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Revista „Păzitorul Adevărului”  
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de Asociația Religioasă  
a Adventiștilor de Ziua a Șaptea - 
Mișcarea de Reformă, care prezintă 
articole pe teme de doctrină biblică, 
cu scopul de a îmbogăți viața spiri-
tuală a acelora care caută să cunoască 
mai mult despre Dumnezeu.
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Î     mi plac colecțiile. Și copiii iubesc 
colecțiile și adună grămezi de timbre, 
șervețele, ilustrate și câte și mai câte, așa 
încât uneori chiar exasperează pe mămicile 

care abia așteaptă să „le treacă” hobby-ul acesta. Și 
totuși, unii se încăpățânează și continuă, doar că-și 
mai schimbă preferințele din când în când. 

De-a lungul timpului, am inițiat și eu multe 
colecții, dar aproape tot pe atâtea le-am abandonat 
după un timp. Și totuși, mi-a rămas un hobby pe 
care nu cred că-l voi abandona vreodată. Îmi place să 
colecționez cărți și reviste. Am adunat de-a lungul 
anilor cărți mai noi și mai vechi, cărți uzate, cărți 
păstrate cu grijă din vremuri de demult, cărți tipărite 
în stil vechi sau în vremuri vitrege și cărți moderne, 
nou apărute. Dar pentru mine, cele vechi sunt la fel 
de valoroase ca și cele noi, chiar dacă formatul lor nu 
mai corespunde noilor cerințe de editare. 

În anii comunismului, vremurile în care cărțile 
religioase erau o raritate, am reușit să pun deoparte 
câteva exemplare de reviste vechi, din colecția 
editurii noastre, „Păzitorul Adevărului”. Erau 
doar câteva exemplare scăpate ca prin minune în 
urma nenumăratelor percheziții și, poate că, de 
aceea le consideram mai prețioase. Le priveam cu 
admirație și mă întrebam dacă vom mai avea vreo-
dată ocazia să avem o revistă a bisericii. Generația 
anilor `60 -`70 și cei convertiți între timp la adevăr 
auziseră doar despre acele vremuri în care biserica 

noastră avusese o revistă a sa și visau la un alt timp 
de libertate, dar visul lor părea doar o iluzie.  

Și, totuși, peste negura acelor vremuri vitrege 
a răsărit o speranță. În luna mai a anului 1990, la 
numai câteva luni de la revoluția anticomunistă, a 
reapărut revista ce purta același nume, nu pentru 
că n-ar fi existat și alte denumiri sugestive, ci pen-
tru că apariția ei nu era o noutate, ci o continuitate 
a acelei nădejdi păstrată cu grijă în sufletele celor ce 
reușiseră prin harul lui Dumnezeu să treacă peste 
vremi și să întrevadă razele libertății după cele 
patru decenii și jumătate de restriște. 

Apoi, revistele au apărut una câte una ani 
de-a rândul. Le-am primit cu entuziasm, am citit 
articolele sau doar le-am răsfoit paginile, am admi-
rat pozele și am examinat persoanele surprinse în 
imagini. Nu știu ce au făcut alți cititori cu revistele 
lor, dar eu le-am adăugat pe toate una după alta 
și colecția mea a devenit peste ani un teanc mare. 
Din când în când le scot, mă așez pe covor și le înșir 
acolo jos, căci sunt prea multe pentru a le așeza pe 
vreo masă. Le pun în ordine, aleg una, apoi alta, le 
răsfoiesc pe rând și rămân uimită de trecerea vremii. 
Atunci, mă încearcă sentimente nostalgice. Privesc 
și recitesc articolele unei persoane care nu mai este 
printre noi, descopăr anunțul că o rudă apropiată, o 
prietenă sau un prieten s-au stins din viață, compar 
figura prezentă a vreunui cunoscut cu cea imortali-
zată pe paginile învechite. Mă surprinde faptul că au 

Colecția mea
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Dintre numeroasele personaje biblice, a 
căror biografie continuă să fascineze 
până în zilele noastre, istoria vieţii lui 
Moise se distinge ca una dintre cele mai 

remarcabile – și aceasta nu doar datorită diverselor 
situaţii cu care s-a confruntat ci, mai ales, datorită 
caracterului său deosebit și a dezvoltării acestuia 
până la stadiul în care a ajuns ca Dumnezeu să 
vorbească cu el „faţă în faţă, cum vorbește un om 
cu prietenul lui”. (Exodul 33:11)! 

Într-o relatare succintă, dar plină de profunzi-
me, Biblia reușește să surprindă esenţa experienţei 
sale: „Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a 
vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai 
bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu 
decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatu-
lui. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare 
bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea 
ochii pironiţi spre răsplătire”. (Evrei 11:24-26).

Sortit parcă morţii încă de la nașterea sa, 
copilul Moise supravieţuiește în mod miraculos 
și, datorită providenţei lui Dumnezeu, ajunge să 
fie crescut de mama sa evreică „la lumina zilei,” în 
pofida planurilor Satanei și a poruncii lui Faraon, 

care vizau nimicirea lui. Ba mai mult, ajunge să se 
bucure în casa lui Faraon de cea mai înaltă educaţie 
pe care instituţiile vremii i-o puteau oferi și, nu în 
ultimul rând, de incredibila perspectivă de moște-
nitor al tronului Egiptului.

