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Editorial

SPERANȚA ÎNVIERII

A

scunsă sub mantia albă de zăpadă, încremenită în ghearele gerului cumplit,
natura stă nemişcată, fără să lase nici cea
mai slabă impresie că în curând se va trezi la o
nouă viaţă.
Şi zilele trec una după alta, mărindu-se
treptat şi imperceptibil.
Deodată, pe pământul înmuiat de razele din ce în ce mai calde ale soarelui, încep să
apară puncte alb-verzui care cresc şi se măresc
uimitor de repede. Şi uite-aşa, pe neobservate,
ne trezim într-un câmp verde, străjuit de copaci
înverziţi, înmuguriţi, înfloriţi...
Crezi că natura poate învia? Incitantă întrebare! Revoltătoare chiar!
Orice om peste care au trecut câteva primăveri, ştie că după o iarnă geroasă urmează o
primăvară tânără, vioaie, promiţătoare.
Şi dacă eşti atât de sigur că ai dreptate în
ceea ce spui, îţi pun aceeaşi întrebare, într-un
alt sens: Crezi că dintr-un om mort, poate învia
cândva o făptură vie? În general răspunsurile
sunt confuze, oamenii neştiind ce să creadă şi
dacă totuşi se pronunţă exprimându-şi speranţa pentru înviere, undeva în adâncul sufletului
mai există parcă o undă de îndoială: Dar dacă?...
Doar prin credinţă putem crede că odată morţi am putea învia şi, vorbind despre credinţă,
Domnul Hristos constată lipsa acesteia atunci
când le spune ucenicilor că ar fi suficient să aibă
acest dar, fie şi doar cât un grăunte de muştar.
De ce murim? ne întrebăm adesea, admiţând că trebuie să existe un sens al morţii, aşa
cum există unul al vieţii, chiar dacă nu-l înţelegem nici pe unul, nici pe altul.
„Atâtea zile a avut”, obişnuim să spunem
atunci când aflăm de trecerea în nefiinţă a unui
om. Spunând astfel ridicăm mâinile în semn de
capitulare în faţa „sorţii” pe care, oricât de nedreaptă am considera-o, nu o putem ignora.

Viaţa şi moartea au însă un scop bine definit în cazul omului şi dacă noi nu-l înţelegem, aceasta nu înseamnă că nu există.
„În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine, şi
nici unul din noi nu moare pentru sine.” Romani 14:7, spunea
apostolul Pavel, iar Isaia pare să dezlege un mister, afirmând:
„se duc oamenii de bine şi nimeni nu ia aminte că dinaintea
răului este luat cel neprihănit.” (Is. 57: 1, up - trad. engl.).
Folosindu-se de un exemplu din natură, Domnul Hristos subliniază că orice trecere în nefiinţă are un scop bine determinat.
“Dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă”. (Ioan
12:24).
Există o lege a firii în lumea vegetală, potrivit căreia apariţia unei noi vieţi are loc doar prin moartea seminţei. Şi făcând
această comparaţie, Mântuitorul a atras atenţia asupra gestului Său de a muri în favoarea salvării neamului omenesc. Viaţa
noastră cea nouă nu putea fi posibilă decât prin moartea Sa.
Dumnezeu ne-a creat să trăim veşnic. El n-a dorit ca
omul să moară vreodată. Omul însă a ales altfel. Atunci când
a primit o ofertă din partea diavolului, el a ales în mod deliberat să încerce şi altceva decât Dumnezeu îi oferă. El s-a încumetat să probeze dacă prezicerea „în ziua în care veţi mânca
din el [pomul cunoştinţei binelui şi răului], veţi muri negreşit”.
Şi Dumnezeu, din dragoste pentru om, a schimbat „destinul”
omului nou creat, din fiinţă nemuritoare, în om muritor.
Ce ne-ar folosi să trăim veşnic, dacă simţurile noastre,
gândurile noastre, aspiraţiile noastre, nu sunt veşnice? Chinul
unei vieţi păcătoase veşnice ne îngrozeşte. Să ni-l imaginăm pe
Cain nemuritor... Poate vă veţi întreba de ce Abel nu putea trăi
veşnic! Da, el a murit nevinovat. El nu a murit însă numai pentru sine; el urma să fie o încurajare pentru miile de martiri care
urmau să-şi dea viaţa ca o mărturie pentru Domnul lor.
Mulţumim lui Dumnezeu că nici viaţa păcătoasă, nici
moartea, care este plata acesteia, nu sunt veşnice. Isus a murit
pentru noi şi ne oferă posibilitatea să înviem pentru a trăi o
veşnicie prin meritele Sale.
Împrieteneşte-te deci cu Dumnezeu şi atunci când glasul
Său te va chema să te scoli din ţărâna pământului, pentru o nouă
viaţă, Îl vei recunoaşte. Asemenea firelor de iarbă, te vei ridica şi
alături de ceilalţi mântuiţi vei popula o lume nepieritoare.
Daniela Picu
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Nimic
nou sub soare?

U

nul dintre cele mai cunoscute aforisme care încearcă să sublinieze caracterul ciclic al istoriei, spune că „ce a
fost va mai fi, şi ce s-a făcut se va mai face; nu
este nimic nou sub soare.” (Eclesiastul 1:9),
fapt confirmat în parte de constatarea unor
similarităţi în evoluţia societăţii din diferite
momente istorice, care au dus la concluzia că
„istoria se repetă”.
Totuşi, această generalizare nu stă tot
timpul în picioare, întrucât, cel puţin în ultimele două veacuri, istoria omenirii a înregistrat mereu evenimente unice, fără precedent,
şi chiar de neimaginat în veacurile trecute.
De la cuceririle ştiinţei moderne, cu
aplicaţiile lor uimitoare în tehnică, medicină
sau în orice alt domeniu al existenţei, până la
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creşterea uimitoare a populaţiei Terrei şi noile
probleme ridicate de acest fenomen, oriîncotro îţi întorci privirea, poţi avea confirmarea
împlinirii profeţiei că „la vremea sfârşitului...
cunoştinţa va creşte” (Daniel 12:4), şi, implicit, a faptului că, după acest criteriu, timpul
prezent poate purta pe bună dreptate numele
de „vremea sfârşitului”.
Totuşi, în mod oarecum paradoxal,
această creştere a cunoştinţei, cu aplicaţiile sale în cele mai diverse domenii ale vieţii,
în loc să ducă la o continuă îmbunătăţire
a calităţii vieţii la nivel global, cum ar fi de
aşteptat, va rezulta în nişte „vremuri grele”,
datorită faptului că progresul intelectual al
omenirii nu este dublat de un progres moral
pe măsură.
Iar dificultatea acestor „vremuri grele” va
creşte pe nesimţite în intensitate, chiar dacă
sub falsa aparenţă de „pace şi linişte” (1 Tesaloniceni 5:3 p.p.), până când va rezulta într-o
„vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când
sunt neamurile şi până la vremea aceasta” (Daniel 12:1), iar aceasta se va finaliza cu „o prăpădenie neaşteptată” care „va veni peste ei, ca
durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu
va fi chip de scăpare.” (1 Tesaloniceni 5:3. u.p.).
Strâmtorarea care va fi printre neamuri
(Luca 21:25) va face ca oamenii să-şi „dea sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care
se vor întâmpla pe pământ”. (Luca 21:26).
Iar dacă, în lumina profeţiilor biblice,
viitorul care se conturează înaintea omenirii
nu este deloc unul luminos şi optimist, se ridică îndreptăţita întrebare cât de departe ne
aflăm în desfăşurarea acestui proces, şi care
ar fi concluziile pe care s-ar cuveni să le tragem în consecinţă.
Despre criza economică mondială şi
recesiune s-a mai scris şi până acum – diferenţa fiind însă aceea că, o dată cu trecerea
timpului, omenirea realizează tot mai mult
amploarea şi profunzimea ei, precum şi faptul că este un fenomen de durată mult mai
mare decât se preconizase.
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Iar dacă până acum recesiunea era prezentă mai mult în mass-media, şi simţită mai
pregnant de marile instituţii financiare şi de
unele ramuri ale industriei, în prezent începe
să se simtă tot mai acut în buzunarele populaţiei, moneda naţională pierzându-şi deja în
câteva luni aproximativ 20% din puterea de
cumpărare, în raport cu celelalte valute, ceea
ce duce la un val de scumpiri substanţiale în
toate domeniile.
În paralel cu disponibilizarea a tot mai
mulţi angajaţi din diferite ramuri economice
se constată şi o scădere drastică a cererii de
pe piaţa muncii (internă şi internaţională) –
conjunctură nefastă pentru mulţi oameni,
dar mai cu seamă pentru acei aflaţi în această situaţie, care contractaseră împrumuturi
pe termen lung, ale căror rate trebuie să le
plătească în prezent în funcţie de cursul de
schimb al leului.
Lovind atât pe bogaţi, cât şi pe săraci,
în măsuri diferite, recesiunea economică îi
duce pe mulţi la disperare şi nu puţine sunt
cazurile în care oamenii, dezorientaţi şi fără
speranţă în faţa pierderilor suferite, aleg săşi pună capăt vieţii, nu neapărat pentru că
le-ar fi lipsit mijloacele elementare necesare
supravieţuirii, ci pentru că au pierdut „garanţia zilei de mâine” pe care credeau că le-o
oferă banii, şi nu aveau în afară de bani nici
un resort interior care să le confere echilibru
şi stabilitate.
Şi la nivel statal, se preconizează o acutizare a crizei în condiţiile în care cele mai
emergente economii ale lumii – China şi India – care înregistraseră o frumoasă creştere
economică în ultimii ani, ajung să stagneze,
lucru deosebit de periculos ţinând cont de
populaţia atât de numeroasă din cele două
ţări, pentru care, de la criza economică la cea
socială nu este decât un singur pas.
Criza gazelor ruseşti le-a dovedit încă
o dată europenilor cât de vulnerabil le este
confortul şi cât de uşor este să rămână fără
atât de necesara căldură în plin ger al iernii.

Iar dacă de data aceasta ea a fost mai mult
sau mai puţin rezolvată într-un timp relativ
scurt, am fost totuşi atenţionaţi cu privire la
faptul că în viitorul tulbure ce ne stă înainte, asemenea incidente cauzate de neînţelegeri de natură politică sau economică se pot
repeta, afectându-i în modul cel mai serios
pe toţi acei care au ales să conteze în exclusivitate pe sistemul energetic centralizat şi nu
au prevăzut şi soluţii alternative, care să le
asigure o relativă independenţă energetică
în timp de criză.
Recentul război de trei săptămâni din
fâşia Gaza, care s-a soldat cu peste 1300 de
victime în rândul palestinienilor, dintre care
o mare parte femei şi copii, a demonstrat încă
o dată, dacă mai era nevoie, ce înseamnă să
trăieşti într-o zonă urbană aglomerată pe
timp de criză politică şi confruntări armate.
Fiind lipsiţi de elementele esenţiale necesare supravieţuirii – fără a mai fi aprovizionaţi cu apă şi hrană - palestinienii din Gaza
City şi din restul fâşiei, au trăit momente de
coşmar, disperare şi neputinţă sub ploaia de
obuze israeliene, lansate concomitent din aer,
de pe mare şi de pe uscat.
Fără îndoială că agravarea şi prelungirea
crizei economice, cu toate consecinţele sale
dezastruoase, poate duce la escaladarea tensiunilor, la nelinişti sociale, revolte şi conflicte,
iar acestea vor fi simţite cel mai intens în zonele urbane dens populate.
De aceea, o concluzie care se impune este
tocmai oportunitatea retragerii din zonele
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urbane aglomerate spre
zone rurale cât mai retrase,
care să nu prezinte vreun
interes economic, strategic sau militar – chiar
dacă din punct de vedere economic, acestea nu
sunt nici pe departe la fel
de avantajoase ca zonele
urbane. Însă, în timpuri
de criză şi conflict, cum
sunt cele ce ni se conturează tot mai clar înainte,
nu va mai fi vorba de progres, prosperare materială
sau dezvoltare economică,
ci de supravieţuire.
Această variantă este
cu atât mai actuală, cu cât,
prin scăderea cererii pe
piaţa imobiliară, preţurile unor asemenea proprietăţi par să fi devenit şi ele
mai accesibile. Avantajele
unei asemenea alegeri nu
rezidă doar în situarea mai
în afara tumultului societăţii, departe de multe
din influenţele şi ispitele
sale, ci şi în posibilitatea
cultivării nechimizate
a propriilor produse de
bază pentru alimentaţie
şi o relativă independenţă faţă de sistemul comercial de aprovizionare, care,
în timpuri de criză poate să
ajungă foarte uşor în situaţii de blocaj.
Despre antediluvieni citim că „n-au ştiut
nimic până când a venit
potopul şi i-a luat pe toţi”,
iar în acest caz, profeţia
spune că această istorie
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se va repeta „la venirea Fiului omului” (Matei 24:39).
În acest sens, chiar dacă lumea înconjurătoare îşi mai păstrează încă o aparenţă de
oarecare normalitate – sau poate că ne-am
obişnuit noi prea mult cu anormalul – „sfârşitul tuturor lucrurilor” poate fi foarte aproape, chiar mai aproape decât ne închipuim,
pentru că evenimentele sfârşitului se vor perinda într-o succesiune rapidă.
Odată cu preluarea puterii la Casa Albă
de Barack Obama – primul preşedinte AfroAmerican din istoria SUA – politica SUA
ar putea apuca o direcţie nouă, de care mulţi
îşi leagă speranţele într-un viitor mai bun.
Există însă şi numeroase temeri cu privire la
posibilitatea unui atentat la viaţa preşedintelui, care prin poziţia pe care o ocupă, prin
provenienţa lui etnică şi prin politica pe care
o preconizează a devenit ţinta de predilecţie
a inamicilor săi interni şi internaţionali.
Şi toate acestea în timp ce în mai multe
ţări din Africa, foametea, ciuma şi lipsa de
apă potabilă fac ravagii, populaţia este măcinată de lupte interne, iar SIDA a devenit
boală naţională, ajungând să fie privită la fel
de firesc ca orice altă boală cronică.
Ori încotro îţi întorci privirea, peisajul
socio-politic, moral şi economic este la fel
de dezolant şi transmite cu insistenţă acelaşi
mesaj – că nu este cazul să ne legăm sufletul
şi speranţele de această planetă falimentară,
ci, că a venit vremea ca, printr-o profundă
cercetare sufletească şi pregătire spirituală
adecvată, să ne ridicăm privirile spre cer, de
unde, foarte curând „acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi
fel, cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Faptele
apostolilor 1:11).
De aceea, „când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă
ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră
se apropie.” (Luca 21:28).
Marius Stroia

Actualitate

De ce o criză economică?

P

entru prima dată în istoria universului, în netulburata pace a cerului
unde Dumnezeu Tatăl este suveran
şi unde iubirea se revarsă către lumile create
prin eterna existenţă şi mijlocire a Domnului
Isus, în atmosfera caldă şi plină de pace în care
fiecare fiinţă este călăuzită de Duhul Sfânt, a
apărut o notă discordantă care a creat prima
criză socială. Lucifer a dorit să deţină controlul chiar asupra Creatorului său şi a încercat
să strice legea divină care menţinea ordinea
şi pacea. După ce efectele atitudinii sale au
fost îndepărtate şi izolate prin aruncarea sa
în adânc el a continuat să producă durere în
inima Lui Dumnezeu prin uzurparea caracterului celui mai tânăr copil al Său – Adam.
De atunci cea mai mare plăcere a lui Lucifer
este să îi aducă pe oameni la neascultare şi suferinţă ştiind că astfel produce cea mai mare
durere în cer.

