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Deși face parte din  
lista caracteristicilor 

creștine, iertarea este o atitu-
dine pe care n-am experi-
mentat-o îndeajuns sau poate 
deloc. Suntem dispuși să 
renunțăm la anumite vicii, să 
renunțăm la obiceiuri sau 
practici pe care le considerăm 
greșite, dar nu reușim să ier-
tăm deplin pe cineva, chiar 
dacă teoretic susținem că nu 
avem probleme cu acest mod 
de a fi. 

Iertarea înseamnă trecerea 
cu vedere a greșelii cuiva, ati-
tudinea de a nu mai considera 
vinovată o persoană care ne-a 
nedreptățit. Citind această 
definiție suntem înclinați să 
spunem: eu am reușit această 
performanță… apoi întoc-
mim o listă cu nume cărora 
am reușit să le trecem cu ve-
dere comportamentul prin 
care ne-a lezat. Se poate să 
avem dreptate în privința 
aceasta. Problema pe care o 
mai avem încă este aceea că 
suntem selectivi. În timp ce 
reușim să iertăm o parte din-
tre semeni, sau pe cei mai 
mulți dintre ei, avem resenti-
mente față de unul sau câțiva. 

Iertarea adevărată nu are 
limite. Ea nu se rezumă doar 
la problemele acceptabile, sau 
la persoanele agreabile. Și 
pentru a nu avea niciun dubiu 
în privința aceasta, cuvântul 
lui Dumnezeu ne arată clar 
modul în care ar trebui să ier-
tăm: „Dimpotrivă, fiţi buni 
unii cu alţii, miloși și iertaţi-
vă unul pe altul, cum v-a ier-

tat și Dumnezeu pe voi în 
Hristos.” (Efeseni 4:32). Dacă 
Domnul Hristos ar fi iertat 
doar pe unii oameni, dacă ar fi 
arătat îngăduință doar pentru 
evrei, doar pentru cei bogați 
sau doar pentru cei săraci, ar fi 
acordat șansa mântuirii doar 
unei anumite categorii, El nu 
ar fi pentru noi un exemplu de 
urmat. În atitudinea Sa El a 
demonstrat însă că oricine 
poate beneficia de binecuvân-
tarea absolvirii de vina păca-
tului, indiferent de vârstă, rasă, 
condiție socială sau chiar 
comportament față de Cu-
vântul Său. El a revărsat harul 
iertării deopotrivă peste buni 
și răi, gestul Său de generozi-
tate culminând cu rugăciunea 
sinceră rostită în favoarea per-
secutorilor: „Tată, iartă-i, căci 
nu știu ce fac!”

A ierta selectiv este un lu-
cru obișnuit. Idealul creștin se 
înalță însă mai presus de acest 
standard uman: „Și dacă îm-
brăţișaţi cu dragoste numai pe 
fraţii voștri, ce lucru neobiș-
nuit faceţi? Oare păgânii nu 
fac la fel?” (Matei 5:47). 

Benef iciul iertării
Deși este considerat un act 

de favoare pe care cineva îl face 
celui vinovat, iertarea este mult 
mai benefică celui care o acordă. 

Oricine a experimentat, 
poate, că nutrind resentimen-
te față de cineva, inima îți este 
apăsată, gândurile sunt confu-
ze, iar neliniștea îți umple în-
treaga ființă. Atunci când 
reușești să te eliberezi de ură, 

când nu mai privești în mod 
condamnator pe cel vinovat, 
ești inundat de pace și 
siguranță. Aceasta pentru că 
reușești să te pui într-o poziție 
reală, pe care Dumnezeu o ac-
ceptă și o salută cu bucurie, 
aceea de om imperfect care 
oricând poate greși. (Și care 
este diferența între tine și cel 
greșit: el a greșit acum și ast-
fel, iar tu într-un alt timp și 
într-un alt mod!)

Mai mult decât atât, ier-
tând devii un binefăcător pen-
tru cel ce ți-a greșit, acordân-
du-i o nouă șansă.

„Iertarea este capacitatea 
de a ne împăca cu cineva care 
ne-a făcut rău, bazându-ne pe 
onestitate, compasiune și 
dorința reabilitării”. (G. 
Chapman). S-ar putea ca cel 
iertat să nu profite de această 
favoare, dar ipoteza aceasta nu 
ne scutește de a manifesta ier-
tare în orice circumstanțe. 

În concluzie aș vrea să 
conștientizăm că oricât de bine 
intenționați am fi, iertarea nu 
este un lucru simplu. Fără aju-
tor divin, fără influența Duhu-
lui lui Dumnezeu asupra ini-
milor noastre, nu vom reuși să 
iertăm deplin pe oricine ne 
greșește, indiferent dacă îi pare 
rău sau nu de atitudinea sa. 
Atunci ne cere Dumnezeu un 
lucru imposibil? Nu. El vrea să 
venim la El cu dorința de a ne 
elibera de ură față de semenul 
nostru, oricare ar fi el, și să im-
plorăm ajutorul Său. Atunci 
rugăciunea ne va fi ascultată. 

Daniela Picu

Iertarea

Editorial
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Poluarea - unul din 
principalii factori ai 

deteriorării mediului înconju-
rător în societatea modernă,  
este fenomenul prin care aerul 
se încarcă cu substanţe străine, 
dăunătoare vieţii, modifi-
cându-și astfel compoziţia sa 
naturală. El devine impregnat 
de elemente străine și la rân-
dul său are un efect dăunător 
asupra plantelor, animalelor și 
a vieţii în general.  

Guverne, organizaţii și 
fundaţii depun eforturi pen-
tru reducerea poluării și aceste 
acţiuni sunt foarte importante 
dacă vrem ca viaţa pe Pământ 
să continue. Dacă vrem să tră-
im într-o lume sănătoasă, tre-
buie să minimalizăm efectele 
reziduurilor produse de socie-
tate.

În sens spiritual, biserica 
este afectată de o formă de 

„poluare” care afectează viaţa 
și sănătatea spirituală a mem-
brilor ei și nu numai.

Nemulţumirea, critica, in-
vidia, vorbirea de rău, îndoiala, 
necredinţa și lipsa de iubire 
sunt o parte din „elementele 
nocive” ce caracterizează at-
mosfera din bisericile noastre. 
Aceste stări de lucruri au un 
impact negativ asupra activită-
ții bisericii, îngreunându-le, 
creând atât un disconfort in-
tern, cât și o imagine defavo-
rabilă spre exterior.   

„Ceea ce aduce primejdia 
cea mai mare asupra bisericii  
nu este împotrivirea lumii, ci 
ceea ce produce dezastru cel 
mai dureros și împiedică în 
cea mai mare măsură progre-
sul lucrării lui Dumnezeu este 
răul cultivat în inima celor 
care-și dau numele de credin-
cioși.”  8  T.  pg. 190. 

Forme de poluare
Apostolul Iacov definește 

limba ca fiind „un foc, este o 
lume de nelegiuiri… care  
aprinde roata vieţii…  este pli-
nă de o otravă de moarte”.

Același pericol este sem-
nalat și de inspiraţia sfântă, 
care atrage atenţia asupra 
întrebuințării defectuoase a 
acestui mădular, fie că este 
vorba de bârfă, murmurări, la-
ude, certuri sau altceva de ge-
nul acesta. 

„Nimic nu slăbește biserica 
așa de mult ca folosirea greșită 
a talantului vorbirii.”  R.H 18  
ianuarie 1898.

 „Mulţi vin la adunare cu 
inimile pline de murmur și 
plângeri…”  6. T. pg. 53.

„Avem în rândurile noas-
tre prea mulţi care sunt neli-
niștiţi, guralivi, lăudăroși…”  
4 T. pg. 341

TAXA 
DE  POLUARE
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„Dumnezeu este dezonorat 
prin abuzarea de talentul vor-
birii. Invidia, supunerea faţă de 
rău și egoismul se adună în ini-
mă și cuvintele arată răul din 
interior. A gândi rău și a vorbi 
de rău pe alţii este o practică a 
multora dintre cei care cheamă 
Numele Domnului.” Solii către 
tineret,   pg. 425.

„Replica batjocoritoare, ros-
tirea amară și pătimașă, învinu-
irea crudă și suspicioasă vin de 
la Satana. Acei care fac rău cu 
limbile lor, care seamănă discor-
die prin cuvintele lor, întristează 
Duhul Sfânt; căci ei lucrează 
împotriva scopului lui Dumne-
zeu.” R.H.  12 mai  1910.

„În adevăr, noi suntem, îna-
intea lui Dumnezeu, o mireas-
mă a lui Hristos printre cei ce 
sunt pe calea mântuirii și prin-
tre cei ce sunt pe calea pierză-
rii…” (2 Corinteni 2:15).   

 Un lucru grav este că aceia 
din afară care vin în contact cu 
atmosfera din interiorul Bise-
ricii, sunt influenţaţi  în sens 
negativ.  

„Vorbăria, fariseismul și la-
uda de sine abundă; dar aces-
tea în nici un caz nu vor câști-
ga sufletele la Hristos”. 
6 T., pg. 85.                                                                                                                                    

„Comunitatea duce lipsă 
de iubire și de omenie.  Unii 
păstrează o rezervă rece, în-
gheţată, o demnitate de fier, 
care îi respinge pe cei care 
sunt aduși în cercul influenţei 
lor. Spiritul acesta creează o 
atmosferă aspră, care veștejeș-
te îndemnurile și hotărârile 
bune; el înăbușă curentul na-

tural de simpatie umană, cor-
dialitate și iubire. Tristeţea și 
răceala acestei atmosfere ne-
sociale sunt reflectate pe faţă.”  
4 T., pg. 64.                                                                                           

Cei mai vulnerabili sunt 
copiii

„Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii 
Mei." (Ioan 21:15).

După dezastru ecologic de 
la Cernobâl din anul 1986 
(explozia unui reactor de la 
Centrala Nucleară) specialiș-
tii în domeniu au declarat că 
cei mai afectaţi de izotopi ra-
dioactivi au fost copiii. 

Copiii și tinerii pe care 
nu-i mai vedem prin bisericile 
noastre… Copiii și tinerii care 
nu au rezistat „noxelor” ema-
nate de cei cu „motoare vechi”.

Atunci când ne lăsăm 
antrenați într-o situație de 
„poluare”, responsabilitatea ce 
ne revine nu vizează doar 
situația propriilor noastre su-
flete, ci și pe ale celor din jur. 
În mod deosebit membrii mai 
tineri ai familiei noastre spiri-
tuale pot fi afectați de efectul 
nociv al comportamentului 
nostru, ei având de suferit 
descurajare, deznădejde, poate 
chiar retragerea din mediu, cu 
riscul alegerii unuia mult mai 
vătămător, situație pentru care 
suntem răspunzători înaintea 
lui Dumnezeu. 

„O mare răspundere e așe-
zată aici asupra membrilor bi-
sericii. Ei trebuie să ia aminte 
ca nu cumva, din neatenţie 
faţă de sufletele celor tineri în 

credinţă, prin semănarea de 
seminţe ale îndoielii și necre-
dinţei sub imboldul lui Sata-
na, să fie găsiţi vinovaţi de ru-
inarea vreunui suflet. În loc de 
a conlucra cu Satana, fiecare 
să cerceteze ce înseamnă a 
conlucra cu Dumnezeu.” 7 T., 
pg. 185.

„Luaţi seama bine ca ni-
meni să nu se abată de la harul 
lui Dumnezeu, pentru ca nu 
cumva să dea lăstari vreo ră-
dăcină de amărăciune, să vă 
aducă tulburare, și mulţi să fie 
întinaţi de ea.” (Evrei 12:15). 

Satan – autorul discordiei și 
dezbinării

Satan a poluat cerul cu ne-
mulţumirea și răzvrătirea lui, 
și azi caută colaboratori prin 
care să „vicieze” atmosfera cu-
rată, care ar trebui să caracte-
rizeze părtășia și unitatea ce-
lor care formează Biserica lui 
Dumnezeu.  

„În timp ce Domnul aduce 
în Biserică pe cei care sunt cu 
adevărat convertiţi, în același 
timp Satana aduce persoane 
care nu sunt convertite. În 
timp ce Hristos seamănă să-
mânţa buna, Satana seamănă 
neghină. Există încontinuu 
două influenţe opuse exercita-
te asupra Bisericii. O influen-
ţă lucrează pentru purificarea 
Bisericii, iar cealaltă pentru 
coruperea poporului lui Dum-
nezeu.”  R.H. 29 august 1893.

 „Noi putem deveni canale 
de transmisie ale lui Satana, 
prin care se revarsă cuvinte 
care nu aduc lumina soarelui 
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în nici o inimă. Să ne hotărâm 
să nu fim canale prin care Sa-
tana să transmită gânduri în-
tristătoare, neplăcute. Cuvin-
tele noastre să nu fie o 
mireasmă de moarte spre 
moarte, ci de viaţă spre viaţă.” 
6 T., pag. 63.             

Sursă de aer curat
„Şi Cuvântul S-a făcut trup, 

şi a locuit printre noi... Şi noi 
am privit slava Lui… !” (Ioan 
1:14).

Domnul Isus a venit în lu-
mea noastră, coruptă, necura-
tă și stricată, afectată de păcat, 
pentru a descoperi oamenilor 
atmosfera pură, virtuoasă și 
curată a cerului.

