
prezentată o listă cu câteva studii 
care arată relaţia dintre stările 
emoţionale și boală.

DURERE CRESCUTĂ – 
Femeile cu  sau fără fibromialgie 
suferă dureri ca urmare a gândurilor 
triste și mânioase.

CANCER – Emoţiile negative 
reprezintă un factor de risc în ceea 
ce privește declanșarea cancerului. 
Un studiu din China a descoperit 
că trăirea emoţiilor negative s-a 
aflat printre principalii factori de 
risc în cancerul de colon, alături de 
dietă, predispoziţia familială și boli 
anterioare ale tractului digestiv. 5

ATACUL CEREBRAL – Mâ-
nia și alte stări emoţionale negative 
pot reprezenta factorii declanșatori 
ai unui atac cerebral. Există șanse 
foarte mari ca oamenii care au 
suferit un atac cerebral să fi fost 
mânioși sau să fi suferit de alte stări 
emoţionale negative cu două ore 
înaintea evenimentului. 6

„A te lăsa cuprins de emoţii 
violente pune în pericol viaţa. Sunt 
mulţi cei care mor datorită unui 
atac de furie sau pasiune. Mulţi se 
educă pe ei înșiși ca să aibă spasme. 
Dacă ar vrea, ei ar putea să împie-
dice apariţia acestora, dar, aceasta 
necesită exercitarea voinţei pentru a 
birui o deprindere greșită.” 7

BOLILE DE INIMĂ – Exis-
tă o puternică legătură între 
declanșarea bolilor de inimă și ni-
velurile crescute de mânie, neliniște 
și depresie. 8

DEPRESIA – Persoanele care 
au suferit de depresie prezintă un 
risc de 10 ori mai mare să moară 
de un alt infarct, la mai puţin de 18 
luni de la primul infarct, decât per-
soanele care nu sunt deprimate. 9

VINDECAREA GREOAIE 
A RĂNILOR – un studiu de la 
Universitatea Ohio a dovedit că 
persoanele care manifestau mai 
puţin control asupra mâniei aveau 
tendinţa de a se vindeca mai greu 
de rănile avute. 10

În timp ce gândurile și stările 
emoţionale negative fac rău sănă-
tăţii, cele pozitive sporesc sănătatea 
și imunitatea. Gândurile și stările 
emoţionale liniștitoare au un efect 
benefic asupra circulaţiei, digestiei, 
mișcărilor intestinale și a menţine-
rii unui echilibru hormonal cores-
punzător. În această categorie de 
stări emoționale se includ: răbdarea, 
dragostea, bucuria, mulţumirea, 
pacea, bunătatea, simpatia și auto-
controlul. Acest tip de activitate 
mentală va intensifica producerea 
de sânge și anticorpi și va întări 
oasele și mușchii. 11

Din această cauză Cuvântul lui 
Dumnezeu ne învaţă în mod repetat 
să fim bucuroși și cu gândire poziti-
vă. „ O inima veselă este un bun leac, 
dar un duh mâhnit usucă oasele” 
(Proverbele 17:22). „O inima veselă 
înseninează fața; dar când inima este 
tristă, duhul este mâhnit.” (Prover-
bele 15:13).  Veselia face bine inimii, 
minţii, dar și oaselor.

„Veselia și o conștiinţă curată fac 
mai mult bine decât medicamentele 
și vor fi un agent eficace în reface-
rea sănătăţii.” 12

Sănătatea	oaselor
De ce sunt oasele atât de im-

portante pentru sănătatea noastră? 
Celulele albe ale sângelui, care sunt 
esenţiale pentru sistemul nostru 
imunitar sunt produse în măduvă. 
Celulele roșii ale sângelui, cele 
care transportă oxigenul vital către 
toate părţile corpului,  sunt și ele 
produse în măduva osoasă. În plus, 
trombocitele, care formează chea-
guri de sânge sunt și ele produse 
acolo. Acesta este motivul pentru 
care Marele nostru Medic ne dă cea 
mai bună reţetă pentru un sistem 
imunitar sănătos: o inimă veselă. 
Cuvintele amabile și plăcute sunt și 
ele implicate în întărirea oaselor și 
a imunităţii. „Cuvintele prietenoase 
sunt ca un fagure de miere, dulci 
pentru suflet și sănătoase pentru 
oase.” (Proverbele 16:24).

Pe de altă parte, păcatul precum 
și amărăciunea, îngrijorarea și 
neliniştea vor avea un efect negativ 
asupra sănătăţii și imunităţii noas-
tre. David spune: „Ai mila de mine, 
Doamne, căci sunt în strâmtorare: 
fața, sufletul și trupul mi s-au topit 
de întristare; mi se sfârșește viața în 
durere, și anii în suspine. Mi s-au 
sleit puterile din pricina fărădelegii 
mele și-mi putrezesc oasele!” (Psal-
mii 31:9, 10).
Biochimia		
și	stările	emoționale

Cum ne afectează stările emo-
ţionale negative corpul? Structura 
biochimică poate afecta modul în 
care ne simţim. O modalitate de a 
schimba structura noastră biochi-
mică este prin consumul de hrană 
nutritivă, sănătoasă și prin mișcare 
făcută în mod regulat. V-aţi gân-
dit însă că gândurile noastre pot 
produce și ele schimbarea structurii 
noastre biochimice? Propoziţiile 
pe care ni le spunem în timp ce 
vorbim cu noi înșine pot efectiv 
modifica comportamentul nostru 
glandular, muscular și neuronal. 
Psihologii descoperă că gândurile 
noastre ne influenţează simţămin-
tele. Însă acest adevăr este cunoscut 
din Cuvântul lui Dumnezeu de mii 
de ani. Înțeleptul ne spune: „Căci 
după cum gândește omul în inima 
sa, așa și este.” (Proverbele 23:7, 
engl.) Deci este clar: „Dacă gându-
rile nu sunt cum trebuie, simţămin-
tele nu vor fi cum trebuie, iar gân-
durile împreună cu simțămintele 
formează caracterul moral.” 13

Concepțiile	greșite
Nu trebuie să fim jucăria 

propriilor noastre stări emoţio-
nale. Cuvântul lui Dumnezeu are 
mijloacele prin care să ne ajute să 
tratăm tristeţea, îngrijorarea, teama, 
mânia și să ne dea puterea de a avea 
bucurie, pace și dragoste. 

La baza comportamentului nos-
tru stă în mare parte sistemul nostru 
de credinţă. Simţămintele și emoţiile 
noastre sunt produse de ceea ce ne 
spunem, prin cuvinte și atitudini, 
referitor la circumstanţele în care 
ne găsim. Gândește puţin la ceea 
ce-ţi vei spune. Dacă-ţi vei spune că 
fratele de la biserică este împotriva 
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ta, vei crede aceasta indiferent dacă 
este un adevăr sau nu, și atunci îl 
vei trata ca pe un dușman. Ceea 
ce ne spunem nouă înșine poate fi 
fie un adevăr fie o minciună. De 
obicei, concepţiile greșite apar ca 
fiind adevărate pentru persoana care 
continuă să și le repete. Apostolul 
Iacov ne spune însă unde își are ră-
dăcina dialogul destructiv cu sine: „ 
Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, 
ci este pământească, firească, dră-
cească. Căci acolo unde este pizmă 
și duh de ceartă, este tulburare și 
tot felul de fapte rele.” (Iacov 3:15-
16). Concepțiile greșite pe care ni 
le tot repetăm vin direct de la tatăl 
minciunii. Firea noastră le acceptă 
fără a le pune la îndoială, și apoi, 
asemenea unei mâncări stricate, 
aceste cuvinte ce reprezintă o otravă 
mentală, dau naștere la emoţii 
extrem de dureroase și vătămătoa-
re. Această dietă mentală formată 
din toxine ne poate ucide dacă nu 
luptăm împotriva lor prin puterea 
lui Dumnezeu.

O altă modalitate de a ne otrăvi 
mintea este aceea de a citi romane, 
de a folosi necorespunzător inter-
netul, de a viziona filme sau alte 
producţii video care agită mintea, 
produc stări emoţionale negative și 
duc la o imaginaţie bolnavă. Inspi-
raţia ne spune: „Astăzi, în azilele de 
nebuni se află mii de persoane a că-
ror minte s-a dezechilibrat datorită 
citirii de romane, ceea ce a dus la 
construirea de castele imaginare și 
la sentimentalism bolnăvicios.” 14

„Nu există în ţara noastră o 
influenţă mai puternică ce duce la 
otrăvirea imaginaţiei, distrugerea 
impresiilor religioase, și la tocirea 
gustului pentru plăceri liniștite și 
pentru realităţile serioase ale vieţii 
așa cum sunt distracţiile teatrale. 
Dragostea pentru aceste scene crește 
cu fiecare vizionare, așa cum crește 
dorinţa după băuturi ameţitoare 
odată cu folosirea acestora. Singura 
cale sigură este de a renunţa cu totul 
la teatru, circ și la oricare alte locuri 
dubioase de distracţie.” 15

Cea mai bună carte, care va pro-
duce o minte sănătoasă și stări emo-
ţionale echilibrate, care ne va ajuta 
să avem o judecată sănătoasă, care ne 
va încuraja, care ne va da adevărata 
bucurie și pace, este Biblia. Ieremia 

spune: „Când am primit cuvintele 
Tale, le-am înghițit; cuvintele Tale 
au fost bucuria și veselia inimii mele, 
căci după Numele Tău sunt numit, 
Doamne Dumnezeul oștirilor!” 
(Ieremia 15:16). „Biblia este cartea 
cărţilor. Îţi va da viaţă și sănătate. Ea 
aduce liniștirea nervilor și dă tărie 
minţii și principii ferme.” 16 Dragă 
prietene, cât timp petreci citind 
Cuvântul lui Dumnezeu comparativ 
cu alte lecturi?

În consecinţă, dacă vrem să ne 
controlăm simţămintele și acţiunile, 
trebuie să începem prin a elimina 
toată hrana otrăvitoare din dieta 
noastră mentală și să ne hrănim 
cu Cuvintele Vieţii din ceruri. Isus 
ne-a spus cum putem face aceasta: 
„Veți cunoaște adevărul, și adevă-
rul vă va face slobozi” (Ioan 8:32). 
Adevărul din Cuvântul lui Dum-
nezeu, dacă este studiat și ascultat, 
va da în vileag concepţiile noastre 
greșite și ne va ajuta să ne eliberăm 
de amărăciune, tristeţe, resentiment, 
mânie, furie, teamă, sensibilitate 
excesivă și suspiciune extremă. 

Gândurile noastre preced 
simţămintele și stările noastre 
emoţionale. Așa că, atunci când ne 
hrănim zilnic mintea din Cuvân-
tul lui Dumnezeu, vom putea să 
ne controlăm gândurile, emoţiile 
și acţiunile. Există trei etape în a 
dobândi o gândire pozitivă și a fi 
bucuroși în Domnul:

• Trebuie să identificăm concep-
ţiile greșite pe care le avem

• Trebuie să le îndepărtăm
• Trebuie să înlocuim concepţiile 

greșite cu adevărul.
Iată câteva exemple de concepţii 

greșite și modul în care le putem 
înlocui cu adevărul.

MIT: Sunt întotdeauna îngrijo-
rat şi frustrat.

ADEVĂR: Voi așeza orice în-
grijorare asupra lui Isus pentru că 
El poate să o rezolve. Apoi îi voi 
mulțumi pentru că mi-a răspuns 
la rugăciune și voi coopera cu El. 
„Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în 
orice lucru, aduceți cererile voastre 
la cunoștința lui Dumnezeu, prin 
rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. 
Şi pacea lui Dumnezeu, care 
întrece orice pricepere, vă va păzi 
inimile și gândurile în Hristos 
Isus” (Filipeni 4:6, 7).

MIT: Eu mă rog pentru ierta-
rea păcatelor, dar nu simt că Isus 
m-ar auzi.

ADEVĂR: „Să așteptăm până 
când simţim că suntem curăţiţi? 
Nu, Hristos a promis că: „Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credin-
cios și drept ca să ne ierte păcatele 
și să ne curețe de orice nelegiuire” 
(1 Ioan 1:9)... nu trebuie să aștepţi 
să ai emoţii minunate înainte să 
crezi că Dumnezeu te-a auzit; nu 
simţământul trebuie să fie criteriul 
tău, căci stările emoţionale sunt la 
fel de schimbătoare ca vremea.” 17

MIT: Mă tem că boala de cancer 
de care suferă soţia mea nu va răs-
punde la tratament şi că va muri.

ADEVĂR: Ea primește cel mai 
bun tratament, iar noi facem tot ce 
putem pentru a folosi remediile natu-
rale ca să o facem bine. Voi abandona 
cazul ei în mâna Marelui Medic. 
„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh 
de frica, ci de putere, de dragoste și de 
chibzuință” (2 Timotei 1:7).

MIT: Familia noastră are atât 
de multe încercări; nu mai suport 
să vină şi altele.

ADEVĂR: Voi depăși momen-
tul pentru că știu că Dumnezeu 
măsoară fiecare încercare pe care o 
îngăduie să-mi apară în cale și cu 
ajutorul Său voi reuși să o suport 
sau El va găsi o ieșire. „Nu v-a 
ajuns nici o ispită care să nu fi fost 
potrivită cu puterea omenească. Şi 
Dumnezeu, care este credincios, nu 
va îngădui să fiți ispitiți peste pute-
rile voastre; ci, împreuna cu ispita, a 
pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, 
ca s-o puteți răbda.” (1 Corinteni 
10:13).

MIT:Este imposibil să fi fericită 
trăind cu o persoană ca Jack.

ADEVĂR: Pot fi fericită chiar 
dacă Jack nu mă tratează întotdeau-
na cum aș dori. Bucuria mea vine 
de la Domnul. „Îmi vei arăta căra-
rea vieții; înaintea feței Tale sunt 
bucurii nespuse și desfătări veșnice 
în dreapta Ta.” (Psalmii 16:11).