„Pentru ce se întărâtă neamurile,
şi pentru ce cugetă popoarele lucruri
deşarte? Împăraţii pământului
se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc
împreună împotriva Domnului şi
împotriva Unsului Său...” (Psalmii 2:2).
De-a lungul istoriei zbuciumate a acestei
planete, care a traversat mii de crize născute
în mintea marelui Rebel, ceea ce a păstrat
încă în fiinţă neamul omenesc a fost Harul
Lui Dumnezeu. Acest har s-a revarsat fie direct, fie prin oameni care au acceptat lucrarea
Duhului Sfânt în vieţile lor.
Deşi crize sociale au fost numeroase
după căderea în păcat, cea mai mare despre
care vorbeşte Biblia este criza antediluviană. „Domnul a văzut că răutatea omului era
Păzitorul Adevărului
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mare pe pământ, şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi
numai spre rău. Pământul era stricat înaintea
lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie.
Dumnezeu S-a uitat spre pământ, şi iată că
pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.”(Gen. 6:5,11,12).
Vorbind despre acestă perioadă de timp
Spiritul Profetic scrie:
„Dumnezeu a revărsat asupra oamenilor
care au trăit înainte de potop multe şi bogate
daruri; dar ei au folosit aceste binecuvântări
ca să se slăvească pe ei înşişi şi le-au transformat într-un blestem, datorită faptului că şi-au
legat inima de aceste daruri, în loc să o lege de
Cel care le-a dat. Ei au folosit aurul şi argintul, pietrele preţioase şi lemnul cel mai ales la
construirea de case pentru ei, întrecându-se
unul pe celălalt în înfrumuseţarea locuinţelor lor, împodobindu-le cu lucrările cele mai
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iscusite. Ei căutau să-şi satisfacă numai poftele inimii lor mândre şi se desfătau în orgii
şi ticăloşii. Pentru că nu doreau să-L păstreze
pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, au ajuns în
curând să nege existenţa Lui. Se închinau naturii, în loc să se închine Dumnezeului naturii. Glorificau geniul uman şi se închinau la
lucrarea mâinilor lor şi îi învăţau pe copii să
se plece în faţa chipurilor cioplite.
Pe câmpii verzi şi la umbra unor copaci
frumoşi, ei şi-au aşezat altarele idolilor lor.
Dumbrăvi întinse, al căror frunziş rămânea
verde în tot cursul anului, erau dedicate închinării la zeii lor falşi. De aceste dumbrăvi
erau legate grădini frumoase, cu alei lungi
şi şerpuitoare, peste care se întindeau ramurile încărcate de fructe ale diferitelor soiuri
de pomi, grădini împodobite cu statui şi tot
felul de lucruri care puteau să încânte simţurile sau să slujească dorinţelor voluptoase ale

Actualitate
oamenilor, atrăgându-i astfel să ia parte la
închinarea idolatră.
Oamenii L-au scos pe Dumnezeu din
cunoaşterea lor și s-au închinat făpturilor
propriei lor imaginaţii şi, ca urmare, au decăzut din ce în ce mai mult.” (P.P. pag. 93).
În acel timp, când Satana părea că triumfase în distrugerea planurilor lui Dumnezeu
cu privire la planeta noastră, a apărut un om
care a vorbit cu putere despre faptul că Dumnezeu va curăţi pământul. Noe nu a fost apreciat, ci o sută douăzeci de ani a fost batjocorit.
Deşi intelectul oamenilor de atunci era mult
mai puternic, criza socială, morală şi fizică a
oamenilor era pe măsură. Cunoştintele despre caracterul lui Dumnezeu care putea să
refacă minţile lor erau ignorate. Noe era privit
ca un nebun. În timp ce toţi adunau bogăţie
şi renume, Noe construia o corabie într-un
loc fără apă. Când însă Dumnezeu a intervenit pentru a nu lăsă acea generaţie să distrugă
pământul “Satana însuşi, care a fost obligat
să rămână în mijlocul elementelor naturii
dezlănțuite, se temea că va pieri. Se simţise
foarte fericit că are sub stăpânirea sa un neam
de oameni aşa de puternici şi dorea ca ei să trăiască şi să săvârșească mai departe urâciunea
lor şi să continue răzvrătirea împotriva Conducătorului cerului. Acum, el rostea cuvinte
de hulă la adresa lui Dumnezeu, acuzându-L
de nedreptate şi cruzime. O mare parte dintre
oameni, asemenea lui Satana, Îl blestemau pe
Dumnezeu şi, dacă ar fi fost în stare, L-ar fi
dat jos de pe tronul puterii. Alții, îndemnaţi
de groază, îşi întindeau mâinile spre corabie,
stăruind să fie primiţi. Dar rugămințile lor
erau zadarnice. În sfârşit, li se trezise conştiinţa, ca să ştie că există un Dumnezeu care
domneşte în ceruri.” (P.P. pag. 95).
Este intresant de observat că cel ce îi
adusese pe oameni la ruină îi făcea acum să
creadă ca Dumnezeu era vinovat de distrugerea lor. La foarte scurt timp după refacerea
pământului curăţat prin potop, Satan a creat
o confederaţie ce avea să ajungă până la noi.

Prin aceasta dorea ca toţi oamenii să fie uniţi
în jurul unui singur scop: conducerea pământului după concepţiile sale (cel mai puternic
domneşte, cel mai mândru este cel mai mare)
adică răzvrătire împotriva iubirii divine. Şi
au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un
turn al cărui vârf să atingă cerul, şi să ne facem
un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa
pământului.” (Geneza 11: 4).
Cu cât se distrugea mai mult dragostea,
armonia şi iubirea dintre oameni, Tatăl, Fiul
şi Duhul Sfânt ar fi suferit şi mai mult. Pentru
a-i controla cât mai bine pe oameni i-a legat în
bresle şi i-a îndemnat să clădească prin toată
înțelepciunea lor un Turn „care să ajungă la
cer. ” Aici au hotărât să zidească o cetate şi în
ea să înalţe un turn uluitor de înalt, aşa încât
să devină o minune a lumii. Această lucrare
era menită să împiedice împrăştierea oamenilor în colonii. Dumnezeu i-a îndrumat pe oameni să se întindă pe întreaga suprafaţă a pământului pentru a-l popula şi a-l supune; dar
aceşti constructori ai Babelului erau hotărâţi
să-i ţină pe toţi ai lor uniţi într-o societate
şi să întemeieze o monarhie, care în cele din
urmă să stăpânească întregul pământ. Astfel, cetatea lor avea să devină metropola unui
Dumnezeu a revărsat asupra oamenilor
care au trăit înainte de potop multe şi bogate daruri; dar ei au folosit aceste binecuvântări ca să se slăvească pe ei înşişi şi
le-au transformat într-un blestem, datorită
faptului că şi-au legat inima de aceste daruri, în loc să o lege de Cel care le-a dat.

imperiu universal; gloria ei avea să stârnească
admiraţia şi omagiul lumii şi să-i facă vestiţi
pe întemeietorii ei. Turnul acesta magnific,
ajungând până la cer, trebuia în adevăr să
stea ca un monument al puterii şi înţelepciunii constructorilor lui, perpetuând faima lor
până la cele din urmă generaţii.
Întreaga lucrare avea ca scop să înalţe şi
mai sus mândria celor ce l-au proiectat, să
Păzitorul Adevărului
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depărteze de la Dumnezeu minţile generaţiilor viitoare şi să le ducă la idolatrie.” (P.P.
pag. 125).
O criză ce aducea din nou decăderea
neamului omenesc era pe punctul de a se
petrece şi de aceasta dată urmările erau de şi
mai mare amploare. Însă în înţelepciunea sa
divină „Domnul a zis: ‘Iată, ei sunt un singur
popor, şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au
apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă
tot ce şi-au pus în gând.
Haidem! să Ne pogorâm şi să le încurcăm
acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba
unii altora.” Acest eveniment a avut un efect
benefic asupra omenirii deşi ideile de dominaţie mondială s-au răspândit aşa cum s-au
răspândit oamenii pe pământ.
Societăţi secrete, diferite bresle, diferite
grupuri intelectuale şi-au avut originea la Babel.
De aici, oriunde s-a înfiinţat un imperiu, ideile
proveneau din idolatria şi conceptele desfăşurate la Babel, unde Zidarul Maiestru era Lucifer.
Originea breslelor din Egipt, ale „înţelepţilor, cititorilor în stele, vrăjitorilor, ghicitorilor” etc. din Babilonul antic îşi aveau originea
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la Babel. Războaiele de cucerire erau purtate
pentru acelaşi deziderat şi anume unificarea
şi dominaţia întregului pământ sub un singur sceptru pământesc. Omul asupra căruia
era concentrată toată puterea, conducea toate
celelalte clase sociale şi le impunea anumite
legi de care trebuiau să asculte.
Aşa s-a întâmplat în timpul celor patru
mari imperii antice. Însă sub fiecare imperiu
decăderea a fost economică, socială şi politică. Oamenii erau corupţi şi societăţile secrete
conduceau după bunul lor plac ideologia poporului din timpul lor. Planul lui Satan era
acelaşi, deşi alţi pioni erau cei care ajungeau
pe scena istoriei lumii. Organizarea imperială
a lumii a fost pusă în pericol imediat după venirea Domnului Isus. El a spus „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai
marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să
nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între
voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea
să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob.” (Matei
20:25-27). După numeroase persecuţii pentru cei credincioşi acestor principii cerești, ce
fuseseră resădite pe pământ prin strădaniile
Domnului Isus şi ale ucenicilor, Satan a găsit
o nouă formă de implementare a principiilor
sale: Biserica Imperiu (Biserica Romano-Catolică). În spatele acestei biserici s-au ascuns
toate acele organizaţii secrete, oculte ce-şi
trăgeau seva din rădăcinile Babelului Antic.
Ei învăţau crezul superficial «creştin» pentru laici în timp ce organizaţiile interne din
sânul «bisericii» sunt oculte. Crezul pentru
laici diferă de crezul pentru iniţiaţi. Astfel Biserica Romano Catolică a reuşit să guverneze
1260 de ani fără a putea fi oprită: generând
razboaie, creând şi distrugând monarhii, generând revoluţii, creând crize economice şi
generând cele două războaie mondiale. Toate
acestea s-au întâmplat prin intermediul societăţilor secrete ce au guvernat şi guvernează Biserica Romano-Catolica din umbră.
După naşterea Lumii Noi (1776) scopul
şi atenția acestei confederaţii s-a îndreptat
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spre Statele Unite, unde luase fiinţă o naţiune, unde prima libertatea de conștiinţă.
Despre planurile de uzurpare a constituţiei
şi a legilor interne ale Statelor Unite Samuel Morse scria: „Autorul îşi ia răspunderea
să arate că o conspiraţie împotriva libertăţii
acestei republici se află, acum, în plină acţiune sub conducerea vicleanului prinţ Metternich al Austriei care, fiind conştient de imposibilitatea de a diminua acest exemplu de
naţiune măreaţă şi liberă prin forţă şi arme,
intenţionează să-şi îndeplinească scopul prin
agenţii armatei iezuite. Mulţimea de evidenţe
şi argumente, care vor dovedi existenţa unei
astfel de conspiraţii, vor uimi pe oricine va
deschide cartea cu aceeaşi incredulitate cum
am făcut noi”. (Samuel B. Morse, Foreign
Conspiracy Against the Liberties of the United
States, Crocker and Brewster, 1835).
„Au americanii nevoie să li se spună ce
sunt iezuiţii?... sunt o societate secretă, un fel
de Ordin Masonic, de o mie de ori mai periculoşi. Nu sunt simpli preoţi sau aderenţi
la un crez religios; ci comercianţi, avocaţi,
editori şi bărbaţi de profesii diferite, neavând
nici o insignă după care să fie recunoscuţi; se
află aproape în întreaga societate. Pot adopta
orice caracter: cel de înger de lumină sau de
slujitor al întunericului, în vederea împlinirii
marelui lor plan... toţi sunt bărbaţi educaţi,
pregătiţi şi legaţi prin jurământ să înceapă
în fiecare moment şi în orice direcţie, pentru
orice serviciu, comandaţi de generalul ordinului, neataşaţi de vreo familie, comunitate
sau ţară, de nici un fel de legătură omenească
obişnuită, vânduţi pe viaţă cauzei Pontifului Roman”. -(J. Wayne Laurens, The Crisis
in America: or the Enemies of America Unmasked, G. D. Miller, 1855, pp. 265-267).
Prin Congresul de la Viena (1814-1815)
ţările Europei, prin puterea din spatele Bisericii Romano Catolice, acum aparent învinsă, conspirau prin folosirea armatei iezuite la
distrugerea idealurilor Naţiunii noi de peste
ocean.

Este demn de menţionat că „Vaticanul
a condamnat Declaraţia de Independenţă
ca fiind o nelegiuire şi a numit Constituţia
Americii un document satanic.” (Avro Manhatan, The Dollar and the Vatican, Ozark
Book Publishers, 1988, p. 26).
Ordinul Iezuit însă nu este decât o rămurică din multitudinea Societăţilor secrete
ce se ascunde sub haina Bisericii RomanoCatolice.
Începând cu anul 1815 Vaticanul a încercat să pună mâna pe finanţele Statelor Unite:
„Permiteţi-mi să controlez banii naţiunii, şi
nu mă interesează cine scrie legile.” (G. Eduard Griffin, The Creature from Jekyll Island,
American Opinion Publishing, p. 218). Numeroşi preşedinţi americani, simţind acest
pericol, au încercat împiedicarea înfiinţării
Păzitorul Adevărului
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Băncii Federale (banca ce deţine monopolul financiar în SUA, deşi ilegal, are dreptul
să tipărească bani, acest drept revenind, prin
constituție, doar Congresului SUA) aceştia
fiind pe rând asasinaţi într-un mod tipic. (Au
fost asasinările diferiţilor preşedinţi, ca Abraham Lincoln, William McKinley, James Garfield, William Henry Harrison şi alţii).
Istoria însă confirmă că odată instituită
Banca Federală Centrală (BFC) crizele economice precedau schimbarea legilor sociale
şi manipularea naţiunilor. Să nu uităm însă
că în timpul nostru Banca Federala Centrala
a devenit un model pentru Fondul Monetar
International care este condus tot de oameni
din anturajul celor care conduc Banca Federală Centrală a Statelor Unite. Dar cine a Fondat BFC a SUA? „Familia Rothschild a avut
o influenţă puternică în a dicta Americii legile
financiare. Registrele legii arată că ei erau puterea în vechea Bancă a Statelor Unite.” (Gustavus Myers, History of The Great American
Fortunes, Random House, p. 556).
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Dar cine era această familie? „Conştient că
Rothschild era o familie evreiască importantă,
am căutat în Enciclopedia Iudaică şi am descoperit că purtau titlul “Guardians of the Vatican
Treasury” (Păzitorii Vistieriei Vaticanului)...
Numirea lui Rothschild a dat negrei papalităţi
libertate financiară absolută şi posibilitatea de a
lucra în secret. Cine ar bănui vreodată că o familie iudaică ar fi cheia bogăţiei Bisericii Romano-catolice?” (F. Tupper Saussy, Rulers of Evil,
Harper Collins, page 160, 161).
Pentru fondarea BFC a SUA s-au întâmplat multe evenimente istorice şi banii din
această bancă au fost destinaţi pentru a genera
numeroase războaie comandate de cei ce deţineau autoritatea asupra fondurilor ei.
Ceea ce ne preocupă însă pe noi este de
ce avem acum o criza economică? Cine a generat-o şi cine va beneficia de pe urma ei? Ce
“Beneficii” va aduce societaţii noastre? Este
evident că pentru a schimba legile naţiunilor
trebuie să controlezi banii lor şi tocmai acest
lucru se întâmplă astăzi. Pentru a pune în
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aplicare proiectele de lege pentru care pledează Vaticanul este nevoie de o constrângere.
În publicaţia The Trumpet din 18 Nov 2008
a apărut un articol în care era citat Papa Benedict al XVI-lea care spunea la mesa din 9
septembrie că “Fără Duminică [zi de cult] nu
putem trăi!” De asemenea publicaţia spunea
de susţinerea pe care proiectul de lege, cu şase
zile de lucru şi duminica liberă, o are în parlamentul European. Cardinalii catolici sprijină în ţările Europei acest proiect spunând
că oamenii ar fi mult mai eficienţi dacă s-ar
odihni duminica. Dacă nu va trece proiectul
de lege se va încerca impunerea lui. Eu cred că
de aceea avem o aşa de mare criză financiară.
Însă toate aceste lucruri sunt departe de a
ne face să ne temem sau să tremurăm. Din contră, ne aduc speranţă. Domnul Isus vine să ne
ia acasă. Pentru toţi fraţii şi surorile care nu au
inima legată de acest pământ va fi multă bucurie. Veşnicia ne stă înainte! Domnul Isus, care
a suferit pe acest pământ, revelând armonia
cerului, ne va da putere să trecem peste crizele
ce ne stau înainte, având ochii îndreptaţi spre
cer şi auzind parcă ecoul cuvintelor îngerilor
ce s-au arătat ucenicilor la înălţarea Domnului Hristos: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă
uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer
din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum
L-aţi văzut mergând la cer”. (Fapte 1:11).
Diavolul a pierdut lupta pentru veşnicie,
iar singurele semne ale crizei universale înfăptuite de Satan vor fi semnele cuielor din mâinile Domnului Isus. Ele vor garanta desăvârşita şi veşnica siguranţă a celor mântuiţi.
Adevărul cu privire la marele conspirator al istoriei se va demasca atunci când Satan
va da ultima luptă împotriva cetăţii Noului
Ierusalim.
„Scopul marelui răsculat a fost totdeauna
să se îndreptăţească şi să dovedească guvernarea divină răspunzătoare de răzvrătirea lui. În
scopul acesta a folosit toată puterea minţii lui.
A lucrat în mod premeditat şi sistematic şi cu
un succes uimitor, conducând mulţimi uriaşe