„Blând și nepătat, umbla 
printre oamenii nepăsători, ne-
ciopliţi și necuviincioși, printre 
vameși nedrepţi, printre risipi-
tori nesocotiţi, samariteni pă-
cătoși, soldaţi păgâni și ţărani 
brutali, prin gloata aceea așa de 
amestecată. Cu toate acestea, 
atmosfera cerului Îl însoţea.”  
H.L.L., pag. 91.    

El nu s-a lăsat antrenat în 
spiritul lumii în mijlocul căre-
ia trăia. Ba mai mult, a dove-
dit o influență benefică pentru 
cei din jur, dând un exemplu 
desăvârșit în vorbire, în privi-
re, în comportament.                                         

 „Niciodată n-a vorbit vre-
un om ca omul acesta." (Ioan 
7:46), au declarat despre El 
chiar cei care veniseră să-L 
suspecteze și să-L denunțe ca 
vinovat. 

„Duioasa Lui milă venea ca 
o atingere vindecătoare asupra 
inimilor obosite și tulburate. 
Chiar și în mijlocul agitaţiei 
vrăjmașilor mânioși, El era în-
conjurat de o atmosferă plină 
de pace. Frumuseţea înfăţișării 
Lui, farmecul caracterului Lui 
și, mai presus de toate, iubirea 
exprimată în privire și în tonul 
vorbirii Lui îi atrăgeau pe toţi 
aceia care nu erau împietriţi în 
necredinţă. Fără spiritul acela 
plăcut și plin de iubire, care ră-
sărea din orice privire și din ori-
ce cuvânt, n-ar fi putut să atragă 
atâta lume.”  H.L.L., pg. 255.

Surse nepoluante
Isus dorește să ne înveţe că, 

prin legătura cu El, și noi pu-
tem inspira aerul curat al ce-
rului și să-l răspândim în jurul 
nostru. El a promis celui „în-
setat” că „din inima lui vor 
curge râuri de apă vie.

„Bărbaţii și femeile care au 
legături strânse cu Dumne-
zeu, care Îl au pe Hristos în 
inimile lor, fac ca atmosfera 
din jurul lor să fie sfântă. Ase-
menea martori sunt necesari 
pentru vremea aceasta. Noi 

trebuie să primim lumină și 
binecuvântare, pentru ca să 
avem ceva de dat.   Atunci cu-
vintele noastre sunt pline de 
sevă. Suntem pregătiţi să adă-
păm pe alţii.” 6  T.,  pg.  53.

„Fiecare din noi să placă 
aproapelui,  în ce este bine…  “  
(Romani 15:2).                                 

Apel final
Tu ce atmosferă lași în 

urma ta? Este ea una curată, a 
credinţei plină de iubire,  plină 
de lumină și mulţumitoare? 
Atitudinea ta, vorbirea și acţi-
unile tale aduc celor din jur 
credinţă, tărie, vindecare, în-
credere, speranţă, bucurie?

„Dumnezeu îi cheamă pe 
cei din poporul Său să se ridi-
ce și să iasă din atmosfera rece, 
îngheţată, în care au trăit, să 
scuture impresiile și ideile care 
le-au îngheţat impulsurile de 
iubire și le-au ţinut într-o in-
activitate egoistă. El îi somea-
ză să se ridice de la nivelul lor 
pământesc, și să respire în at-
mosfera clară și însorită a ce-
rului. Domnul vine. Ne apro-
piem de casă și dorim să 
sorbim adânc din atmosfera 
cerului.” 5 T.  pg.  608.                                                                              

„Fraţilor și surorilor, nu în-
curajaţi criticarea și plângerile. 
De pe buzele voastre să nu 
pornească murmure sau plân-
geri…“ 7 T. pg. 183.

„Faceţi din aceasta o regu-
lă, să nu rostiţi niciodată vre-
un cuvânt de  îndoială și des-
curajare.”    C.C.H., pg. 121.

„Chiar și în ispite vorbirea 
noastră poate să fie una a cre-
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dinţei, speranţei și curajului.”   
R.H. 13 mai 1884.

„Căci din cuvintele tale vei 
fi scos fără vină și din cuvinte-
le tale vei fi osândit." Matei 
12:37.

Este interesant că după ul-
timele prevederi, hotărâri ale 
oamenilor, taxa de poluare 
este mai mică pentru autotu-
rismele cu motoare mai vechi 
(noneuro, euro 1 și 2), care 
produc mai multe noxe, decât 
pentru cele cu motoare mai 
noi (euro 3 și 4) !?.  Dar să nu 
pierzi din vedere că într-o zi 
tu trebuie să dai testul în faţa 
lui Dumnezeu.  Și e un lucru 
teribil, groaznic să nu ai cu ce 
plăti, pentru influenţa rămasă 
în urma ta, și să rămâi „neîn-
scris în circulaţie” pentru lu-
mea veșnică. 

„…croiţi cărări drepte cu 
picioarele voastre, pentru ca 
cel ce șchiopătează să nu se 
abată din cale, ci mai degrabă 
să fie vindecat.” (Evrei 12:13). 

 „Sufletele noastre trebuie 
înconjurate de atmosfera ce-
rului. Acela care mărturisește 
că este urmaș al lui Hristos 
trebuie să vegheze asupra sa, 
iar viaţa lui să reflecte razele 
strălucitoare ale Soarelui Ne-
prihănirii.”  S.P.E.E. pag. 258.                                                  

„Să ne înălţăm fiinţa spre 
cer, pentru ca Dumnezeu să 
ne poată da posibilitatea să 
respirăm atmosfera cerului.“  
C.C.H., pg. 100.

„Înmiresmaţi atmosfera cu 
consideraţie delicată pentru 
alţii. Numai aceia care, în tim-
pul de probă acordat au for-

mat un caracter ce respiră o 
influenţă cerească vor intra în 
cer. Cei care vor să ajungă 
sfinţi în ceruri, trebuie să fie 
sfinţi mai întâi aici pe pă-
mânt.” S.T. 14 nov. 1892.

„…cu privire la felul vostru 
de viaţă din trecut, să vă dez-
brăcaţi de omul cel vechi… și 

să vă îmbrăcaţi în omul cel 
nou, făcut după chipul lui 
Dumnezeu, de o neprihănire 
și sfinţenie pe care o dă adevă-
rul… Orice amărăciune, orice 
iuţime, orice mânie, orice stri-
gare, orice clevetire și orice fel 
de răutate să piară din mijlocul 
vostru.” (Efeseni 4:22-24. 31).
                                        Ionel Aria

               Nevoia de ferestre
Sunt oamenii străini şi parcă nu se mai adună,
Ca nişte ziduri de beton, fără ferestre,
N-ai unde mai cerşi un colţ uscat de vorbă bună,
Ori un pahar răcoritor de bunăveste.

Ni-i inima, acum, cu porţi înalte către stradă,
Ferestrele nu se deschid decât spre sine;
Privirile ni-s fumurii ca geamul de paradă
Şi ne ascundem lacrima de rău şi bine.

Aşa ni-i de străină vremea, când spre seară,
Pe banca de la poarta inimii, uitată,
Schimbam cu unul din vecini o lacrimă amară,
Ori spovedeam vreo bucurie căpătată.

Purtăm în fiecare colţ de suflet candelabre,
E-atâta sete de lumină în mulţime;
Deschideţi porţile spre lume, ferecate, oarbe,
Daţi drumul la lumină peste-întunecime!

Nevoia de acum nu-i de benzină ori de pâine,
Ci de ferestre, larg deschise, către stradă;
De oameni buni şezând la porţi de inimi nestrăine,
De braţ prieten celui care stă să cadă.

Ieşiţi din voi, rămâneţi toată noaptea la ferestre,
Turnaţi ulei destul în candele, spre-afară!
Să fim lumină pe cărările terestre!
Măcar în dreptul casei noastre nimeni să nu piară!

                                                            Daniel Chirileanu
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prin care lucrurile sunt menite 
să redevină așa cum au fost la 
început, vom fi sinceri cu noi 
înșine și vom merge la Dum-
nezeu pentru sfat, analizând 
cum anume a fost la început. 

Lucrarea de restaurare care 
urmează să fie făcută în zilele 
finale ale istoriei acestui pă-
mânt, vizează și restaurarea 
instituției familiei, lucrare 
profetizată în Maleahi 4:6: 
„El va întoarce inima părinţi-
lor spre copii și inima copiilor 
spre părinţii lor, ca nu cumva, 
la venirea Mea, să lovesc ţara 
cu blestem!” 

Dacă inimile părinților 
trebuie să fie întoarse spre co-
pii și ale copiilor spre părinții 
lor, cu atât mai mult inimile 
soților trebuie să fie întoarse 
spre soțiile lor și ale soțiilor 
către soții lor. Nu putem vorbi 
de iubire față de Dumnezeu, 
atâta timp cât în familiile 
noastre există discordie și 
vrajbă. Biblia spune: „Dacă 
este cu putinţă, întrucât atâr-

Familie

Există în lumea aceasta 
diferite opinii cu pri-

vire la problema căsătoriei și 
anume dacă este de dorit să fii 
căsătorit sau să rămâi singur 
pentru toată viața. Dacă vrei 
să ceri o părere, vei obține cel 
puțin două, în funcție de per-
soana căreia te adresezi: unii 
susțin că ideal este să ai o fa-
milie, iar alții au ajuns la con-
cluzia că este prea complicat, 
prin urmare „mai bine vai de 
mine, decât vai de noi”. 

Chiar și pentru cei care 
vor să-și susțină cu dovezi bi-
blice punctul de vedere, le va 
fi la îndemână, ei găsind ver-
sete care să susțină avantajele 
vieții în doi sau a rămânerii 
necăsătorit. 

Cuvântul lui Dumnezeu 
nu este însă neclar, spunând o 
dată una și alte ori alta. Fieca-
re verset este explicat în mod 
clar și diferențele dintre ele de 
asemenea sunt explicate. În-
trebat fiind cu privire la o 
problemă cu care se confrun-

tau oamenii, în privința 
situației familiale la un mo-
ment dat, Domnul Hristos a 
spus: „Dar la început nu a fost 
așa”. Răspunsul acesta ne con-
duce, pentru clarificare, la 
momentul inițial al creării 
omului. Și aceasta pentru că, 
pe parcursul istoriei Dumne-
zeu a găsit cu cale să îngăduie 
oamenilor anumite lucruri, 
unele care nu erau neapărat 
pentru binele lor, dar pe care 
ei insistau să le aibă. „Ba încă 
le-am dat și legi care nu erau 
bune și porunci prin care nu 
puteau să trăiască” (Ezechiel 
20:25), spunea Dumnezeu la 
un moment dat, și putem 
enumera printre acestea: poli-
gamia, consumul de carne și 
multe altele care s-au dovedit 
a fi în detrimentul fericirii ra-
sei umane. 

Conștienți fiind de faptul 
că lucrarea de mântuire, pe 
care ne-am dori cu toții să 
aibă loc în sufletele noastre, 
înseamnă restaurare, proces 

Alegerea decisivă
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nă de voi, trăiţi în pace cu toţi 
oamenii.” (Romani 12:18). 
Chiar dacă nu ne putem asi-
gura pacea cu toți oamenii, 
trebuie să ne asigurăm că nu 
suntem noi sursa discordiei, că 
vina nu este de partea noastră. 
Înțelegerea acestui fapt ne 
conduce la o analiză de sine 
minuțioasă. 

Revenind la problema unei 
Alegeri decisive și anume dacă 
este de dorit să fii singur sau 
căsătorit, se naște următoarea 
întrebare: În ce măsură mai 
este căsătoria de actualitate în 
secolul XXI? Astăzi, mai mult 
ca oricând, ne confruntăm cu 
apariția atâtor forme de 
conviețuire, care în trecut nu 
existau. Dacă în urmă cu 
câțiva zeci de ani trăirea îm-
preună a unui bărbat cu o fe-
meie, fără a fi căsătoriți legal 
era cel puțin subiectul opro-
biului public, astăzi această 
practică a devenit la ordinea 
zilei. În aceste condiții, în ce 
măsură își păstrează căsătoria 
actualitatea?

La sfârșitul anilor 90 un 
Institut de Cercetări Sociale 
din Germania, în colaborare 
cu mai multe universități de 
pe diferite continente au or-
ganizat un studiu, pe 9000 de 
subiecți,  persoane cu vârste 
cuprinse între 15 și 25 de ani 
din diferite țări ale lumii, țări 
diferite din punct de vedere al 
convingerilor religioase, al 
culturii în general. Inițiatorii 
acestei cercetări și-au propus 
să afle prioritățile celor 
intervievați în ce privește as-

pectele deosebit de importan-
te ale vieții. În acest sens 
subiecților li s-a cerut să reali-
zeze o listă cu 5 lucruri im-
portante pentru ei, pe care 
trebuia să le așeze în ordinea 
priorităților. 

În felul acesta oameni de 
diferite religii, condiții sociale, 
albi sau negri, căsătoriți sau 
necăsătoriți, au fost evaluați 
pe o scală de la  1 la 6 privind 
importanța fiecărui aspect, 1 
fiind valoarea minimă, iar 6, 
valoarea maximă. 

După ce s-au centralizat 
răspunsurile s-au cristalizat 
următoarele domenii: 
- Aspectele materiale ale vieții
- Împlinirea în viață (prin care 
se înțelegea realizarea unui vis)
- Profesia
- Relațiile sociale
- Familia

În final s-au putut trage 
următoarele concluzii: orien-
tarea spre familie a obținut cel 
mai înalt punctaj și anume 5,2 
din 6 posibile. Imediat după, 
erau relațiile sociale (5,1), pri-
etenii, ceva care este tot ima-
terial. Pe al treilea loc au in-
tervenit aspectele profesionale, 
să muncești ceva ce-ți place 
și-ți aduce satisfacție (4,9), 
apoi dorința de împlinire în 

viață (4,3) și aspectele materi-
ale ale vieții, cu 3,8. 