Și totuși, viaţa lui Moise s-a desfășurat sub 
imperiul unui singur gând – acela de a scoate 
poporul său din robie și de a-i reda libertatea și 
demnitatea de care se bucurase iniţial ca popor 
ales al lui Dumnezeu – iar în comparaţie cu acest 
deziderat, toate celelalte perspective sau oportuni-
tăţi se cufundau în nesemnificativ.

Acestui unic dor i-a dedicat Moise întreaga 
viaţă, pentru el a renunţat la privilegiile statutului 
său de moștenitor al tronului și tot pentru el ar fi 
fost gata să-și jertfească propria viaţă – doar să vadă 
poporul scos din Egipt și intrat în Ţara Făgăduită. 
Aceasta ar fi reprezentat realizarea scopului său cel 
mai înalt – împlinirea supremă a vieţii sale. 

Citim despre Moise că a socotit „ocara lui 
Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile 
Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplă-
tire” – o răsplătire duală, atât Canaanul pământesc 
cât și cel ceresc.

O cunună desăvârșită
Marius Stroia
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M     ulte din bolile vârstei a treia sunt cauzate de 
obiceiurile alimentare adoptate în copilărie și 
de alimentele necorespunzătoare consumate 
pe tot parcursul vieţii, de multe ori începând 

chiar de la naștere.
Dr. Benjamin Spock scria încă din 1998 că la copiii în vârstă 

de trei ani din America se găsesc deja în mod obișnuit depozite de 
grăsimi în arterele coronare. La vârsta de 12 ani 70% dintre copiii 

americani au depuneri de grăsimi pe artere. Acești copii vor fi 
viitorii pacienţi ai bolilor de inimă, hipertensiunii, diabetu-

lui etc. (Benjamin Spock, Parker S., Dr. Spock’s Baby and 
Child Care, New York, Pocket Books, 1998).

În iunie 2000 în Marea Britanie s-a făcut un 
sondaj naţional privind alimentaţia și nutriţia, care a 
investigat obiceiurile alimentare ale copiilor cu vârste 
între 4 și 18 ani. Rezultatul a fost sumbru. Pentru 
aproximativ 80% dintre copii alimentaţia consta în 
principal din pâine albă și produse de patiserie, snack-
uri, hot-dog-uri, biscuiţi, chips-uri, dulciuri de tot 

felul și, mai ales, ciocolată. Trei sferturi dintre copiii 
studiaţi nu consumaseră niciun fruct 

și nicio legumă cu frunze verzi în 
săptămâna efectuării sondajului. 

Nici România nu stă mai 
bine în această privință. 

Prof. dr. Gheorghe 
Mencinicopschi, direc-
torul Institutului de 
Cercetări Alimentare, 
a semnalat în martie 
2011, într-o conferinţă 
de presă, creșterea nu-

„Învață pe copil calea  
pe care trebuie să o urmeze  

și când va îmbătrâni  
nu se va abate de la ea.”  

(Proverbele 22:6)

Lavinia Ene

Alimentatia sugarului  
si a copilului

,
,
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Luminița Husac și Mihaela Silaghi
Clubul de sănătate din Făgăraș…  

A primit acest nume pentru că tre-
buia să ne prezentăm cumva când 
îi contactam pe cursanți pentru a le 
reaminti să vină la prezentările noas-

tre. Începuturile au fost  modeste, nu credeam 
niciodata că vom ajunge să atingem viețile atâtor 
persoane. Cred însă că această lucrare a crescut 
prin rugăciune și implicare.

Ultima „ispravă” a Clubului de sănătate a 
fost o ieșire la Campusul de la Porumbacul de 
Sus. Pe 19 ianuarie, pe când lumina zilei nu se 
arătase încă, la ora 7, ne așteptau nerăbdători în 
fața fundației „Negru Vodă”, echipați de excursie, 
peste 20 de cursanți. Mașinile ne-au dus la Po-
rumbacul de Sus, la Campus unde ne-au întâmpi-
nat soarele, munții și un personal minunat.

Prezentările de sănătate despre minunata 
„Doamnă Varză”, demonstrațiile practice de 
masaj cu miere, auto-masaj cu coada măturii, 
demonstrațiile de gătit i-au încântat pe toți. 
Mai presus de orice însă, cursanții au apreciat 
atmosfera de acolo și pe cea din grup. Cineva 
chiar remarca: „azi nu am auzit nicio înjură-
tură.” O altă doamnă, care venea pentru prima 
dată la o astfel de ieșire și pentru a doua oara 
la cursurile noastre a declarat: „Nu-l mai las eu 
altă dată pe bărbatul meu acasă. De data asta nu 
am știut ce este, dar…”

Deoarece o imagine face mai mult decât o 
mie de cuvinte, să le lăsăm să vorbească.

Știri 41