să primească versiunea lui cu privire la lupta cea
mare care a durat atâta vreme. Timp de mii de
ani, acest şef al conspiraţiei a aşezat minciuna în
locul adevărului. Dar acum a venit timpul când
rebeliunea trebuie să fie înfrântă până la urmă,
iar istoria şi caracterul Satanei să fie demascate.
În ultimul său efort uriaş de a detrona pe Hristos, de a distruge pe poporul Său şi de a pune
stăpânire pe Cetatea lui Dumnezeu, arhiamăgitorul a fost demascat definitiv. Aceia care s-au
unit cu el văd înfrângerea totală a cauzei lui. Urmaşii lui Hristos şi îngerii credincioşi văd întinderea vastă a intrigilor lui împotriva guvernării
lui Dumnezeu. El devine obiectul repulsiei generale.” (Tragedia Veacurilor, pag. 670 eng).
„Lucrarea ruinătoare a Satanei s-a sfârşit
pentru totdeauna. Timp de şase mii de ani şi-a
făcut voia, umplând pământul de vai şi producând durere în tot universul. Toată creaţiunea a gemut şi s-a chinuit în durere. Acum,
făpturile lui Dumnezeu sunt pentru totdeauna liberate de prezenţa şi de ispitirile lui. „Tot
pământul se bucură acum de odihnă şi pace; izbucnesc oamenii în cântece de veselie” (Is. 14:7).
Şi un strigăt de laudă şi de biruinţă se înalţă
Diavolul a pierdut lupta pentru veşnicie,
iar singurele semne ale crizei universale
înfăptuite de Satan vor fi semnele cuielor
din mâinile Domnului Isus. Ele vor garanta
desăvârşita şi veşnica siguranţă a celor
mântuiţi.

în tot universul credincios. „Şi am auzit, ca
un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape
multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care
zicea: “Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru
Cel Atotputernic, a început să împărăţească”
(Apoc. 19:6). (Idem, pag. 673).
Fie ca discernământul spiritual, aurul
adevarului şi hainele neprihănirii să nu ne
lipsească niciunuia dintre noi în Criza ce ne
desparte de veşnicie şi de întâlnirea noastră cu
Marea Familie din cer. Amin!
Emil Barbu
Păzitorul Adevărului
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În tabăra

celor loviţi…
T

răim într-o periodă a istoriei planetei în care totul este
răsturnat. Lucrurilor de mică însemnătate li se oferă valoare iar
lucrurile cu adevărat valoroase sunt dispreţuite. În spatele acestei realităţi este
un manager de profesie.
El are experienţă în
afacerea inversării
preţurilor pentru
că în relaţiile
sale cu oamenii a avut de
cele mai
multe ori
succes.
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Nici în privinţa educaţiei lucrurile nu
stau mai bine. Tinerii acestei generaţii sunt
instruiţi prin toate mijloacele responsabile de
educaţia lor că cel mai tare câştigă. Începând
încă din familie părinţii îşi încurajează copiii
să fie primii, mai târziu şcoala, prin sistemul
de notare, face acelaşi lucru îndemnând la individualitate şi competiţie. Mijloacele massmedia, librăriile şi bibliotecile abundă de
scrieri care să-i înveţe pe tineri arta succesului.
Şi am devenit atât de îmbătaţi de dorinţa de a
câştiga, de a fi primul, de a fi cel mai bun, de a
avea succes încât lupta pentru a atinge aceste
ţinte a devenit singurul scop al vieţii fiecărui
individ, familie, instituţie, localitate, ţară…
etc. Şi fiecare încearcă să se ridice deasupra celorlalţi prin metodele pe care le consideră a fi
eficiente: unii încearcă să ajungă renumiţi prin
înmulţirea bunurilor materiale, alţii prin nonconformismul lor, alţii prin ştiinţa lor, alţii
prin puterea argumentelor lor şi lista ar putea
continua.
Ceea ce am remarcat este faptul că în toate generaţiile au existat astfel de dorinţe, dar
se pare că timpul pe care îl trăim este mult
mai favorabil luptei pentru întâietate decât
oricând şi aceasta datorită faptului că administratorul acestei afaceri s-a perfecţionat.
Trăind printre oameni, privind din afară
observ că deşi toţi îşi doresc succesul, nu toţi
îl obţin. Această realitate împarte lumea în
două categorii: cei care câştigă şi cei care pierd. Cei care au obţinut câştigul (indiferent
prin ce mijloace corecte sau mai puţin
corecte) le râd în nas celor care au
pierdut. La rândul lor necâştigătorii măcinaţi de durerea pierderii îşi permit spiritul de
răzbunare şi se hrănesc
mai departe cu resentimnte şi ură
străduinduse din răsputeri
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să-şi ia într-un fel revanşa. Şi astfel lupta a
devenit afacerea prinţului întunericului, specialist instructor şi pentru cei care vor câştiga
cât şi pentru cei care vor pierde.
Dacă vom rămâne doar la acest stadiu al
meditaţiei am putea să punem armele jos să
ne pierdem curajul şi să privim fără sens scopul vieţii. Dar… şi mulţumim Domnului că
mai există un dar, nu doar Satana este specialist în arta luptei. El are un rival de temut. El
a pierdut câteva bătălii şi este pe punctul de
a o pierde şi pe ultima şi cea mai mare care îi
va aduce sfârşitul, care este fatală. Dacă organizatorul luptei a pierdut, ”Şi în cer s-a făcut
un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu
balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat
şi ei dar n-au putut birui. Şi locul lor nu li s-a
mai găsit în cer”(Apoc. 12: 7-8), eu aş vrea să
ştiu cu ce arme a luptat Cel care a câştigat,
eu aş vrea să-L cunosc pe Mihail. Şi ca să-L
putem cunoaşte cu adevărat, ca să-L putem
înţelege, conducătorul cerului, Fiul lui Dumnezeu a venit să ne înveţe în termenii noştri
cum să luptăm, cum să obţinem biruinţa. Nu
ştiu ce dorinţe au alţii dar şi eu îmi doresc să
fiu o câştigătoare şi am fost nerăbdătoare să
cercetez strategiile de luptă propuse de data
aceasta de Prinţul luminii. Am fost şocată
când le-am descoperit şi mi-am dat seama că
trebuie să le studiez zilnic şi zilnic am nevoie de sfatul Autorului lor pentru ca să le pot
aplica, fiindcă aceste strategii nu-mi sunt familiare.
Biblia - căci acolo am găsit portretul fidel
al câştigătorului Mihail - mi-L descrie astfel:
- n-avea nici frumuseţe nici strălucire care
să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea
nimic care să ne placă;
- dispreţuit şi părăsit de oameni;
- om al durerii şi obişnuit cu suferinţa;
- când era chinuit şi asuprit n-a deschis
gura;
- atât de schimonosită îi era faţa… că îţi
întorceai privirile de la El; ( Isaia 53).

„Sfârşit de oboseală şi plin de răni,
Domnul Hristos a fost luat şi biciuit în faţa
mulţimii. “Ostaşii dregătorului au dus pe
Isus în pretoriu şi au adunat în jurul Lui toată ceata ostaşilor. L-au dezbrăcat de hainele
Lui şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au
împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o
pe cap... Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi
băteau joc de El şi ziceau: ‘Plecăciune, Împăratul Iudeilor’. Şi scuipau asupra Lui”. Din
când în când, câte o mână nelegiuită smulgea
trestia ce-I fusese aşezată în mână şi lovea cu
ea coroana de spini de pe fruntea Sa, făcând
ca spinii să se înfigă în tâmplele Sale, iar sângele să se prelingă pe faţa şi barba Sa. (H.L.L
pag. 734).
Aceasta este imaginea învingătorului!
Şi în acest episod al luptei existau două
clase: unii care păreau învinşi („S-a supus cu
un desăvârşit calm insultelor şi batjocurii cePăzitorul Adevărului
ianuarie - martie 2009
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lei mai josnice”) şi unii care păreau câştigători
(„Satana era acela care conducea mulţimea
cea crudă în comportarea ei abuzivă faţă de
Mântuitorul”). Ori de câte ori Îl vom căuta
pe Mihail, în orice ipostază a vieţii - pentru
că eu mi-am propus să-i urmăresc viaţa pentru că aşa cum vă spuneam vreau să fiu o câştigătoare - L-am găsit de fiecare dată în tabăra
celor loviţi. Şi acolo a rămas până astăzi: în
tabăra celor lipsiţi de apărare, în tabăra celor
umili şi dispreţuiţi pentru că cei tari şi puternici se pot apăra singuri dar cei umili şi nevrednici au nevoie de ajutor. Un autor creştin
spune: „ Dumnezeu este de partea rănitului.
Şi dacă un nelegiuit răneşte pe un alt nelegiuit
Dumnezeu e de partea rănitului. Chiar când
un neprihănit răneşte pe un nelegiuit Dumnezeu este de partea celui rănit. Dumnezeu
este totdeauna partea celui rănit.”

Şi dacă vrem cu adevărat să fim în
tabăra biruitoare avem
câteva repere:

câştigăm atunci când renunţăm.
		

(Matei 5:39).

domnim atunci când slujim.
		
(Marcu 10:42-44).
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ajungem mari
atunci când ne facem mici.
		
(Matei 18:4).
suntem înălţaţi
atunci când ne smerim.
		

(Matei 23:12).

când suntem slabi
atunci suntem tari.
		
(2 Cor. 12:10).
biruim când suntem învinşi.
		

(2 Cor. 12: 7-9).

trăim când murim.
		

(2 Cor. 4: 10-11).

Acestea sunt doar câteva din metodele
de obţinere a succesului pe care Biblia ni le
recomandă. Şi dacă vrem să fim cu adevărat
de partea celor biruitori nu avem o altă perspectivă. Tot ceea ce ne oferă lumea ca tehnici
ale succesului nu sunt decât surogate, valori
cu preţul schimbat de cel care a pierdut bătălia şi care încearcă prin păcăleală să ne facă să
piedem lupta reală.
Decizia ne aparţine de care parte ne aliem şi mulţumim Domnului că nu avem decât
două alternative!
„Vei străluci mai tare dacă renunţi la
strălucirea ta, vei merge mai repede umblând
domol cu Domnul Dumnezeul tău, vei atinge o înălţime veşnică stând pe o bancă joasă, vei domni peste alţii lăsându-i să creadă
că domnesc peste tine, mai mult chiar îţi vei
scăpa viaţa pierzând-o.”
Aceasta este cosmoviziunea creştinismului veritabil, imaginea adevăratului om
de succes care va fi pregătit să moştenească nu
pământul sau o părticică din el ci universul
cu tot ce cuprinde el!
Tabita Barbu

Familie

Familia în derivă

P

rintre crizele cu care se confruntă societatea timpului nostru, neînţelegerile, certurile, atmosferele
apăsătoare existente în familii, culminate
cu despărţiri – par să fie criza cea mai serioasă. De ce am ajuns la această concluzie?
Pentru că oricât de greu ai fi încercat, oricât de stresat ai fi la serviciu, oricâte lipsuri
materiale ai avea, dacă există un loc de refugiu în care să te retragi în pace – şi acesta s-a
dorit a fi familia – atunci problemele par a
fi atenuate.
În ciuda acestui ideal trăim o tristă realitate. Din ce în ce mai multe probleme în
familii, şi toate acestea chiar printre familiile pretinşilor creştini.
Privind din afara bisericii cei care aşteaptă să vadă în poporul lui Dumnezeu
familii unite, se întreabă nedumeriţi de ce
este nevoie ca şi pentru aceştia să se facă

consilieri, seminarii, să se scrie articole,
etc. Nedumerirea lor este foarte justificată, dacă acceptăm că poporul lui Dumnezeu este deţinătorului întregului adevăr.
Imaginea unei familii fericite în Eden,
când cei doi, care formau perechea sfântă, nu erau numai copii care se bucurau
de grija părintească a lui Dumnezeu, ci şi
elevi, care primeau educaţia de la Însuşi
Creatorul (vezi P.P. cap. Creaţiunea), este
cunoscută în mod teoretic de toţi cei care
sunt familiarizaţi cu studiul Bibliei.
De ce să nu practicăm o astfel de viaţă
în familiile noastre? De ce să nu cerem de
la Dumnezeu înţelepciune şi călăuzire, mai
ales atunci când ceva nu merge bine?
Când refuzăm să ştim cum a fost la început, înseamnă că nu vrem să vină sfârşitul, pentru a nu accepta o aranjare din nou
a lucrurilor de la început.
Păzitorul Adevărului
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Familie
Poporul lui Dumnezeu este numit „dregător de spărturi”, şi printre spărturi poate
fi considerată situaţia cu care se confruntă
familiile în general. A fi numit dregător de
spărturi nu este o ruşine, ci o lucrare care
a încredinţat-o Dumnezeu la ai Lui (Isaia
58:12), ca să facă ţara cu putinţă de locuit.
Isus a zis: „Câtă vreme aveţi lumina
printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii
ai luminii”. (Ioan 12:36). Dacă s-ar stinge
lumina din cămin? Atunci toţi membrii
casei ar locui în întuneric, iar rezultatul ar
fi la fel de dezastruos ca şi în cazul farurilor
care nu au lumină, deşi misiunea lor este de
a ghida vasele care se apropie de port.
„Oamenii privesc la voi, fraţi creştini,
ca să vadă dacă sunteţi copleşiţi de grijile
vieţii, sau dacă vă pregătiţi pentru viaţa
veşnică viitoare. Ei sunt atenţi să observe
ce influenţă exercitaţi şi dacă sunteţi misionari adevăraţi în căminul vostru, instruindu-i pe copii pentru cer.” (Semnele Timpului, 14 ianuarie 1886).