De subliniat este că rezul-
tatul acestui studiu reflectă 
faptul că valoarea supremă  a 
oamenilor în general rezidă 
din relațiile umane. Această 
valoare este recunoscută și 
trecută în rândul priorităților 
absolute, chiar și de societatea 
nereligoasă. 

Despre relații și căsătorie 
auzim, vedem și citim peste 
tot. Este o temă de predilecție 
în mass media. Cărți, emisi-
uni, site-uri - toate tratează 
acest subiect. Problema este că 
adesea în materialele care ne 
ies în cale se fac observații 
contradictorii, unii susținând 
un lucru, alții altul. Cum s-a 
ajuns aici? În funcție de sursa 
de informații. Există surse de 
informații nereligioase, cum 
ar fi cele științifice, (chestio-
nare, studii, statistici) sau sur-
se religioase, respectiv Cuvân-
tul lui Dumnezeu și Mărturii 
ale Spiritului Profetic.

De aceea rezultatele pot fi 
diferite, în funcție de sursa de 
informație. 

Societatea umană are o 
problemă cu a defini ce este 
normalitate. Când este un om 
normal, sau când încetează să 
fie normal? Se obișnuiește ca 
normalitatea să fie atribuită 
obișnuitului: atunci când ești 
ca ceilalți oameni, ești normal. 
Când începi să ai devieri de la 
modul comun de gândire și 
comportament, începi să fii 
considerat ciudat sau anormal. 
Biblia spune însă că noi sun-
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tem din Dumnezeu și toată 
lumea zace în cel rău. Aceasta 
înseamnă că ceea ce lumea în 
general consideră normalitate, 
poate fi un lucru anormal și 
ceea ce consideră un lucru 
neobișnuit, ar putea fi chiar 
un lucru care reprezintă nor-
malitatea ca atare. 

De exemplu, pe vremea 
potopului raportul biblic spu-
ne că toate întocmirile gându-
rilor din inima omului era în-
dreptate numai spre rău. Ce 
era normalitate pe vremea 
aceea: să faci rău de dimineața 
până seara. Din cauza aceasta 
Noe era considerat nebun. 

Discuția despre normalita-
te este una interesantă. Ne 
amintim de timpul când uce-
nicii au început să predice 
evanghelia. Se spunea despre 
ei: oamenii aceștia care au în-
tors lumea pe dos, au venit și 
aici. (În alte traduceri: au întors 
lumea cu capul în jos). De fapt 
ce făceau ei: o puneau la loc, 
pentru că o găsiseră răsturnată. 

Așa stau lucrurile și cu 
normalitatea și valorile socie-
tății în care trăim. Biblia spu-
ne: „Să nu te iei după mulțime 
ca să faci răul.” (Exodul 23:2). 
Faptul că toată lumea face așa, 
nu este o justificare să faci și 
tu la fel. Atunci când toată lu-
mea își va primi pedeapsa, nu 
te va încălzi cu nimic faptul că 
alături de tine suferă și vecinul 
sau vecina pe care tu i-ai luat 
drept exemple.  

Înainte de a trece la orice 
considerație cu privire la căsă-
torie și relații interumane, tre-

buie să stabilim dinainte ce 
sursă alegem să fie cea credi-
bilă pentru noi, altfel spus, 
care ar trebui să fie furnizorul 
nostru de informație în acest 
sens. 

Avem două variante: 
- Să credem că există 

Dumnezeu și că El a creat și a 
dat sens tuturor lucrurilor.

În acest caz răspunsul refe-
ritor la mediul optim în care 
omul este indicat să trăiască, 
trebuie căutat la Dumnezeu.

- Dacă nu credem că există 
Dumnezeu, depindem de di-
verse surse de informații, re-
viste, cărți, emisiuni etc., surse 
care nu ne pot oferi adevăruri 
absolute. Validitatea concluzi-
ilor nu ne este garantată. Soci-
etatea funcționează pe bază de 
experimente. 

Despre oameni, într-o pe-
rioadă chiar mult mai apropi-
ată de creațiune, față de cea în 
care trăim noi astăzi, raportul 
biblic spune: „Dumnezeu S-a 
uitat spre pământ și iată că 
pământul era stricat; căci ori-
ce făptură își stricase calea pe 
pământ.” (Geneza 6:12). Dacă 
acești oameni ar fi primit un 
chestionar cu privire la ce e 
bine și ce e rău, rezultatele ar 
fi fost cu siguranță pe măsura 
stricăciunii lor. Și aceasta în 
condițiile în care oamenii erau 
nu doar stricați, deteriorați 
din punct de vedere moral, ci 
chiar dornici să umble cu nea-
devăruri, potrivit raportului 
pe care Solomon ni-l dă: „Nu-
mai iată ce am găsit: că Dum-
nezeu a făcut pe oameni fără 

prihană, dar ei umblă cu mul-
te șiretenii.” (Eclesiastul 7:29). 

Atunci ce garanție avem că 
rezultatele științei,  obținute 
pe eșantioane de oameni, nu 
ne vor induce în eroare?

Există un fenomen foarte 
larg răspândit și aceasta nu 
doar în zilele noastre, ci exista 
din timpuri străvechi și anu-
me ca oamenii să numească 
răul bine și binele rău. (Isaia 
5:20), să se considere singuri 
înțelepți (Isaia 5:21). 

Pentru a alege cealaltă sur-
să și anume cea pe care ne-o 
oferă Dumnezeu, este necesar 
ca înainte de aceasta să avem 
convingerea că El există și că 
este Cel mai în măsură să ne 
spună ce anume avem de făcut 
pentru a ne bucura de binecu-
vântarea Sa.  

Deși din punct de vedere 
fizic nimeni nu L-a văzut pe 
Dumnezeu, aceasta nu în-
seamnă că El nu există, la fel 
cum, deși nimeni nu a văzut 
Polul Nord, nu-i poate contes-
ta existența. Mai mult decât 
atât, Dumnezeu poate fi ob-
servat în tot ceea ce a făcut, în 
special în ființa umană conce-
pută și creată atât de minunat. 

În plus, Dumnezeu nu doar 
că ne-a creat, dar Se și implică 
în viețile noastre, alegând să ne 
fie un sprijin și o călăuză dem-
nă de luat în seamă: „N-am 
așternut eu oare în scris pentru 
tine sfaturi și cugetări, ca să te 
învăţ lucruri temeinice, cuvinte 
adevărate, ca să răspunzi cu 
vorbe adevărate celui ce te tri-
mite?” (Proverbele 22:20-21). 
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Așa cum aminteam la 
începutul articolului, 

problema dacă este bine să fii 
căsătorit sau nu, este una con-
troversată. Acum, după ce am 
ajuns la convingerea că Dum-
nezeu este Cel mai în măsură 
să răspundă acestei nedume-
riri, vom parcurge împreună 
planul Său cu privire la om, 
începând de la origini. 

Aflăm că omul a fost creat 
după chipul lui Dumnezeu. 
Apoi, el a fost adormit, și din 
coasta sa a fost modelată Eva. 
„Operația” aceasta a avut loc 
după ce Adam a făcut cunoș-
tință cu toate viețuitoarele crea-
te și le-a dat fiecăreia un nume. 

Se pune întrebarea: De ce 
a procedat Dumnezeu astfel? 
De ce n-au fost creați ambii, 
bărbatul și femeia, în același 
timp? De ce nu a fost creată 
Eva înainte ca Adam să dea 
nume viețuitoarelor?

Un posibil răspuns la 
toate aceste întrebări, ar 
fi acela că Adam trebuia 
să înțeleagă nevoia cu 
care se confrunta. Numai 
dându-și seama de 
această lipsă, el putea 
aprecia mai bine darul pe 
care Dumnezeu urma să 
i-l dea. El a observat 
cum fiecare viețuitoare 
are un tovarăș și, deși nu 
înțelegea exact ce-i trebuie, nu 
se simțea împlinit. 

Se întâmplă ca atunci când 
avem un lucru să nu-l prețuim 
îndeajuns și numai după ce 
am văzut cum este și fără, pu-
tem aprecia mai mult valoarea 
acestuia. 

„Domnul a fost mulţumit 
de această ultimă și cea mai 
nobilă dintre toate creaturile 
Sale și a avut în vedere ca 
omul să fie locuitorul desăvâr-
șit al unei lumi desăvârșite. 

Însă scopul Său nu era ca 
omul să trăiască singur. El a 
spus: „Nu este bine ca omul să 
fie singur; am să fac un ajutor 
potrivit pentru el.” (Căminul 
adventist, cap. 3). 

Înainte ca Eva să fie creată, 
Dumnezeu a constatat că lip-
sește ceva. Abia după comple-
tarea cu acest ceva,  care era fe-
meia, El a concluzionat că toate 
lucrurile sunt foarte bune. 

Reacția lui Adam la vede-
rea darului primit de la  

Prin cuvântul Său El Se 
oferă să ne asigure instrucțiuni 
necesare pentru o alegere 
înțeleaptă: „din pruncie cu-
noști Sfintele Scripturi, care 
pot să-ţi dea înţelepciunea 
care duce la mântuire, prin 
credinţa în Hristos Isus. Toată 
Scriptura este insuflată de 

Dumnezeu și de folos ca să 
înveţe, să mustre, să îndrepte, 
să dea înţelepciune în nepri-
hănire, pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârșit și 
cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună.” (2 Timotei 
3:15-17). Este nevoie de o 
alegere corectă în orice dome-

niu și cu atât mai mult în cel 
familial. Și aceasta datorită 
faptului că rezultatele alegerii 
noastre nu ne vor afecta doar 
pe noi. Copiii noștri vor avea 
de suferit sau vor fi 
binecuvântați și în funcție de 
alegerea pe care am făcut-o în 
această privință. 

Căsătorit 
sau singur?
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Dumnezeu trădează de ase-
menea faptul că el simțea un 
neajuns în viața sa. El spune: 
„Iată în sfârșit…” - ca o răsu-
flare de ușurare, ca o împlinire 
în urma unei așteptări. Acum 
știa exact și ce anume îi lipsise 
și avea deja completată lipsa. 

„Legătura familială este 
cea mai strânsă, cea mai du-
ioasă și cea mai sfântă dintre 
toate legăturile de pe pământ. 
A fost desemnată spre a fi o 
binecuvântare pentru omeni-
re. Și este cu adevărat o bine-
cuvântare ori de câte ori se pă-
șește în legământul căsătoriei 
în mod inteligent, cu teamă de 
Dumnezeu și ţinând seama în 
mod corespunzător de respon-
sabilităţile implicate.” (Cămi-
nul adventist, cap. 1). 

Dacă familia este o bine-
cuvântare, de ce nu ar fi cineva 
dispus să primească aceasta? 
În general oamenii sunt dor-
nici de binecuvântări și ei se 
străduiesc să le obțină chiar și 
atunci când este vorba doar de 
un simbol al primirii acesteia. 
Se obișnuiește să se parcurgă 
zeci sau sute de kilometri 
pentru a obține o anume apă 
sfințită ce poartă un anumit 
simbol. În comparație cu 
aceasta, familia este o binecu-
vântare în realitate, și nu doar 
un simbol. 

În aceste condiții ne pu-
tem permite să pierdem bine-
cuvântarea promisă? 

În Semnele Timpului din 
30 aug. 1899, serva Domnului 
scria: „Dumnezeu declară ast-
fel: căsătoria unită cu sfințenie, 

puritate, adevăr și neprihănire 
este una din cele mai mari bi-
necuvântări date vreodată fa-
miliei umane.”

Una din binecuvântările 
speciale pe care cadrul famili-
ei le oferă, este aceea că fami-
lia reprezintă mijlocul prin 
care ne putem forma caracte-
re. „Căminele creștine, înte-
meiate și conduse conform 
planului lui Dumnezeu, con-
stituie un ajutor extraordinar 
în formarea caracterului creș-
tin...” (Căminul adventist, cap. 
1). Nu putem vorbi despre 
obținerea mântuirii fără for-

marea unui caracter creștin, 
potrivit pentru aceasta. Și că-
sătoria oferă un mijloc de rea-
lizare a acestui scop. 

Atunci când te căsătorești 
începi să gândești și în favoa-
rea celuilalt, diferit de felul 
cum obișnuiai să gândști an-
terior: doar pentru tine. Înveți 
să cedezi de la anumite pre-
tenții, să cauți binele partene-
rului, să fii flexibil, maleabil. 
Toate acestea vor avea un im-
pact benefic asupra caracteru-
lui tău „și funia împletită în 
trei nu se rupe ușor” (Eclesias-
tul 4:12 u.p.). 
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Acum, după ce am înțeles 
că nu este bine ca omul să fie 
singur, ne punem întrebarea: 
Ce să facem? Am vrea să fim 
doi, dar nu știm cum să proce-
dăm ca să alegem persoana 
potrivită. 

Un verset biblic spune: 
„Căci toate aceste lucruri 
Neamurile lumii le caută. Ta-
tăl vostru știe că aveţi trebuin-
ţă de ele” (Luca 12:30). 