Da,	El	poate!
Noi nu ne putem controla emo-

ţiile, dar Dumnezeu poate! Cum? 
„Nu vă puteţi controla impulsurile, 
emoţiile, așa cum aţi dori; dar vă 
puteţi controla voinţa și puteţi face 
o schimbare totală în viaţa voastră. 
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Predându-vă voinţa lui Hristos, via-
ţa voastră va fi ascunsă cu Hristos 
în Dumnezeu și aliată cu puterea 
care este mai presus de orice puteri. 
Vei primi tăria de la Dumnezeu 
care te va ţine lipit strâns de tăria 
Lui, și o nouă lumină, lumina cre-
dinţei vii, va sta la îndemâna ta.” 18

Când ne predăm voinţa lui 
Hristos, Duhul Său preia contro-
lul asupra noastră și noi primim 
puterea de a ne schimba. Voinţa 
noastră și puterea Sa ne ajută să 
realizăm această experienţă: „Să nu 
vă potriviți chipului veacului aces-
tuia, ci să vă prefaceți, prin înnoi-
rea minții voastre.” (Romani 12:2, 
sublinieri adăugate). „Când Duhul 
lui Dumnezeu ia în stăpânire 
inima, el transformă viaţa. Gându-
rile păcătoase sunt îndepărtate, se 
renunţă la faptele rele; dragostea, 
umilinţa și pacea iau locul mâniei, 
invidiei și luptei. Bucuria ia locul 
tristeţii și înfăţișarea reflectă lumi-
na cerului.”19 Aceasta se întâmplă 
când ne predăm prin credinţă lui 
Dumnezeu. 
Lecții	de	înțelepciune		
și	auto-control

Dacă tocmai ai afla că cineva 
este atât de furios pe soţul tău încât 
este pe cale să-l ucidă împreună cu 
toţi angajaţii săi, cum ai reacţiona? 
Ai înţepeni de teamă? Ai chema 
poliţia sau ai stărui la Dumnezeu 
pentru înţelepciune? Aceasta era 
situaţia căreia trebuia să-i facă faţă 
Abigail. Unul dintre angajaţii so-
ţului ei tocmai îi adusese vestea că 
David se apropia cu aproape patru 
sute de oameni pentru a-l ucide pe 
soţul ei, Nabal și pe toți bărbații din 
gospodăria lor. David și oamenii 
lui se aflau în pustia Paran și aveau 
mare nevoie de hrană și provizii. 
Deoarece era vremea tunsului oilor 
și o perioadă de ospitalitate, David 
a trimis zece oameni la Nabal, un 
fermier bogat, să ceară ceva de 
mâncare. David se așteptase la un 
răspuns binevoitor ca mulţumire 
pentru bunătatea pe care o arătase 
slujitorilor lui Nabal și turmelor 
lor. Nabal, însă, a răspuns brutal 
tinerilor: „Cine este David? Şi cine 
este fiul lui Isai?...  Şi să-mi iau eu 
pâinea, apa și vitele mele, pe care 
le-am tăiat pentru tunzătorii mei, și 

să le dau unor oameni care sunt 
de nu știu unde?” (1 Samuel 
25:10, 11). Nabal era „aspru 
și rău în faptele lui” (versetul 
3). Un om avar este grosolan,  
lipsit de maniere și egoist.

Când tinerii s-au întors cu 
mâna goală, mânia lui David a 
izbucnit asemeni unui vulcan. 
Luându-și sabia a poruncit 
oamenilor săi să-l urmeze, fiind 
gata să-l pedepsească pe Nabal 
care îi respinsese cererea. Mânia! 
Răzbunarea! Era David cel care 
acţiona, astfel, omul după inima lui 
Dumnezeu? „Această acțiune im-
pulsivă îi era mai degrabă caracteris-
tică lui Saul decât lui David, însă fiul 
lui Isai mai trebuia să înveţe lecţiile 
răbdării în școala suferinţei.” 20

Ce concepţii greșite își spunea 
David? Poate că își spunea că „dacă 
nu primea hrană chiar atunci el și 
oamenii lui urmau să moară.” El ui-
tase de adevărurile scrise de el cum că 
Dumnezeu are grijă de toate nevoile 
lui. El a pierdut o șansă uriașă de a 
exercita credinţa și de a vedea modul 
în care Dumnezeu deschide ferestre-
le cerului pentru el și oamenii lui.

Cine să-l împiedice pe David să 
nu săvârșească un omor? Dumnezeu 
a folosit-o pe Abigail, „o femeie cu 
judecată”. Unul dintre servitorii lui 
Nabal i-a spus despre bunătatea de 
care dăduse dovadă David faţă de 
ei, despre cererea lui David și despre 
refuzul lui Nabal de a-i ajuta. David 
se afla pe drum cu armata sa gata 
să-l ucidă pe Nabal și pe cei din casa 
lui. Abigail a acţionat repede și cu 
mare înţelepciune. Ea nu s-a panicat 
de frică. Cred că s-a rugat pentru 
înţelepciune și a avut credinţa că 
Dumnezeu îi va proteja familia dacă 
ea își făcea partea. 

Fără să spună soțului ei, Abigail 
a trimis lui David o mare cantitate 
de hrană prin servitorii ei. Probabil 
că avea o magazie bine aprovizio-
nată pentru a putea trimite  două 
sute de pâini, două burdufuri cu 
vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri 
de grâu prăjit, două sute de turte 
de smochine și o sută de legături 
de stafide. Apoi s-a urcat pe un 
măgar și a plecat în întâmpinarea 
lui David. Când l-a văzut pe David, 
s-a dat jos de pe măgar și s-a aple-
cat până la pământ înaintea lui.

• Abigail i s-a adresat lui David 
cu respect şi supunere. L-a nu-
mit „domnul meu” de 14 ori. 

• Ea a dat vina pe ea însăşi, nu pe 
soțul ei şi a cerut iertare.

• Ea a folosit cuvinte amabile 
pentru a-l face pe David să 
renunţe la crimă.

„Folosind cuvinte amabile 
[Abigail] a încercat să îmbuneze 
simţămintele lui iritate și a pledat 
înaintea lui în favoarea soţului ei. 
Fără nici un fel de ostentaţie sau 
mândrie, ci plină de înţelepciunea și 
de dragostea lui Dumnezeu, Abigail 
a dat pe faţă marele devotament pe 
care-l avea faţă de căminul ei; ea i-a 
explicat lui David că purtarea lipsită 
de amabilitate a soţului ei nu repre-
zenta un act premeditat împotriva 
lui ca un afront personal, ci că pur 
și simplu era izbucnirea unei firi 
nefericite și egoiste.” 21

• Abigail nu şi-a asumat succesul.
„ ‚Acum, domnul meu, viu este 

Domnul și viu este sufletul tău, că 
Domnul te-a oprit să verși sânge 
și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii 
tăi, cei ce vor răul domnului meu, să 
fie ca Nabal!’ (versetul 26). Abigail 
nu și-a asumat succesul de a-l face 
pe David să renunțe la fapta lui 
pripită, ci a dat lui Dumnezeu slava 
și onoarea.” 22

• Abigail i-a sugerat lui David ce 
trebuia să facă.

„ ‚Iartă, te rog, vina roabei tale, 
căci Domnul va face domnului meu 
o casă trainică; iată, căci domnul 
meu poartă războaiele Domnului, 
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și niciodată nu va fi răutate în tine’. 
(versetul 28). Abigail a sugerat 
acţiunile pe care trebuia să le facă 
David. El trebuia să ducă luptele 
Domnului. El nu trebuia să caute să 
răzbune afronturi personale, chiar 
dacă era persecutat ca trădător.” 23

De unde primise Abigail o astfel 
de înţelepciune? Cum de știuse să 
răspundă pe loc cu atâta inteligen-
ţă? „Evlavia lui Abigail, asemenea 
parfumului unei flori, emana din 
interior în mod inconștient pe faţa, 
cuvintele și acţiunile ei. Duhul Fiu-
lui lui Dumnezeu se găsea în sufletul 
ei. Vorbirea ei, dreasă cu har și plină 
de bunătate și pace, a răspândit o 
influenţă cerească... ‚Ferice de cei 
împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii 
ai lui Dumnezeu!’ (Matei 5:9). Bine 
ar fi să existe cât mai multe femei ca 
aceasta în Israel care să domolească 
simţămintele iritate, să împiedice 
faptele pripite și să reprime mari rele 
prin cuvinte calme și înţelepciune 
bine îndreptată.” 24

Dar David? În timp ce asculta 
argumentele înţelepte și mustrările 
acestei femei credincioase, el și-a 
venit în fire „și a început să tremure 
gândindu-se la urmările pe care le-ar 
fi putut avea fapta lui pripită... Patima 
lui David s-a liniștit sub influenţa 
și argumentele ei. El s-a convins că 
procedase neînțelept și că pierduse 
controlul propriei fiinţe.” 25 David 
i-a dat slavă lui Dumnezeu pentru 
că a trimis-o pe Abigail să-i dea un 
sfat înțelept. „Cu o inimă umilă el 
a primit mustrarea, după cuvintele 
sale: „Lovească-mă Cel neprihănit, 
căci lovirea Lui îmi este binevenită; 
pedepsească-mă, căci pedeapsa Lui 
este ca untdelemnul turnat pe capul 
meu.” (Psalmii 141:5). El a mulţumit 
și a binecuvântat-o pentru sfaturile 
bune date de ea. Sunt mulţi care, 
atunci când sunt mustraţi, cred că 
este lăudabil să primească mustrarea 
fără să se enerveze; însă, cât de puţini 
sunt cei care primesc mustrarea cu 
recunoștință din inimă și îi binecu-
vântează pe cei care caută să-i salveze 
de la urmarea pe un drum greșit.” 26

Nabal era cu totul inconștient 
de nebunia vorbelor și faptelor 
sale, și de faptul că fusese atât de 
aproape de moarte. Când Abigail 
s-a întors acasă, el era beat și petre-
cea ca domn al casei sale. În mod 
înţelept Abigail nu i-a spus nimic 

despre întâmplările zilei. Când s-a 
făcut dimineață, Nabal s-a tre-
zit cu capul mai limpede și astfel 
Abigail l-a informat cu privire la 
evenimentele din ziua anterioară. 
Culoarea i-a dispărut din obraji 
când și-a dat seama de dimensiu-
nile nebuniei sale. Textul ne spune 
că „i-a murit inima și s-a făcut ca 
o piatra” (versetul 37). Probabil că 
a suferit un infarct. Zece zile mai 
târziu Domnul l-a lovit pe Nabal 
și el a murit. Această întâmplare 
uluitoare ne învață despre modul 
în care concepţiile greșite ale lui 
David aproape l-au făcut să comită 
o crimă. Înţelepciunea și curajul lui 
Abigail în această situație, care pu-
nea vieţi în pericol, a dovedit că ea 
era mai puternică decât un general 
de armată. Ea și-a salvat casa și i-a 
împiedecat pe David și pe oamenii 
lui să verse sânge. Abigail a fost o 
adevărată fiică a lui Hristos, asu-
mându-și o vină pentru ceva ce nu 
a făcut, cerând iertare pentru păcate 
pe care nu le-a comis și aducând 
jertfe de pace. Fie ca Domnul să ne 
dea înţelepciunea ei, firea ei bună și 
auto-controlul de care avem și noi 
nevoie așa încât să devenim făcători 
de pace în căminul nostru, la locul 
de muncă și în bisericile noastre!

Astăzi	este	o	nouă	zi
Dragi fraţi și surori, 

conștientizăm oare că fluctuaţiile 
emoţiilor noastre rănesc inima lui 
Hristos? „Copiii lui Dumnezeu nu 
trebuie să fie supuși simţămintelor 
și emoţiilor. Când acestea fluctuea-
ză între speranţă și teamă inima lui 
Hristos este rănită, deoarece El le-a 
dat dovezi de netăgăduit cu privire 
la dragostea Sa. El dorește ca ei să 
fie întemeiaţi, întăriţi și stabiliţi 
în credinţa cea sfântă. Când ei fac 
lucrarea pe care El le-a dat-o s-o 
facă, atunci inimile lor vor deveni 
în mâinile Lui asemenea unor harfe 
sfinte ale cărei coarde vor înălţa 
laudă și mulţumire Celui trimis 
de Dumnezeu pentru a îndepărta 
păcatele lumii.” 27

Cum au fost gândurile și emo-
ţiile tale dragă cititorule? Ce fel de 
muzică produce mintea ta – melodii 
armonioase de recunoștinţă și laudă, 
bucurie , mulţumire și încredere? 
Sau ai permis ca sunetele discor-
dante ale îngrijorării, tristeţii, furiei, 

temerii și nemulţumirii să pună stă-
pânire pe viaţa ta și să distrugă harfa 
sfântă pe care ţi-a dat-o Dumnezeu?

Astăzi poate fi o nouă zi. Astăzi 
putem să schimbăm componenţa 
chimică a creierului și să începem să 
ne refacem sănătatea mentală, fizică 
și spirituală. Astăzi putem alege să ne 
hrănim mințile cu cea mai bună hra-
nă organică – Cuvântul lui Dumne-
zeu! Putem respinge hrana otrăvitoa-
re pe care Satana și mass-media ne-o 
servește. Predându-ne viaţa lui Hris-
tos, în fiecare zi și fiecare oră, putem 
avea o atitudine pozitivă indiferent 
de circumstanţe. Putem experimenta 
și noi asemenea apostolului adevă-
rata bucurie. „Bucurați-vă totdeauna 
în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!” 
(Filipeni 4:4).

Trimiteri:
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2 Idem.
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5 Chinese Journal of Clinical Oncology,  
  vol. 1, 2004 – vol. 5, 2008.
6 Science Daily, 21 Decembrie 2004.
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  pg. 519 engl.
8 American Journal of Cardiology,  
  15 Octombrie 2003; 92(8):901-6.
9 Circulation, 15 Februarie 1995;   
   91(4):999-1005.
10 Brain, Behavior and Immunity,  
  8 Decemberie 2007.
11 Thrash, Agatha, M.D., Counseling Sheets.
12 Viața mea astăzi, pg. 177 engl.
13 Solii către tineret, pg. 92 engl.
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24 Idem, pg. 667.
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27 Mărturii pentru predicatori, pg. 518,  
   519 engl.
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          n vremurile trecute mulţi  
                 au fost luaţi în râs și  
 batjocoriţi pentru că au afir- 
       mat că obiceiurile alimentare 
greșite ar putea produce boală. As-
tăzi, chiar și pentru unele persoane 
cu o gândire convenţională, benefi-
ciile nutriţiei și dietei în prevenirea 
bolilor sunt încă privite cu dispreţ, 
ca neimportante. Cu toate acestea, 
între cei care lucrează în industria 
alimentară și sănătate, alegerile 
corecte în ce privește dieta sunt 
considerate a fi temelia unei bune 
sănătăţi a societăţii de astăzi. În 
secolul trecut, datorită progresului în 
ceea ce privește igiena, epidemiile de 
boli infecţioase au scăzut dramatic. 
Astăzi trebuie să facem faţă unui 
atac de altă natură: un atac pentru 
care lumea nu este pregătită, și cu 
toate acestea, este unul care a fost 
profetizat poporului lui Dumnezeu 
cu mult timp în urmă. 

Care sunt cauzele epidemiilor 
moderne care străbat lumea? Să citim 
mai întâi profeţia: „Boala și suferinţa 
prezentă pretutindeni se datorează 
în mare parte greșelilor obișnuite cu 
privire la dietă.” 1 Conform afirmaţiei 
lui Ellen White majoritatea bolilor 
cu care luptăm acum sunt produse de 
dietă și de stilul de viaţă, mai degrabă 
decât boli infecţioase.