Când tatăl şi mama, preotul şi
învăţătorul familiei îşi ocupă pe
deplin poziţia de partea Domnului
Hristos, în cămin va fi exercitată
o influenţă bună. Această influenţă sfântă va fi simţită în biserică.
În primele zile ale lunii februarie m-am
întâlnit cu o veche cunoştinţă. Ştiam că în
discuţiile noastre despre credinţă nu ne
potriveam în totul în privinţa înţelegerii
Bibliei, totuşi găseam şi puncte comune,
unul dintre acestea fiind cel referitor la revenirea Domnului Hristos. Acum când neam întâlnit, persoana respectivă mi-a spus:
„Ştiţi că în viaţa mea eu am adoptat libertinismul, în timp ce dumneavoastră sunteţi
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un conservator. Încerc să mă gândesc şi să
vă pot înţelege... Cât de apăsătoare este situaţia de faţă a bisericii, care trăieşte experienţa celor dinainte de potop... Citesc din
Patriarhi şi Profeţi, capitolul Potopul... și
mi-a citat paragraful pe care îl cunoaştem
atât de bine şi care reflectă situaţia tristă în
care se complăcea generaţia din acel timp:
„Poligamia fusese de timpuriu introdusă
şi aceasta contra orânduielilor divine de
la început. Dumnezeu i-a dat lui Adam o
singură nevastă, arătând astfel care este
rânduiala Sa în această privinţă. Dar, după
căderea în păcat oamenii au ales să-şi satisfacă dorinţele lor păcătoase. Iar ca rezultat,
crima şi ticăloşia au crescut cu o mare rapiditate. Nu erau respectate nici legăturile de
căsătorie şi nici drepturile de proprietate.
Oricine poftea nevasta sau averea aproapelui său, le lua prin forţă şi oamenii se făleau
cu faptele lor de violenţă. Se complăceau
în nimicirea vieţii animalelor şi folosirea
ca hrană a cărnii îi făcea mai cruzi şi mai
setoşi de sânge, până când au ajuns să privească viaţa omului cu o înspăimântătoare
indiferenţă.”
Am continuat dialogul şi m-a uimit
declaraţia pe care a făcut-o: nu mă pot gândi, nu mă pot concentra la atâtea probleme
ale vieţii cotidiene, când văd familii creştine care divorţează, se recăsătoresc, pastorii
oficiază căsătoria religioasă, sau chiar unii
trăiesc în concubinaj fiind membri în biserică... Aveţi şi dumneavoastră asemenea
cazuri? – m-a întrebat la un moment dat.
Acceptaţi toate acestea doar pentru faptul
că-şi dau zecimea în valută?...
Serioase întrebări! Umilitoare chiar!
„Nu este nimic nou sub soare” (Eclesiastul 1:9 u.p.), spunea înţeleptul Solomon,
ci doar adaptate unei noi generaţii, am putea completa noi la această concluzie. Şi
totuşi cuvântul lui Dumnezeu este clar şi
lămurit în oricare dintre situaţiile cu care
ne confruntăm.

Familie
În cartea profetului Ezechiel 13:1620 este prezentat caracterul prorocilor
mincinoşi, care vestesc pace, în timp ce nu
e pace; înşelătoria a ajuns la rang de cinste, „fiicele Sionului” necinsitind pe Dumnezeu pentru câţiva pumni de orz. Oare să
repetăm această istorie tristă? Să-L necinstim pe Dumnezeu în timp ce pretindem
că Îl onorăm!
Prosperitatea bisericii, cât şi puritatea ei este influenţată de cinstea şi curăţia vieţii de familie, oricât de înaltă ar fi
mărturisirea de credinţă şi chiar doctrina
cea mai sănătoasă. Regulile cele mai stricte nu vor da rezultate bune dacă familiile
celor ce compun biserica nu sunt sfinţite
prin adevăr.
„Fiecare familie este o biserică peste care prezidează părinţii. Primul lucru
luat în consideraţie de părinţi trebuie să
fie acela de a lucra pentru salvarea copiilor
lor. Când tatăl şi mama, preotul şi învăţătorul familiei îşi ocupă pe deplin poziţia
de partea Domnului Hristos, în cămin va
fi exercitată o influenţă bună. Această influenţă sfântă va fi simţită în biserică şi va
fi recunoscută de fiecare credincios. Lucrarea lui Dumnezeu este mult împiedicată
din cauza lipsei de evlavie şi de sfinţenie în
cămin. Nimeni nu poate aduce în biserică o
influenţă pe care el n-o manifestă în familie şi în relaţiile lui de afaceri.” (Îndrumarea
copilului, pag. 549).
Membrii familiilor care sunt onorate
prin vizita îngerilor lui Dumnezeu, sunt
acei care acţionează ca nişte reformatori
în toate ramurile lucrării lui Dumnezeu,
fiind dispuşi să facă voia Lui.
„Părinţi, aveţi acasă o biserică, iar
Dumnezeu vă cere să aduceţi în această biserică harul nestrămutat al cerului. Dacă
doriţi, puteţi să aveţi acest har şi această
putere. Însă trebuie să vă educaţi în conformitate cu angajamentul pe care l-aţi făcut
la botez. Atunci aţi promis în Numele Ta-

tălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt să trăiţi
pentru Dumnezeu şi nu aveţi dreptul de a
încălca acest angajament. Aveţi la dispoziţie ajutoarele acestor trei mari puteri.”
(Manuscript 66, 1905).
Angajamentul de a servi lui Dumnezeu, făcut în mod public atunci când are
loc ceremonia botezului, este foarte asemănător cu cel pe care soţul şi soţia îl fac la
căsătorie. Şi într-un caz şi în altul, cei care
acceptă să intre în legământ, se obligă în
mod solemn să lucreze, să acţioneze, să fie
preocupaţi, de bunul mers al „contractului” pe care îl semnează.
Se întâmplă adesea, tot ca o asemănare perfectă, ca atât ceremonia botezului,
cât şi cea a căsătoriei să fie privite cu suPăzitorul Adevărului
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Fii cuminte!
E greu a pune temelii
Pe teritorii sfinte;
Şi, toţi părinţii pot greşi;
Copilul, însă, simte...
Deşi rostim aşa de des
Formula: “Fii cuminte!”
Puţini din noi am înţeles
Ce spunem prin cuvinte:
“Nu te mişca şi nu vorbi!
Stai mut în colivie!
Ah, nu mai vine-odată-o zi
Să scap de gălăgie...!
Mă deranjezi! N-am timp acum!
Mai lasă-mă în pace!
Eşti mic, dar eşti un “ego sum”
Şi asta îmi displace...
Prezenţa ta e-o piază rea!
Mă-mpiedici de la toate!
De când eşti tu în viaţa mea,
Adio, libertate!
Zadarnic strigi din ochii trişti.
Cât timp îţi sunt părinte,
Îţi interzic să mai exişti:
Copile, “fii cuminte!”
Deşi rostim aşa de des
Formula : “Fii cuminte!”
Puţini din noi am înţeles
Ce spunem prin cuvinte:
Să refuzăm a mai rosti
De astăzi înainte
Formule ce ucid copii
Şi sapă-n cer morminte...!
Să învăţăm în zori de zi
Îngenunchind fierbinte
Să dăltuim în pietre vii
Altare de cuvinte...
E greu a pune temelii
Pe teritorii sfinte;
Şi toţi părinţii pot greşi
Copilul, însă, simte...
Romulus Chelbegean

perficialitate. Şi cum poate fi vorba de o
familie binecuvântată, dacă cei doi nu au
o legătură vie cu Creatorul şi Conducătorul destinelor lor?
Ne-am confruntat de multe ori cu
situaţii în care viitorii membri nu au putut face o pregătire serioasă pentru botez,
pentru că, fie nunta era deja fixată, fie trebuia să plece în străinătate, sau, în cazul
unora, pentru că simţeau o înjosire ca o
comunitate, formată din oameni inferiori
lor, să-şi dea acceptul ca ei să fie primiţi în
rândul poporului lui Dumnezeu. Cu aceeaşi grabă îşi permit unii să încheie legământul căsătoriei, şi când se trezesc că nu
au făcut o alegere bună, este adesea mult
prea târziu. Unii ca aceştia aleg o altă uşă
de a intra în relaţie cu ceea ce este un model al familiei cereşti în care cei mântuiţi
îşi vor petrece veşnicia. Hristos este uşa,
şi orice intrare la Dumnezeu, se face prin
El. Cu toate acestea Dumnezeu a învestit
biserica Sa cu autoritate privind modul de
organizare al societăţii, atât în ce priveşte
familia, cât şi biserica. Şi una şi alta sunt
un model în miniatură a familiei care va fi
formată în noua Împărăţie al lui Dumnezeu, din toţi cei mântuiţi.
Să ne formăm o biserică în propriile
căminuri, biserică pe care să o aducem cu
noi în comunitate, o biserică din care raze
de lumină dătătoare de viaţă să se reverse
asupra întregii omeniri. „Acuila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor, vă
trimit multă sănătate în Domnul” (1 Cor.
16:19) era mesajul pe care apostolul Pavel
îl transmitea credincioşilor din Corint.
Acest mesaj îl poate trimite fără cuvinte
orice familie din care se răspândesc raze
de lumină şi speranţă.
Fie ca Dumnezeu să întoarcă inimile
părinţilor spre copii şi ale copiilor spre părinţii lor!
Vasile Buftea
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Sănătate

(continuare)
„Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine,
şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” (3 Ioan 2).

C

a o continuare a subiectului din
numărul trecut, voi prezenta noţiunile esenţiale despre efectele
carenţei de vitamina B12, simptome şi
semnele clinice care pot sugera deficitul
de vitamina B12, modul de precizare a
diagnosticului şi tratamentul corect la
bolile determinate de acest deficit.
Deficitul de vitamina B12 poate fi
datorat unui aport scăzut, insuficient
pentru nevoile organismului cum este
cazul la vegetarienii stricţi şi consecvenţi
acestui regim pe o durată mai mare de 4
ani sau unei absorbţiei deficitare datorată
afectării mucoasei gastrice care produce
factorul intrinsec, sau datorită afectării
mucoasei părţii distale a intestinului sub-

ţire unde are loc absorbţia vitaminei B12
(în anumite boli inflamatorii intestinale
sau rezecţii chirurgicale intestinale) sau,
mai rar, în cazul unui consum crescut de
vitamina B12 (sarcină, alăptare, unele
parazitoze intestinale), de obicei în aceste
din urmă cazuri semnele deficitului apărând atunci când consumul crescut este
asociat cu aport scăzut sau absorbţia deficitară. Indiferent, însă, de mecanismul
prin care apare deficitul de vitamina B12,
simptomatologia acestui deficit este, în
general, comună şi este determinată de
afectarea activităţii măduvei osoase formatoare a celulelor sanguine, de afectarea
sistemului nervos periferic şi central şi de
afectarea tractului gastrointestinal.
Păzitorul Adevărului
ianuarie - martie 2009
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Sănătate
Manifestările hematologice sunt
datorate în principal anemiei, deşi
uneori poate scădea şi numărul trombocitelor determinând tulburări de
coagulare. Simptomele anemiei includ
astenie, ameţeli, palpitaţii, uneori dureri precordiale (mai ales la vârstnici),
dispnee (respiraţie grea) la eforturi mici
şi în cazurile grave chiar şi în repaus.

Pulsul este rapid, tegumentele au o coloraţie specifică de paloare gălbuie, iar
examenul de laborator confirmă anemia care are nişte caracteristici ce o deosebesc de alte tipuri de anemii.
Interesant este că, deşi în majoritatea
cazurilor anemia este accentuată, multă
vreme ea este bine suportată întrucât se
instalează lent şi organismul are timp să
se adapteze.
Iarăşi un element care încurcă diagnosticul este faptul că o alimentaţie
bogată în acid folic (caracteristică vegetarienilor) poate corecta parţial anemia
(astfel încât ea să nu fie foarte accentuată), fără a corecta, însă, afectarea neurologică care devine chiar mai severă în
aceste condiţii.
Manifestările gastrointestinale sunt
produse de afectarea celulelor epiteliale
gastrointestinale care au nevoie de cantităţi relativ mari de vitamina B12 pentru
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multiplicarea lor. Apar astfel senzaţii de
arsură la nivelul limbii care este roşie şi
netedă, lipsa poftei de mâncare, şi uneori, diaree, meteorism abdominal şi dureri abdominale difuze moderate.
Manifestările neurologice sunt cele
mai de temut, întrucât atunci când durata lor este mai lungă de câteva luni, nu se
mai remit complet chiar cu un tratament
bine condus.
Ele sunt datorate afectării tecii de
mielină a nervilor (demielinizare), urmată de degenerarea terminaţiilor nervoase
şi, în final, moartea neuronilor afectaţi,
ultimul stadiu fiind ireversibil.
Sunt afectaţi iniţial nervii periferici,
apoi cordoanele posterioare şi laterale ale
măduvei spinării şi chiar encefalul.
Denumirea de Degenerescenţă combinată subacută a măduvei spinării desemnează boala măduvei spinării care
este datorată deficitului de vitamina B12.
Simptomele iniţiale ale afectării
neurologice includ o diminuare a forţei musculare şi parestezii (amorţeli şi
furnicături) la extremităţile membrelor
(mai ales la membrele inferioare). Aceste parestezii sunt persistente şi constant
progresive. Pe măsură ce boala evoluează, mersul devine nesigur, iar mişcările
membrelor, în special ale celor inferioare
devin rigide şi stângace. Examenul clinic
constată afectarea sensibilităţii vibratorii (nu se mai percep vibraţiile unui
diapazon aplicat pe extremitatea unui
membru).
Deficienţele motorii sunt, în general, limitate la membrele inferioare şi includ pareze, spasticitate, modificări ale
reflexelor osteotendinoase şi dacă boala
rămâne netratată se instalează paraplegia (paralizia membrelor inferioare).
În general modificările neurologice sunt simetrice, dar nu obligatoriu
perfect simetrice. Semnele de afectare

Sănătate
mentală sunt frecvente şi se manifestă
prin iritabilitate, apatie, somnolenţă,
neîncredere şi instabilitate emoţională
până la o stare de confuzie marcată sau o
psihoză depresivă şi chiar deteriorare intelectuală. Afectarea nervului optic produce scăderea acuităţii vizuale şi chiar o
diminuare a câmpului vizual. Demenţa
este întâlnită în cazurile grave de deficit
de vitamina B12.
La copii simptomele se instalează
mai repede şi determină întârzierea creşterii şi poate ajunge la comă şi deces.
Precizarea diagnosticului se face
prin investigaţii de laborator care remarcă anemia caracteristică (atenţia, însă:
nu totdeauna obligatorie), prin dozarea
acidului metilmalonic în urină (care este
crescut în deficitul de vitamina B12) şi
creşterea homocisteinei în sânge.
Tratamentul corect este (după confirmarea diagnosticului) unul singur
– cel etiologic (cauzal). Dacă nu se recunoaşte cauza, chiar dacă întâmplător
prin administrarea unui complex de vitamine („pentru întărire”) se ameliorează sau dispar pentru un timp simptomele, există în permanenţă riscul ca boala să
se repete. Tratamentul acestei boli care

prezintă deja manifestări neurologice
constă în administrarea iniţial zilnic a
unei fiole de 1000 μg vitamina B12 timp
de 1-2 săptămâni, apoi săptămânal 1 fiolă de 1000 μg timp de 1 lună şi apoi
1 fiolă în fiecare lună până la dispariţia
simptomelor. Cel mai important factor
care influenţează răspunsul la tratament
este durata simptomelor neurologice.
Atunci când aceste simptome au o durată de evoluţie peste câteva luni recuperarea, chiar sub tratament corect, nu va
mai fi completă.
Prevenţia este, desigur, de dorit în locul tratamentului unei boli deja instalate şi când ne referim la deficitul de aport
prevenţia deficitului de vitamina B12
înseamnă folosirea raţională în alimentaţie a produselor de lapte sau/şi ouă, sau
în cazul celor cu regim strict vegetarian a
produselor îmbogăţite cu vitamina B12
sau a suplimentelor nutritive care conţin
vitamina B12 în compoziţia lor.
Doresc ca toate aceste informaţii să
aibă un singur scop, de aceea repet urarea
biblică cu care am început prezentarea:
Doresc ca sănătatea voastră să sporească!
					