Cine a știut prima dată că 
Adam are nevoie de un ajutor: 
Dumnezeu sau Adam? Desi-
gur că Dumnezeu este Cel 
care a știut mai întâi. Adam 
nu știa nici că-i lipsește ceva, 
cu atât mai puțin ce anume. Și 
Dumnezeu nu doar că știe, 
dar Se și implică. El spune: 
„Deci, dacă voi, care sunteţi 
răi, știţi să daţi daruri bune 
copiilor voștri, cu cât mai mult 
Tatăl vostru care este în ceruri 
va da lucruri bune celor ce I le 
cer!” (Matei 7:11). Dacă 
părinții sunt dornici să le 
meargă bine copiilor lor, să-i 
vadă fericiți, împliniți, 
satisfăcuți, cu atât mai mult 
Dumnezeu dorește aceasta. 
Ceea ce avem de făcut este să 
cerem împlinirea acestei 
făgăduințe, cu credință. Și 
aceasta încredințați fiind că 
„Dumnezeu este un soare și 
un scut, Domnul dă îndurare 
și slavă, și nu lipseşte de ni-
ciun bine pe cei ce duc o viaţă 
fără prihană.” (Psalmii 84:11). 

Prin urmare preocuparea 
noastră principală nu ar trebui 
să fie însuratul sau măritatul, 
ci să ducem o viață neprihăni-

tă. Pentru că atunci îndepli-
nim condiția în baza căreia 
Dumnezeu își poate îndeplini 
făgăduința față de noi. Dacă e 
bine pentru noi să avem un 
ajutor, atunci îl vom primi cu 
siguranță. 
De ce nu atunci când vrem noi?

Pe măsură ce băieții cresc 
majoritatea încep să fie 
pasionați de mașini. Se gân-
desc mereu la vârsta când vor 
avea permisul în mână și pot 
conduce o mașină. La un mo-
ment dat unii îi cer tatălui să-i 
lase la volan. Dacă tatăl nu-i 
permite să conducă, copilul 
poate concluziona că tatăl este 
rău, pentru că-l privează de un 
dar care lui i-ar fi benefic.
Există și situații în care unii se 
aventurează să ia mașina fără 
știrea tatălui și urmările pot fi 
dezastruoase. 

Același lucru care în anu-
mite condiții poate să-ți adu-
că binecuvântare, poate aduce 
și moarte, în alte condiții. 

Dumnezeu știe nu doar 
faptul că ai nevoie de un aju-
tor, ci și momentul în care ești 
pregătit să-l primești. El care 
a promis că „dă o familie celor 
părăsiți” (Dumnezeu îi pune pe 
cei singuratici în familii - Psal-
mii 68:6, trad. engleză), care 

recomandă chiar și văduvelor 
tinere să-și întemeieze o fami-
lie, (1 Timotei 5:14) cu 
siguranță va ține cont de fie-
care caz în parte. 

„Nu vă îngrijoraţi de ni-
mic; ci, în orice lucru, aduceţi 
cererile voastre la cunoștinţa 
lui Dumnezeu, prin rugăciuni 
și cereri, cu mulţumiri.” (Fili-
peni 4:6).

„Isus a luat cuvântul și le-a 
zis: „Aveţi credinţă în Dum-
nezeu! Adevărat vă spun că, 
dacă va zice cineva muntelui 
acestuia: „Ridică-te și aruncă-
te în mare”, și dacă nu se va 
îndoi în inima lui, ci va crede 
că ce zice se va face, va avea 
lucrul cerut. De aceea vă spun 
că orice lucru veţi cere, când 
vă rugaţi, să credeţi că l-aţi și 
primit, și-l veţi avea” (Marcu 
11:22-24).

Care ar trebui să fie preo-
cuparea noastră?  „Domnul 
să-ţi fie desfătarea, și El îţi va 
da tot ce-ţi dorește inima” 
(Psalmii 37:4). 

Marius Stroia

(Articolul a fost realizat 
după prezentarea susținută în 
cadrul Seminarului  de familie 
care a avut loc la Matca, județul 
Galați, în perioada 8-10 fe-
bruarie 2013). 

„Căminele creştine, întemeiate şi conduse 
conform planului lui Dumnezeu, constituie 
un ajutor extraordinar în formarea caracteru-
lui creştin...”

Familie
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Trăim în perioada ju-
decății de cercetare, 

perioadă în care, fie că dorim 
sau nu, fiecare își hotărăște 
propria situație în fața lui 
Dumnezeu, în funcție de 
înclinațiile pe care le dă pe 
față. Potrivit scrierilor profe-
tului Ezechiel: „Sufletul care 
păcătuiește, acela va muri. Fiul 
nu va purta nelegiuirea tatălui 
său, tatăl nu va purta nelegiu-
irea fiului său. Neprihănirea 
celui neprihănit va fi peste el 
și răutatea celui rău va fi peste 
el.” (Ezechiel 18:20). Cu toate 
acestea, afară de responsabili-
tatea ce ne revine cu privire la 
faptele proprii, ne revine și 
aceea pentru cei din jur, față 

de care am exercitat o influ-
ență bună sau rea. 

Atunci când Iacov aștepta 
să se întâlnească cu fratele său, 
situație în care știa că are de 
dat socoteală cu privire la fap-
ta sa de înșelătorie, el a consi-
derat necesară atât o pregătire 
personală, cât și o pregătire a 
familiei sale. În acest scop, Ia-
cov a făcut un anumit aranja-
ment al grupului, împărțindu-l 
în două tabere distincte și 
așezându-i într-o anumită or-
dine. Aceasta reprezenta tot 
ce putea face, lăsând ca Dum-
nezeu să lucreze în continua-
re, după buna Sa plăcere. 

Ne aflăm într-o situație si-
milară, aceea de anticipare a 

judecății, a evaluării din par-
tea lui Dumnezeu a propriu-
lui nostru comportament. 
Cum va aprecia El faptele 
noastre? Cum va considera 
modul în care am lucrat pen-
tru El timp de o viață?

Un Dumnezeu drept –  
un Tată iubitor

Un lucru este sigur. Chiar 
dacă oamenii ne apreciază 
greșit și interpretează eronat 
faptele noastre, Dumnezeu ne 
cunoaște îndeaproape. „Oare 
după părerea ta va face Dum-
nezeu dreptate?”, afirma Eli-
hu, unul dintre prietenii lui 
Iov (Iov 34:33). Cu toate 
acestea, deși a rostit un adevăr 

„Pe voi înşivă încercați-vă dacă 
sunteți în credință. Pe voi înşivă cercați-
vă. Nu recunoaşteți voi că Isus este în voi? 
Afară numai dacă sunteți lepădați”.  
(2 Corinteni 13:5).

Autoevaluare
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incontestabil, el a făcut o ju-
decată subiectivă, acuzându-l 
pe Iov de păcate de care nu se 
făcea vinovat și cerând ca 
Dumnezeu să-l constrângă cu 
judecățile sale și mai departe, 
potrivit vinovăției sale: „Să fie 
încercat dar mai departe, fi-
indcă răspunde ca cei răi!” 
(versetul 36). 

Oamenii sunt tentați să ju-
dece după împrejurări și 
aparențe. De aceea, se cade 
să-I mulțumim lui Dumne-
zeu că El ne apreciază corect, 
ne cunoaște îndeaproape și 
știe chiar și motivul gânduri-
lor noastre nerostite. 

„Grozav lucru este să cazi 
în mâinile Dumnezeului celui 
Viu!” (Evrei 10:31), spunea 
apostolul Pavel. Totuși Dum-
nezeu este un Tată iubitor 

care nu ne va încerca mai mult 
decât este nevoie. Avem 
exemplul lui David care, păcă-
tos fiind, a ales să cadă în 
mâna Domnului, să fie pedep-
sit de El, mai degrabă decât de 
oameni care s-ar fi dovedit a fi 
fără milă față de el. („David a 
răspuns lui Gad: „Sunt într-o 
mare strâmtorare! Să cad în 
mâinile Domnului, căci îndu-
rările Lui sunt nemărginite; 
dar să nu cad în mâinile oa-
menilor!”  - 1 Cronici 21:13). 

Mă alătur profetului Iere-
mia și sunt de părere că este 
nevoie „Să luăm seama la um-
bletele noastre, să le cercetăm 
și să ne întoarcem la Domnul. 
Să ne înălţăm inimile cu mâi-
nile spre Dumnezeu din cer 
zicând: Am păcătuit” (Pl. Ier. 
3:40,41). 

Deși Dumnezeu este drept 
și nu va trece cu vedere la ju-
decată nici o faptă nedreaptă, 
astăzi trăim în timpul de har 
când avem posibilitate de în-
toarcere. Pentru aceste zile ne 
este dată făgăduința: „Nu v-a 
ajuns nici o ispită care să nu fi 
fost potrivită cu puterea ome-
nească. Și Dumnezeu, care 
este credincios, nu va îngădui 
să fiţi ispitiţi peste puterile 
voastre; ci, împreună cu ispita, 
a pregătit și mijlocul să ieșiţi 
din ea, ca s-o puteţi răbda.”  
(1 Corinteni 10:13). 

Natura încercărilor
Încercările care vin asupra 

oamenilor îmbracă diferite 
forme: unii sunt încercați prin 
boală și suferință fizică, alții 
prin lipsuri, incertitudini, 
nesiguranța locului de muncă, 
neînțelegeri în familii, 
despărțiri etc. 

Situații de felul acesta sau 
altele asemănătoare există de-
opotrivă atât în rândul 
necredincioșilor, cât și în cazul 
celor care aleg să-L invite pe 
Dumnezeu să le călăuzească 
pașii. Unele dintre ele repre-
zintă rezultatul propriilor 
noastre alegeri, iar altele ne 
sunt îngăduite pentru a ne 
modela caracterele, pentru a 
ne încerca credința, așa cum a 
fost cazul lui Iov. Perioada 
Laodiceea nu este scutită însă 
de tendința încrederii în sine, 
părerii că stăm bine, că am 
procedat corect, că știm ce 
avem de făcut. În situații ca 
acestea Dumnezeu va îngădui 
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anumite încercări pentru a ne 
arăta că lucrurile stau cu totul 
altfel, că de fapt nu suntem 
așa cum El așteaptă de la noi, 
că avem nevoie de alifie pen-
tru a vedea clar starea în care 
ne aflăm. 

Printre problemele majore 
cu care ne confruntăm, cele 
mai dureroase sunt cele care 
vin din mijlocul familiei, când 
relația cu cei mai apropiați 
dintre noi nu este de cea mai 
bună calitate. Există o 
tendință din ce în ce mai mare 
ca părinții să se depărteze de 
copii și copiii de părinții lor, 
fiecare considerând că are 
dreptate și ajungând la con-
cluzia că nu pot trăi împreună 
două generații. Chiar și aspec-
tul acesta este prevăzut de cu-
vântul lui Dumnezeu, dar El 
vorbește și despre un timp în 
care inimile părinților vor fi 
întoarse către copiii lor și cele 
ale copiilor către părinții lor. 
Făgăduința Biblică este vala-
bilă și acum la fel ca atunci 
când a fost rostită: „Domnul 
Dumnezeul tău este în mijlo-
cul tău, ca un viteaz care poate 
ajuta; Se va bucura de tine cu 
mare bucurie, va tăcea în dra-
gostea Lui și nu va mai putea 
de veselie pentru tine. Voi 
strânge pe cei întristaţi, care 
sunt departe de adunarea 
sfântă, pe cei ieșiţi din sânul 
tău, asupra cărora acum apasă 
ocara.” (Țefania 3:17,18). 

Pentru ca lucrarea aceasta 
să aibă loc este necesar ca fie-
care dintre noi, atât părinți cât 
și copii, să ne cercetăm în lu-

mina cuvântului lui Dumne-
zeu, să ne examinăm faptele și 
preocupările, cerând de la 
Dumnezeu călăuzire și dis-
cernământ, asemenea psal-
mistului: „Cercetează-mă, 
Dumnezeule, și cunoaște-mi 
inima! Încearcă-mă și cunoaș-
te-mi gândurile!” (Psalmii 
139:23). Și aceasta înainte de 
a fi prea târziu. 

Deși sunt dureroase, încer-
cările sunt educatorii lui 
Dumnezeu pentru formarea 
caracterelor noastre. Adesea 
simțim că suntem asemenea 
lui Iov când cei din jur sunt 
gata să ne tragă la răspundere 
și pentru ce am făcut și pentru 
ce n-am făcut. Cunoscând fi-
nalul experienței sale putem 
concluziona că Iov i-a mulțu-
mit lui Dumnezeu pentru 
experiența sa. Numai în felul 
acesta el a avut posibilitatea să 
se cerceteze, să recunoască 
statutul său de om supus 
greșelilor, să implore sângele 
ispășitor pentru curățirea sa 
deplină. 

Am avut momente în viață 
când ne-am crezut drepți? 
Ne-am considerat fără priha-
nă, comparându-ne poate cu 
ceilalți oameni? Poate nu pu-
tem spune ca și Iov: „Inima nu 
mă mustră pentru niciuna din 
zilele mele”, dar avem mo-
mente când gândim că am lu-
crat drept, avem zile cu care 
tindem să ne mândrim. 

Este momentul reevaluă-
rii, al unei analize mai amă-
nunțite a vieților noastre. Să 
venim cu credință în fața lui 
Dumnezeu și să ne mărturi-
sim nevrednicia, spunându-i 
că dorim să fim cu El o 
veșnicie, împreună cu cei dragi 
pe care ni i-a încredințat. 