Remarcaţi următoarea afirma-
ţie postată pe pagina de internet a 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS), pe 20 iunie 2011: „Cele 
patru boli necontagioase principa-
le – bolile cardiovasculare, cancerul, 
bolile cronice de plămâni și diabetul 

ca fiind datorate unei diete 
sărăcăcioase și obiceiurilor 
greșite în ce privește stilul 
de viaţă, exact așa cum 
explică Spiritul Profetic. 
Factorii de risc cei mai 

importanţi sunt legaţi de 
modul în care fiinţa umană 

își tratează corpul. Dacă o per-
soană inspiră amestecul de otrăvuri 
conţinute de tutun, dacă persoana 
nu practică nici o formă de mișcare 
fizică, dacă aceasta bea amalgamul 
de otrăvuri conţinute în alcool și 
dacă consumă hrană nesănătoasă, 
slab nutritivă, chiar vătămătoare, 
atunci, rezultatul sigur este îmbol-
năvirea de o boală fatală. Toţi acești 
factori de risc derivă din alegerea 
individului cu privire la modul în 
care-și tratează corpul. Persoana ale-
ge să fumeze, persoana alege să nu 
facă mișcare, persoana alege să bea 
alcool și persoana alege să consume 
mâncare de proastă calitate (junk 
food). În acest caz, pe cine poate 
da acea persoană vina pentru boala 
care produce invaliditatea? – Doar 
pe ea și pe lipsa de respect de sine 
și auto-control. Remarcaţi modul 
în care Spiritul Profetic a prevăzut 
chiar această situaţie, și modul în 
care Dumnezeu își cheamă poporul 
la un standard elevat comparativ cu 
cel al celorlalţi oameni. „În lumina 
care mi s-a dat cu atât de mult timp 
în urmă (1863), mi s-a arătat că 
necumpătarea va predomina în lume 
într-o măsură alarmant de mare, și 
că fiecare membru al poporului lui 
Dumnezeu trebuie să ia o decizie 
serioasă în ceea ce privește reforma-
rea obiceiurilor și practicilor.” 2

Principalii	factori	de	risc	
în	ce	privește	boala

Ar fi lipsit de înţelepciune să 
afirmăm că orice caz de boală se da-
torează obiceiurilor deficitare în ce 
privește stilul de viaţă. În definitiv, 

Miercuri,	5	decembrie	2012

– ucid trei din cinci oameni pe glob 
și produc mari probleme socio-eco-
nomice în toate ţările, în special în 
ţările în curs de dezvoltare.” Şaizeci 
la sută din populaţia lumii moare 
din cauza acestor patru boli ne-
contagioase. Pe 27 aprilie 2011, un 
raport al OMS afirma: „Astăzi bolile 
necontagioase sunt cauza principală 
a multor decese și acestea sunt astăzi 
în creștere... În 2008, 36,1 milioane 
de oameni au murit din cauza unor 
boli cum ar fi bolile de inimă, como-
ţiile cerebrale, bolile cronice de plă-
mâni, cancere și diabet.” Directorul 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a 
declarat: „Pentru unele ţări nu este 
deloc exagerat să descriem această 
situaţie ca fiind un dezastru iminent, 
un dezastru pentru sănătate, pentru 
societate și mai ales pentru econo-
miile naţionale.” În același raport, 
OMS vorbește despre factori de risc 
majori pentru aceste boli ucigașe 
principale. „Aceste patru grupe de 
boală sunt răspunzătoare de apro-
ximativ 80% din toate decesele 
[cauzate de boli molipsitoare] și au 
în comun aceiași factori de risc: 
1. Folosirea tutunului
2. Inactivitatea fizică
3. Folosirea vătămătoare a alcoolului
4. O dietă de proastă calitate.”

Diabetul, cancerul, bolile cronice 
de plămâni, bolile de inimă nu sunt 
contagioase, nu se transmit de la 
altcineva. Toţi acești mari ucigași 
ai omenirii au în comun un lucru:  
aparţin bolilor datorate stilului de 
viaţă. Aceste boli sunt recunoscute 

VEGETARIANISMUL 
ÎN SOCIETATEA DE ASTAZI

Alisdair Pow

Î
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chiar și marii bărbaţi ai lui Dumne-
zeu, cum ar fi Iov și Ilie, au suferit 
de boli care nu pot fi atribuite unor 
astfel de cauze. Cu toate acestea, 
pana inspiraţiei spune limpede că 
există lucruri pe care le putem face 
– factori pe care-i putem controla 
– care au un impact enorm asupra 
probabilității de a suferi de anumite 
boli des întâlnite. Să examinăm pe 
scurt modul în care Domnul i-a 
descoperit lui Ellen White, cu mult 
înainte ca știinţa să o facă, cei trei 
factori de risc mortal majori.

1.	Folosirea	tutunului
„Tutunul este una dintre otră-

vurile cele mai înșelătoare și vătă-
mătoare, producând efecte excitante 
și apoi paralizante asupra nervilor 
corpului. Este cu atât mai periculos 
cu cât efectele avute asupra organis-
mului sunt treptate și abia percep-
tibile la început. Mari mulţimi de 
oameni au căzut victime efectelor 
sale otrăvitoare. Cu siguranţă că s-au 
sinucis prin această otrăvire lentă.” 3

2.	Inactivitatea	fizică
„Lipsa activităţii fizice este cauza 

multor boli. Mișcarea fizică accele-
rează și egalizează circulaţia sânge-
lui, dar în cazul inactivităţii, sângele 
nu circulă liber și nu au loc schim-
burile la care el ia parte care sunt 
atât de necesare vieţii și sănătăţii.” 4

3.	Folosirea	vătămătoare	
a	alcoolului

„An de an sunt consumate 
milioane peste milioane de litri de 
băuturi ameţitoare. Milioane și mili-
oane de dolari sunt cheltuiţi pentru 
a cumpăra nefericire, sărăcie, boală, 
degradare, poftă, delicvenţă și moar-
te. De dragul câștigului, vânzătorul 
de alcool împarte victimelor sale 
substanţa care pervertește și distruge 
mintea și corpul.” 5

4.	O	dietă	de	proastă		
calitate

Să studiem acum cel de-al patrulea 
factor de risc principal care afectează 
aproximativ două treimi din popula-
ţia globului, o dietă sărăcăcioasă. Nu 
toţi oamenii fumează, nu tuturor le 
lipsește activitatea fizică și nu toţi beau 
alcool, dar cel de-al patrulea factor 
de risc afectează întreaga omenire 
pentru că toţi consumă hrană. Acesta 
este motivul pentru care hrana pe 

care o consumăm devine principalul 
factor de risc în determinarea stării de 
boală sau sănătate. Hrana pe care o 
consumăm fie promovează o sănătate 
bună, fie duce la boli de toate felurile. 
Să analizăm o altă afirmaţie intere-
santă , o recomandare a Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii pentru populația 
actuală.  Ea conţine recomandări lega-
te de nutriţie pentru o dietă sănătoasă 
și avertismente cu privire la hrana 
care va produce diferite boli. „O dietă 
nesănătoasă este unul dintre principa-
lii factori de risc pentru o mulţime de 
boli cronice între care se includ: bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul 
și alte boli legate de obezitate. În 
recomandările specifice pentru o dietă 
sănătoasă se includ: consumul a cât 
mai multor fructe, legume, zarzavaturi, 
fructe oleaginoase și cereale; reducerea 
sării, zahărului și a grăsimilor. Este de 
asemenea recomandabil să se aleagă 
grăsimile nesaturate în locul grăsimi-
lor saturate și să se încerce eliminarea 
acizilor grași trans.”

Experţii de frunte în domeniul 
sănătăţii din întreaga lume au făcut 
recomandări clare pentru popula-
ţia lumii de pretutindeni. Nu are 
importanţă dacă locuim în emisfera 
de nord sau în cea de sud, că locuim 
într-o ţară din lumea a treia sau într-
una îmbelșugată din lumea vestică, 
nu contează vârsta, rasa, culoarea sau 
situaţia în care ne aflăm – principiile 
de bază rămân aceleași. În afirmaţia 
de mai sus referitoare la recomandă-
rile cu privire la dietă nu se face nici 
o menţiune la cărnuri, cum ar fi cele 
de porc, vacă, miel, pui sau pește, și 
nu sunt menţionate nici produse cum 
ar fi laptele, brânza, iaurtul, smântâna 
și nici chiar ouăle. Singura gamă de 
alimente recomandată pentru un 
consum sporit include fructe, legume, 
zarzavaturi, fructe oleaginoase și cere-
ale. În consecinţă, hrana cea mai bună 
recomandată de Organizaţia Mon-
dială a Sănătății se găsește într-un 
regim vegan sau vegetarian. Aceasta 
îmi amintește de câteva afirmaţii din 
Spiritul Profetic de care poporul ad-
vent ar trebui să ţină seamă: „Pentru 
a afla care este hrana cea mai bună, 
trebuie să studiem planul original al 
lui Dumnezeu pentru dieta omului. 
El, Cel care l-a creat pe om, Cel 
care-i înţelege necesităţile, i-a dat lui 
Adam hrana... Cereale, fructe, nuci 
și legume constituie hrana aleasă de 
Creatorul nostru pentru noi.” 6  

Cu mult înainte ca lumea să înceapă 
să se gândească la tipul de hrană care 
poate asigura prevenirea bolilor, Dom-
nul descoperise deja aceasta prin Ellen 
White. Domnul a afirmat că o dietă 
vegană, vegetariană conţine cele mai 
bune alimente pentru a preveni bolile 
și moartea în aceste zile de pe urmă.

Remarcați dieta aleasă pe care 
Domnul o dorește pentru poporul 
Lui: „În mod repetat mi s-a ară-
tat că Dumnezeu încearcă să ne 
conducă înapoi , pas cu pas, la planul 
Său original – ca omul să trăiască 
consumând doar produsele naturale 
ale pământului. Cei care așteaptă 
venirea Domnului vor renunţa în 
cele din urmă la consumul de carne; 
mâncarea de carne va înceta să mai 
facă parte din dieta lor... mai ales 
toţi cei care au legătură cu instituţi-
ile noastre de sănătate, trebuie să se 
educe ca să trăiască doar cu fructe, 
cereale, și legume. Dacă trăim din 
principiu conform acestor precepte, 
dacă  în calitate de reformatori creș-
tini ne educăm gustul și ne adaptăm 
dieta la planul lui Dumnezeu, atunci 
vom putea avea o influenţă mare 
asupra altora în această chestiune, 
ceea ce va fi plăcut Domnului. „ 7

„Să facem schimbări inteligente 
în simplificarea dietei noastre. Prin 
providenţa lui Dumnezeu, fiecare 
ţară produce hrană care are sufici-
ente substanţe nutritive necesare 
refacerii organismului.” 8 Cea mai 
mare parte din dieta noastră ar 
trebui să fie reprezentată de o gamă 
largă de fructe, legume, zarzavaturi, 
cereale, fructe oleaginoase și semin-
ţe; deoarece în aceste alimente găsim 
vitalitatea necesară vieţii.
Lucruri	de	care	trebuie		
să	ținem	cont

Ce s-ar întâmpla dacă poporul lui 
Dumnezeu ar adopta o dietă vege-
tariană atât de simplă? Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii ne spune că 
ne-am reduce riscul de a muri de 
boli majore cum ar fi bolile de inimă, 
cancere, boli de plămâni și diabet. 
Ce a spus Domnul? „Mi s-a arătat 
că necumpătarea va cuprinde lumea 
într-o măsură alarmantă, și că fiecare 
membru al poporului lui Dumnezeu 
trebuie să ia o poziţie înaltă în ce pri-
vește reforma în obiceiuri și practici...

Mi s-a arătat că Dumnezeu va da 
poporului Său păzitor al poruncilor o 
dietă mai bună, și, că pe măsură ce ei 
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vor primi aceasta, bolile și suferinţele 
lor vor fi mult ameliorate. Mi s-a ară-
tat că această lucrare va progresa.” 9

Dumnezeu în dragostea și mila 
Sa a dăruit poporului advent cel mai 
important medicament care s-ar 
putea descoperii vreodată: o dietă 
care previne bolile. Marea refor-
mă sanitară reprezintă principiul 
de bază în alinarea milioanelor și 
milioanelor de cazuri de suferinţă și 
boală. O sănătate bună nu se găsește 
într-o sticluţă cu pastile, nici într-o 
seringă, ci Domnul spune că putem 
găsi o sănătate bună chiar în hrana 
pe care El a creat-o pentru corpurile 
noastre. Lumea medicală cheltuiește 
miliarde de dolari anual în căuta-
rea de tratamente și leacuri pentru 
boală. Mii și mii studiază pentru a 
deveni oameni de știinţă, cercetători, 
chimiști, doctori, în încercarea de 
a găsi tratamente minune pentru 
bolile care afectează omenirea într-o 
măsură așa de mare. Însă, cu toate 
eforturile, tot mai mulţi oameni se 
îmbolnăvesc anual de boli de inimă, 
cancere, diabet sau boli de plămâni.

Lumea este foarte interesată să 
afle cele mai recente descoperiri și 
realizări din medicina alopată. Din 
nefericire, nimeni nu dorește să as-
culte sfaturile unei femei lipsite de 
educaţie, care nu a studiat niciodată 
în viaţa ei ceva legat de medicină 
sau chimie. Nimeni nu vrea să ia 
aminte la cineva – care a trăit cu 
mult înainte ca termenii de „vitami-
nă” și „ antioxidanţi” să fie cunoscuți 
– care să spună că Dumnezeu a pus 
acest miraculos tratament nu într-o 
pastilă, ci într-un măr, un cotor de 
broccoli, într-o migdală, o boabă de 
fasole, într-o sămânță de susan sau 
într-o boabă de porumb. Vita-
minele, mineralele, antioxidanţii, 
enzimele, substanţele chimice care 
previn bolile au fost de fapt create 
cu mult timp în urmă, sunt deja 
create și cercetate, sunt deja produ-
se pentru piaţă și puse în sticluţe 
și borcănele pentru larg consum. 
Se numește hrană; buna hrană 
vegetariană ce a existat dintotdea-
una! Ştiinţa nu face altceva decât 
să descopere ceea ce Dumnezeu a 
creat deja! În hrană există un lucru 
unic dat de Dumnezeu pe care o 
pastilă din farmacie nu-l poate da 
niciodată: puterea de viaţă. Hrana 
dată de Dumnezeu este plină de o 
abundenţă de substanţe nutritive 

care protejează împotriva bolilor de 
orice fel. Bolile de orice fel nu sunt 
rezultatul faptului că Dumnezeu nu 
a asigurat suficientă hrană nutritivă, 
ci adesea sunt rezultatul faptului 
că omenirea nu vrea să consume 
această hrană.

Un alt avertisment dat de Or-
ganizaţia Mondială a Sănătăţii în 
recomandările sale cu privire la dietă 
a fost acela de a reduce consumul 
de zahăr, sare și grăsimi; mai ales 
de grăsimi saturate și trans (trans 
- grăsimi nesaturate, hidrogenate). 
Dacă suntem sfătuiţi să reducem 
consumul de zahăr și sare, atunci cu 
siguranţă știinţa le privește pe aces-
tea ca hrană care aduce mai degrabă 
boala decât sănătatea. Dacă suntem 
sfătuiți să reducem grăsimile satura-
te, care se găsesc din plin în produ-
sele animale, și grăsimile trans, care 
se găsesc din abundenţă în mâncarea 
prăjită cum ar fi cartofii prăjiți, și 
alte produse fast food, atunci, este 
clar că, acestea fac și ele parte din 
hrana care aduce boala. Pentru 
lumea de astăzi toate aceste noutăţi 
în ce privește nutriţia reprezintă o 
paradigmă cu totul nouă, dar pentru 
poporul lui Dumnezeu, aceasta este 
doar împlinirea unei profeţii. Atrag 
încă o dată atenţia la avertismen-
tele date de Dumnezeu prin pana 
inspirată: 

1. PREA MULT ZAHĂR. 
„Folosirea din abundenţă a zahărului 
sub orice formă va duce la încărcarea 
organismului și este foarte adesea o 
cauză a bolii.” 10

2. PREA MULTĂ SARE. 
„Mâncarea noastră este pregătită cu 
foarte puţină sare și am renunţat cu 
totul la orice fel de condimente.” 11

 3. PREA MULTE GRĂSIMI 
ANIMALE SATURATE. „Carnea 
este servită îmbibată în grăsimi de-
oarece place gustului pervertit. Atât 
sângele cât și grăsimea animală sunt 
consumate din abundenţă. Domnul 
însă a dat instrucţiuni speciale ca 
acestea să nu fie consumate. De ce? 
Deoarece consumul lor ar produce 
un sânge bolnav în organismul uman. 
Nesocotirea poruncilor clare ale lui 
Dumnezeu a adus o mulțime de gre-
utăţi și boli asupra fiinţelor umane... 
Dacă ei introduc în organism acele 
lucruri care nu pot da naștere la sânge 
și ţesuturi de calitate, ei trebuie să su-
fere rezultatele nesocotirii Cuvântului 
lui Dumnezeu.” 12

4. PREA MULTE GRĂSIMI 
TRANS PRĂJITE. „Nu conside-
răm că e sănătos să consumăm cartofi 
prăjiți, pentru că la prepararea lor s-au 
folosit într-o măsură mai mare sau 
mai mică grăsime (untură) sau unt.” 13

„Aveţi grijă ce mâncaţi și ce 
beţi, frate ---, așa încât să nu mai 
continuaţi să aveţi un corp bolnav. 
Mâncaţi regulat, și doar acea hrană 
care nu conţine grăsimi.” 14

„O dietă simplă, lipsită de condi-
mente, de carne și grăsimi de orice 
fel, se va dovedi o binecuvântare 
pentru voi.” 15

„Cerealele și fructele, pregătite 
fără grăsime, și într-un mod cât mai 
natural cu putinţă, ar trebui să con-
stituie hrana de pe mesele tuturor 
celor care pretind a se pregăti pentru 
a fi luaţi la cer.” 16

Nu veţi găsi nicăieri vreo reco-
mandare știinţifică credibilă care să 
sfătuiască pe cineva să folosească 
mai mult zahăr, sare sau grăsimi 
saturate și trans. Nu veţi găsi nicăieri 
recomandări nutriţionale credibile 
și imparţiale în favoarea consumu-
lui de carne de vită, porc, pui, miel, 
de brânză, lapte și așa mai departe 
cu scopul de a reduce riscul de a 
suferi de boli de inimă, cancer, boli 
pulmonare și diabet. De ce nu? Pur 
și simplu pentru că se știe în mod 
foarte clar că acestea sunt exact acele 
tipuri de hrană care fac să crească 
riscul de îmbolnăvire cu aceste boli.