Dr. Răileanu Valerian

B12 este singura vitamină despre care se recunoaşte că nu este asigurată în condiţii sigure
printr-o dietă variată bazată pe plante integrale, care conţine din abundenţă fructe şi legume
pe lângă o expunere  adecvată la razele solare. Multe mamifere ierbivore, inclusiv vitele şi
oile, absorb vitamina B12 produsă de bacteriile din propriul lor aparat digestiv. Vitamina B12
se poate găsi într-o oarecare măsură în sol şi în plante. Aceste observaţii i-au determinat pe
unii vegani să sugereze că vitamina B12 nu este o problemă care să necesite o atenţie specială,
sau chiar că ar fi o falsă problemă. Alţii consideră că  anumite alimente, cum ar fi de exemplu
spirulina, nori, tempeh sau orzul verde, ca fiind surse adecvate de B12. Astfel de afirmaţii nu
au trecut testul timpului.
În cei peste 60 de ani de exeperimentare a veganismului, doar alimentele îmbogăţite cu vitamina B12 şi suplimenţii de B12 s-au dovedit a fi surse sigure de vitamină B12, capabile să susţină o stare de sănătate optimă. Este foarte important ca toţi veganii să se asigure că au un aport
adecvat de  B12, din alimente fortificate sau din suplimenţi. Acest lucru va asigura sănătatea
noastră şi va contribui la promovarea veganismului prin exemplul nostru.
Sursa: VeganHealth.org, Copyright © 2003, Vegan Outreach. All Rights Reserved. http://www.veganhealth.org/articles/everyvegan/
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Aditivi
alimentari
Sub ce formă sunt introdusi
aditivii în alimente?
Aditivii alimentari sunt introduşi
sub 22 de forme: colorant, conservant, antioxidant, emulsificator, agent
de îngroşare, gelifiant, stabilizator,
potenţiator de aromă, corector de aciditate, acidifiant, antiaglomerant, amidon
modificat, îndulcitor, agent de afânare,
antispumant, agent de glazurare, săruri
de topire, amelioratori, agent de întărire,
agent de umezire, agent de încărcare, gaz de
propulsare şi gaz de ambalare. Sunt substanţe
cunoscute sub denumirea codificată de “Euri”.
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Ce sunt aditivii alimentari?

Unde găsim
aceşti aditivi alimentari?

Aditivii alimentari reprezintă orice substanţă care în mod normal nu este consumată
ca aliment în sine şi nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic. Având sau nu
valoare nutritivă, aceste substanţe adăugate
în mod intenţionat la produsele alimentare,
în scopuri tehnologice, pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament, ambalare, transport sau depozitare,
aditivii devin ei înşişi sau prin derivaţii lor,
direct sau indirect, părţi componente ale
produselor alimentare respective.

Băuturi răcoritoare, gem, dulciuri, prăjituri, budinci, jeleuri, diverse sucuri, bere, vin,
oţet de vin, preparate din carne şi mezeluri,
cartofi deshidrataţi, legume conservate (semipreparate), fructe confiate, citrice, margarină, uleiuri vegetale, supe concentrate,
sosuri, mirodenii “la plic”, gumă de mestecat,
cipsuri, produse de patiserie, etc.
De regulă produsele alimentare ieftine
sunt şi cele mai bogate în E-uri nocive. Ele
zac în stocuri şi pentru a scăpa de ele, producătorii externi le “împing” pe pieţele ţărilor
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Sănătate
cu putere de cumpărare mică, din care face
parte şi România. Aşa se explică de ce cheltuim enorm pentru rezolvarea problemelor de
sănătate publică. În loc să promoveze o politică dură, dar sănătoasă chiar şi faţă de aditivii consideraţi a fi cel puţin suspecţi, legislaţia
română este mai mult decât permisivă.
Care sunt însă consecinţele
consumarii alimentelor care
conţin E-uri?
Se spune că suntem ceea ce mâncăm. E
un adevar dovedit de statistici. Aproximativ
70% dintre bolile românilor sunt provocate
de alimente nesănătoase şi mod de hrănire
nesănătos.
Pot apărea sângerări interne şi modificări
ale organelor. Creşterea alarmantă a incidenţei diferitelor forme de cancer este strâns legată de avalanşa produselor alimentare bogate în
E-uri nocive consumate frecvent de români.
De asemenea, E-urile periculoase sunt “vinovate” de răspândirea bolilor cardiovasculare,
ale tubului digestiv şi alergiilor; ele pot provoca tumori tiroidiene sau crize de astm bronşic,
creşterea nivelului colesterolului, etc.

sunt trecute denumirile chimice încercăm să
ne amintim de orele de chimie din şcoală şi
ne pare rău că atunci ne gândeam la cu totul
altceva decât la ce ne spunea profesorul!!!
În momentul de faţă, majoritatea produselor alimentare sunt etichetate. Cele fără
etichetă, în mod firesc, n-ar trebui comercializate. Producătorii au început să meţioneze pe
etichetă ce E-uri conţine alimentul respectiv.
Conservanţii, aromele, coloranţii de sinteză,
etc. sunt indicate pe ambalaj cu litera E,
urmată de un număr din trei sau patru cifre.
Dar, din păcate, cumpărătorul încă nu ştie
foarte bine care sunt cei pozitivi şi care sunt
cei negativi. Şi cel mai adesea, cumpărăm la
grămadă, produse “OFERTĂ”. Românii nu
prea verifică etichetele alimentelor atunci
când merg la cumpărături. La întrebarea
“Atunci când cumpăraţi alimente, obişnuiţi
să verificaţi dacă conţin E-uri nesănătoase?”,
59% au răspuns că nu verifică, 28% spun că
verifică şi 13% nu au răspuns sau nu au ştiut
ce să răspundă.

Ce ar trebui să citim pe eticheta produselor alimentare?
Conform HG nr. 106 din 26 februarie
2008 elaborată de Ministerul Sănătăţii, scopul etichetării este de a da consumatorilor
informaţiile necesare, suficiente, verificabile
şi uşor de comparat, astfel încât să permită
acestora să aleagă acel produs care corespunde exigenţelor lor din punct de vedere al
nevoilor şi posibilităţilor financiare, precum
şi de a cunoaşte eventualele riscuri la care ar
putea fi supuşi.
Ce facem când suntem în magazin şi
vrem să cumpărăm ceva? Ne uităm la toate
etichetele şi încercăm să ne amintim care sunt
E-urile cancerigene, toxice sau nu? Sau dacă

Legislaţia în vigoare este
în favoarea consumatorului
sau a producatorului?
În ţara noastră, regimul aditivilor alimentari e reglementat printr-un ordin al
Ministerului Sănătăţii. El cuprinde E-urile
acceptate şi cantităţile admise.
Păzitorul Adevărului
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Sănătate
In cazul în
care, ca urmare
E 306
antioxidant puternic
a apariţiei unor
(prezent în ficat,
informaţii noi
ouă, peşte, soia)
sau a unor reevaE 300
antioxidant puternic
luări a informaţiilor existente,
E 140
colorant natural
se constată că
utilizarea aditivilor în alimente
E 322
antioxidant natural
periclitează sănătatea publică,
E 440 gelifiant natural
deşi se încadrează în prevederile
E 407
emulsifiant extras
prezentelor nordintr-o algă marină
me, Ministerul
Sănătăţii poate
retrage sau suspenda temporar utilizarea aditivilor în cauză.
O listă întreagă de aditivi alimentari, va
fi reevaluată, astfel încât alimentele să nu mai
conţină decât substanţe absolut inofensive
pentru om. Ordinul vine de la Parlamentul
European, care a adoptat un pachet legislativ cu restricţii clare în această privinţă.
Conform noii legislaţii europene a E-urilor,
producătorii pot folosi aditivi doar dacă dovedesc că folosirea acestora este neapărat necesară şi dacă îndeplinesc criterii de siguranţă
foarte stricte.
Pe 27 februarie 2008, senatorii au amânat luarea unei decizii în privinţa unei iniţiative legislative care se referea la interzicerea
utilizării E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi
produse de panificaţie, carne şi produse din
carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice. Reprezentantul Comisiei pentru agricultură, vicepresedintele Gheorghe David,
a propus respingerea proiectului, argumentând că interzicerea anumitor E-uri trebuie
să fie fundamentată pe studii ştiinţifice privind riscul asupra sănătăţii.
Recent, un aditiv folosit în tratarea citricelor a fost interzis de Uniunea Europeană.
Experţii l-au inclus în categoria pesticidelor.

E-uri acceptate
vitamina E
naturală
vitamina C
naturală
clorofila

lecitina
pectina

caragenon
natural
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Cel mai utilizat este colorantul
alimentar – tartrazina
Acest colorant determină o reacţie de
intoleranţă la aproximativ zece oameni din o
mie, care se manifestă prin edeme ale buzelor,
urticarie, rinite, astm, purpură şi chiar şoc
anafilactic. Persoanele alergice la aspirină sunt
alergice şi la tartrazină. Acest colorant se elimină preponderent prin bilă, deci persoanele
cu afecţiuni la nivelul acestui organ pot avea
probleme cu sănătatea din cauza consumului
unor produse colorate cu tartrazina. Consumul acestor produse determină deficienţe în
vitamina B6 şi zinc, ceea ce declanşează probleme mai ales femeilor. S-a constatat că vitamina B6 este implicată în metabolismul progesteronului, care la rândul său are un rol în
procesarea excesului de estrogen. In acest fel,
femeile cu probleme hormonale (hipersecreţii
de estrogeni) pot să dezvolte în timp diferite
tipuri de tumori (fibroame etc.).
Doza maximă admisă
APC din Romania solicită autorităţilor de resort interzicerea folosirii acestui
compus, cel puţin pentru produsele frecvent
consumate de copii, deoarece s-a constatat ca
dozele mari de tartrazină determină modificări histologice ireversibile ale ficatului. Ţinând cont că acest compus este frecvent folosit în băuturile răcoritoare pe perioada verii,
problemele cauzate de tartrazină pot deveni
extrem de grave. Doza maximă admisă pentru consum este de 0,75 mg/kg corp, iar in
produsele alimentare 70 mg/kg corp, cu exceptia rahatului, unde doza admisă este de 30
mg/kg. Cu alte cuvinte, dacă un producător
introduce în băuturi răcoritoare cantitatea
maximă de colorant - 70 mg/kg (echivalent
litru) - atunci o persoană de 30 kg care bea
doi litri de suc va ingera 140 mg colorant, în
timp ce doza maximă admisă pentru o persoana de 30 kg este de 22,5 mg.

Sănătate

E-urile toxice
alergii, se
produc boli intestinale şi
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şi periculoase
E-urile suspecte
coloranti,

41
E150, E172, E173, E1
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emulsificator (a se
exces).

E477
),
a (colorant galben
E102 sau tartrazin
en)
llow (colorant galb
E110 sau Sunset ye
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Unica soluție
Cu toate acestea, în ciuda insultei pe care I-a adus-o omul, iubirea lui Dumnezeu este încã
pusã înaintea neamului omenesc; iar El îngăduie ca lumina sã strãluceascã, fãcându-l în stare pe
om sã vadã cã, pentru a trãi o viaţã desăvârşită, trebuie să respecte legile naturale care îi guverneazã
făptura. Cât de important este atunci ca omul sã umble în aceastã luminã, folosindu-şi spre slava
lui Dumnezeu toate puterile, atât ale trupului cât şi ale minţii! (Dieta si Hrană, cap 6).
Şi Dumnezeu a zis: “Iatã cã v-am dat orice iarbã care face sãmânţă şi care este pe faţa întregului
pãmânt, şi orice pom, care are în el rod cu sãmânţã: aceasta sã fie hrana voastrã.” (Geneza 1:29).
						
Elena Dinescu, asistent igienă
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File de arhivă

Hristos înălţat ca centru al speranţei noastre
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoastă pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos,
pe care L-ai trimis Tu.” Ioan 17:3.

L

umina măririi lui Dumnezeu
trebuie să strălucească pe deplin
asupra noastră. Noi avem nevoie de ungere
sfântă, care vine de sus din înălţime.
Acei care doresc să fie de folos şi năzuiesc
după dreptatea lui Hristos, vor stărui asupra
marilor taine ale mântuirii. Biblia este depozitarul care alimentează sufletele lor cu hrana
necesară. Ei meditează la întruparea lui Hristos, ei contemplă marea jertfă a lui Hristos,
făcută pentru salvarea lor de la pieire, spre a
le aduce iertare, pace şi îndreptăţire veşnică.
Sufletul lor simte o desfătare în aceste teme
mari şi înălţătoare. Sfinţenia şi Adevărul,
harul şi îndreptăţirea ocupă cugetele lor. Eul
moare şi ... Hristos trăieşte în servii Săi. Prin
contemplarea Cuvântului, inimile lor sunt cuprinse de ardoare, cum făceau inimile celor doi
ucenici, pe când mergeau la Emaus şi Hristos
mergea cu ei pe drum, deschizându-le Scripturile, cu privire la El însuşi.
Solia şi efectul sângelui lui Hristos
Aceasta este solia care, după porunca lui
Dumnezeu trebuie împrăştiată lumii. Aceasta
este solia îngerului al treilea, care trebuie vestită cu glas tare şi care va fi însoţită de revărsarea
Spiritului Sfânt, în mare măsură.
Efectul sângelui lui Hristos trebuie înfăţişat poporului, cu putere şi viaţă, pentru ca credinţa lor să se poată sprijini pe meritele Lui.
„Când marele preot stropea cu sângele cald
deasupra tronului de har, norul de tămâie
mirositoare se ridica înaintea lui Dumnezeu”,