Asemenea lui Iosua să re-
înnoim legământul nostru, 
așezându-ne de bună voie de 
partea Domnului: „Cât despre 
mine, eu și casa mea vom sluji 
Domnului” (Iosua 24:15). 
Apoi să lăsăm rezultatele pe 
seama Sa și să continuăm să 
acceptăm planurile Sale, să ne 
lăsăm conduși de El până la 
sfârșit. 

Nelu Dărămuș
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Dacă în urmă cu 150 
de ani munca fizică 

avea o pondere de circa 90%, 
iar cea intelectuală de 10%, în 
ziua de azi întâlnim o situaţie 
inversă, datorită beneficiilor 
oferite de mecanizarea și au-
tomatizarea proceselor de 
producţie, care se regăsesc la 
fiecare loc de muncă.

Într-adevăr, munca a fost 
ușurată considerabil, randa-
mentul, productivitatea muncii 
și producţia au crescut și ele, 
dar oamenii au început să se 
miște tot mai puţin, iar de-aici 
și până la kilogramele în plus, 
drumul a fost extrem de scurt. 
Și activităţile casnice au bene-
ficiat din plin de avântul teh-
nologic. Astfel efortul fizic a 
fost redus într-o bună măsură, 
atât la serviciu cât și acasă. De 
parcă acest lucru n-ar fi fost 
suficient, în ziua de azi, cam la 
fiecare colţ de stradă, găsim 
alimente care nu mai trebuie să 
fie supuse unui proces de pre-

parare din partea noastră, ci 
doar cumpărate,  mestecate și 
înghiţite, multe dintre acestea 
încântându-ne nu numai pri-
virea, ci și papilele gustative. 
Trăim într-un mediu care fa-
vorizează obezitatea. 

 Merită menţionat faptul că 
obezitatea cu cât apare mai de 
timpuriu și cu cât durează mai 
mult, cu atât se va „scăpa” mai 
greu de ea, iar complicaţiile sale 
vor fi mai severe. Dacă la copii 
obezitatea este deseori hiper-
plazică (grăsime stocată într-un 
mare număr de celule grase), la 
adulţi ea este hipertrofică (gră-
sime stocată într-un număr re-
dus de celule adipoase). Șansa 
ca un adult să slăbească, compa-
rativ cu un copil, este mult 
mai mare, acesta dezvoltând 
așa cum am văzut o obezita-
te hipertrofică.

Cauzele creşterii în 
greutate: Creșterea în gre-
utate este mai puțin proba-
bil să aibă o cauză patolo-

gică decât scaderea în greutate. 
În cele mai multe cazuri, ea 
este consecința supraalimentă-
rii: aportul alimentar crescut 
cantitativ, sau/și calitativ, ra-
portat la un efort fizic insufici-
ent sau ineficient; masa de sea-
ră („bat-o vina !”), sau/și 
mâncatul („ciugulitul”) neîn-
trerupt între mese; rar (sub 
1% din cazuri), sunt descrise 
unele cauze endocrine: hipo-
tiroidia, boala Cushing, hiper-
secreţia hormonului de creș-
tere etc. Căutarea unor cauze 
patologice ale creșterii în gre-
utate este rareori indicată, 
dacă semnele asociate nu su-
gerează o cauză subiacentă. 
Uneori, creșterea în greutate 

       
 OBEZITATEA
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nu este de natură grăsoasă, ci 
lichidiană, caz în care proble-
mele principale de luat în con-
siderare sunt insuficiență car-
diacă congestivă, insuficiență 
renală sau ciroză cu ascită.

„Nici o dragoste nu e mai 
mare ca dragostea pentru mân-
care!!” G.B. Shaw.

Mănânc mai mult decât 
consum, iar excesul se depune! 
Din normoponderal nu se va 
ajunge niciodată peste noapte 
obez, ci vor trebui să treacă 
luni sau ani de zile, până la o 
supragreutate. S-ar putea ca în 
momentul de faţă cineva care 
a depășit greutatea normală să 
aibă un aport alimentar scăzut, 
dar el / ea fiind predispus(ă) la 
nemișcare (pe măsură ce greu-
tatea-i crește), totuși greutatea 
sa nu-i va scădea, ci din con-
tră. Apare în acest context un 
veritabil cerc vicios: cu cât voi 
crește în greutate, mă voi miș-
ca tot mai puţin, ceea ce con-
duce automat la o creștere su-
plimentară în greutate. Dar și 
reciproca este perfect valabilă: 
scăzând în greutate mă voi 
putea mișca mai ușor, ceea ce 
va duce la un potenţial nou de 
scădere în greutate.

Pentru a menține greuta-
tea corporală, indivizii supra-
ponderali trebuie să ingere o 
cantitate mai mare de alimen-
te pentru a asigura necesarul 
energetic. Persoanele obeze 
tind să subestimeze semnifi-
cativ aportul de alimente. 
Deci, un pacient care spune 
„Doctore, tot ce manânc, mă-
nânc cu dificultate“, înseamnă 

că, fie nu recunoaște, fie nu 
realizează cu adevărat aportul 
de aliment. Obezitatea, cu cât 
este mai importantă, cu atât 
implică o secreţie de insulină 
mai mare. Insulina secretată 
în cantităţi mari, determină 
depunerea extrem de ușoară a 
noi kilograme, așa încât paci-
entul are impresia că s-ar în-
grășa… „și cu aer”.

Expresia standard pentru 
dimensiunea corpului este in-
dicele de masă corporală 
(IMC). Aceasta reprezintă 
greutatea corporală (în kilo-
grame) raportată la pătratul 
înălțimii corpului. Potrivit ce-
lor mai oficiale standarde, a fi 
supraponderal înseamnă a 
avea IMC peste 25, iar a fi 
obez peste 30 (verificati-vă 
după tabel). 

Câteva din efectele supra-
greutăţii sunt următoarele:
v creșterea frecvenţei de 

apariţie a calculilor biliari;
v limitarea efortului fizic, 

scăderea forţei musculare și a 
capacităţii de efort;
v distrugerea printr-o pre-

siune mare a cartilajului arti-
cular (genunchi, șold, gleznă, 
corpi vertebrali); 
v încărcarea aparatului car-

dio-vascular și apariţia cardi-
opatiei ischemice, a hiperten-
siunii arteriale, cu risc potenţial 
ridicat de infarct miocardic și 
accident vascular cerebral (is-
chemic sau hemoragic);
v ateroscleroza apare în ge-

neral cu 10 ani mai devreme la 
obezi decât la persoanele nor-

moponderale; predispoziţie la 
diabet tip II, știindu-se că 
aproximativ 80% dintre dia-
beticii de tip II sunt obezi;
v plăgile se vindecă mai 

greu, iar acestea pot supura; 
abdomenul fiind încărcat cu 
grăsime („burta”), el va împin-
ge și diafragmul în sus, iar res-
piraţia se va executa cu vârfu-
rile pulmonare și mai puţin cu 
bazele; 
v crizele de apnee nocturnă 

(nerespirare în somn), la fel și 
sforăitul; 
v tranzitul intestinal este 

încetinit datorită grăsimii din 
cavitatea abdominală care 
efectiv apasă și pe intestine, 
fapt care predispune la consti-
paţii (uneori rebele la trata-
ment), fermentaţii colonice și 
balonări; 
v varicele și hemoroizii 

sunt întâlnite mai des; 
v refluxul gastro-esofagian 

și esofagita de reflux; 
v tulburări ale ciclului men-

strual (neregularităţi, redu-
ceri/creșteri ale fluxului men-
strual etc.); 
v impotenţa  și sterilitatea 

la ambele sexe; 
v la băieţii obezi, apariţia 

caracterelor sexuale secundare 
întârzie, în vreme ce la fetiţe, 
apare pubertatea precoce, cu 
un risc consecutiv de a se în-
chide precoce cartilajele de 
creștere; 
v coagulabilitatea sângelui 

și de asemenea riscul de for-
mare al cheagurilor venoase 
sporesc, procese accentuate și 
de nemișcare; 
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v se reduce speranţa de 
viaţă în medie cu un trimestru 
pentru fiecare kilogram în 
plus de supragreutate. Țesutul 
adipos în exces… nu stă de-
geaba! El produce hormoni 
asemănători ca structură hor-
monului estrogen natural și 
din acest motiv este capabil să 
crească predispoziţia cancere-
lor de sân, col uterin și prosta-
tă la persoanele supraponde-
rale și obeze; 
v tulburări ale procesului 

de termoreglare, în special în 
anotimpul cald. Există pro-
bleme serioase în ceea ce pri-
vește pierderile de căldură da-
torită faptului că grăsimea 
funcţionează ca un izolator, 
împiedicând corpul să piardă 
căldura în exces; 
v după ce s-a crescut în 

greutate cu un anumit număr 
de kilograme, creierul memo-
rează noua greutate actuală și 
declanșează senzaţia de foame 
prompt, de fiecare dată când 
există „riscul” ca pacientul 
să… slăbească. 
v Excesul ponderal pune 

bazele tuturor bolilor degene-
rative, cu excepţia osteoporo-
zei. Supraponderalii sunt niște 
bombe cu ceas, așteptând ca 
una sau mai multe dintre 
aceste boli să explodeze în 
viaţa lor.
v Pe lângă toate acestea, 

greutatea excesivă afectează 
imaginea de sine. În condiţiile 
societăţii  actuale, atât de ori-
entată spre aparenţe, aceasta 
poate constitui o considerabi-
lă povară psihologică.

Dacă ești obez, ești lipsit 
de multe lucruri care ţi-ar face 
viaţa mai plăcută. S-ar putea 
să descoperi că nu te poţi juca 
atât de viguros pe cât ţi-ai 
dori cu nepoţii (sau copiii), să 
mergi pe jos distanţe mai lun-
gi, să faci sport, să găsești un 
loc confortabil, sau să ai o via-
ţă sexuală împlinită. De fapt, 
chiar și când stai pe scaun s-ar 
putea să te doară spatele sau 
vreo încheietură. Pentru mulţi 
obezi, a sta în picioare repre-
zintă o povară pentru ge-
nunchi. După cum vedeţi, nu 
sunt lucruri care au de-a face 
cu moartea; este vorba de a fi 
lipsit de multe din lucrurile 
care ne fac viaţa plăcută. Este 
clar că nimeni nu dorește să 
fie supraponderal.

Copiii
„Învaţă pe copil calea pe care 

trebuie s-o urmeze şi, când va 
îmbătrâni, nu se va abate de la 
ea.” (Proverbele 22:6.)

Copiii supraponderali 
sunt confruntaţi cu o se-
rie întreagă de provocări  
psihologice și sociale. 
După cum știţi, copiii 
sunt deschiși și direcţi; 
uneori  terenul de joacă 
poate fi un loc nemilos. 
Copiii supraponderali își 
fac prieteni mai greu și 
adesea sunt consideraţi 
leneși și dezordonaţi. La 
ei probabilitatea de a avea 
dificultăţi comportamen-
tale și de învăţare este 
mai mare, iar imaginea 
de sine proastă pe care 

și-o formează în adolescenţă 
poate dura toată viața.

Cauzele majore ale obezi-
tăţii infantile sunt aceleași ca 
în cazul adulţilor – sedentaris-
mul, prea multele ore petrecu-
te în faţa televizorului/calcu-
latorului, obiceiul de a servi 
gustări și băuturi răcoritoare 
între mese, precum și popula-
ritatea și accesibilitatea ali-
mentelor concentrate și pro-
cesate. Alimentaţia și 
deprinderile legate de stilul de 
viaţă sunt probleme ce ţin în 
primul rând de familie, iar co-
pilul are mare nevoie de spriji-
nul familiei sale. Chiar și în 
cazul în care nici unul dintre 
ceilalţi membri ai familiei nu 
are probleme cu greutatea 
corporală, aceștia au totuși 
numai de câștigat de pe urma 
însușirii unui mod mai sănă-
tos de viaţă. Apariţia marii 
majorităţi a cazurilor de obezi-
tate infantilă ar putea fi preve-
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nită, dacă copiii ar fi învăţaţi 
următoarele deprinderi – de 
altfel elementare – suficient de 
devreme, înainte să capete ac-
ces liber la bucătărie și să devi-
nă prizonierii televizorului:

• Să servească trei mese pe 
zi, la care să consume din 
belșug cereale integrale, legu-
me, zarzavaturi și fructe 
proaspete și să nu guste nimic 
între mese, în afară de apă.

• Să bea suficientă apă.
• Să se joace cel puţin una-

două ore în fiecare zi, de prefe-
rinţă în aer liber, jocuri active.

• Să-și rezerve în fiecare zi 
un timp pentru citit și studiu. 
Ajutaţi-i să petreacă acest timp 
în mod interesant și se vor sim-
ţi mai puţin atrași de televizor.

• Să nu neglijeze odihna. 
Mulţi copii suferă de oboseală 
cronică. Trimiteţi-i la culcare 
suficient de devreme, pentru 
ca dimineaţa să se trezească 
singuri în timp util pentru a 
servi împreună cu restul fami-
liei un mic dejun consistent, 
bazat pe cereale.

• Să-și diversifice cât mai 
mult ariile de interes. Pentru 
aceasta, copilul trebuie învăţat 
să frecventeze o bibliotecă, să 
ia lecţii de muzică, pictură etc.; 
de asemenea, el trebuie să par-
ticipe la excursiile și ieșirile în 
aer liber ale familiei.