Unii spun că trebuie să mâncăm 
pește, deoarece peștele este bogat în 
grăsimi nesaturate care vor face să 
scadă factorii de risc. Este adevărat că 
peștele este bogat în grăsimi nesatura-
te cum ar fi uleiurile omega-3, dar este 
la fel de adevărat că peștele este bogat 
în colesterol, în aceeași cantitate ca și 
puiul. De asemenea este adevărat că 
mulţi pești conţin o cantitate mare de 
mercur și de alte toxine absorbite de 
aceștia din apele poluate ale mărilor. 
„În multe locuri, peștele a devenit atât 
de contaminat cu toxinele cu care se 
hrănește, încât devine o cauză a bolii. 
Aceasta se întâmplă în special în 
locurile în care peștele intră în contact 
cu reziduurile deversate din marile 
orașe. Peștele hrănit cu mizeriile din 
canalizare s-ar putea să migreze și să 
fie prins în locuri  în care apa este cu-
rată și proaspătă. Folosit însă ca hrană, 
acesta aduce boală și moarte celor 
care nu-și dau seama de pericol.” 17 A 
recomanda consumul de  pește doar 
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pentru că acesta conţine o substanţă 
nutritivă de valoare în timp ce conţine 
și alte substanţe rele, înseamnă a da 
sfaturi greșite. Este ca și cum ai spune 
că ar trebui să consumăm batoane 
„Snickers” pentru că acestea conţin 
cantităţi mari de fructe oleaginoase, 
deși sunt amestecate cu ciocolată, ouă, 
lapte și zahăr. Aceasta ar fi absurd. 
Cele mai bune tipuri de grăsimi și ule-
iuri care nu conţin nimic altceva decât 
ingrediente bune și sănătoase sunt cele 
obţinute din produse vegetariene pe 
bază de plante. De exemplu, semințele 
de in și sâmburii de nucă conţin 
mari cantități de grăsimi nesaturate 
omega-3 și totuși niciunul dintre ele 
nu conţine substanţele vătămătoare 
care pot exista în pește. Din contră, ele 
conţin o gamă largă de alte substanţe 
nutritive puternice care nu doar că 
hrănesc corpul, dar nu au nici un efect 
dăunător. O dietă vegetariană, vegană, 
echilibrată și hrănitoare asigură un 
arsenal ofensiv împotriva celor patru 
ucigași ai zilelor noastre, și, singurul 
lucru pe care trebuie să-l facem, este să 
consumăm această hrană!

Pericolul	de	a	rămâne	în	urmă
Ca pretins popor al rămășiţei lui 

Dumnezeu, provocarea care ne stă în 
faţă astăzi în a fi vegetarieni nu este 
aceea că înaintăm prea repede pentru 
lume, ci aceea că vom rămâne în 
urmă. Lumea vestește cu putere be-
neficiile consumului de hrană vegană 
(strict vegetariană), dar noi ce vestim? 
Suntem capul sau coada? Proclamăm 
lumii braţul drept al celor trei solii în-
gerești – braţul sănătăţii și al fericirii? 
Sau, în loc de a face aceasta, suntem 
vinovaţi de murmurare împotriva po-
runcilor Domnului așa cum au făcut 
copiii lui Israel? „Acum ni s-a uscat 
sufletul: nu mai este nimic! Ochii 
noștri nu văd decât mana aceasta.” 
(Numeri 11:6). Unii par să strige: 
„Iubesc carnea pe care o mănânc, și 
brânza, și untul, și laptele și smântâ-
na pe care le consum. Iubesc ouăle, 
ciocolata, zahărul și prăjiturile. Iubesc 
condimentele, sarea și mâncarea 
prăjită. Dacă-mi vei lua toate acestea, 
mi se va usca sufletul, și nu-mi va mai 
rămâne nimic decât această masă de 
fructe, legume, cereale, nuci și semin-
ţe! Ştiţi că este adevărat! Dacă vom 
îndepărta toate acestea vom rămâne 
fără nimic. Nimic, adică nimic care să 
înfunde arterele și care să ne dea boli 

de inimă. Nimic, adică nimic care să 
ne distrugă celulele și să declanșeze 
cancer. Nimic, adică nimic care să ne 
distrugă ţesuturile și să ne dea boli de 
plămâni. Nimic, adică nimic care să 
ne distrugă organele și să ne dea dia-
bet. Dacă vom urma sfatul Domnului 
și vom mânca doar acele lucruri pe 
care le-a rânduit El, atunci nu va mai 
exista nimic care să ne facă rău și să 
aducă asupra noastră bolile fatale ale 
zilelor din urmă. Biblia ne spune sim-
plu: „Nu vă înșelați: ‚Dumnezeu nu 
Se lasă sa fie batjocorit.’ Ce seamănă 
omul, aceea va și secera. Cine seamă-
nă în firea lui pământească va secera 
din firea pământească putrezirea; 
dar cine seamănă în Duhul va secera 
din Duhul viața veșnică.” (Galateni 
6:7, 8). Ceea ce a spus Domnul nu se 
schimbă. Întrebarea pe care trebuie să 
ne-o punem este: „Sunt dispus să mă 
schimb? Sunt dispus să mă hrănesc 
și să trăiesc sănătos? Sunt dispus să 
ajut la alinarea suferinţelor cauzate 
de boli care afectează umanitatea în 
acest moment? Sunt dispus să semăn 
în Duhul  trăind după porunca 
Domnului în ceea ce privește hrana 
pe care ar trebui să o consum?  Sau, 
asemenea poporului Israel în ve-
chime, vreau să semăn în carne și să 
mănânc ce vreau după gustul meu și 
dorinţele mele firești? Noi alegem, iar 
rezultatul care decurge din a asculta 
de firea pământească sau de  a asculta 
de Duhul ne-a fost clar prezentat. 
Domnul vorbește poporului Său de 
astăzi așa cum i-a vorbit și Israelului 
din vechime „ Iau azi cerul și pă-
mântul martori împotriva voastră că 
ți-am pus înainte viața și moartea, 
binecuvântarea și blestemul. Alege 
viața, ca să trăiești, tu și sămânța ta” 
(Deuteronom 30:19).

Cine va sta de partea Domnului 
pentru a fi un adevărat reformator? 
Cine dintre noi va avea curajul și 
hotărârea de a deschide calea în 
ce privește trăirea sănătoasă? Cine 
dintre noi este dispus să sune din 
trâmbiţă și să vestească lumii bine-
cuvântările aduse de solia sănătății 
înainte ca lumea să ne-o ia înainte 
cu vestirea acesteia? „Doar când vom 
fi înţelepţi în ceea ce privește prin-
cipiile vieţuirii sănătoase, vom putea 
ajunge să vedem în mod clar rezul-
tatele deosebit de rele ale unei diete 
nepotrivite. Acei care, după ce-și vor 
fi analizat greșelile, vor avea curajul 

să-și schimbe obiceiurile, vor des-
coperi că procesul reformei necesită 
luptă și multă perseverenţă; dar, odată 
formate gusturi corecte, ei își vor da 
seama că folosirea hranei pe care ei o 
consideraseră nevătămătoare, punea 
încet dar sigur temelia pentru dispep-
sie și alte boli.” 18 Puneţi-vă în mod 
sincer întrebarea: „Sunteţi sănătoși?” 
Este dieta dumneavoastră așa cum o 
vrea Domnul? Sau ați rămas în urmă 
din cauza dorinţelor și gusturilor firii 
voastre pământești?

„Dumnezeu cere poporului Său 
să înainteze permanent. Trebuie 
să înţelegem că îngăduirea apeti-
tului este piedica cea mai serioasă 
în dezvoltarea mentală și sfinţirea 
sufletului. Chiar dacă pretindem a fi 
reformatori în ce privește sănătatea, 
mulţi dintre noi ne hrănim necores-
punzător. Îngăduirea apetitului este 
cauza principală a debilităţii fizice 
și mentale și temelia slăbiciunii și 
a morţii premature. Persoana care 
caută să aibă un spirit curat să ţină 
minte că în Hristos există putere 
pentru a birui apetitul.” 19

Domnul dorește să vestim, să 
proclamăm și să experimentăm în 
mod personal beneficiile care decurg 
din a mânca și a trăi sănătos. Fiecare 
membru să audă chemarea pentru 
această lucrare, membrii fiecărei bi-
serici să se ridice ca purtători de lu-
mină în întunericul bolilor existente. 
Să răspundem cu toţii la chemarea 
Domnului. „ Deci fie că mâncați, fie 
ca beți, fie că faceți altceva: să faceți 
totul pentru slava lui Dumnezeu.” 
(1 Corinteni 10:31). Amin.
Trimiteri:
1 Îndrumarea copilului, pg. 380 engl.
2 Dietă și hrană, pg. 481 engl.
3 Cumpătarea, pg. 57 engl.
4 Divina vindecare, pg. 238 engl.
5 Idem., pg. 338 engl.
6 Îndrumarea copilului, pg. 380 engl.
7 Cumpătarea creștină și igiena biblică,      
  pg. 119 engl.
8 Dietă și hrană, pg. 94 engl.
9 Sfaturi de sănătate, pg. 531 engl.
10 Cumpătarea creștină și igiena biblică,       
   pg. 57 engl.
11 Dietă și hrană, pg. 483 engl.
12 Idem., pg. 393, 394. 
13 Idem., pg. 354. 
14, 15 Idem.; 16 Idem., pg. 355. 
17 Idem., pg. 394.; 18 Idem., pg. 127. 
19 Mărturii, vol. 9, pg. 156 engl.

Toate afirmaţiile referitoare la OMS sunt 
luate de pe site-ul Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii: www.who.int/
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         ncredere” este un cuvânt  
        foarte interesant – și dacă este  
    înţeles corect, poate duce la o ex-
perienţă fascinantă care să dureze o 
veșnicie. Încrederea absolută este și 
mai interesantă, deoarece sugerează 
o desăvârșire și deplinătate pe care 
încrederea obișnuită nu o are.

Uneori înţelegem mai bine 
termenii din domeniul spiritual 
dacă ne întrebăm care este sensul 
lor în alte domenii ale vieţii. De 
exemplu, ce înseamnă „încrede-
re” în lumea afacerilor sau în cea 
juridică? Folosit ca substantiv, 
termenul care înseamnă „încredere” 
în limba engleză, poate însemna și 
administraţie prin procură, adică 
o înţelegere de afaceri prin care o 
persoană acordă, prin împuternicire, 
proprietatea sau titlul asupra unuia 
sau mai multor bunuri, cum ar fi 
case și mașini, uneia sau mai multor 
persoane cu scopul conservării și 
protejării în folosul unuia sau a mai 
multor beneficiari ai procurii.

Cu alte cuvinte, cineva acordă 
dreptul de proprietate asupra unor 
bunuri cuiva cu scopul de a le păstra, 
conserva și proteja în folosul său. Un 
părinte poate acorda administraţie 
prin procură pentru a păstra valoa-
rea proprietăţii până când copilul 
ajunge la maturitate pentru a deveni 
moștenitor. Curatorul deţine stăpâ-
nirea temporară a proprietăţii până 
când o predă proprietarului de drept. 

trebuie păstrate în starea fizică cea 
mai bună și sub influenţele spirituale 
cele mai bune, pentru a putea folosi 
la maxim talentele noastre.” 1

Deplinătate	și	desăvârșire
În domeniul legislativ, ter-

menul „perfect”, poate fi definit 
drept corect sau ca urmând în mod 
absolut o procedură cerută pentru a 
înregistra un drept pentru o anume 
proprietate. 

Această definiţie este destul de 
interesantă atunci când este com-
binată cu o definiţie simplificată a 
termenului procură. Procura este un 
document care ne obligă (să păs-
trăm trupurile noastre pentru a-I 
sluji) și care are proceduri clare și 
corecte de folosire. Ne cere Dum-
nezeu aceasta ca fiind ceva obliga-
toriu, pretins de lege.

 „Nu știți ca voi sunteți Tem-
plul lui Dumnezeu și că Duhul lui 
Dumnezeu locuiește în voi? Dacă 
nimicește cineva Templul lui Dum-
nezeu, pe acela îl va nimici Dum-
nezeu; căci Templul lui Dumnezeu 
este sfânt, și așa sunteți voi.”  
(1 Corinteni 3:16, 17).

„În momentul în care o persoa-
nă uită că talentele și proprietăţile 
sale sunt ale Domnului, în acel 
moment el deturnează bunurile 

Vineri,	7	decembrie	2012

Curatorul răspunde de proprietate ca 
și când aceasta i-ar aparţine de fapt. 
Putem aplica această definiţie la noi 
și sănătatea noastră? Ne-a încredinţat 
Dumnezeu un lucru pe care trebuie 
să-l protejăm, păstrăm și păzim pen-
tru El? Suntem noi curatorii Lui?

„Nu știți ca trupul vostru este 
Templul Duhului Sfânt care 
locuiește în voi și pe care L-ați 
primit de la Dumnezeu? Şi ca voi 
nu sunteți ai voștri? Căci ați fost 
cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar, 
pe Dumnezeu în trupul și în duhul 
vostru, care sunt ale lui Dumne-
zeu.” (1 Corinteni 6: 19-20).

A, da! Corpurile ne sunt date 
pentru a le păzi și proteja. De ce? Ele 
nu sunt ale noastre. Ele aparţin lui 
Dumnezeu. El le-a cumpărat și apoi 
ni le-a dat înapoi pentru a le păstra. 
Dar nu ne putem proteja singuri 
corpul. Noi putem doar să cerem ca 
El să refacă chipul Său în noi și astfel 
să-i reînmânăm corpurile, să le pregă-
tim pentru veșnicie și viaţa veșnică.