tot astfel şi când noi ne mărturisim păcatele şi
cerem efectul sângelui ispăşitor al lui Hristos,
rugăciunile noastre trebuie să se înalţe către
cer însoţite de mirosul meritelor caracterului
Mântuitorului nostru. Cu toată nevrednicia
noastră, noi trebuie să păstrăm mereu în minte că există Unul care poate ridica păcatele şi
a mântui pe păcătos. El va şterge orice păcat
recunoscut înaintea lui Dumnezeu cu o inimă
zdrobită. Această credinţă este viaţa noastră.
Dacă păcătosul nu-şi face ca ţintă a vieţii de
a privi la Mântuitorul înălţat, şi de a primi,
prin credinţă, meritele Sale, care îi sunt oferite
ca o favoare nemeritată, atunci el nu poate fi
salvat mai mult de cum putea umbla Petru pe
deasupra apei, fără a-și ţine ochii aţintiţi neîntrerupt la Isus.
Hristos şi legea celor zece porunci
„El este jertfa de ispăşire pentru păcatele
noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci şi
pentru ale întregii lumi. Şi prin aceasta ştim
că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.
Cine zice: Îl cunosc, şi nu păzeşte poruncile
Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el.”
1 Ioan 2:2-4.
Tocmai aceasta este lucrarea hotărâtă
de Dumnezeu, ca să fie adusă la îndeplinire,
prin solia încredinţată servilor Săi, în inima
şi mintea fiecărei unelte omeneşti. Aceasta
este perpetuitatea şi viaţa noastră, de a iubi pe
Dumnezeu mai presus de toate.
Această mărturie trebuie să meargă în
lungul şi latul pământului. Ea reprezintă
Păzitorul Adevărului
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Legea şi Evanghelia, legându-le pe amândouă
într-un întreg desăvârşit. Aceste texte preţioase
vor impresiona orice inimă care stă deschisă să
le primească. Acestea nu au numai o credinţă
cu numele, o teorie a adevărului, o religiune
oficială, ci ei cred într-un plan, care îi face să
dobândească darurile cele mai bogate de la
Dumnezeu.
Orice copil al lui Dumnezeu va căuta să
cunoască adevărul. Ioan explică adevărul atât
de lămurit, încât un copil îl poate înţelege.
Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele şi Eu
voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac, şi anume:
Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate
primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte.”
Ioan 14:15-17. Să preferăm oare şi noi să fim
număraţi printre cei care nu pot să discearnă
adevărul, care sunt atât de orbiţi prin puterea
amăgitoare a vrăjmaşului, încât nu văd pe Acela care este emblema persoanei Tatălui?
Temelia creştinului este Hristos –

dreptatea noastră
Viaţa lui Hristos, Domnul Măririi, este
modelul nostru. El S-a coborât din cerul plin
de tot ce poate fi mai bogat în splendoare, dar
El Îşi lăsă laoparte coroana împărătească, veşmântul Său împărătesc şi Îşi îmbrăcă Dumnezeescul Său cu omenescul. Pentru ce? Pentru
ca să poată întâlni pe oameni acolo unde erau
ei, pe pământ. El nu S-a pus pe aceeaşi treaptă
cu bogaţii şi mai marii pământului. Misiunea
lui Hristos era de a câştiga pe cei mai săraci
de pe pământ. El Însuşi a lucrat încă din cea
mai fragedă copilărie, ca fiu al teslarului. El
a arătat ce înseamnă a se tăgădui pe sine. Deşi
El poseda bogăţiile şi strălucirea cerului, totuşi
S-a făcut sărac pentru noi, pentru ca noi să fim
bogaţi în sărăcia Lui. Întreaga Sa misiune s-a
întemeiat pe tăgăduire şi pe jertfire de Sine.
El era stăpânul lumii, pentru că El o făcuse şi
totuşi Fiul Omului n-a avut în lumea creată
de El, unde să-Şi plece capul. El a zis: „Vulpile
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au vizuini şi păsările cerului cuiburi, dar Fiul
Omului n-are unde să-Şi plece capul.”
Noi avem privilegiul de a vedea pe Isus,
aşa cum El este, a-L cunaoşte pe Acela care
este plin de compătimire, de amabilitate şi de
politeţe divină. El este bun şi milos şi ne iartă
păcatele. Despre El stă scris: „Prin urmare a
trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce priveşte legăturile
cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic
de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi prin faptul că El Însuşi a fost
ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.
Unele din cele mai importante adevăruri
din învăţăturile lui Hristos, sunt acelea pe care
El le-a predicat femeii Samaritene, care venise
să scoată apă. Obosit fiind, Isus şedea pe marginea fântânii şi Se odihnea. Izvorul de apă vie
era cu El. Acest izvor de apă vie trebuie să fie în
noi, ţâşnind spre a înviora pe aceia care sunt
aduşi sub influenţa noastră. Hristos căuta pe
oameni oriunde puteau fi găsiţi: pe drumuri
publice, în casele particulare, în sinagogi sau pe
marginea mării. El muncea toată ziua, predicând mulţimii şi vindecând pe bolnavii care
erau aduşi la El.
Da, El simţea povara şi grijile fiecărui
suflet zdruncinat de ispite şi rugăciunea Sa
cuprindea pe toţi ucenicii vii, cât şi pe toţi urmaşii Săi, până la sfârşitul timpului. „Şi Mă
rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei care vor
crede în Mine prin cuvântul lor.”
Da, această rugăciune a lui Hristos ne
cuprinde şi pe noi. Noi trebuie să ne îmbărbătăm la gândul că avem un Mare mijlocitor în
ceruri, care prezintă cererile noastre înaintea
lui Dumnezeu.
Mihai Streza

(Articol preluat din Revista
Păzitorul Adevărului, nr. 1-2 /1949)
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Interviu
fr. Walter Lukic
Fratele Walter Lukic a vizitat ţara noastră în luna decembrie 2008, ocazie cu care a
predat elevilor de la Școala Misionară şi a participat la Adunarea de Tineret, organizată la
sfârşitul lunii decembrie în Stupini.
În cele ce urmează vă vom prezenta impresiile pe care fratele Lukic a avut plăcerea să
ni le împărtăşească, într-un interviu realizat special pentru cititorii revistei noastre.
1. Stimate frate Lukic, aceasta nu a
fost prima dumneavoastră vizită
în România. A fost această experienţă a dumneavoastră în vreun fel
diferită de vizitele trecute? Dacă
acesta este cazul, în ce a constat
diferenţa?

R: Aveţi dreptate. Am venit pentru prima
dată în România în 1991 când am participat
la memorabila adunare spirituală din Ploieşti,
care a avut loc înainte de sesiunea de delegaţi a
Conferinţei Generale din Breuberg, Germania. De atunci am mai vizitat România de câteva ori. Înainte de vizita de acum am mai fost
în România în februarie 2007, predând un alt
curs la Şcoala Misionară din Făgăraş.
A fost ceva diferit de data aceasta? În
primul rând, în ceea ce priveşte România ca
ţară, pot observa îmbunătăţiri semnificative ale infrastructurii publice (transportul
public şi particular, şoselele şi calea ferată,
metroul în Bucureşti, clădirile, telecomunicaţiile, instituţiile financiare…).
În timp ce am călătorit prin România
cu trenul, am observat că oamenii sunt în
general obişnuiţi să întâlnească străini; mul-

ţi tineri sunt capabili să poarte o conversaţie
în engleză şi sunt bine informaţi cu privire
la situaţia actuală la nivel global. În special
românii mai tineri sunt mult mai familiarizaţi cu ţările vest-europene. Pe de altă parte,
poporul român a păstrat unele calităţi tradiţionale, cum ar fi ospitalitatea (şi mă simt
foarte îndatorat faţă de mai multe persoane şi
familii din România care s-au îngrijit cu generozitate de transportul şi cazarea mea câtă
vreme am stat şi călătorit în România).
Biserica noastră din România a fost afectată de mari schimbări demografice care au
avut un impact puternic în ultimii ani asupra
Europei de Est şi asupra lumii. Aderarea României la Uniunea Europeană, deschiderea
graniţelor, migrarea forţei de muncă şi a familiilor lor spre Vest, toate aceste evenimente
au lăsat unele urme asupra poporului nostru,
atât în sens pozitiv şi într-o oarecare măsură şi în sens negativ. Mai mult, revoluţia informaţională, accesul la internet şi media în
general, frecventarea de către generaţiile mai
tinere a instituţiilor de învăţământ superior
remodelează “peisajul” bisericii noastre în
România, şi – doresc să subliniez aceasta –
nu neapărat într-un mod negativ.
Păzitorul Adevărului
ianuarie - martie 2009

31

Opinii
2. Scopul principal al venirii dumneavoastră de data aceasta a fost acela
de a preda la Şcoala Misionară din
Făgăraş… Cu ce aşteptări aţi venit
şi în ce măsură au fost acestea
împlinite?

R: Întrebarea este bine pusă. Am venit
la Făgăraş pentru a preda la cursuri – pentru
a transmite date şi informaţii referitoare la
conceptul biblic al bisericii. Scopul principal
era acela de a-i ajuta pe studenţi să-şi formeze
propria lor cunoştinţă despre biserică. Vă rog
păstraţi în minte faptul că datele şi informaţiile (datele organizate) pot fi transferate de la
o persoană la alta; totuşi, cunoştinţa fiecare
trebuie să şi-o acumuleze pentru sine. Mă bucur să pot constata că majoritatea studenţilor
noştri au obţinut rezultate bune la examenul
final, ceea ce le demonstrează capacitatea intelectuală academică (capacitatea de a reproduce
date şi informaţii ce le-au fost transmise).
Însă mai mult decât atât, am observat că
majoritatea studenţilor noştri au manifestat
un interes viu în chestiunile care afectează în
prezent biserica, făcând legături corespunzătoare între teoria adevărului şi realitatea vieţii
bisericii de zi cu zi. Mai mult, Domnul a creat
o legătură minunată între studenţi şi instructor. Nu exagerez când spun că m-am bucurat mult de părtăşia cu tinerii şi tinerele din
această clasă, precum şi de aceea cu cei impli-
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caţi în administrarea bisericii şi a şcolii. Acest
aspect al activităţii mele la Şcoala Misionară,
pe care îl preţuiesc chiar mai mult decât realizările studenţilor în planul învăţământului,
depăşeşte cu mult aşteptările mele.
3. Care a fost tema cursului dumneavoastră de data aceasta şi cum aţi
exprima în câteva cuvinte mesajul
principal al cursului dumneavoastră
adresat studenţilor Şcolii Misionare?

R: Cursul pe care l-am predat este intitulat “Doctrina despre Biserică” (Ecclesiologie).
Scopul acestui curs este de a explora şi stabili
pe baza Bibliei şi a Spiritului Profeţiei de ce
avem nevoie de o biserică, dacă biserica este
doar o invenţie omenească sau are o origine
şi un scop divin, care sunt caracteristicile ei,
misiunea ei, forma corespunzătoare de guvernare a ei, care este autoritatea bisericii, cum să
aibă biserica cea mai mare eficienţă în lume
astăzi… La curs am demonstrat că Dumnezeu a proiectat şi creat biserica în acelaşi fel în
care El a proiectat şi creat un om sau o familie
(corpul omenesc şi familia omenească sunt
simboluri biblice proeminente sau metafore
pentru biserică). De aceea, biserica, asemenea
unui om, are forma ei vizibilă, trupească, dar
mai mult decât atât, biserica este de asemenea
creaţie a Spiritului Sfânt (Ziua cinzecimii).
Structura vizibilă, organizaţională, dacă
nu este animată de Duhul lui Dumnezeu şi
nu este se ghidează după Cuvântul lui Dumnezeu, nu este biserica lui Dumnezeu. Hristos
a intenţionat în mod evident să-Şi întemeieze
biserica Sa şi, aşa cum a spus, “porţile locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 16:18). Ar
trebui să ne amintim întotdeauna că biserica este creată pentru misiune – de a face din
toate neamurile Ucenici ai lui Hristos, de a-i
hrăni pe credincioşi, de a alina durerea suferinţei şi de a se închina lui Dumnezeu aducând mulţumiri şi laude numelui Său. Pentru
a-şi îndeplini misiunea, biserica lui Dumne-
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zeu are nevoie de ordine. Ordinea există în
cer şi tot la fel, ordinea Evangheliei există în
biserica lui Dumnezeu pe pământ.
4. Am avut plăcerea de a ne bucura
de participarea dumneavoastră la
adunarea de tineret de la Stupini,
şi aţi avut ocazia de a întâlni mulţi
tineri şi de a sta de vorbă cu ei.
Cum aţi perceput această experienţă (a adunării de tineret), şi care
sunt sentimentele dumneavoastră
vizavi de aceasta?

R: O implicare foarte intensă în vorbirea
în public la adunarea de tineret de la Supini
m-a împiedicat într-o oarecare măsură de a
mă angaja mai substanţial în comunicare cu
tinerii adunaţi acolo. Am întâlnit multe chipuri familiare, şi altele care nu-mi erau aşa de
cunoscute înainte de această adunare. Asocierea mea cu studenţii de la Şcoala Misionară
care a precedat adunarea de tineret m-a determinat în mod natural să petrec mai mult
timp cu corpul studenţesc în timpul adunării
de tineret. Şi relaţia cu studenţii la adunare
a fost cu adevărat memorabilă. Au fost ocazii de a întâlni pe unii tineri noi, dar de asemenea membri de vârstă mijlocie sau mai în
vârstă ai bisericii noastre, prieteni dragi mie.
M-am angajat în câteva conversaţii personale
în cadrul cărora am discutat chestiuni actuale în legătură cu biserica, nevoile tinerilor şi
viitorul mişcării noastre… Este bine că tinerii
noştri sunt preocupaţi de gânduri adânci şi
pun întrebări serioase. Programul la adunare
a fost bine conceput şi desfăşurat, muzica a
fost înălţătoare, iar cazarea şi masa (ţinând
cont de numărul de participanţi şi condiţiile
meteorologice) au fost foarte bune. Bineînţeles că nu toţi tinerii care au participat au venit
cu acelaşi nivel de pregătire spirituală. Acest
lucru este de aşteptat la adunări atât de mari.
Totuşi atmosfera la adunare şi decorul spiritual în general au fost la un nivel potrivit.

5. Care sunt lucrurile pe care le-aţi
apreciat cel mai mult în timpul
întregii dumneavoastră şederi în
România? Întrucât oricând şi oriunde este loc de mai bine, ce sugestii
aţi face tinerilor din România?

R: Dintre toate lucrurile din lume, cel mai
mult îmi place să întâlnesc oameni, în special
oameni care-L cunosc pe Dumnezeu. Poporul
român este din fire mai deschis pentru experienţe spirituale; în special în istoria Mişcării
de Reformă, fraţii din România au exercitat
o influenţă foarte puternică şi pozitivă. Am
fost bucuros să văd că flacăra adventismului
istoric şi a spiritului adevăraţilor reformatori
mai arde încă în inimile tinerilor noştri şi de
asemenea în inimile acelora care nu mai sunt
aşa de tineri. Am fost în special încurajat să
văd că se ridică o nouă generaţie de persoane
tinere – oameni care sunt “mai degrabă cugetători decât unii care reflectă gândurile altora”. Da, unii dintre aceşti tineri şi tinere ar
putea părea o provocare pentru slujbaşii bisericii, administratori, pastori, învăţători… Totuşi, nu cred că ei sunt o “ameninţare” pentru
biserică. Cred că această nouă generaţie de tineri este loială lui Hristos şi Cuvântului Său
şi că iubeşte biserica. Ei pun, pur şi simplu
întrebări, şi trebuie să le oferim răspunsuri
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cinstite şi adevărate. În timpuri ca acestea,
avem nevoie de acea provocare.
Actualul curs la Şcoala Misionară a devenit foarte drag inimii mele. La şcoală nu am
fost foarte surprins de realizările studenţilor
de sex masculin, deoarece aşteptăm de la ei o
abordare serioasă a şcolii şi a lucrării bisericii.
Ceea ce m-a bucurat foarte mult au fost admirabilele realizări academice şi nobila atitudine spirituală a surorilor noastre. Prin harul
lui Dumnezeu, ele mi-au oferit un ajutor de
nepreţuit şi mă simt îndatorat faţă de ele. De
asemenea, fără ajutorul profesional şi generos
a unor fraţi din conducerea Uniunii Române,
misiunea mea educativă nu ar fi fost posibilă.
Pe baza contactului meu limitat cu lucrarea bisericii din România, sugestia mea faţă de
fraţii din România ar fi aceea de a continua
lucrarea de educaţie care este deja în desfăşurare. Cea mai mare nevoie a bisericii noastre,
nu doar în România, ci pretutindeni în lume,
este aceea de a instrui tineri şi tinere pentru
a-L cunoaşte pe Hristos ca pe un Mântuitor
personal, de a cunoaşte bine Scripturile şi de
a dezvolta o dorinţă aprinsă de a vedea suflete
mântuite în împărăţia lui Dumnezeu împreună cu cunoştinţa cum să se facă posibil acest
lucru. Fraţii din România au făcut deja o lucrare bună în această privinţă.
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6. Dacă ar fi să transmiteţi un mesaj
de încurajare cititorilor noştri, ce
aţi dori să le transmiteţi, având în
vedere timpurile pe care le trăim?