Curele de slăbire rapidă și 
fără efort

Atracţia este pur și simplu 
irezistibilă: „Slăbiţi 5 kg în 10 
zile cu această formulă nouă, 
confirmată știinţific”. Și des-

curajatul supraponde-
ral, încă dispus să lup-
te, se agaţă și de acest 
fir de iarbă. Majorita-
tea celor care scad în 
greutate își închipuie 
că pierd grăsime. În 
realitate însă, se poate 
întâmpla de multe ori 
să piardă în principal 
apă, precum și mușchi 
și alte ţesuturi vitale. 
În ultimul timp, au revenit la 
modă pilulele pentru slăbire. 
Multe dintre ele conţin diure-
tice, care elimină apa din or-
ganism. Întrucât corpul ome-
nesc este format în proporţie 
de 70% din apă, este lesne de 
înţeles cum aceste pilule 
reușesc cu relativă ușurinţă să 
înlăture rapid câteva kilogra-
me de apă. Cifrele în dreptul 
cărora se oprește acul indica-
tor al cântarului sunt încura-
jatoare  -  cel puţin pentru 
câteva zile. Treptat însă, orga-
nismul se reechilibrează, recu-
perând apa și, odată cu aceas-
ta, sunt recâștigate și 
kilogramele pierdute. Ingestia 
unei supradoze de proteine va 
produce, în esenţă, același re-
zultat.

Testele minuţioase efectu-
ate au demonstrat că pierde-
rea ponderală realizată cu 
aceste regimuri poate proveni 
atât din ţesutul grăsos, cât și 
din cel muscular. Astfel că, 
atunci când vă imaginaţi că aţi 
pierdut 7 kg de grăsime, reali-
tatea este că aţi pierdut 2,5 kg 
de grăsime, 1/2 kg de proteine 
(mușchi) și 4 kg de apă. 

Soluția este alimentaţia 
vegetariană, cu alimente inte-
grale, asociată cu o cantitate 
rezonabilă de mișcare fizică.

Singura recomandare jus-
tificabilă medical a medica-
mentelor anorexigene (care 
scad apetitul) este la pacientul 
cu obezitate marcată și la care 
se asociază diverse alte 
afecțiuni, cum ar fi boala car-
diacă ischemică, diabetul za-
harat, hipertensiunea și/sau 
hiperlipidemia. Pacientul tre-
buie pus în temă cu riscurile și 
beneficiile reale; el trebuie 
monitorizat regulat prin exa-
minare fizică și, atunci când e 
cazul, prin ecocardiografie.

Intervenția chirurgicală
Pentru pacienții cu un 

IMC peste 35 kg/m2 care au 
risc crescut de diabet sau isto-
ric familial de infarct miocar-
dic precoce și pentru pacienții 
fără aceste probleme, dar cu 
un IMC peste 40 kg/m2, abor-
darea chirurgicală a tractului 
gastrointestinal poate fi utilă. 
S-au realizat diverse inter-
venții chirurgicale.
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Dieta
Dacă consideraţi că trebu-

ie să vă supuneţi unei cure de 
slăbire, aveţi grijă ca aportul 
caloric să conţină nu numai 
destule proteine pentru a vă 
acoperi necesarul zilnic, dar și 
suficiente glucide, pentru a 
preveni pierderea de ţesut 
muscular. Alimentele care vor 
compune dieta, nu vor furniza 
sub 1000-1200 kcal/zi. Studi-
ile întreprinse în domeniul 
curelor de slăbire au demon-
strat că un regim alimentar 
excesiv de restrictiv, de sub 
1200 kcal /zi, determină efec-
te nocive. Astfel, are loc o 
consumare a proteinelor mus-
culare, imediat după ce glico-
genul hepatic și cel muscular 
au fost „arse”, cu cruţarea (cul-
mea!) ţesutului adipos. Pentru 
o persoană obișnuită, aceasta 
înseamnă cel puţin 200 de ca-
lorii sub formă de proteine 
(50 g) și 600-800 calorii sub 
formă de glucide, în fiecare zi. 
Organismul nu poate folosi 
exclusiv grăsime (acizi grași) 
pentru a-și acoperi nevoile 
energetice. Persoanele cu un 
exces ponderal moderat, care 
au adoptat un regim alimentar 
bine echilibrat, pierd, de obi-
cei, 1/2-1 kg pe săptămână. 
Cei care au un exces ponderal 
mai important pot pierde 
chiar mai mult. Scăderea len-
tă, dar persistentă, în greutate 
are multe avantaje faţă de re-
gimurile radicale. Organismul 
nu mai este nevoit să treacă la 
„metabolismul de înfometa-

re”, eșecurile și recăderile sunt 
mult mai rare, senzaţia de foa-
me este mult mai suportabilă, 
iar șansele ca kilogramele 
pierdute să fie numai grăsime 
sunt mult mai mari. Se pare 
însă că cel mai important as-
pect al scăderii treptate în gre-
utate este faptul că oferă sufi-
cient timp pentru însușirea 
unor noi deprinderi de ali-
mentaţie, mai sănătoase. Pen-
tru că, dacă doriţi ca scăderea 
în greutate să aibă vreo șansă 
să devină permanentă, trebuie 
să fiţi dispus să adoptaţi un 
mod de viaţă compatibil cu 
noua greutate.

„Alege ce este mai bun”, a 
spus Pitagora, „şi obisnuința îl 
va face plãcut şi uşor.”

„Obiceiul este o funie; zilnic 
toarcem un fir la el şi, până la 
urmă, nu se poate rupe.” (Hora-
ce Mann).

Dieta este un component 
important al stării de sănătate. 
Educația nutrițională și bune-
le obiceiuri alimentare sunt 
esențiale stării de sănătate, 
problemele legate de nutriție 
contribuie substanțial la pre-
venirea bolii și a morții pre-

mature, în timp ce alterările 
aportului alimentar și ale obi-
ceiurilor dietetice sunt adesea 
părți esențiale în dezvoltarea 
bolii.

Soluţia pentru a slăbi este 
alimentaţia vegetariană, cu 
alimente integrale, asociată cu 
o cantitate rezonabilă de miș-
care fizică. Este o schimbare a 
stilului de viaţă pe termen 
lung și nu o încercare de câr-
pire rapidă printr-o ciudăţe-
nie. Această soluţie oferă o 
pierdere în greutate constantă, 
concomitent cu reducerea ris-
cului de a face boli cronice. 
Desigur că unii oameni, deși 
se alimentează vegetarian, to-
tuși nu slăbesc. Sunt câteva 
motive principale pentru 
aceasta. În primul rând, și cel 
mai important: hidraţi de car-
bon rafinaţi. Dulciurile, prăji-
turile, plăcintele, produsele de 
patiserie și pastele făinoase nu 
pot duce la slăbire. Aceste ali-
mente sunt foarte concentrate 
în zaharuri și amidonuri care 
se digeră repede, și au un con-
ţinut foarte mare de grăsimi. 
Al doilea motiv pentru care 
nu are loc scăderea în greutate 
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este pentru că persoana re-
spectivă nu face deloc mișcare 
fizică. 

Dacă greutatea a fost câș-
tigată încet, timp de multe 
luni sau ani de zile, de ce vă 
așteptaţi ca aceasta să poată fi 
dată jos în câteva săptămâni?  

Vegetarienii consumă ace-
eași cantitate de calorii sau 
chiar semnificativ mai multe 
calorii decât semenii lor care 
consumă carne și cu toate 
acestea, ei sunt mai slabi. 
Fructele, legumele și cerealele 
- vorbind de alimente integra-
le - au o densitate energetică 
mult mai mică decât alimen-
tele de origine animală și gră-
simile adăugate. Sunt mult 
mai puţine calorii în fiecare 
lingură sau cană de asemenea 
alimente. Nu uitaţi că grăsi-
mile au 9 calorii pe gram, în 
timp ce hidraţii de carbon și 
proteinele doar 4 calorii pe 
gram. În plus, fructele, legu-
mele și cerealele integrale au 
multe fibre, care conferă saţie-
tate și nu aduc calorii în plus 
mesei tale. Așadar, adoptând o 
hrană sănătoasă, este posibil 
ca să reduci numărul caloriilor 
pe care le introduci în orga-
nism, le digeri și le absorbi, 
chiar dacă mănânci cu mult 
mai multă hrană. Saţietatea 
este dată de fenomenul des-
tinderii stomacului, dar ea va 
fi realizată și de către alimen-
tele care conţin puţine calorii.  

Masa de seară se depune 
aproape integral, pe când cea de 
dimineaţă aproape deloc, graţie 
unei componente hormonale 

(insulina). Concluzia? Se va 
mânca binișor dimineaţa, mai 
puţin la prânz și foarte puţin 
sau deloc seara.

Nu cedaţi „ispitelor” culina-
re sub nici un motiv și mai ales 
a celor legate de unele ocazii 
speciale: chefuri, zile de naștere, 
onomastici, sărbători, invitaţii 
la masă, simpozioane, nunţi, di-
verse „cumetrii” etc. Pot exista 
în anturajul dvs. și „prieteni” 
mai dolofani, care invidioși pe 
dvs. că v-aţi apucat de dat jos 
kilogramele în plus, fac tot ce le 
stă în putinţă să vă descurajeze, 
să vă cheme la masă, sau să vă 
ispitească culinar.

„Trebuie să arăți cumpãtare 
în toate lucrurile. Cultivã pu-
terile superioare ale mintii și 
vei observa o crestere redusã a 
celor animalice. Îți este cu ne-
putintă să sporești în tărie spi-
rituală câtă vreme apetitul și 
pasiunile tale nu se află sub cel 
mai desăvârșit control. Apos-
tolul inspirat spune: „Mă port 
aspru cu trupul meu și-l țin în 
stăpânire, ca nu cumva, după 
ce am propovăduit altora, eu 
însumi sã fiu lepădat". 2 T., pg. 
413 (1870).

„Cei ce apără reforma 
sănătății să se străduiască seri-
os să facã din ea tot ceea ce 
pretind că este. Să renunțe la 
tot ceea ce este în detrimentul 
sănătății. Folosiți mâncare 
simplă, sănătoasă. Fructele 
sunt excelente și scutesc mult 
timp petrecut cu gătitul. 
Renunțați la produsele bogate 
de patiserie, prăjituri, deser-
turi și la celelalte feluri pregă-

tite pentru a ispiti apetitul. 
Mâncați mai puține feluri de 
mâncare la o masă și mâncați 
cu recunostință.” Letter 135, 
1902, 126. 

Mișcarea fizică
Este cel mai bine să inte-

grăm mișcarea fizică în stilul 
de viaţă astfel încât să fim în 
formă în general, nu doar să 
ardem calorii.

Cât de multă mișcare fizică 
este necesară pentru a nu te în-
grășa? O estimare aproximati-
vă în urma unei analize a suge-
rat că făcând mișcare fizică 
între 15 și 40 minute pe zi, va 
duce la menţinerea unei greu-
tăţi corporale care va fi cu 5-9 
kg mai mică decât dacă nu s-ar 
face mișcare fizică. Și, pe mă-
sură ce se pierde în greutate, 
este mult mai ușor a fi mai ac-
tiv din punct de vedere fizic. 
Dieta și mișcarea fizică lucrea-
ză împreună pentru a reduce 
greutatea corporală și a îmbu-
nătăţi starea de sănătate în ge-
neral.

Organismul are un echilibru 
extraordinar al tuturor constan-
telor biologice (homeostazia), 
iar în momentul în care este for-
ţat printr-un efort fizic intens să 
piardă calorii într-un timp rela-
tiv scurt, el reacţionează prin 
creșterea randamentului și efici-
enţei mișcărilor, limitând uneori 
drastic consumul de energie și 
conducând implicit la conserva-
rea a cât mai mult ţesut adipos 
(gras). Aceasta este una din 
principalele explicaţii ale faptu-
lui că unele persoane care doresc 
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să slăbească, efectuând în acest 
scop un efort fizic intens și pre-
lungit, nu scad prea mult în gre-
utate și dintr-o dată, tocmai da-
torită acestui mecanism de 
„cruţare” al grăsimilor. Din acest 
motiv, nu sunt puţine persoa-
nele care ajung ca după câteva 
zile de „tras intens la fiare” să 
constate că nu și-au redus gre-
utatea semnificativ, să sufere o 
importantă decepţie și uneori 
chiar să renunţe la cura de slă-
bire, dacă tot nu se văd rezul-
tatele.

Eforturile fizice intense, 
dar de scurtă durată, au o efi-
cienţă mai mare decât cele 
prelungite. Ex. La o cursă de 
3000 m se consumă abia de 
6,5 ori mai multă energie ex-
primată în calorii decât la una 
de 100 m, când ne-am aștepta 
să se consume, „matematic” 
calculând, de 30 de ori mai 
mult. Pentru ca organismul își 
crește randamentul la efort și 
se adaptează, economisind 
energie. Pentru fiecare kg de 
țesut adipos „dat jos”, trebuie 
consumate 7000 kcal ! Aceas-
ta înseamnă însă mai mult de 
1 kg… la cântar.