„Viaţa este un dar de la Dum-
nezeu. Corpurile ne-au fost date 
pentru a le folosi în slujba lui Dum-
nezeu, și El dorește ca noi să le în-
grijim și să le apreciem. Noi deţinem 
atât capacităţi fizice cât și mentale. 
Impulsurile și pasiunile noastre își 
au reședința în corp și în consecinţă, 
nu trebuie să facem nimic care să 
întineze această proprietate ce ne-a 
fost încredinţată. Corpurile noastre 
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O compilație din Biblie și Spiritul Profetic,  
cu comentarii de Leslie Bauer
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lui Dumnezeu. El joacă rolul unui 
administrator nedrept, determinân-
du-L pe Dumnezeu să-și transfere 
bunurile în mâini mai loiale. Dum-
nezeu cere celor cărora le-a încre-
dinţat bunurile Sale să le trateze 
cu credincioșie, ca să arate lumii că 
ei lucrează pentru mântuirea celor 
păcătoși. El cere celor care pretind 
a se afla sub controlul Său să nu-L 
reprezinte greșit în caracter... Zilnic 
El ne satură de bunătăţi... Să-i dăm 
deci slavă împărţind și altora din 
belșugul pe care El îl revarsă peste 
noi.” 2

Ce	înseamnă	acest	lucru?
Solemnitatea vieţii sub formă de 

împrumut dăruită nouă de Dum-
nezeu reiese din următorul citat din 
Scriptură: „ Căci toți trebuie să ne 
înfățișam înaintea scaunului de jude-
cată al lui Hristos, pentru ca fiecare 
să-și primească răsplata după binele 
sau răul pe care-l va fi făcut când trăia 
în trup.” (2 Corinteni 5:10).

Aceasta se aplică și în domeniul 
sănătăţii. Dumnezeu a dat îndrumări 
clare acestei generaţii cu privire la 
modul în care ar trebui să ne îngrijim 
templul trupului pentru a ne păstra 
sănătatea fizică și a ne dezvolta spiri-
tualitatea. El ne-a dat informații im-
portante în Biblie și în Spiritul Pro-
fetic care să ne ajute să ne întreținem 
o sănătate bună și să o refacem. Dacă 
vom urma calea pe care a stabilit-o 
și pe care ne cere să mergem,  vom 
secera la rândul nostru binecuvântă-
rile minunate pe care le are păstrate 
pentru noi. Să analizăm, de exemplu,  
îndrumările Sale cu privire la nutriţie 
și cumpătare. Apetitul, este un lucru 

care ne este pus zilnic la încercare. 
Cerul urmărește modul în care noi 
îndeplinim cerinţele lui Dumnezeu.

„Cerealele și fructele, pregătite 
fără grăsime și într-un mod cât 
mai natural cu putinţă ar trebui să 
constituie hrana tuturor acelora 
care pretind că se pregătesc pentru 
înălțarea la cer.” 3 Cerealele, fructe-
le, fructele oleaginoase și legumele 
constituie dieta aleasă pentru noi 
de Creatorul nostru. Aceste produ-
se, pregătite într-un mod cât mai 
simplu și natural cu putință sunt 
cele mai sănătoase și hrănitoare. 
Ele aduc tărie, putere de rezistenţă  
și o vigoare intelectuală care nu este 
furnizată de o dietă mai complexă 
și stimulantă.” 4

După cum vedem, Dumnezeu  a 
dat dieta potrivită pentru păstrarea 
corpului și sufletului. A alege să ne 
hrănim doar cu acest tip de hrană 
este un proces de durată; unul care 
necesită creștere permanentă, pentru 
că s-ar putea să existe obiceiuri din 
trecut care să necesite schimbare.

„Prin lumina dată mie mi s-a 
arătat că nu peste mult timp va 
trebui să renunţăm la hrana anima-
lă. Chiar și laptele va trebui părăsit. 
Boala se înmulţește rapid. Bles-
temul lui Dumnezeu este asupra 
pământului.” 5

„De multe ori mama așează pe 
masă hrană care este o cursă pentru 
familia ei. Cărnurile, untul, brân-
za, produsele bogate de patiserie, 
hrana picantă și condimentele sunt 
consumate din belșug atât de către 
cei tineri cât și de către cei bătrâni. 
Aceste produse își fac lucrarea 
caracteristică, aceea de a deranja 
stomacul, a excita nervii și de a slăbi 
intelectul. Organele care produc 
sânge nu pot transforma astfel de 
lucruri într-un sânge bun. Grăsimea 

folosită la gătit face ca mâncarea 
să fie greu digerabilă. Brânza are 

un efect vătămător.” 6
Seriozitatea efortului 

pe care-L face Dumnezeu 
poate fi înţeles din citatele 
următoare:

 „Vor lua oamenii 
aminte la avertizare? Vor 
preţui ei lumina sau vor 
deveni sclavi ai apetitului 
și a patimilor înjositoare? 

Hristos așează în faţa noas-
tră o ţintă mai înaltă la care 

să ne străduim să ajungem decât 
aceea de a chibzui la ce să mâncăm, 
ce să bem și cu ce să ne îmbrăcăm. 
Mâncarea, băutura și îmbrăcămintea 
sunt promovate într-o astfel de mă-
sură încât acestea devin călcări ale 
legii și fac parte din păcatele mar-
cante ale zilelor din urmă, consti-
tuind un semn al venirii lui Hristos 
în curând. Timpul, puterea și banii 
care-i aparţin Domnului, și pe care 
El ni le-a încredinţat, sunt risipiţi 
pe grămezi inutile de rochii și pe 
delicatese care să satisfacă apetitul 
pervertit și care slăbesc vitalitatea și 
aduc suferinţă și decădere. Este im-
posibil să aducem corpurile noastre 
ca o jertfă vie lui Dumnezeu, atâta 
timp cât ele sunt pline de stricăciune 
și boală prin propria noastră îngădu-
inţă de sine păcătoasă.” 7

„Îngăduirea necontrolată a pro-
priilor slăbiciuni, precum și boala și 
degradarea care decurg din aceasta, 
au existat pe timpul primei veniri a 
lui Hristos și vor exista din nou, cu 
o intensitate sporită a răului, chiar 
înainte de a doua Lui venire. Hris-
tos declară că starea lumii va ajunge 
ca în zilele de dinainte de potop, și 
la fel cum se întâmpla în Sodoma și 
Gomora. Orice întocmire a gându-
rilor inimii va fi în mod continuu 
numai spre rău. Noi trăim chiar cu 
foarte puţin timp înaintea acelui 
timp înfricoșător și noi suntem 
cei care trebui să înțelegem lecţia 
conţinută de postul Mântuitorului. 
Doar prin agonia de nespus pe care 
a îndurat-o Hristos ne putem da 
seama de efectele deosebit de rele 
ale îngăduirii nestăpânite de sine. 
Exemplul Său dovedește că singura 
noastră speranţă pentru viaţa veș-
nică este prin aducerea apetitului și 
pasiunilor noastre în supunere faţă 
de voinţa lui Dumnezeu.” 8

O	înțelegere	echilibrată
Vor exista în viaţa noastră mo-

mente când boala ne va cuprinde. 
Uneori aceasta se va datora negli-
jenţei noastre. Altădată aceasta va fi 
ocazia de a alerga la Dumnezeu, așa 
cum a fost cazul lui Elisei.

„După ce l-a încurajat și sfătuit pe 
Ioas, lucrarea lui Elisei s-a încheiat. 
El, cel asupra căruia căzuse în măsură 
bogată spiritul ce fusese cu Ilie, se 
dovedise credincios până la sfârșit. 
Nu a șovăit niciodată. Nu și-a pier-
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dut niciodată credinţa în puterea Ce-
lui Atotputernic. Întotdeauna, atunci 
când calea dinaintea lui părea închisă 
cu totul, totuși înainta în credinţă și 
Dumnezeu i-a onorat încrederea, 
deschizând calea înaintea lui.

„Soarta lui Elisei nu a fost aceea 
de a-l urma pe stăpânul său într-un 
car de foc. Domnul a permis să vină 
asupra lui o boală cronică. În timpul 
orelor lungi de slăbiciune și suferinţă 
umană, credinţa lui s-a prins cu tărie 
de făgăduințele lui Dumnezeu și a 
zărit în jurul lui soli cerești aducători 
de pace și mângâiere.” 9

Indiferent care ar fi cauza bolii, 
ocazia este aceeași – aceea de a veni 
la Dumnezeu cu asigurarea deplină 
de ajutor și mângâiere. De fapt, 
aceasta este încredere/administrare 
prin procură.
A	coopera	cu	planul		
desăvârșit	al	Creatorului	
nostru

„ ‚Pentru că Eu trăiesc și voi veți 
trăi,’ a spus Hristos (Ioan 14:19). 
Aceasta este viaţa pe care trebuie să 
o arătăm celor bolnavi spunându-le 
că dacă vor avea credinţă în Hristos 
ca restaurator, dacă vor coopera cu 
El, ascultând de legile sănătăţii, El 
le va da din viața Sa. Aceasta este 
adevărata știinţă a vindecării trupu-
lui și sufletului.” 10

Această adevărată știinţă a 
vindecării trupului și sufletului are 
de asemenea câteva procedee corecte 
enunţate pe care suntem obligați să 
le analizăm. Nivelul nostru de ascul-
tare faţă de poruncile lui Dumnezeu 
descoperă nivelul încrederii pe care 
o avem în înţelepciunea și puterea 
Lui. Amintiţi-vă că noi trebuie să 
cultivăm încredere desăvârșită în 
El, și nu încredere parţială. Deci, 
enumerate în mod clar, ce proceduri 
sunt recunoscute de Dumnezeu în 
ce privește vindecarea?

„Există multe căi de a practica 
arta vindecării, dar numai una este 
calea aprobată de Cer. Remediile lui 
Dumnezeu sunt agenţi simpli ai na-
turii care nu vor încărca şi slăbi orga-
nismul prin proprietăţile lor pline de 
putere. Apa și aerul curat, curăţenia, 
o dietă adecvată, curăţia vieţii și o în-
credere puternică în Dumnezeu sunt 
remediile din lipsa cărora mor mii de 
persoane; însă, aceste remedii sunt 
considerate demodate deoarece fo-

losirea lor cu îndemânare necesită un 
efort pe care oamenii nu îl apreciază. 
Aerul proaspăt, mișcarea, apa curată 
și o curte și o  locuinţă curate sunt, cu 
doar puţin efort, la îndemâna tuturor; 
pe de altă parte medicamentele sunt 
scumpe, atât în ceea ce privește banii 
cheltuiţi cât și în ceea ce privește 
efectele avute asupra organismului.” 11  
În citatul de mai sus ne sunt daţi 
parametrii prin care Dumnezeu lu-
crează pentru vindecarea trupului pe 
care ni le-a încredințat. El va folosi 
elementele simple din natură (cele 
opt legi ale sănătății) ca să faciliteze 
vindecarea, și El ne-a avertizat cu 
privire la lucrurile pe care El nu le 
aprobă: medicamentele.

De ce sunt medicamentele atât 
de dăunătoare? Pentru a răspunde 
la această întrebare trebuie să aflăm 
mai întâi ce este boala.

„Boala este efortul organismu-
lui de a scoate afară din el stările 
rezultate de pe urma călcării legilor 
sănătăţii.” 12

„Cei care au obiceiul să ia 
medicamente păcătuiesc împotriva 
raţiunii lor și își pun în pericol viaţa 
de apoi.” 13 Boala este încercarea 
corpului nostru de a se vindeca de 
ceea ce i-am făcut. Boala fiind cea 
care aduce vindecarea, ce nebunie 
este adesea folosirea medicamen-
telor pentru oprirea vindecării. 
Metoda lui Dumnezeu este aceea 
de a ajuta corpul în lucrarea lui prin 
binecuvântările care stau la înde-
mâna tuturor: aerul curat, lumina 
soarelui, apa și așa mai departe.14

„Oamenii trebuie învăţaţi că 
medicamentele nu vindecă boala. 
Este adevărat că ele uneori aduc 
alinare temporară și pacientul 
pare să se refacă în urma folosirii 
lor; aceasta se datorează faptului 
că organismul are suficientă forţă 
vitală pentru a da afară toxinele și 
a îndrepta stările care au provocat 
boala. Sănătatea se reface în ciuda 
medicamentelor. Însă, în cea mai 
mare parte a cazurilor, medicamen-
tul schimbă doar forma și locali-
zarea bolii. Adesea, efectul otrăvii 
pare să biruie pentru un timp, dar 
rezultatele rămân în organism și 
produc mai târziu boli mai serioase.

„Prin folosirea medicamente-
lor otrăvitoare, mulţi aduc asupra 
lor boli cronice și multe vieţi care 
ar fi putut fi salvate prin folosirea 

metodelor naturale de vindecare  se 
pierd. Conţinutul otrăvitor din așa-
numitele remedii creează obiceiuri 
și pofte care aduc ruina atât asupra 
sufletului cât și asupra corpului. 
Multe dintre remediile populare 
numite „medicament brevetat”, 
chiar unele dintre medicamentele 
prescrise de doctori, acţionează 
ca un factor în a declanșa obiceiul 
consumului de alcool, de opiu, de 
morfină, care sunt un blestem atât 
de mare pentru societate.

„Singura noastră speranţă de mai 
bine este aceea de a educa poporul 
cu privire la principiile corecte. Me-
dicii să înveţe poporul că puterea de 
refacere nu stă în medicamente, ci în 
organism. Boala este efortul orga-
nismului de a se elibera de starea 
rezultată din călcarea legilor sănătă-
ţii. În caz de boală, trebuie stabilită 
cauza. Circumstanţele nesănătoase 
trebuie schimbate, obiceiurile greșite 
trebuie corectate. Astfel organismul 
trebuie ajutat în efortul său de a eli-
mina toxinele și de a restabili o bună 
funcționare a organismului.” 15

Trebuie să devenim cunoscători 
ai procedurilor pe care Dumnezeu 
le-a dat, iar în schimb vom dezvolta 
o încredere care va putea trece orice 
test care ne va sta în cale. Va deveni 
un obicei acela de a alerga la Dum-
nezeu pentru refugiu și tărie pentru 
corp, suflet și minte.

„Dar pentru voi, care vă temeți 
de Numele Meu, va răsări Soarele 
neprihănirii, și tămăduirea va fi sub 
aripile Lui; veți ieși și veți sări ca 
vițeii din grajd.” (Maleahi 4:2).

Trimiteri:
1 Sfaturi pentru sănătate, pg. 41 engl.
2 În locuri cerești, pg. 302 engl.
3 Dietă și hrană, pg. 314 engl.
4 Idem., pg. 81 engl.
5 Idem., pg. 357 engl.
6 Idem., pg. 368 engl.
7 Idem., pg. 61 engl.
8 Hristos lumina lumii, pg. 122 engl.
9 Profeţi și regi, pg. 263, 264 engl.
10 Divina vindecare, pg. 244 engl.
11 Mărturii, vol. 5, pg. 443 [Sublinieri  
   adăugate] engl.
12 Divina vindecare, pg. 127 [Sublinieri  
   adăugate] engl.
13 Solii alese, vol 2, pg. 290, 291 engl.
14 Vezi Divina vindecare, pg. 12 engl.
15 Divina vindecare, pg. 126, 127 engl.
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          e laudă biserica noastră  
   cu numeroase programe  
              radio, cu edituri mari, cu  
          vorbitori cu un remarcabil 
talent motivaţional și cu campanii 
publicitare scumpe pentru a ajunge la 
mase cu solia noastră unică? Nu, cu 
siguranţă că nu. 