În afară de timpul când Isus a umblat pe
acest pământ împreună cu apostolii Săi, acesta
este probabil, dintre toate timpurile, cel mai interesant timp de a trăi pe pământ ca fiinţă umană.
Totuşi, acest timp este caracterizat de pericole
serioase. Personal cred că nici o altă generaţie
de creştini tineri sau nu chiar aşa de tineri nu s-a
confruntat cu ispite şi provocări spirituale la fel
de intense ca această generaţie. Acesta este un
timp extrem de periculos în care să trăieşti, pentru că Satana şi-a perfecţionat instrumentele sale
mortale de război spiritual şi îşi intensifică atacurile la maxim. “… Vai de locuitorii pământului şi
ai mării! Căci diavolul s-a coborât la voi cu o furie
mare, pentru că ştie că mai are doar puţin timp”
(Apocalipsa 12:12). Este tot mai dificil să deosebim toate căile pe care vine la noi. De aceea, este
important să urmăm cuvintele lui Isus, mai mult
ca niciodată până acum: “Vegheaţi şi rugaţi-vă,
ca să nu cădeţi în ispită: duhul este într-adevăr
doritor, dar trupul este slab” (Matei 26:41).
Unica noastră siguranţă este în Cuvântul
viului Dumnezeu, şi acel cuvânt, dacă este studiat cu rugăciune, ne va duce la îndurătorul nostru
Mântuitor. Solia “Hristos dreptatea noastră”
care este centrul soliei îngerului al treilea (chemarea la
închinarea Creatorului prin
respectarea zilei Sale de odihnă este în acelaşi timp chemarea de a-L primi pe Isus
Hristos, care este Creatorul
şi Re-Creatorul – creând în
noi viaţa nouă), este ultima
solie care urmează să fie dată
accestei lumi. Acea solie are
putere de a ne schimba vieţile în mod complet şi de a ne
face biruitori.
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O lumină la ...
Când am păşit pentru prima data pe teritoriul Italiei mi-am dorit să văd Roma - locul
unde au lucrat o parte dintre apostoli, locul
unde apostolul Pavel şi-a încheiat misiunea în
această lume.
Când vizitam locurile istorice, îmi imaginam evenimentele de atunci şi aceasta mă încuraja. Imi plăcea să păşesc pe locurile umblate cu mulţi ani în urmă de fraţii mei creştini.
Cum a venit Sabatul am început să-mi caut
fraţii şi surorile cu care să-mi împărtăşesc bucuria zilei de închinare şi odihna în Hristos.
Am întrebat la un sediu de carabinieri
dacă ştiu în zona Romei o biserică adventistă;
carabinierii aveau notat în registrele lor adresa
bisericii adventiste şi a altor biserici, cu datele
de indentitate ale pastorilor; dar despre biserica Mişcării de Reformă nu aveau informaţii.
Am reuşit astfel să ajung la o biserică adventistă şi acolo m-am interesat de persoane
care fac parte din Mişcarea de Reformă.
Cineva mi-a arătat două persoane care
faceau parte din biserica pe care eu o căutam.

ROMA
Intre timp eu mai facusem rost de câteva numere de telefoane ale unor surori reformiste.
Aşa că lista de cunoscuţi a crescut, dar am
constatat că nu există un locaş de închinare
pentru membrii reformişti. Eram acele oi risipite care tânjeam după un staul în care să ne
bucurăm de părtăşie frăţească şi în care să-L
avem ca oaspete de onoare pe Marele Păstor.
Am început să mă rog pentru un astfel
de loc. Mi-am făcut un program pentru a
vizita câteva surori care împărtăşeau aceeaşi
credinţă cu mine şi le-am împărtăşit dorinţa
mea. Ele doreau acelaşi lucru, aşa că am început să ne rugăm mai mulţi.
O soră mai în vârstă, o femeie credincioasă, care-L iubeşte pe Dumnezeu din
toată inima şi-şi doreşte sincer să fie salvată,
a venit în camera mea şi ne-am rugat trei zile
la rând pentru acest lăcaş de închinare în
Păzitorul Adevărului
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care să putem avea un studiu mai aprofundat
din Cuvântul lui Dumnezeu. I-am prezentat
Domnului dorinţa noastră sinceră de a-L cunoaşte mai îndeaproape, acum când ne dăm
seama că timpul este foarte scurt.
Pentru că Dumnezeu Îşi iubeşte poporul,
rugăciunile noastre nu au rămas fără răspuns.
Am primit un telefon prin care fratele
Enoh Cazacu îşi anunţa o vizită. M-am bucurat ca şi Pavel când, timp de doi ani a primit în
casa sa din Roma pe toţi cei care doreau să-l vadă
şi alegea să-şi împărtăşească cu aceştia dorinţa
sinceră a sa de a face voia lui Dumnezeu (vezi
Fapte 28:30-31). Astfel, împreună cu sora cu
care mă rugam, am aşteptat bucuroase vizita.
Fratele Enoh a venit însoţit de alţi doi
fraţi misionari (fr.Marco şi fr. Jose Roberto).
Fără a-i spune ceva despre dorinţa noastră, fr. Enoh mi-a spus că aşteaptă ca eu să îndeplinesc în locul în care mă aflu, o misiune
importantă. Aceasta consta în a-i aduna pe
toţi cei care doresc într-un loc, într-o sală pe
care dumnealui o închiriase ca lăcaş de închinare pentru zilele de Sabat.
Eu deja începusem această misiune: cunoşteam o parte din ei, dar spre surprinderea
mea mai erau câţiva prin diverse locuri. Mi-a
dat numerele lor de telefon ca să-i sun şi să ne
adunăm laolaltă.
M-am bucurat de această veste şi am
considerat-o ca fiind un răspuns direct din
partea Domnului, la rugăciunile noastre.
Ce minune! Şi ce minuni va face Dumnezeu
pentru poporul Său...
M-am grăbit să-i anunţ pe toţi cei interesaţi că avem deja un lăcaş de închinare în care
Dumnezeu ne aşteaptă.
Sabatul mult aşteptat a sosit şi bucuria
noastră a fost mare văzând că sala se umple.
Eu am mers acolo cu mama mea, care era în
vizită la mine, şi cu o prietenă. Acelaşi lucru
l-au făcut şi ceilalţi, aducându-şi prietenii şi
cunoscuţii. Astfel ne-am adunat mai mult de
30 de persoane, iar fraţii din Soci, veniţi ca
oaspeţi pentru a întregi bucuria noastră au
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ajutat ca programul din acea zi să fie cât se
poate de interesant şi încântător.
În pauză am servit masa împreună, fiecare contribuind cu ce a putut pentru ca toţi
să se simtă bine.
După amiază, aşezându-ne scaunele într-un cerc prietenesc, ne-am împărtăşit experienţele şi L-am lăudat pe Dumnezeu.
A fost un Sabat minunat pentru noi, o
dorinţă împlinită, care sper să fie doar un început al experienţei noastre la Roma.
După 5 luni de părtășie sfântă unii cu
alții, Dumnezeu ne-a întărit şi mai mult prin
prezența fr. Iosif Tuleu din Brazilia, care a venit în Roma pentru mai mult timp, şi a locuit
chiar în casa de adunare. Binecuvântarea a
venit peste noi: numărul membrilor a crescut
şi văd o mai mare dragoste între noi.
Aceasta binecuvântare am dorit să se reverse şi peste cei din afara lăcaşului nostru,
aşa că împreuna cu fr. Tuleu ne-am umplut
gențile cu pliante în limba italiană şi am
străbatut fără teamă pieţele Romei, dăruind
tuturor oamenilor pe care îi întâlneam părţi
ale Cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii erau
de toate categoriile: unii se arătau doritori
să-L cunoască pe Dumnezeu, alţii mai puţin
îşi doreau lucrul acesta. Noi însă am trăit experienţe minunate cu Dumnezeu, am simţit
binecuvantarea şi sprijinul Său.
Fratele Tuleu intenţionează să iniţieze
aici în Roma o emisiune radio a bisericii noastre, în care să fie prezentată solia martorului
credincios şi chemarea lui Dumnezeu pentru
orice locuitor al acestei planete.
Avem încredere că Dumnezeu ne vrea să
lucrăm împreună cu El pentru salvarea celor
din jur şi suntem gata să răspundem acestei
invitaţii.
Rugati-vă pentru noi, cei din Roma, ca să
rămânem statornici în ceea ce am ales bun şi
să sporim în daruri...
Cu dragoste, Ana Tarău
Roma, noiembrie 2008.

Ştiri - Conferința Muntenia

„Nu voi da somn ochilor mei, ... până nu voi găsi un loc pentru Domnul,
o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.” (Psalmii 132:4-5).
“Singurele lucruri care rămân, sunt cele
pe care nu le facem pentru noi înşine.”
Pe harta locurilor spre care Dumnezeu
priveşte cu interes şi cu drag, după copiii Lui,
se află şi localitatea Pietroşani, din judeţul
Prahova.
Evanghelia veşnică a ajuns pe aceste meleaguri în jurul anilor 1925, şi a fost primită
cu bucurie la început de familiile Constantin
şi Gheorghe Anton, cărora li s-au alăturat familiile Neagu, Hagiu, Dinu. Astfel comunitatea Pietroşani devenea una dintre bisericile
pioniere ale Mişcării de Reformă în ţara noastră. Timpul a trecut, şi unul câte unul, fraţii

pionieri au apus. Lumina adevărului însă n-a
apus odată cu ei. Copiii, nepoţii lor împreună cu alte suflete preţioase au continuat să o
slujească cu credincioşie! Cu eforturi mari,
cum vremurile sunt vitrege, aşa cum le ştim,
s-au hotărât să r dinţă! Au reuşit să o aducă
la stadiul văzut în imagine. Ca să poată fi terminată însă e evident că au nevoie de ajutor.
Dacă şi tu vrei să faci parte din răspunsul lui
Dumnezeu la credinţa lor, donaţiile şi rugăciunile tale vor fi mai mult decât binevenite,
indiferent în ce formă sau măsură! Iar răsplata nu doar va fi, ci este veşnică!
		

Fraţii tăi din Muntenia
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Ştiri - Conferința Banat
În luna august 2008 în Conferinţa Banat trei surori au încheiat legământ cu Domnul, trecând prin apa botezului, în faţa multor martori văzuţi şi nevăzuţi.
Momentul de bucurie a fost marcat de
un program de laudă la adresa lui Dumnezeu, susţinut de fraţi din
comunităţile Şiclău, Câmpuri şi Brad, localităţi cărora urmează să le aparţină
noile membre ale Bisericii
lui Dumnezeu.
Ne rugăm ca Dumnezeu să susţină paşii lor
pe calea cea dreaptă. Fie
ca Duhul Sfânt să lucreze
asupra inimilor oamenilor
pentru ca numărul poporului lui Dumnezeu să fie
completat, iar revenirea
Domnului Hristos, cea
mult aşteptată de noi toţi,
să aibă loc cât mai curând.
Mihăiţă Lung
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Ştiri - Conferința Banat

Activităţi Misionare de Colportaj şi Evanghelizare în Conferinta Banat.
Conferinţa Banat a pus în aplicare un
proiect pe care-l stabilise deja cu mai mult
timp înainte. Este vorba de o acţiune de colportaj şi evanghelizare. În trei localităţi din
zonă s-a făcut colportaj timp de o săptămână,
apoi, la sfârşitul fiecărei săptămâni s-au ţinut
evanghelizări.
În subiectele prezentate s-a subliniat
importanţa unei sănătăţi fizice şi spirituale,
ascultătorii fiiind invitaţi călduros să aleagă
„ceva mai bun”.
Programele au fost susţinute de diferiţi
fraţi, slujbaşi în conferinţa Banat (Nelu Cociuba, Lucian Oprea, Dionisie Oz, Sandu Micu,
Cristian Cociuba), iar temele de sănătate au
fost prezentate de sora medic Anca Mureşan.
Pe parcursul prezentărilor ne-am bucurat de o bună participare şi interes din partea
ascultătorilor. Oamenii şi-au exprimat dorinţa de a mai participa la astfel de întruniri,
ei fiind interesaţi atât de studii despre sănătate, cât şi de cele de profeţie biblică, pe baza
cărţii Apocalipsa.
Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze inimile în care a fost semănat cuvântul adevărului şi Duhul Sfânt să lucreze asupra lor, astfel
încât să poată aduce rod la vremea cuvenită.
Sandu Micu
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Ştiri - Conferința Ardealul de Nord

Botez la Baia Mare
În data de 7 septembrie 2008, într-o zi
însorită şi caldă de toamnă, la Baia Mare,
am participat la o ocazie frumoasă de botez.