Rețineți:
v Obezitatea nu este o pro-
blemă care să se poată rezolva 
în câteva săptămâni sau chiar 
în câteva luni, și ar trebui să vă 
feriţi de diete, poţiuni și pilule 
care duc la o scădere rapidă în 
greutate fără să vă garanteze o 
stare bună de sănătate în vii-
tor. Dieta care ajută la scăde-

rea în greutate pe termen scurt 
trebuie să fie aceeași dietă care 
să creeze și să menţină sănăta-
tea pe termen lung.

v În al doilea rând, tendinţa 
de a vă concentra asupra obe-
zităţii ca o boală aparte, în mod 
izolat înseamnă a pune proble-
ma în mod greșit. Privind ast-
fel obezitatea, atenţia noastră 
se va îndrepta spre anumite 
cure specifice, în timp ce vom 
ignora controlul altor boli de 
care obezitatea este puternic 
legată. Adică, pierdem din ve-
dere contextul, ansamblul.

v Noi putem controla cauza. 
Se află chiar la capătul furculi-
ţei noastre.

v Nu renunţaţi la cura de slă-
bire până ce n-aţi ajuns la …
victoria finală și nu vă opriţi 
pe traseu pentru a mai face câ-
te-o pauză, ci doar dacă medi-
cul vă sfătuiește să faceţi asta 
(apariţia unor carenţe care ar 
trebui grabnic corectate sau a 
unor boli etc.) 

v Nu sistaţi brusc programul 
de mișcare și nu vă apucaţi la 
fel de brusc iar de alimente 
calorigene și / sau dulciuri. 
Riscaţi să compromiteţi totul. 
Deci, nu vă „culcaţi” prematur 
pe laurii victoriei !!!;

v Feriţi-vă să deveniţi sclavii 
cântarului, urmărind în fieca-
re zi apariţia rezultatelor pen-
tru probleme a căror dezvoltare 
a necesitat ani de zile. Mai de-

grabă adoptaţi fără întârziere 
un program de vieţuire sănă-
toasă. Și înarmaţi-vă cu răbda-
re. Rezultatul final contează. 
Iluziile se vor risipi, dar răsplata 
finală va fi substanţială și de du-
rată. Menţinerea greutăţii idea-
le nu trebuie să devină un scop 
în sine. Concentraţi-vă mai de-
grabă eforturile asupra îmbu-
nătăţirii stării de sănătate, iar 
greutatea își va purta atunci sin-
gură de grijă. Un asemenea plan 
de vieţuire este realizabil. Mulţi 
au reușit să-l aplice. Puneţi su-
flet și veţi reuși și dumneavoas-
tră, cu siguranţă. „Tot ce găsește 
mâna ta să facă, fă cu toată pu-
terea ta.” (Eclesiastul 9:10).

v Nu vă lăsaţi biruiţi de gră-
sime. Stă în puterea dumnea-
voastră să scăpaţi de toate ki-
logramele în plus și să vă 
ridicaţi nivelul energetic. 
Atunci și digestia va deveni 
mai bună, vă veţi simţi mai 
bine și vă veţi bucura mai mult 
de viaţă. Începeţi chiar acum! 
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„Sunt pentru a zecea oară 
internată aici”, ne spune o 
doamnă, care mărturisește că 
ar veni aici de trei ori pe an 
dacă lucrul acesta ar fi posibil. 

„Am venit pentru a 11-a 
oară în acest loc”, ne-a spus o 
altă pacientă, „anul acesta fi-
ind pentru a treia oară”. 

Unii vin pentru prima 
dată, iar alții pentru a doua 
sau a treia oară. 

Majoritatea însă se simt 
satisfăcuți și intenționează să 
revină, oridecâteori vor avea 
posibilitatea. 

„Ar fi bine să venim aici cel 
puțin o dată pe an”, este de pă-
rere un alt pacient. „Aici 
învățăm multe lucruri utile şi 

acasă practicăm multe din me-
todele de tratament aplicate aici. 
Dar adesea uităm, revenim la 
ceea ce noi numim normal şi de 
aceea ar fi bine să venim mai 
des, pentru a ne reîmprospăta 
cunoştințele, pentru a ne de-
prinde mai bine cu stilul acesta 
sănătos de viață”.

Întrebați fiind dacă vin aici 
pentru tratament sau relaxare, 
majoritatea pacienților recu-
nosc că urmăresc ambele 
obiective. Ce-i drept, majorita-
tea se confruntă cu probleme 
de sănătate, unii mai simple, 
alții mai severe, totuși o mare 
parte din ei consideră benefic 
din punct de vedere preventiv, 
tratamentul din Eden. 

„Eu nu iau medicamente de 
14 ani”, declară o pacientă. 
„Consider că alimentația de aici 
înlocuieşte medicamentele. Şi 
am ajuns să nu iau nici un fel de 
medicament, nici chiar pentru 
dureri de cap, sau ceva de felul 
acesta, pentru care alții se gră-
besc să ia”. 

„Inițial am venit pentru 
odihnă şi ajutor totodată, 
însoțind o prietenă din străină-
tate, pentru a-i traduce”, ne 
povestește o doamnă care 
obișnuiește să vină des în 
Eden. „Totuşi mi-am dat seama 
că şi mie îmi sunt binevenite 
anumite proceduri ca masaj, îm-
pachetări, gimnastică”. 

„Atmosfera este prielnică 
pentru a recupera ceea ce am ne-
glijat în trecut...”, spune un 
domn din Republica Moldo-
va, venit pentru prima oară în 
instituție.  „Mă refer la modul 
de alimentație, la gimnastică ... 
la stilul de viață în general”. 

„Mă consider în rai în acest 
loc”, este de părere o doamnă 
în vârstă. Dumneaei mărturi-
sește că, deși nu are probleme 
grave de sănătate, se simte 
bine să revină din când în 
când în acest loc. 

Fundaţia Eden - Breaza -

         Eden - Breaza

Cu câteva luni în urmă am vizitat Centrul de Sănătate Eden din Breaza, și am discutat cu 
pacienții care se aflau internați în acel timp în sanatoriu. Scopul acestui grupaj de interviuri a 
fost identificarea importanței pe care pacienții o acordă instituției, frecvența cu care reușesc să 
vină aici, așteptările pe care le au din acest centru, precum și modul în care serviciile oferite aici 
reușesc să îi satisfacă. 
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Alimentația din Centrul 
de Sănătate Eden este una 
simplă, fără grăsimi, fără pră-
jeli și fără ceea ce lumea 
obișnuiește să numească „de-
licatese”. Mai mult, la începu-
tul fiecărei serii, pacienților li 
se recomandă să adopte câteva 
zile de alimentație bazată în 
exclusivitate pe sucuri de fruc-
te și/sau zarzavaturi. Cu toate 
acestea, se pare că ei apreciază 
această „terapie” și o simt be-
nefică pentru sănătatea lor. 

„Alimentația este extraordi-
nară. Acum fac şi acasă”, spune o 
doamnă din Bucureşti, care a 
fost internată de mai multe ori. 
„Nu mai mănânc carne de 3 ani 
şi jumătate. Acum şi soțul meu a 
experimentat acest stil de 
alimentație şi se simte foarte 
bine. Avea probleme de coloană, 
iar kilogramele în plus îi agra-
vau situația. De când a adoptat 
stilul de viață din „Eden” se 
simte bine, a reuşit să dea jos 
burta şi se simte foarte bine. I-a 
scăzut glicemia şi tensiunea o 
ține sub control, în valori nor-
male. 

Pregătim mâncare aşa cum 
am învățat aici. A slăbit câte o 
jumătate de kg pe săptămână, 
prin regim şi gimnastică.”

Majoritatea obișnuiesc să 
practice și acasă ceea ce învață 
aici. Mai mult, ei încearcă să-
și obișnuiască familia să adop-
te acest stil de viață. „I-am 
învățat pe nepoții mei să mă-
nânce salate diversificate”, spu-
ne cu satisfacție o doamnă. 
„Le place şi se simt bine”. 

         Eden - Breaza
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„Consider necesară frecven-
tarea acestei instituții cel puțin 
anual”, este de părere un domn; 
„şi aceasta pentru  corectarea sti-
lului nostru de viață nesănătos. 
Am învățat multe de când vin 
aici”. 

Dintre tratamentele prac-
ticate aici cele mai îndrăgite 
sunt băile, masajul, dar și cata-
plasmele cu argilă. 

„Mă simt bine în împache-
tări, şi mai ales după. Dorm 
mai bine, mă relaxează...,” a 
declarat un domn care se afla 
pentru prima dată în Eden. 

„Masajul este reconfor-
tant”, spune un altul. 

„Aş prefera să fac acest tra-
tament zilnic, mai ales după 
f iecare zi de încordare”. 

Deși se face o oarecare re-
clamă centrului de sănătate, 
cea mai mare publicitate o fac 

pacienții, anun-
țându-se între ei.

„Mai întâi am 
adus-o pe mama 
mea, apoi pe so-țul 
meu. După aceea 
mi-am adus mai 
multe prietene”, 
ne spune o doam-
nă care momen-
tan era internată 
la Breaza doar 
pentru a-și însoți 
o prietenă. 

„Mi-a spus des-
pre Breaza un co-
leg. M-a convins 
imediat, povestin-
du-mi ce se face 
aici şi cât de bine se 
simte”, spune un 

pacient de peste hotare. 
Tineri sau bătrâni, femei 

sau bărbați, uneori chiar copii, 
pacienții care frecventeză cen-
trul de sănătate Eden din 
Breaza au ocazia minunată ca, 
afară de tratamentele de fizio-
terapie, balneoterapie, argilo-
terapie, dietă sau masaj, apli-
cate aici, să beneficieze de o 
orientare spirituală, bazată pe 
Biblie. Cuvântul lui Dumne-
zeu, predat și explicat zilnic la  
momente dedicate pentru 
acest scop în fiecare dimineață 
și seară, le călăuzește pașii pe 
o cale sigură. Mulți dintre ei 
sunt convinși de importanța 
studierii lui, iar respectarea 
Sabatului, deși pare o noutate 
pentru mulți, este înțeleasă ca 
o cerință divină. 

Rămânând pentru un timp 
în centrul de sănătate, am 

constatat că și personalul are o 
ocazie deosebită, nu doar de a 
lucra pentru Dumnezeu, ci și 
de a se consacra pe ei înșiși 
unei cauze drepte. Ei sunt 
confruntați cu o serie de în-
trebări, cărora trebuie să le dea 
răspuns. Aici nu este loc pen-
tru deplângerea propriilor 
probleme, pentru că natura 
situației cere să te concentrezi 
asupra problemelor altora, să 
încurajezi pe cei suferinzi, să 
te rogi cu ei și să le redai 
speranță și încredere în Dum-
nezeu. 

Centrul de Sănătate Eden 
- Breaza rămâne un loc unde 
Cuvântul lui Dumnezeu este 
așezat la loc de cinste. Nu 
doar cei care îl iubesc și-l res-
pectă din copilărie constată 
lucrul acesta.  Toți pacienții, 
chiar și cei care inițial vin aici 
fără a avea o înclinație religi-
oasă deosebită, recunosc fap-
tul că Biblia are un rol impor-
tant în modelarea vieților 
oamenilor. Ei ascultă cu plă-
cere Evanghelia și Duhul lui 
Dumnezeu îi impresionează, 
determinându-i să înțeleagă 
ceea ce li se spune. 

Ne rugăm ca Dumnezeu 
să le călăuzească pașii în con-
tinuare și calea aceasta a 
suferinței, deși nu este una 
plăcută, să fie folosită pentru 
salvarea lor veșnică. 

Daniela Picu

         Eden - Breaza
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Conferințe 
spirituale 
                                                     

În lunile februarie și mar-
tie ale acestui an, în Conferința 
Ardealul de Nord, prin harul 
lui Dumnezeu au fost organi-
zate conferințe spirituale avand 
ca subiect principal ”Familia”.

Comunitațile Bogdan Vodă, 
Pocioveliște și Cluj au fost 
gazdele acestor întâlniri, la 
care au participat copii și ti-
neri, părinți și bunici, din mai 
multe comunități apropiate.

Temele prezentate de frații 
din conducerea bisericii, au 
avut la bază profeția din Ma-
leahi 4:5,6: „Iată vă voi trimite 
pe proorocul Ilie, înainte de a 
veni ziua Domnului, ziua aceea 
mare şi înfricoşată. El va în-
toarce inima părinților spre co-
pii, şi a copiilor spre părinții lor, 
ca nu cumva la venirea Mea, să 
lovesc țara cu blestem!”

În cadrul acestor prezen-
tări a fost evidențiat planul lui 
Dumnezeu încă de la creațiune 
în cea ce privește familia uma-
nă și totodată modul în care 
astăzi, în mijlocul provocărilor 
care există în societatea noas-
tră, atât pentru părinți, cât și 
pentru copii, familia poate să 
devină „un mic cer pe pamant”.

Deasemenea în cea de a 
doua parte a programelor, a 
fost alocat un timp pentru 
discuții în legatură cu acest 
subiect, în care cei prezenți au 
pus întrebări, au făcut sugestii, 
identificându-se astfel proble-
mele care-i frământă pe 

părinți sau pe copii. A 
fost conturată nevoia 
părinților de a acorda 
mai multă afecțiune, 
timp și părtășie copii-
lor lor, dar și nevoile 
copiilor de a asculta 
sfaturile bune din par-
tea parinților, de a-i 
respecta, înțelegând că 
aceștia îi iubesc cel 
mai mult și le doresc 
doar binele pentru 
timp și vesnicie. 

Nu au lipsit nici 
momentele de laudă la 
adresa lui Dumnezeu 
prin poezii, cântări 
vocale și instrumenta-
le. Prezența Duhului 
lui Dumnezeu a fost simțită 
în mod deosebit la aceste în-
tâlniri.  Dorim ca prin Harul 
Lui să se împlinească cuvinte-
le profetului Maleahi, repre-
zentate prin lucrarea lui Ilie, 
ca familiile creștine să poată fi 
unite pe temelia solidă a prin-

cipiilor lui Dumnezeu, pregă-
tinde-se astfel pentru mult 
așteptatul eveniment al reve-
nirii Domnului Hristos, mo-
ment din care membrii fami-
liilor de pe pământ să se 
unească cu marea familie din 
cer.