Urmărind organizaţii de pretu-
tindeni făcând eforturi deosebite 
pentru a folosi cât mai multe dintre 
cele enumerate mai sus, ce avantaje 
ne mai rămân nouă? Vă place să 
aveţi un avantaj deosebit când abor-
daţi o problemă importantă? Mie 
cu siguranţă că da. Aţi căutat căi 
mai bune prin care să daţi mărturie 
oamenilor din jurul dumneavoas-
tră? Caută ei creștinismul oglindit 
într-un mod mai practic? Ce meto-
dă a folosit Isus? Am acţionat noi 
ca o biserică schiloadă, având braţul 
drept slăbit?

Care este atuul pe care-l putem 
folosi pentru a ajunge la cât mai 
multe suflete? Nu am întâlnit încă 
pe nimeni care să nu fie interesat de 
propria sănătate și bunăstare. Oa-
menii caută pretutindeni în lume 
vindecare pentru bolile lor. Ajutân-

ajungă parte a unor date statistice 
zguduitoare. El vrea să-i aducă pe 
toţi la Sursa oricărei binecuvântări. 
„Când este bine efectuată, lucrarea 
de sănătate este o pană despicătoa-
re, care deschide drumul altor ade-
văruri să pătrundă în inimă. Când 
solia îngerului al treilea este primită 
în plinătatea ei, reforma sanitară 
va primi locul potrivit în consiliile 
conferinţelor, în lucrarea bisericii, 
în cămin, la masă și în orice rându-
ieli ale gospodăriei. Atunci, brațul 
drept va servi şi proteja corpul.” 2

Cum	a	lucrat	Isus?
Când privim la lucrarea plină de 

succes a lui Hristos, descoperim că 
vindecarea a constituit o parte foar-
te importantă a lucrării Lui. „Seara, 
au adus la Isus pe mulți îndrăciți. 
El, prin cuvântul Lui, a scos din 
ei duhurile necurate și a tămăduit 
pe toți bolnavii” (Matei 8:16). În 
realitate, „în timpul lucrării Sale, 
Isus a devotat mai mult timp vinde-
cării bolnavilor decât predicării.” 3 
Ce importanţă acordăm noi lucrării 
misionar-medicale?

Ucenicii	au	urmat	exem-
plul	lui	Isus

În Faptele Apostolilor capitolul 
3 se află o relatare despre rezultatele 
la care ne putem aștepta când se face 

Sabat, 	 8 	decembrie 	2012

du-i pe oameni să-și redobândească 
sănătatea, câștigăm credibilitate 
pentru a-i învăţa alte adevăruri.

Scopul	evanghelismului	
medical

Care este planul lui Dumne-
zeu în ceea ce privește sănătatea și 
bunăstarea lor? „ Eu am venit ca oile 
să aibă viața, și s-o aibă din belșug.” 
(Ioan 10:10). „Cu cât venim mai 
în armonie cu planul original al lui 
Dumnezeu, cu atât mai favorabilă va 
fi starea noastră de a dobândi sănă-
tate a corpului, minţii și sufletului.” 1

Cancerul, infarctul și bolile 
autoimune sunt printre ucigașii 
principali din întreaga lume. Pre-
tutindeni oamenii înfruntă boli noi 
pe care știinţa nu le poate trata fără 
cercetări și tehnologii noi și costisi-
toare. La acestea mai putem adăuga 
probleme de sănătate neașteptate 
și bolile cronice. Miliarde de dolari 
sunt cheltuiţi pe medicamente în 
încercarea disperată de a controla 
răspândirea bolii. Oamenii mor zil-
nic, și sunt mulţi cei care mor fără 
speranţa unei vieţi mai bune. S-ar 
putea ca Dumnezeu să te cheme 
să-i ajuţi pe acești oameni să nu 

Susan L. Lausevic

S
AVANTAJUL DE A FI MARTURISITORI



Săptămâna de rugăciune, 30 noiembrie - 9 decembrie 2012 25

lucrare misionar-medicală. În această 
experiență are loc mai întâi vindeca-
rea omului. Petru și Ioan sunt agenţii 
pe care-i folosește Domnul. (Vezi 
Faptele Apostolilor 3:1-7).

Următoarele versete descoperă 
modul în care vindecarea a influențat 
sufletul omului, ceea ce l-a deter-
minat să recunoască pe adevăratul 
Vindecător. „Dintr-o săritură a fost 
în picioare și a început să umble. 
A intrat cu ei în Templu, umblând, 
sărind și lăudând pe Dumnezeu.
(versetul 8).” Urmăriţi cât de bucuros 
este omul de vindecarea sa – sare de 
bucurie lăudându-L pe Dumnezeu. 
Pe măsură ce povestirea continuă, ea 
ne prezintă cât de eficient se răspân-
dește reclama verbală directă. „Tot 
norodul l-a văzut umblând și lăudând 
pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel 
ce ședea la poarta „Frumoasă” a Tem-
plului, ca să ceară de pomană, și s-au 
umplut de uimire și de mirare pentru 
cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se 
ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, 
mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al 
lui Solomon.” (versetele 9-11).

Capitolul continuă (versetele 
12-26), creionând o ocazie unică 
de a împărtăși cuvântul care nu 
existase până atunci, în timp ce 
misionarii medicali vorbesc despre 
problemele importante ale vieţii. 
În aceste versete Petru le predică 
pocăinţa și nevoia de a-L accepta 
pe Isus ca Mântuitorul înviat.

Acest episod al vindecării a dat 
naștere unei ocazii noi, unice, de a 
mărturisi. Aceasta, ni se spune în 
Fapte cap.3, fiind urmarea faptu-
lui să omul vindecat se ţinea după 
Petru și Ioan.

Acest episod al vindecării a atras 
atenţia și a dat naștere unui interes 
sporit.

Apoi, apostolul Petru a îndrep-
tat privirea oamenilor spre adevă-
rata Sursă a puterii de vindecare 
– Isus Hristos.

El nu a ţinut un discurs despre 
toate metodele naturale de vinde-
care, ci a folosit evenimentul ca o 
ocazie de a da mărturie. Acesta este 
momentul în care trebuie prezentat 
adevărul prezent. 

Apoi, după ce o persoană îl 
acceptă, ea este însănătoșită – trup, 
suflet și spirit.

Pregătire	în	folosirea		
remediilor	simple

De multe ori se vor deschi-
de ocazii pentru evanghelizarea 
medicală, iar întrebarea este: „Ce 
vei fi capabil să spui altora?” Ce 
pregătire ar trebui inclusă în pro-
grama școlilor misionare? „Domnul, 
în marea Sa bunătate și dragoste 
neîntrecută, a stăruit și încă stăruie 
ca instrumentele Sale omenești să 
înţeleagă faptul că misionarii nu au 
o pregătire completă în educaţia lor 
decât dacă deţin cunoştinţe despre 
modul de a trata boala şi suferinţa. 
Dacă aceasta ar fi fost considerată 
o ramură importantă a educaţiei în 
domeniul lucrării misionare, mulţi 
dintre cei care și-au pierdut viaţa 
ar mai fi trăit. Dacă ar fi înţeles 
cum să trateze bolile corpului, și 
cum să judece pornind de la cauză 
la efect, ei ar fi putut, prin cunoaș-
terea înţeleaptă a corpului uman și 
a tratamentelor pentru  maladiile 
sale, să pătrundă la multe minţi 
întunecate de care altfel nu s-ar fi 
putut apropia.” 4

O temeinică cunoștinţă prac-
tică cu privire la sănătate poate 
fi unul dintre instrumentele cele 
mai eficiente pe care un lucrător 
le poate avea pentru a ajunge la 
suflete. Acesta este evident un 
avantaj care merită reţinut în lu-
crarea misionară, mai ales în ţările 
foarte dezvoltate. În cadrul pro-
iectului de evanghelizare Geneva 
2010, primul lucru aflat pe agendă 
a fost o conferinţă despre sănătate. 
Deși nu am efectuat tratamente 
de vindecare propriu-zise, au fost 
făcute prezentări utile cu privire la 
sănătate de către persoane calificate 
în domeniul sănătății. Aproximativ 
50% dintre persoanele care au venit 
mai târziu la seminarul de profeţie, 
au fost dintre cei care au participat 
mai întâi la conferinţa de sănătate. 
Este o dovada despre modul în care 
pana despicătoare a fost utilizată cu 
succes și a adus un avantaj propovă-
duirii evangheliei. 
A	ajunge	la	suflete	prin	
abordarea	problemelor	fizice

Oamenii vor căuta ajutor pentru 
maladiile lor fizice mult mai des 
decât pentru sănătatea lor spiri-

tuală. Sunt rare situaţiile în care 
cineva să-și dea seama de nevoile 
sufletului său lovit de păcat. Când 
îi ajutăm pe oameni cu probleme-
le urgente de sănătate, persoana 
deschide de obicei calea pentru 
continuarea procesului de vindecare 
în suflet și spirit. A fost dobândită 
încrederea. Emoţiile sunt strâns 
legate de starea noastră de sănătate. 
Un număr surprinzător de mare 
suferă de depresie și stres. Acesta 
este punctul în care o îndrumare 
spirituală blândă devine esenţială 
pentru refacerea lor.

Solul Domnului scrie: „Cei care 
cunosc adevărul nu ar trebui doar 
să practice reforma sanitară, ci ei ar 
trebui și să-i înveţe cu sârguinţă pe 
alţii; căci acesta va fi un mijloc prin 
care adevărul va putea fi supus aten-
ţiei necredincioșilor. Ei vor gândi că 
dacă avem idei atât de sănătoase în 
ce priveşte sănătatea şi cumpătarea, 
trebuie să existe ceva în convingerile 
noastre religioase care să merite a fi 
cercetat. Dacă apostaziem, în ce pri-
vește reforma sanitară, vom pierde 
mult din influenţa pe care am putea 
să o avem asupra lumii.”

Să ne întrebăm: „Lumea din 
afară știe măcar că existăm?” De ce? 
Predicăm într-adevăr întreita solie 
îngerească în deplinătatea ei? Se 
practică și se predică solia sănătăţii?

Stabilirea	unei	relații	de	
încredere

În activitățile dumneavoastră de 
zi cu zi s-ar putea să veniţi în contact 
cu cineva bolnav de guturai, durere de 
burtă sau cu vreo leziune minoră; în 
aceasta veţi descoperi o pană despică-
toare pentru pătrunderea evangheliei. 
Nu există nici o persoană care să nu 
aibă vreo problemă de sănătate. Să vă 
prezint câteva experienţe. O tânără a 
venit la mine cu probleme ale pielii 
(acnee, eczemă), și, după ce a urmat o 
detoxifiere și a făcut câteva schimbări 
în dietă, problema ei a dispărut cu 
totul. Câteva luni mai târziu a venit 
să mă viziteze la clinica mea, nu ca 
să discute probleme de sănătate, ci 
mai degrabă să-mi ceară sfatul în 
alte probleme personale importante 
din viaţa ei. Încrederea pe care o 
avea în mine fusese câștigată prin 
solia sănătăţii.
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Altă dată, o doamnă de vârstă 
mijlocie a venit la mine având 
ca ultimă opţiune îndepărtarea 
colonului și folosirea unui sac de 
colostomie, în tot restul vieţii. I-am 
cerut să mă viziteze săptămânal, 
timp de câteva luni, pentru a învăţa 
despre schimbările în dietă pe care 
trebuia să le facă, despre curăţirea 
colonului și mișcarea fizică. Trep-
tat a devenit o femeie nouă și am 
devenit prietene bune. A devenit 
vegetariană și m-a invitat de multe 
ori acasă la ea, făcând ca familia 
și prietenii ei să știe despre noul 
ei mod de a trăi. În cele din urmă 
ne-a invitat pe soţul meu (pastor) și 
pe mine la cină pentru a ne întâlni 
cu ea și soţul ei (un respectat și 
bogat om de afaceri din zonă). Nu, 
ea nu a mai făcut acea operaţie și 
astăzi este mai sănătoasă ca ori-
când. Ea a fost asemenea ologului 
din Faptele Apostolilor în lucrarea 
pe care a făcut-o spunând bucu-
roasă familiei și prietenilor despre 
vindecarea și noul ei mod de viaţă.

Cea	mai	bună	reclamă	–	
reclama	verbală	directă

Când folosiţi remediile naturale 
simple ale lui Dumnezeu, oamenii 
sunt vindecaţi și alţii aud despre 
aceasta. Care este logica aflată în 
spatele acestei pane despicătoare? 
„Când este bine realizată, lucrarea 
sanitară este o pană despicătoare, 
deschizând drum pentru ca alte 
adevăruri să pătrundă în inimă.”6 

„Lucrarea misi-
onar-medicală 
este o lucrare 
deschizătoa-
re de drum 
pentru evan-
ghelie.” 7 Este 
ușa pe care 
să pătrundă 

adevărul pentru 
acest timp.

Există multe 
persoane în lume 

care practică arta 
vindecării prin mijloa-

ce naturale. Şi ei o folo-
sesc ca o pană despicătoare, 

dar pentru învăţături false. Se 
găsesc foarte des în domeniul vin-
decărilor prin tratamente naturale 
persoane care aprofundează solia 
sănătăţii și sunt înșelate de ideolo-
giile mistice ale filozofiei New Age, 
de religiile orientale și direct de 
spiritism.

Mulţi musulmani, budiști, hin-
duși adepţi New Age și vindecători 
spiritiști (trăgându-se cu toţii din 
religiile și filozofiile ne-creștine) 
sunt vegani 100% (n.tr. nu folosesc 
nici un fel de produs animal). Ei îi 
învaţă pe oameni să trăiască în con-
formitate cu anumite legi fizice și 
aceasta trezește interesul, dar aceste 
învăţături sunt o pană deschizătoa-
re pentru pătrunderea unui spirit 
care este cu totul opus evangheliei 
lui Hristos. Pierdem multe per-
soane interesate chiar și numai în 
această direcţie. Misionarul medical 
nu trebui doar să studieze în ce 
privește sănătatea și modalităţi de 
vindecare, ci trebuie de asemenea 
să studieze și să cunoască adevărul 
lui Dumnezeu și solia pentru acest 
timp. Scopul nostru nu este acela 
de a face păcătoși sănătoși. Chiar și 
în unele biserici binecunoscute în 
lumea vestică, solia sănătăţii devine 
tot mai acceptată pe măsură ce solia 
binecunoscută a „sănătăţii, bogăţiei 
și prosperităţii” este promovată de 
predicatori carismatici aducând 
sume mari în biserici.

Cuvântul	mărturiei	lor
Pe când lucram la „Raw and 

Living Foods Institute” (Institutul 

pentru hrană vie ) în Atlanta, Geor-
gia, S.U.A., ca terapeut al colonului, 
m-a impresionat modul în care era 
conceput programul lor de 10 zile. 
Şefa (care se vindecase singură de 
cancer) mi-a explicat că citise în 
Biblie despre modul în care Daniel și 
tovarășii lui au fost puși la încercare 
printr-o dietă sănătoasă timp de 10 
zile. Așa că ea îi punea pe toţi să-i 
transmită mărturia personală după 
10 zile de detoxifiere cu hrană crudă, 
vie și cu sucuri. A fost uimitor să auzi 
oameni din toate categoriile sociale 
dând mărturii pozitive și pline de 
entuziasm cu privire la vindecarea lor. 
Ei erau încurajaţi să-și invite prie-
tenii să vină, să audă și să guste din 
felurile lor de mâncare. Așezământul 
era întotdeauna aglomerat și mulţi se 
înscriau în avans. Cea mai bună re-
clamă a lor erau mărturiile oamenilor. 