După o perioadă lungă de timp, sora Bodoni
Florica a dat curs invitaţiei Domnului „Veniţi la Mine!” alegând să intre în biserica Sa.
Poate vă mai amintiţi de sora Bodoni
Marica, pe care Domnul a ţinut-o în viaţă
până la 104 ani. Sora este este nora sorei Bodoni Marica ce a murit la respectabila vârstă
de 104 ani şi pe care a îngrijit-o cu respect și
consideraţie apreciind şi respectând credinţa
dânsei.
A fost o ocazie de bucurie, la aceasta participând fraţi şi surori de la Satu Mare, Criştelec. Am fost împreună cu fraţii Man Vasiliu şi Nelu Bogdan. Familia, copii şi fraţi, au
participat de asemeni. Ne rugăm ca şi ei să fie
salvaţi şi să ne întâlnim cu Cel care ne-a spus
„Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă
poruncesc Eu”.
A consemnat, Neluţu Dărămuş
Botez la Mineu
Ziua de 14 septembrie 2008 a fost o zi de
bucurie pentru mica grupă de credincioşi din
localitatea Mineu, jud. Sălaj.
În faţa puţinilor martori văzuţi şi a multor nevăzuţi, tânăra Larisa a ales să slujească
lui Dumnezeu.
Îi dorim din toată inima ca legământul
acesta să-i aducă o binecuvântare deosebită,
să-i fie un sprijin pe calea vieţii şi în final să
aibă parte de viaţa cea eternă.
Ea a ales să se îndrepte după cuvântul
Domnului, pentru a-şi ţine curată cărarea
(Ps. 119:9). Nu va putea singură, de aceea Îl
rugăm pe Dumnezeu să o călăuzească, iar noi
toţi o vom sprijini cu rugăciunile noastre.
A consemnat Vasile Man
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Ştiri - Conferința Ardealul de Nord
Seminar de familie
25 ianuarie a fost o zi de sărbătoare în comunitatea Bogdan-Vodă, județul
Maramureș.
Seminarul de familie a întrunit aproximativ 100 de persoane: copii, părinți și bunici. A fost un moment în care, pentru câteva
ore, inimile părinților și copiilor au fost foarte aproape unele de altele.
Prin intermediul subiectelor prezentate
părinții au fost invitați să facă o investiție
urgentă și profitabilă: “formarea caracterelor
copiilor lor”.
“Caracterul format în conformitate cu
modelul divin este singura comoară pe care o
putem lua cu noi din lumea aceasta în cea următoare… Un caracter bun este un capital de
o valoare mai mare decât aurul sau argintul.
El nu este afectat de temeri sau de eșecuri, iar
în acea zi când avuțiile pământești vor trece,
el va aduce beneficii bogate.” (Îndrumarea
copilului, pag.118)
Copiii au putut învăța că fericirea din
această lume și veșnicia depind de ascultarea
față de părinții lor temători de Dumnezeu.
La întrebarea pusă: “Cum ar arăta Cerul
fără copii sau părinții lor?”, copiii au spus că
nu pot să-și imagineze Cerul fără părinții lor
acolo, iar părinții au spus că nu-și doresc să le
rămână vreun copil în această lume.
Ca să nu avem neplăcuta surpriză ca
porțile cetății lui Dumnezeu să fie închise
copiilor pentru că nu corespund acelor locuri, iar părinților pentru că nu și-au îndeplinit bine lucrarea încredințată lor, am hotărât
să acordăm mai mult timp copiilor noștri.
Momentele de poezie, cântare și experiențe au încununat aceasta sărbătoare. Dorim binecuvantarea lui Dumnezeu pentru
toți copiii, părinții și bunicii… și o întâlnire
cât mai curând la Pomul Vieții!
A consemnat Nelu Bogdam
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ALBANIA
Suprafața: 28 748 km2
Populația: 3 600 000 locuitori
Capitala: Tirana - 800 000 locuitori
Alte orașe importante: Durrës,
Elbasan, Shkodër, Gjiorokastër, Vlorë.
Moneda națională: lek albanez
Limba oficială: albaneza
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Albania - o țară în sud-estul Europei, învecinându-se cu Muntenegru, Kosovo, Macedonia, Grecia, Marea Adriatică și Marea Ionică în vest și sud-vest.
Are un teritoriu deluros și muntos, cel
mai înalt munte, Korab având o înălțime de
2 753 m. Țara are o climă continentală cu
ierni reci și veri calde, iar pe coasta Mării
Adriatice o climă mediteraneană.
Acest teritoriu a avut o istorie zbuciumată,
fiind cunoscut în primul rând sub denumirea
de Iliria, a fost influenţat de imperiul și cultura
greacă. Unele colonii greceşti antice au existat
pe teritoriul de azi al Albaniei.
După ce regiunea a fost cucerită de către
Imperiul Roman, Iliria a fost reorganizată ca
o provincie romană, Illyricum, care apoi a fost
reorganizată în Dalmaţia şi Panonia, majoritatea teritoriului de azi al Albaniei fiind inclus în
Dalmaţia. Mai târziu, regiunea a fost controlată de Imperiul Bizantin. Teritoriul Albaniei a
devenit o parte a Imperiului Otoman în 1478.
După primul război balcanic, Albania şi-a declarat independenţa faţă de Imperiul Otoman
în 1912, devenind un principat.
Comuniştii au preluat controlul ţării în
timpul celui de-al doilea război mondial în
noiembrie 1944, sub liderul rezistenţei, Enver
Hoxha. Din 1945 până în 1990 Albania a avut
unul din cele mai represive guverne din Europa. Toţi care s-au opus partidului au fost eliminaţi. Ţara a fost izolată, întâi de vest şi apoi
chiar şi de estul comunist.

Ştiri - Albania
Începând cu anul 1990, Albania se orientează înspre vest, fiind acceptată în Consiliul Europei şi cerând statut de membru în
NATO. În alegerile generale din 1992, Partidul Democrat a luat 62% din voturi.
În alegerile generale din iunie 1996, Partidul Democrat a încercat să câştige o majoritate absolută şi a manipulat rezultatele. În 1997,
frauda a şocat întregul guvern şi s-au început
proteste. Multe oraşe au fost controlate de
către cetăţeni înarmaţi. Această anarhie şi rebeliune a permis Partidului Socialist să câştige
alegerile din 1997. În alegerile parlamentare
din iulie 2005, Sali Berisha, liderul Partidului
Democrat a revenit la putere, în mare parte datorită luptelor interne ale
socialiştilor şi a unei serii de scandaluri despre corupţia guvernului socialist al lui Nano. Mulţi muncitori albanezi continuă să emigreze în Grecia,
Italia şi America de Nord.
Astăzi Albania este o țară în plină dezvoltare, cu cetățeni harnici și întreprinzători, frecvent se văd șantiere de construcții, șosele și autostrăzi.
Se cultivă diferite zarzavaturi și pomi fructiferi ca: portocali, lamâi,
migdali, măslini și alți pomi fructiferi. În multe locuri există societăți comerciale care obțin ulei de măsline presat la rece.
În aceată țară sunt aproximativ 80 000 aromâni, vechi locuitori valahi, care vorbesc o limbă asemănătoare cu limba română, dar arhaică.
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Ştiri - Albania
Cu un an în urmă fratele Anton Sascău,
care lucra în Italia, avea mai mulți prieteni albanezi. În urma invitației acestora de a le face o
vizită a mers în orașul Vlore unde a discutat cu
familiile prietenilor săi despre credința adventă.
Văzând interesul manifestat de aceștia pentru
a-L descoperi pe Dumnezeu s-a trezit și dorința
de a lucra pentru un popor lipsit în mare parte
de cunoștințe religioase precum și de cele despre
dragostea lui Dumnezeu și legea Sa.
Un început mic, cu multe greutăți și incertitudini, dar care în timp s-a transformat într-un
vis împlinit când s-a finalizat închirierea unui
locaș de închinare la parterul unui bloc unde se
pot aduna o grupă de prieteni spre a-L lăuda pe
Dumnezeu și a asculta cuvântul Său. O mare
parte din locuitorii Albaniei vorbesc limba italiană, dar este
o problemă serioasă ca adevărul să poată fi prezentat în limba
locală. Lipsa materialelor religioase tipărite este de asemenea o
mare necesitate. S-a tipărit un pliant și alte câteva sunt pregătite pentru a fi tipărite, de asemenea se lucrează la traducerea
mai multor cărți pentru cei interesați. Astăzi se fac demersurile necesare așa încât prietenii din Albania să fie organizați
într-o misiune a Conferinței Generale, ei fiind acum ajutați de
Câmpul Italian. E nevoie ca rugăciunile noastre să însoțească
această lucrare, așa încât la venirea Domnului să-Și poată aduna un popor „din orice neam, limbă și popor”.
		
A consemnat Sandu Toma
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Un scurt popas, urmat de veşnicie
Deşi cu întârziere, merită să amintim
că în 27 septembrie 2008 a încetat din viaţă
sora Veronica Mureşan din Deva, la frumoasa vârstă de 95 de ani.
Cine a cunoscut-o poate să spună doar
lucruri frumoase despre dumneaei, confirmând credincioşia şi dedicarea inimii pentru
cauza lui Dumnezeu. Familia care a întreţinut-o în ultimii şapte ani ai vieţii păstrează
doar amintiri plăcute despre timpul petrecut
împreună.
Din necrologul pe care şi l-a întocmit singură cu trei ani înainte de a închide ochii, am
notat câteva date despre viaţa acestei surori:
S-a născut în data de 14 august 1913 în
comuna Chiejd, judeţul Sălaj. La vârsta de 13
ani a rămas orfană de mamă, iar la 14 ani a
plecat la Ploieşti unde a lucrat în diferite locuri pentru a se putea întreţine. La 17 ani s-a
angajat la Spitalul Constantinescu, lucrând şi
specializându-se, de la această dată, în domeniul sanitar.
Căsătorindu-se cu Gavrilă Mureşan s-a
mutat în Valea Jiului, unde ajunge să lucreze
ca moaşă la maternitatea din Lupeni. După

munca grea depusă în subteran, soţul se îmbolnăveşte de silicoză, condiţie care îl determină să Îl caute pe Dumnezeu în mod serios
pentru sprijin şi mângâiere. În anul 1976 soţul a decedat, iar sora şi-a continuat viaţa într-o garsonieră din Deva, timp de 25 de ani.
Cu timpul puterile i-au slăbit, vederea a
început să scadă, motiv pentru care a început
să ceară sfat şi îndrumare de la Domnul, pentru a putea face faţă neputinţei. I-a făgăduit
Domnului economiile ei, pe care le-a şi pus la
dispoziţia lucrării din Conferinţa Banat.
Răspunsul rugăciunilor a venit, aşa că în
anul 2001, la 88 de ani, s-a ataşat de o familie de
fraţi din zonă unde şi-a continuat restul vieţii,
înconjurată de tot ce a avut nevoie pentru o bătrâneţe decentă, simţind pacea cerului şi mulţumire sufletească până la sfârşitul zilelor.
S-a stins din viaţă convinsă de adevărul
declaraţiei lui David din Psalmii 145:18-19:
„Domnul este lîngă toţi cei ce-L cheamă, lîngă cei ce-L cheamă cu toată inima. El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude
strigătul şi-i scapă.” Amin.
A consemnat Mihăiţă Lung
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ÎN MEMORIA                                       
fratelui Florea Ioan…
„se duc oamenii de bine şi nimeni nu ia aminte
că dinaintea nenorocirii este luat cel neprihănit.”
(Isaia 57: 1, up - trad. 2001).

Fratele Florea Ioan se naşte în data de
12 octombrie 1925, Colibaşi, Moldova. Prin
providenţa Divină, ajunge încă de tânăr în
Cluj unde cunoaşte adevărul prezent şi aderă
la Asociaţia Adventiştilor de Ziua a Şaptea
Mişcarea de Reformaţiune. Cu toate că a
cunoscut din plin ceea ce înseamnă necazul,
sărăcia şi greul vieţii acesteia, călătoria sa pe
Planeta Terra a durat optzeci şi trei de ani. Îşi
încheie alergarea pe 21 octombrie 2008.
Nu doresc să amintesc în acest articol
mulţimea experienţelor pe care le-a trăit alături de Dumnezeu, nici nu doresc să punctez
evenimentele importante din viaţa celui ce a
fost fratele Florea… Oricum ele sunt notate
cu lux de amănunte în Cartea de Aducere
Aminte din ceruri. Doresc doar să amintesc
câteva impresii, gânduri, sentimente cu care
ne-a îmbogăţit pe noi, tinerii, existenţa acestuia.
De la fratele Florea am învăţat că:
 sărăcia, distanţa, condiţiile meteorologice, oboseala sau dispoziţia sufletească
nu reprezintă obstacole în participarea la
adunările din comunitatea locală. Cu toate că locuia în comuna Feleacu, într-o zonă
destul de greu accesibilă, fratele Florea nu
lipsea de la programul religios desfăşurat în
comunitatea Cluj. Doar imobilizarea la pat

46

Păzitorul Adevărului
ianuarie - martie 2009

l-a constrâns să lipsească de la biserică, în ultima parte a vieţii lui. Îi producea multă durere acest fapt. Preocuparea de a avea din nou
părtăşie cu fraţii, în Casa Domnului i-a fost
una constantă, astfel încât chiar şi în ultima
lună a vieţii, şi-a exprimat dorinţa de a participa măcar la programele de dinainte de masă
din cadrul bisericii. A dat comandă şi unui
costum nou pe care să-l îmbrace când urma
să vină la biserică. Dar, toate acestea nu s-au
mai întâmplat. Dumnezeu a ales să-l pună de
o parte pentru cea mai frumoasă adunare a
fraţilor, adunare la care va participa şi Fratele
nostru mai mare.
 Nu există prăpastie între generaţii peste care să nu se poată construi un pod.
Fratele Florea participa cu cea mai mare dragoste la grupa şcolii de Sabat în care majoritatea membrilor erau tineri şi se dovedea ca fiind
unul dintre cei mai buni moderatori, cu toate
că unul dintre tineri conducea acea grupă. Era
un adevărat stâlp, sprijin pentru tineri. Ca un
bun pedagog ştia tot timpul să spună ceva bun
despre tineri, dar şi să-i mustre cu tandreţe. De
multe ori aprecia în public sau dimpotrivă, argumenta împotriva unor răspunsuri ale şcolii
de Sabat date de tineri; se vedea că ascultă activ
răspunsurile date.
A consemnat Cristina Răileanu
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PEŞTIŞORUL

Ei, dar, de ce să stau eu tot aici, nedreptăţit să fiu mereu...
Ia, să încerc să sar odată, doar n-o fi chiar atât de rău!”
Şi... a sărit ne-astâmparatul! ... A încercat, ce şi-a dorit.
Şi-acum ceva de gât îl strânge, căzut prin praf, rostogolit.

Odată-ntr-un frumos acvariu se-afla un tânăr peştişor
Născut într-o familie bună, avea şi fraţi, avea surori.
Din toate câte-avea nevoie, lui chiar nimic nu îi lipsea
Ci îl hrănea mereu Stăpânul şi toată grija i-o purta.

“Vai, ajutor! Nu mai am aer, nu mă gândeam ce voi păţi
Eu, chiar credeam că este bine, şi fericit mă voi simţi.
Stăpâne, ai milă de mine! Îndură-te de servul tău,
Acum, ce să mă fac aici, că nimeni nu-i în jurul meu!”

Şi zilnic el primea căldură, lumină câtă îşi dorea
Şi când era nevoie însă şi apa i-o împrospăta.
Dar când crescu puţin mai mare, privea pe geam mirat, curios,
Toate mişcările de-afara, cum toţi aleargă zgomotos.

Ba da! Tiptil vine pisica cu nişte paşi tot mai grăbiţi
Şi cât pe ce să îl înhaţe, acest duşman nenorocit!
Stăpânul însă vede totul, şi se apropie degrab’
Şi îl ridică cu iubire, pe-acest sărman căzut în praf!

Îşi zise: ”Afară e mai bine, uite că alţii-s fericiţi,
Ei nu sunt îngrădiţi ca mine, sunt liberi şi nu-s plictisiţi
Şi parcă în urechi răsună, ceva mai tare ca aici,
E ceva care mă atrage, cu ritmuri mari, cu ritmuri mici.

“Hei prietene, ce e cu tine, nu ţi-a plăcut la locul tău?
Doreşti ca să rămâi aici? E bine-afară, sau e rău?”„O, repede te rog, Stăpâne, nu mă lăsa să stau prea mult
Aşa de mult doresc acvariul, promit de-acum că o s-ascult.

Şi toţi afar-au libertate şi nu au soarta ca a mea...
Ce n-aş da să fiu şi eu liber, s-alerg mereu oriunde-aş vrea.
Eu m-am născut n’acest acvariu şi tot aici mă-nvârt mereu
Ia să mă duc să-ncerc odată şi eu ceva ce este nou!

O, îmi doresc să fiu acolo, şi-o să mă simt în largul meu
Căci nu puteam gândi vreodată cât poate fi aici de rău!“
Cu mâna-I plină de iubire, milos, Stăpânul l-a luat
Şi-n grabă cu apă curată, de murdărie l-a spălat.

De câtva timp mă simt mai tare şi sunt adult, chiar pot să spun
Eu vreau de-acuma libertate. Ce, tot mereu să mă supun?!”
Şi-n orice zi nemulţumirea din inimă mereu creştea
Şi tot mai mult nefericirea în mintea lui îl obseda.

Acest proces de curăţire a fost îndată de folos
Ca să nu ia înapoi cu sine, toată mizeria de jos.
Abia atunci își veni-n fire, când este pus la locul lui.
“Stăpâne, te laud din suflet, mai bun ca tine altul nu-i.

Şi-ncepe să găsească vina, când pe la fraţi, când la surori
Că în acvariu nu-i iubire, că-s numai frunze, nu sunt flori...
“De roade nici nu mai pot spune, aştept ca altul să le-arate
Că şi-așa eu nu-s luat în seamă, mă pot lipsi de-aşa dreptate.

O, cât de bine e aici, abia acum sunt fericit
Şi am în piept o mulţumire, cum niciodată n-am simţit.
Iar toţi acei ce fac ca mine, şi unde-s puşi nu-s mulţumiţi,
Vor avea toţi o experienţă, ce îi va face umiliţi!”
Carmen Nasui, 04.02.2009