Fraţi și surori, și noi putem lucra 
așa. Există mii de persoane care 
abia așteaptă ca această lucrare să 
fie făcută. Mărturia verbală direc-
tă este încă cea mai bună formă 
de reclamă. Când vom profita de 
avantajele ce decurg din a da solia 
evangheliei împreună cu cea a 
sănătăţii oamenilor nerăbdători și 
însetaţi? „Uși care au stat închise în 
faţa celui care nu face altceva decât 
să predice evanghelia, se vor des-
chide în faţa misionarului medical 
înţelept. Dumnezeu ajunge la inimi 
prin alinarea suferinţelor fizice.” 8

„Văd în înţelepciunea lui Dum-
nezeu că lucrarea misionar-medi-
cală trebuie să devină o mare pană 
despicătoare, prin care să se ajungă 
la sufletul bolnav.” 9

„Lucrarea misionar-medicală 
este lucrarea care deschide drumul 
pentru evanghelie, ușa prin care ade-
vărul prezent trebuie să-și găsească 
intrarea în multe case... O manifes-
tare a principiilor reformei sanitare 
va avea mult succes în a îndepărta 
prejudecata care există împotriva 
lucrării de răspândire a evangheli-
ei. Marele Medic, autorul lucrării 
misionar-medicale,  îi va binecuvân-
ta pe toţi cei care vor căuta astfel să 
răspândească adevărul prezent.” 10

„Faceţi lucrare misionar-me-
dicală. Astfel veţi găsi intrare la 
inimile oamenilor. Se va deschide 
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calea pentru o proclamare mai 
hotărâtă a adevărului. Veţi desco-
peri că alinând suferinţele lor fizice, 
veţi avea ocazia și să lucraţi pentru 
nevoile lor spirituale...

Adevărata interpretare a evan-
gheliei este reprezentată de unirea 
unei lucrări asemenea celei a lui 
Hristos pentru corp cu cea pentru 
suflet.” 11

„Când solia îngerului al trei-
lea este primită în deplinătatea 
ei, reforma sanitară va primi locul 
cuvenit în consiliile conferinţelor, în 
lucrarea din biserică, în cămine, la 
masă și în toate activităţile gospo-
dăriei. Atunci, braţul drept va servi 
și proteja corpul.” 12

Este	adevărul	despre	să-
nătate	progresiv?

Este important să progresăm 
în viaţa spirituală? Răspunsul este 
evident. Este sănătatea noastră la 
fel de importantă ca sufletul nos-
tru? „Preaiubitule, doresc ca toate 
lucrurile tale să-ți meargă bine, și 
sănătatea ta să sporească tot așa cum 
sporește sufletul tău.” (3 Ioan 2). 

În domeniul sănătăţii, mult mai 
multe adevăruri s-au deschis înţele-
gerii noastre decât în urmă cu 100 
de ani. Astăzi există multe organi-
zaţii în societatea vestică care susțin 
lupta împotriva bolii prin schimbări 
în dietă și stil de viaţă. Programe 
simple de detoxifiere pe bază de 
hrană crudă devin foarte populare pe 
măsură ce mărturiile despre succesul 
lor se răspândesc. Mulţi din lume 
sunt cu mult înaintea noastră în 
implementarea soliei sănătăţii, deși 
suntem cei care o cunoaștem de pes-
te 100 de ani.  Ştiaţi că în 2009 erau 
aproximativ 407.200.000 vegani în 
lume? Mulţi din pacienții mei chel-
tuiesc sume mari de bani pentru a 
merge în sanatorii și centre de sănă-
tate pentru curăţirea și detoxifierea 
organismului și învingerea bolilor. 
Aceste programe folosesc metode 
foarte simple, asemănătoare cu cele 
care se găsesc în Spiritul Profetic.

„Reforma în dietă ar trebui să 
fie progresivă. Pe măsură ce bolile 
din lumea animală se înmulţesc, 
folosirea laptelui și ouălor va deveni 
tot mai nesigură. Ar trebui să se 

depună efort ca ele să fie înlocuite 
cu alte produse care  sunt sănătoase 
și ieftine. Pretutindeni poporul ar 
trebui învăţat să gătească, pe cât 
posibil, fără lapte și ouă, și totuși 
mâncarea lor să fie sănătoasă și 
gustoasă.” 13 Aceasta a fost scrisă 
cu 106 ani în urmă. Progresezi în 
ce privește cunoștinţa și practica ta 
referitoare la sănătate?

„În toate părţile lumii se vor 
lua măsuri pentru a înlocui laptele 
și ouăle. Iar Domnul ne va face de 
cunoscut când va veni momentul 
de a renunţa la aceste produse. El 
dorește ca toţi să simtă că au un Tată 
ceresc plin de har care îi va educa 
în toate lucrurile. Dumnezeu va 
da poporului Său, de pretutindeni 
din lume, capacităţi și iscusinţă în 
pregătirea hranei, învăţându-i cum 
să folosească produsele pământului 
pentru întreţinerea vieţii.” 14

„Domnul va aduce pe poporul 
Său în situaţia în care să nu atingă 
sau să guste din carnea animale-
lor. Așa că aceste lucruri să nu fie 
prescrise de vreun medic care are 
o cunoștinţă a adevărului pentru 
acest timp. Nu există nici un fel de 
siguranţă în consumul cărnii ani-
malelor moarte, în curând şi laptele 
va fi exclus din dieta poporului lui 
Dumnezeu păzitor al poruncilor. 
Curând nu va mai fi deloc sigură 
folosirea niciunui produs de origine 
animală. Cei care-l cred pe Dumne-
zeu pe cuvânt și ascultă de poruncile 
Sale cu toată inima, vor fi binecuvân-
taţi.” 15 Acest fragment a fost scris 
în 1898. Adică acum aproximativ 
114 ani. Nu credeţi că Dumnezeu 
ne avertizează cam de mult prin 
profetă exact cu privire la alimen-
tele pe care cercetările știinţifice 
de astăzi le prezintă a fi cu totul 
vătămătoare pentru sănătate?

Cercetările	actuale	desco-
peră	că...

Afirmațiile unor cercetători 
despre laptele de vacă:

„Laptele de vacă care provine de 
la animale bolnave, conţine o gamă 
largă de substanţe periculoase, 
producătoare de boli care au, prin 
cumulare, un efect negativ asupra 
tuturor celor care-l consumă.

„Toate sortimentele de lapte de 
vacă (obișnuit sau organic) conţin 
59 de hormoni activi, zeci de aler-
geni, grăsimi și colesterol.

„Cea mai mare parte din laptele 
de vacă conţine cantităţi măsurabile 
de ierbicide, pesticide, dioxine (până 
la de peste 222 de ori valorile norma-
le), până la 52 antibiotice puternice, 
sânge, puroi, bacterii și viruși. (În 
laptele de vacă se pot găsi urmele ori-
căror alimente ingerate de vacă...).” 16

Iată încă un citat: „Să căutăm 
mai întâi în literatura științifică pe 
acest subiect. Din 1988 până în 
1993 au fost peste 2.700 de articole 
referitoare la lapte înregistrate în 
arhivele „medicale”. 1.500 dintre 
acestea aveau laptele ca subiect 
principal. Nu se poate spune că 
lipsește material științific pe acest 
subiect. Am parcurs peste 500 dintre 
cele 1.500 de articole, dând deoparte 
articolele care se refereau strict la 
animale, cercetări ezoterice (n.tr. 
care poate fi înțeles numai de cei 
inițiați) și studiile neconcludente. 

„Cum aș rezuma articolele? Ele 
au fost la limita înfricoșătorului. 
Mai întâi, nici unul dintre autori nu 
a vorbit despre laptele de vacă ca 
despre o hrană excelentă, fără efecte 
secundare, ‚alimentul perfect’ așa 
cum fuseserăm  induși în eroare de 
către industria respectivă. Rapoar-
tele publicate păreau să se axeze pe 
colici intestinali, iritaţii intestinale, 
hemoragii intestinale, anemie, reacţii 
alergice la bebeluși și copii, dar și 
pe infecţii precum salmonela. O 
ameninţare mai serioasă o reprezintă 
teama de  infecţiile virale cu virusul 
leucemiei bovine sau cu un virus 
asemănător cu SIDA, precum și 
preocuparea pentru diabetul infantil. 
S-a vorbit și de contaminarea lapte-
lui cu sânge și celule albe (de puroi), 
cât și cu numeroase chimicale și 
insecticide. Problemele menționate 
în cazul copiilor erau: alergia, infecții 
la ureche și infecții ale amigdalelor, 
enurezis nocturn, astmă, sângerare 
intestinală, colici și diabet infantil. 
La adulţi, problemele par a se con-
centra mai mult pe bolile de inimă și 
artrită, alergii, sinuzite și problemele 
mai serioase reprezentate de leuce-
mie, limfom și cancer.” 17
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Dar ouăle? Iată doar un exemplu 
cu privire la ouă preluat de la ABC 
News, din 18 august 2010. Subtitlul 
spune: „Aproximativ 380 milioane 
de ouă retrase fuseseră trimise la 
magazine chiar în urmă cu 2 zile.” 
Articolul afirma că unul dintre cei 
mai mari producători de ouă din 
SUA a anunţat retragerea voluntară 
a 228 milioane de ouă după ce ele 
cu fost corelate, la nivel naţional, 
cu cazuri de intoxicare cu salmone-
la.18 Având în vedere toate aceste 
informaţii apărute ca știri principa-
le, ne dăm seama că fiecare dintre 
noi suntem cumva puși în faţa unor 
decizii legate de sănătate. Întreba-
rea este: „Progresăm în călătoria 
noastră spre sănătate? Avem vreun 
folos din faptul că nu progresăm?”

Ce fel de oameni vrea Dum-
nezeu să fim? „Dacă izraeliții ar fi 
ascultat de instrucţiunile primite și 
ar fi profitat de avantajele ce decur-
geau din aceasta, ei ar fi reprezentat 
pentru lume un exemplu de sănăta-
te și prosperitate. Dacă ar fi trăit, ca 
popor, după planul lui Dumnezeu, 
ei ar fi fost feriţi de bolile care afec-
tau alte naţiuni. Mai presus de orice 
alt popor, ei ar fi posedat tărie fizică 
și vigoare a intelectului. Ei ar fi fost 
cea mai măreaţă naţiune a lumii.” 19

În	concluzie
Eu știu că vreau să fiu mântuită 

și știu că și tu vrei acest lucru. Este 
nevoia elementară a fiecărei inimi. 
Scopul nostru în a-L mărturisi pe 
Isus unei lumi muribunde este acela 
de a salva oameni. Noi împlinim 
voia lui Dumnezeu pentru această 
lume făcând lucrare misionar-medi-
cală. „Ca să se cunoască pe pământ 
calea Ta și printre toate neamurile 
mântuirea Ta!” (Psalmii 67:2).

„Lucrarea misionar-medicală 
este mâna dreaptă a evangheliei. Ea 
este necesară înaintării cauzei lui 
Dumnezeu. În timp ce prin ea băr-
baţii și femeile sunt conduși să vadă 
importanţa obiceiurilor corecte de 
vieţuire, se va face cunoscută puterea 
mântuitoare a adevărului.” 20  
Dacă vom lua în serios această 
lucrare, ce vom avea în fiecare oraș 
și în fiecare ţară unde se desfășoară 

lucrarea lui Dumnezeu? „În fiecare 
oraș în care avem o biserică, este 
nevoie de un loc în care să poată fi 
efectuate tratamente.” 21

Există nenumărate domenii în 
terapia naturală și în lucrarea de 
sănătate pentru care să ne pregătim. 
Câţiva din biserica voastră ar putea 
învăţa cu ușurinţă, ar putea obţine 
licenţa și să deschidă o mică clinică. 
Eu am făcut acest lucru și s-a 
dovedit o cale atât de bună în a lua 
contact cu alţi oameni. Am pacienți 
din toate clasele sociale, unii bogaţi 
și celebrii, alţii care călătoresc din 
ţară în ţară, și mulţi săraci și bol-
navi. Le-am împărtășit din inimă 
cunoștinţele mele și, făcând aceasta, 
am primit multe binecuvântări de 
la ei. Vindecarea altora nu este o 
cale cu sens unic. Vei dobândi mai 
multă cunoștinţă și, de asemenea, 
vei fi vindecat în multe feluri. 

Ce ar trebui să facem pe măsură 
ce ne apropiem de finalul istoriei 
acestui pământ? „Pe măsură ce ne 
apropiem de timpul sfârșitului, ar 
trebui să ne ridicăm tot mai sus 
în ce privește problema reformei 
sanitare și a cumpătării creștine, 
prezentând-o într-o manieră și mai 
pozitivă și mai hotărâtă. Continuu 
trebuie să ne străduim să educăm 
poporul, nu doar prin cuvinte, ci 
prin fapte. Învăţătura împreună cu 
faptele au influenţă grăitoare.” 22

În timpul acestei săptămâni 
de rugăciune, vă rugăm să cereţi 
stăruitor Tatălui nostru ceresc să 
influenţeze poporul Său cu privire 
la necesitatea lucrării de sănătate. 
Cei dintre dumneavoastră care 
simţiţi povara de a vă pregăti în 
vreun domeniu al sănătăţii, cum ar 
fi medicina, terapiile naturiste, asis-
tenţa medicală, masajul terapeutic, 
hidroterapia colonului, fitoterapia, 
sau simţiţi îndemnul să deschideţi 
refugii de sănătate, clinici de terapie 
naturală, restaurante vegetariene, 
cursuri de gătit, aţi face bine să 
lucraţi în armonie cu povara pe 
care o simțiți. De asemenea, este 
nevoie să ne rugăm ca tot mai mulţi 
dintre cei implicaţi în sănătate să 
înveţe să prezinte solia sănătăţii așa 
încât să putem pregăti poporul, nu 

doar să aibă o viaţă mai sănătoasă 
în această lume, ci și pentru viaţa 
de dincolo. Vă cerem de asemenea 
să vă  rugați pentru predicatori ca 
aceștia să simtă necesitatea de a 
coopera cu persoanele calificate 
în domeniul sănătății și să includă 
solia sănătății in fiecare campanie 
de evanghelizare. Să folosim, deci, 
acest atuu în ce privește lucrarea 
misionară astfel încât brațul drept 
să fie folosit ca să deschidă calea 
pentru adevărurile mai mărețe ale 
soliei îngerului al treilea.
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Duminică,	9	decembrie	2012

A
A VINDECA PENTRU VESNICIE,

  Elias de Souza

             u trecut repede două- 
       zeci și cinci de ani, dar  
     acest lucru este întipărit 
în memoria mea ca și când s-ar fi 
întâmplat ieri. În acea dimineaţă 
însorită de vară, am mers, pentru o 
altă zi de lucru, în clinica noastră. În 
birou, pe masă, erau risipite aproxi-
mativ douăzeci de fișe ale pacienţi-
lor primiţi la începutul săptămânii 
pentru îngrijire medicală. Am cerut 
binecuvântarea lui Dumnezeu 
pentru o nouă săptămână de lucru. 
Părea să fie o altă zi obișnuită de 
lucru, una ca multe altele. Cu toate 
acestea, urma să trăiesc o experi-
enţă care urma să-mi marcheze 
viaţa pentru totdeauna. Printre cei 
primiți la clinică în acea dimineaţă, 
se afla o pacientă cu o poveste de 
viaţă unică. Avea aproape treizeci 
și cinci de ani, era necăsătorită și 
fusese crescută doar de mamă – o 
femeie dură, rece și dominatoare 
cu care ea întrerupsese orice relaţie 
datorită neînțelegerilor permanente. 
Lucra într-un post guvernamental 

și, de ceva timp, avea dureri de spate. 
O examinare medicală a avut ca 
rezultat trimiterea ei la un chirurg 
plastician pentru rezecţia sânului. 
După operaţie, doctorul i-a spus că a 
găsit un nodul mic în partea rămasă 
a sânului stâng; el luase o bucată din 
nodul pentru teste ulterioare, pro-
miţându-i să-i spună diagnosticul 
cât de curând cu putinţă. Din acest 
moment ghinioanele s-au ţinut lanţ. 
Când au sosit rezultatele, doctorul 
era în concediu, și când acesta s-a 
întors, o lună mai târziu, analizând 
rezultatele a descoperit că nodulul 
era un carcinom ductal infiltrat, un 
tip agresiv de cancer de sân.

După câteva încercări nereușite 
de a contacta pacienta, doctorul 
a descoperit că aceasta se mutase. 
Nu lăsase nimănui noua ei adresă, 
făcând imposibilă contactarea ei 
pentru a o anunţa de gravitatea bo-
lii ei. Doi ani mai târziu ea și-a dat 
seama că ceva nu era în regulă cu 
sănătatea ei, dar atunci era deja prea 
târziu. Plămânii și ficatul erau deja 

atinși de leziunea malignă. Ascul-
tându-i povestea, am fost convins 
că persoana, slăbită de boală, cu 
ochii plini de lacrimi, oglindind pe 
faţă un amestec de tristeţe, furie și 
dezamăgire, care ședea în faţa mea 
întrebând „De ce?” avea nevoie de 
mai multe decât de o vindecare fi-
zică. Ea avea nevoie de o vindecare 
pentru eternitate.

Au urmat două luni de lucrare cu 
speranţa de a duce acel suflet bolnav 
la picioarele lui Isus, apoi, inima ei, 
cândva împietrită, a început să se 
înmoaie. După multă ezitare din 
partea ambelor, mama și fiica, s-au 
împăcat. Într-o dimineaţă am intrat 
în camera pacientei pentru o vizită; 
ședea în pat, pe faţa ei radia pacea 
interioară. Privind în sus spre mine 
a spus: „Vreau să fiu botezată”. După 
ce am studiat cu ea Principiile de 
Credinţă am avut privilegiul să o 
botez. Trei zile mai târziu a adormit 
în Domnul, cu speranţa binecuvân-
tată a vieţii veșnice. Fusese vindecată 
pentru veșnicie.
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Vindecarea:	fizică,	mentală		
și	spirituală

În vederea unui studiu complet al proce-
sului de vindecare, acesta trebuie studiat în 
trei părţi: vindecarea fizică, vindecarea men-
tală și vindecarea spirituală. Sănătatea unei 
părţi depinde de sănătatea celorlalte. Pentru 
a înţelege vindecarea spirituală este necesar 
să examinăm legătura dintre două dimensi-
uni importante: corpul și mintea. Pana inspi-
rată afirmă: „Legătura existentă între minte 
și corp este foarte strânsă. Când o parte este 
afectată, cealaltă suferă și ea. Starea minţii 
afectează sănătatea corpului.” 1

Creierul este organul care adăpostește 
mintea, emoţiile și simţămintele. Imediat 
ce primește imboldul credinţei, el mobili-
zează diferite structuri ale sistemului nervos 
central, producând un răspuns în organism. 
Cortexul cerebral interpretează impulsurile 
credinţei ca pe ceva pozitiv și raportează 
hipotalamusului care la rândul său comandă 
sistemul glandular să regleze producţia de 
hormoni, pe când, în același timp, produce și 
trimite neuro-comunicatori la sistemul ner-
vos vegetativ. Apoi sistemul nervos vegetativ 
poartă impulsurile pozitive ale credinţei prin 
tot corpul influenţând țesuturile și organele. 
Când credem, când ne rugăm, facem aceasta 
nu doar cu mintea, ci și cu trupul, sufletul și 
spiritul. „Cum gândește omul în inima lui, 
așa este el”(engl, Proverbele 23:7). Acest text 
nu lasă nici un fel de umbră de îndoială asu-
pra faptului că aceea ce gândim are puterea 
de a ne transforma . Apostolul Pavel tânjea 
să fie asemenea lui Hristos, meditând la El 
permanent, până când fiecare celulă a fiinţei 
apostolului a reflectat chipul lui Dumnezeu, 
și el a putut spune: „ și trăiesc… dar nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăiește in mine. Şi 
viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc 
în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a 
iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine” 
(Galateni 2:20). Vindecarea (transformarea) 
pornește de la minte impulsionată de credin-
ţă. „Să nu vă potriviți chipului veacului aces-
tuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții 
voastre” (Romani 12:2). De aceea, „Păzește-ți 
inima mai mult decât orice, caci din ea ies 
izvoarele vieții” (Proverbele 4:23).

Vindecarea	din	păcat
Cea mai mare parte a misiunii lui Hristos 

a fost dedicată vindecării celor bolnavi. Toţi 
cei care au cerut vindecare pentru bolile lor 
au primit răspuns pozitiv fără nici o excepţie. 
Interesul Său faţă de suferinţă a fost atât de 
mare încât au fost vindecaţi chiar și cei care 
nu au cerut să fie vindecaţi. Isus a întrebat: 
„Vrei să te faci sănătos?” (Ioan 5:6).

„În timp ce Isus a slujit tuturor celor că-
rora veneau la El, El tânjea să aducă binecu-
vântarea asupra celor care nu veneau.” 2

Deși vindeca trupul, dorinţa cea mai 
mare al lui Hristos era aceea de a vindeca nu 
doar corpul, ci și sufletul de păcat. „Fiecare 
acţiune a lui Hristos  avea un scop mai vast. 
Acesta includea mai mult decât era cuprins 
în actul în sine. Așa era situaţia și în cazul 
leprosului.” 3

Lucrarea lui Hristos de a-l curăţi pe 
lepros de boala sa îngrozitoare este o ilus-
trare a lucrării Sale de curăţire a sufletului 
de păcat. Omul care a venit la Isus era ‚plin 
de lepră’. Efectul său ucigător îi pătrunse-
se în tot corpul. Ucenicii au încercat să-L 
împiedice pe Maestrul lor să se atingă de 
el; pentru că persoana care se atingea de un 
lepros devenea ea însăși necurată. Însă, prin 
faptul că și-a așezat mâna asupra leprosului 
Isus nu s-a pângărit. Atingerea Sa a împăr-
tășit o putere dătătoare de viaţă. Leprosul a 
fost curăţat. La fel este și cu lepra păcatului – 
cea adânc înrădăcinată, mortală și imposibil 
de curăţat prin putere omenească. ‚Tot capul 
este bolnav, și toată inima suferă de moarte! 
Din tălpi până-n creștet, nimic nu-i sănătos, 
ci numai răni, vânătăi și carne vie...’ (Isaia 
1:5,6). Însă Isus, venind să locuiască în natu-
ră omenească, nu este contaminat. Prezenţa 
sa are un efect vindecător asupra păcătosului. 
Oricine va cădea la picioarele Sale, spunând 
prin credinţă: Doamne, dacă vrei, poți să mă 
cureți, va auzi răspunsul: ‚Da, vreau, fii curat!’ 
(Matei 8:2, 3).

„În unele cazuri de vindecare Isus nu a 
acordat imediat binecuvântarea dorită. Dar 
în cazul leprei, abia era făcută cererea că era 
și ascultată. Când ne rugăm pentru binecu-
vântări pământești, răspunsul la rugăciunea 
noastră ar putea să întârzie, sau Dumnezeu 
ar putea să ne dea altceva decât cerem, însă 
nu se întâmplă tot așa când cerem eliberarea 
de păcat. Este voinţa Lui aceea de a ne curăţi 
de păcat, de a ne face copii ai Săi și de a ne 
da posibilitatea de a trăi o viaţă sfântă.” 4
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Restaurare	veșnică
„Dacă ne mărturisim păcatele, 

El este credincios și drept ca să 
ne ierte păcatele și să ne curețe de 
orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

În vindecarea paraliticului din 
Capernaum, Hristos a învăţat din 
nou același adevăr. Minunea a fost 
săvârșită pentru a se da pe față pu-
terea Sa de a vindeca boala... boala 
sa era rezultatul unei vieţi de păcat 
și suferinţele sale erau accentua-
te de regrete. Apelase de mult la 
doctori și farisei în speranţa unei 
alinări a suferinţelor mentale și fi-
zice. Însă ei cu răceală îl declaraseră 
incurabil și-l abandonaseră mâniei 
lui Dumnezeu...

Paraliticul era cu totul neajuto-
rat, și, neîntrezărind nici un fel de 
ajutor din nici o parte, el se prăbu-
șise în disperare. Apoi, el a auzit 
despre minunatele lucrări ale lui 
Isus. I se spusese că alţii, la fel de 
păcătoși și neajutoraţi ca el, fuseseră 
vindecaţi; chiar și leproși fuseseră 
vindecaţi. Iar prietenii care-i spu-
seseră aceste lucruri l-au încurajat 
să creadă că și el poate fi vindecat 
dacă ar fi putut fi dus la Isus. Însă, 
speranţele sale s-au spulberat când 
și-a amintit modul în care boala a 
venit asupra lui...

Cu toate acestea, el nu dorea 
atât de mult refacerea fizică, cât 
eliberarea de povara păcatului. 
Dacă l-ar putea vedea pe Isus și 
să primească asigurarea iertării și 
păcii cu Cerul, el ar fi mulţumit fie 
să trăiască, fie să moară, după cum 
era voia lui Dumnezeu. Strigătul 
muribundului era: „O, de-aș putea 
veni în prezenţa Sa!” Nu era timp 
de pierdut; carnea sa stricată arăta 
deja semne de descompunere. El 
și-a implorat prietenii să-l ducă cu 
patul la Isus și ei au făcut aceasta cu 
bucurie. Însă, atât de îngrămădită 
era mulţimea strânsă în casa în care 
se afla Isus și în jurul ei, încât era 
imposibil pentru bolnav și priete-
nii lui să ajungă la El, sau chiar să 
ajungă atât de aproape încât să-I 
poată auzi glasul.” 5

„La sugestia sa, prietenii l-au 
urcat pe casă și desfăcând acope-
rișul, l-au coborât la picioarele lui 
Isus. Vorbirea Sa a fost întreruptă. 
Mântuitorul a privit la faţa tristă și 

a văzut ochii rugători fixaţi asupra 
Lui. El a înţeles situaţia; El însuși 
îl atrăsese spre Sine pe acel spirit 
nedumerit și plin de îndoială. În 
timp ce paraliticul era încă acasă, 
Mântuitorul îi adusese convingerea 
în mintea lui. Când s-a pocăit de 
păcatele sale și a crezut în puterea lui 
Isus de a-l vindeca, mila dătătoare 
de viaţă a Mântuitorului îi binecu-
vântase mai întâi inima care tânjea. 
Isus urmărise cum prima licărire de 
credinţă s-a dezvoltat până când pa-
raliticul a crezut că Isus era singurul 
ajutor al păcătosului, devenind tot 
mai puternică la fiecare efort de a se 
apropia de prezenţa Sa. 

Acum, prin cuvinte care se 
revărsau ca o muzică asupra urechii 
suferindului, Mântuitorul a spus: 
„Îndrăznește, fiule! Păcatele iți sunt 
iertate!”

„Povara disperării părăsește 
sufletul bolnavului; pacea iertării se 
odihnește asupra spiritului său și 
strălucește pe faţa sa. I-au dispărut 
durerile fizice și întreaga sa fiin-
ţă este transformată. Paraliticul 
neajutorat este vindecat! Păcătosul 
vinovat este iertat!” 6

„O, minunată dragoste a lui 
Hristos, aplecându-se până jos să-l 
vindece pe cel vinovat și bolnav! 
Divinitatea jelind și alinând du-
rerile suferinţei umane! O, putere 
minunată manifestată în favoarea 
fiilor oamenilor! Cine se poate în-
doi de solia mântuirii? Cine poate 
desconsidera mila unui Răscumpă-
rător plin de compasiune?” 7

Responsabilitatea	noastră
Domnul Isus, în timpul lucrării 

Sale pe pământ, atât prin fapte cât 
și prin vorbe, i-a învăţat și educat 
pe ucenicii Săi despre arta vinde-
cării pentru veșnicie. El a așezat 
anumite standarde și a luat iniţi-
ativa de a crea echipe de câte doi 
pe care le-a trimis cu următoarea 
poruncă: „Duceți-vă în toată lumea 
și propovăduiți Evanghelia la orice 
făptură” (Marcu 16:15). I-a învățat 
cum să-și îndeplinească misiunea:

„Să vindecați pe bolnavii care 
vor fi acolo și să le ziceți: ‚Împărăția 
lui Dumnezeu s-a apropiat de voi’.” 
(Luca 10:9).

„Doar metoda lui Hristos va 
da un succes adevărat în abordarea 
sufletelor. Mântuitorul s-a ameste-
cat printre oameni ca unul care le 
dorea binele. El și-a arătat simpatia 
pentru ei, a slujit nevoilor lor și 
le-a câștigat încrederea. Apoi i-a 
îndemnat: ‚Veniţi după Mine!’ ” 8

„Evanghelia și lucrarea misio-
nar-medicală trebuie să avanseze 
împreună. Evanghelia trebuie să fie 
strâns legată de principiile adevăra-
tei reforme sanitare.” 9

Am ajuns la un timp în care 
fiecare membru al bisericii ar trebui 
să se ocupe de lucrarea misionar-
medicală. Lumea este un spital 
plin de victime ale bolilor fizice și 
spirituale. Pretutindeni pier oameni 
din lipsa de cunoștinţă cu privi-
re la adevărurile care ne-au fost 
încredinţate. Membrii bisericii au 
nevoie de trezire ca să-și dea seama 
de responsabilitatea pe care o au în 
împărtășirea acestor adevăruri.”10

Fie ca Domnul să ne ajute să 
împlinim această misiune! 
Trimiteri:
1 Sfaturi despre sănătate, pg. 28 engl.
2 Hristos lumina lumii, pg. 265 engl.
3 Idem. engl.
4 Idem., pg. 266 engl.
5 Idem., pg. 267 engl.
6 Idem., pg. 268 engl.
7 Idem., pg. 269 engl.
8 Dietă și hrană, pg. 458 engl.
9 Idem., pg. 442 engl.
10 Idem., pg. 455 engl.
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Isus e Doctorul cel bun 
Isus e Doctorul cel bun și mare,

Din moarte, la viaţă m-a chemat,
Mi-a dăruit deplină vindecare,

Și viaţă veșnică în dar mi-a dat.

În rănile și-n jertfa de pe cruce,
Găsesc mereu balsam vindecător.

Eu cred în Domnul care mă conduce
Și care-mi e pe veci, Mântuitor.

Eu vin smerit la Domnu-n rugăciune,
Eu spun la toţi de bunătatea Sa,

Căci cred în El, care așa îmi spune:
„Cu nici un chip, Eu nu te voi lăsa.”

Îl laud și mă-nchin cu umilinţă,
El e prezenţă vie-n viaţa mea,
Prin har mi-a dăruit credinţă,
Și dragoste s-aștept venirea Sa.
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