Știri - Evenimente
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prețurilor de cost foarte ridicate 
care ni se cereau pentru chirie. 
Dumnezeu a intervenit însă în 
mod minunat și ne-a pus la 
dispoziție un local la care nici 
nu ne-am așteptat. Este vorba 
de sala de festivități a Muzeului 
Marinei din oraș, o sală moder-

nă, dotată cu tot ce aveam ne-
voie, pe care am primit-o la un 
preț convenabil. 

Invitațiile au fost făcute în 
numele Fundației Eden-Brea-
za, fiecare invitație conținând 
și un pliant de reclamă al 
Centrului de Sănătate Eden. 

Seminar de 
nutriție la 
Constanța

Locuitorii orașului Constanța 
s-au dovedit totdeauna 

foarte interesați de programele 
de instruire culinară organiza-
te de biserica noastră. De fie-
care dată când am organizat 
aici seminarii de nutriție, ne-am 
bucurat de o participare semni-
ficativă și de mult interes și seri-
ozitate din partea cursanților. 

Din acest motiv pentru pe-
rioada 21-24 aprilie 2013 a fost 
organizat un nou seminar de 
nutriție, deschiderea unui nou 
ciclu de studii pe teme de sănă-
tate. În acest scop au fost distri-
buite 10.000 de invitații, de că-
tre un grup de frați care s-au 
oferit să facă acest serviciu. 

Problema cu care ne-am 
confruntat a fost închirierea 
unei săli adecvate pentru această 
ocazie, și aceasta datorită 
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Pentru această ocazie, afa-
ră de prezentările propriu-zise 
care urmau să fie făcute de 
sora Lidia Boje, am organizat 
o expoziție de meniuri vegeta-
riene. Câteva surori de la Cen-
trul de sănătate Breaza au pre-
gătit cele aproximativ 30 de 
feluri de preparate, cărora li 
s-au adăugat altele câteva, 
pregătite local.

La ora fixată am avut 
satisfacția să întâmpinăm un 
număr semnificativ de persoa-

ne interesate, bărbați și femei, 
tineri sau mai puțin tineri, oa-
meni care au răspuns invitației 
cu dorința sinceră de a afla 
mai multe despre un stil de 
viață sănătos. 

În cadrul prezentărilor cei 
aproximativ 120 
de participanți au 
aflat că există so-
luții pentru îmbu-
nătățirea stilului 
de viață în favoa-
rea sănătății. 

Alături de ar-
gumentele medi-
cale, au fost aduse 
și cele Biblice, do-
vedindu-se cu „stă 
scris” faptul că 
Dumnezeu a pre-
scris omului o di-
etă simplă, bazată 
în principal pe 
fructe, cereale și 
zarzavaturi. 

Toți cei pre-
zenți au fost impre-
sionați de infor-
mațiile primite, 

de meniurile pe care au avut 
ocazia să le deguste, dovadă 
fiind faptul că majoritatea ce-
lor prezenți au participat la 
studiile din zilele următoare, 
exprimându-și dorința de a 
participa regulat la toate cele 
12 cursuri care vor avea loc în 
viitor. 

Ne rugăm ca Dumnezeu 
să binecuvânteze aceste sufle-
te și să le ofere din belșug Du-
hul Său cel Sfânt pentru a le 
călăuzi pe calea cea dreaptă. 

Frații voștri din 
Departamentul Misionar 
al Conferinței Muntenia

Păzitorul Adevărului 
Aprilie - Iunie 2013 29



Evanghelizare la Cluj

Ultimul tren
„Tot ceea ce este necesar 
pentru progresul răului 
este ca oamenii buni 
să nu facă nimic.” 
Edmond Burke

În perioada 14-28 aprilie 2013 în orașul 
Cluj-Napoca, la sediul Bibliotecii Centrale 
Universitare „Lucian Blaga”, s-a desfășurat o 
serie de conferinţe despre sănătate și orientare 
spirituală sub genericul: ULTIMUL TREN.

Medicul Emil Barbu și pastorul Liviu Tu-
doroiu, alături de alți frați slujbași (Radu 
Ioniță, Iosif Șiko) și sprijiniți de frații din îm-
prejurimi, au prezentat următoarele teme:

• Iluzia gustului și preţul său
• Zece secunde disponibile pentru a ucide
• Viaţa definită de mișcare
• Nu e suficient doar să exiști
• Apa curată spre deosebire de „apa dulce”
• Mi-e sete!
• Soarele de pe faţa ta
• Nu contează la ce te uiţi – contează ce vezi
• Regele stăpânirii de sine – APETITUL
• Toate sunt îngăduite, dar nu toate cu folos
• Ferestre deschise spre cer
• Și dacă te aude?
• Zâmbetul clipei
• Fericirea nu este o destinaţie, ci o călătorie
• Nu sunt singur
• Cancerul - fantoma ignoranţei
• Răscoala celulelor
• Diabetul, cauze și consecinţe
• Diabetul conștiinţei adormite
• Ucigaș de inimi
• Când viaţa nu ne aparţine

 

                   Știri - Evenimente

Păzitorul Adevărului 
Aprilie - Iunie 201330



În fiecare seară de conferință au participat 
în medie 30-40 persoane. Au urmat câteva 
prezentări practice ale unui mod de viaţă sănă-
tos, inclusiv o expoziţie de hrană vegetariană.

Din data de 21 mai aproximativ 20 per-
soane continuă să participe la seminarii de 
bucătărie vegetariană și orientare spirituală, 
îndrumați de medicul Emil Barbu și tinerii 
din biserica locală, studenţi la medicină, având 
alături pe bucătăreasa Neli Costea și ajutoare-
le dumneaei, specialiste în bucătărie vegeta-
riană.

Le dorim mult succes atât organizatorilor 
cât și participanţilor, pentru a conlucra cu 
Domnul Isus în descoperirea drumului către 
Edenul ceresc!
   Mureşan Septimiu

Știri - Evenimente
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Republica Rwanda este un 
stat suveran în Africa Centra-
lă și de Est, situat la câteva 
grade sud de Ecuator, cu o 
suprafață de 26.338 km2. 
Rwanda se învecinează cu 
Uganda, Tanzania, Burundi și 
Republica Democrată Congo. 
Peisajul este dominat de munți 
în vest, savană în est și multe 
lacuri în toată țara. Clima este 
temperată spre subtropicală, 
cu două anotimpuri ploioase și 
două anotimpuri uscate în fie-
care an.

Populația, estimată la 
aprox. 11.690.000 locuitori, 
trăiește în mod predominant 
în mediul rural, densitatea 
acestei țări fiind una dintre 
cele mai mari din Africa (408 
locuitori/km2). Se estimează 
că 42,7% din populație sunt 
sub 15 ani și 97,5% sub 65.

Crestinismul este cea mai 
extinsă religie din țară, catoli-

cii reprezentând 56,5% din 
populație, iar protestanții 
37,1%, dintre care 11% sunt 
Adventiști de Ziua a Șaptea. 
Musulmanii reprezintă 4,6% 
din populație.

Limba principală vorbită 
este Kinyarwanda.

Populația țării este 
împărțită în trei grupuri etni-
ce majore: Twa 1%, Hutu 84% 
și Tutsi 15%, aceștia din urma 
au fost victimele genocidului 
început în Aprilie 1994, când, 

Proiect al Conferinței Generale 
în Rwanda: iulie 2013

în decursul a 100 de zile, au 
fost omorâți între 500.000 și 
1.000.000 de persoane. În anii 
2.000 a început o perioadă de 
reconciliere și justiție, iar eco-
nomia și turismul s-au dez-
voltat. Eforturi persistente în 
vederea reformelor economice 
și politice au dat Rwandei una 
dintre cele mai scăzute rate 
ale corupției din Africa.

Poziția, istoria și situația 
actuală din această țară o fac 
un câmp promițator pentru 
activități misionare și avem 
privilegiul de a sprijini aceas-
ta, câtă vreme mai poate fi 
desfășurată.

Conferința Generală a 
AZSMR organizează un pro-
iect misionar în Rwanda în 
luna iulie, 2013.

Scopul proiectului este de 
a înființa o mică clinică în re-
giunea Kabarondo - la aprox. 
85 km est de capitala Kigali și 
să-i încurajeze pe frații locali 
să desfășoare activități misio-
nare în toate modurile posibi-
le, în special în direcția medi-
cal-misionară și de educație. 
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Mica instituție de sănătate este menită să 
promoveze valorile creștine și cunoștința de 
Dumnezeu, precum și adevărul mântuitor 
între oameni.

Medici și asistente de peste hotare, pre-
cum și alți voluntari vor desfășura activități 
medical-misionare și de educație partici-
panților la conferințele spirituale ce se vor 
ține acolo. Frați din țările învecinate, pre-
cum Republica Democrată Congo, Kivu de 
Nord, Burundi și Uganda sunt așteptați să 
participe.

Cu acest scop, frații de acolo trebuie să 
ridice o clădire mică și modestă, unde 
pacienții să poată fi primiți, examinați și 
tratați. Proiectul inițial va fi urmat, prin ha-
rul lui Dumnezeu, de alte activități, care să 
țină lumina adevărului arzând acolo. 

Întrucât mijloacele fraților de acolo sunt 
foarte limitate, o contribuție mică din par-
tea fiecaruia dintre noi poate însemna mult 
pentru ei. Suma necesară pentru realizarea 
construcției este de cel puțin 4.000 USD, și 
încurajăm orice persoană binevoitoare să se 
implice în acest proiect cu contribuțiile sale. 
Toți acei care se simt binecuvântați de 
Dumnezeu și ale căror inimi vor fi mișcate 
de Duhul Sfânt să contribuie, pot face o 
donație pentru Proiectul din Rwanda, iulie 
2013.

Imaginile alăturate sunt secvențe din 
timpul vizitei făcute de fratele Marius Stro-
ia și fratele Hans Woywod (Germania) în 
această țară, în anul 2012, ocazie cu care a 
avut loc o Conferință Spirituală. Mai multe 
imagini din Rwanda pot fi văzute la: 
  http://www.education.sdarm.ro/rwanda/

iar cele cu realizarea proiectului de anul 
acesta, vor fi publicate în luna August.

În numele fraților din Rwanda, 
mulțumim tuturor anticipat!
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              Sfârşit de cale

     Șerbănuță Ion

Fratele Șerbănuță Ion 
s-a născut la data de 9 no-
iembrie 1927 în localitatea 
Pleșcoi, județul Buzău, fiind 
singurul copil al familiei. 
Chiar din tinerețe a 
îmbrățișat credința adventă, 
devenind membru al biseri-

cii AZSMR în anul 1945. S-a căsătorit în anul 1949 
cu Neli Ilieș și au avut împreună patru copii, dintre 
care doi au murit când erau mici, iar doi sunt în viață. 

A locuit în Șercăița pentru o perioadă, apoi s-a 
stabilit împreună cu familia în Beclean, lângă Făgăraș.  

Din 1989 a fost chemat să lucreze pentru biserică, 
unde a efectuat slujba de contabil și alte lucrări de 
secretariat, muncă pe care a adus-o la îndeplinire cu 
multă dăruire și devotament. 

Deși în anul 2007 a fost pensionat, a continuat să 
activeze, dând o mână de ajutor la sediul Uniunii 
noastre din Făgăraș, ori de câte ori era nevoie. 

Și-a încheiat firul vieții în aprilie 2013, împăcat 
cu Dumnezeu și în bună înțelegere cu toți cei care-l 
cunoșteau. 

Suntem încredințați că Dumnezeu îl va chema la 
viață în ziua învierii și dorim ca El să-i facă parte de 
un cămin fericit, de care să se bucure pentru veșnicie. 

Marin Ioniță

Fratele Marin 
Ioniță s-a născut la 
1 aprilie 1937 în lo-
calitatea Bucov, Pra-
hova, într-o familie 
creștină, fiind unul 
din cei cinci copii. A 
avut parte de părinți 
credincioși, care s-au 
străduit să imprime 
copiilor respect și 
considerație pentru 
Tatăl Ceresc, Crea-
torul tuturor lucruri-
lor. 

Bădoi Aurel

Fratele Bădoi Aurel s-a născut pe 13 mai 1932 în 
localitatea Băiculești - Argeș. 

Cu câțiva ani în urmă a ales să locuiască împreu-
nă cu soția sa în Piatra Neamț. Neavând copii, a lăsat 
bisericii bunurile lor materiale, iar acum, la bătrânețe, 
era în grija fraților și aștepta fericita întâlnire cu 
Domnul Isus Hristos. 

Cei care l-au cunoscut sunt familiarizați cu 
dorința sa sinceră de a sluji lui Dumnezeu, cu 
speranța pe care și-o exprima adesea de a avea parte 
de Împărăția pregătită pentru toți cei mântuiți. 

Preocuparea pentru acest subiect se poate observa 
și din scrisoarea care a fost găsită la căpătâiul său, o 
scrisoare emoționantă, adresată Tatălui Ceresc, în care, 
la sfârșit și început de an, cerea iertare pentru păcatele 
sale și se ruga ca în noul an „să mă cureți de mizeria 
păcatelor mele moştenite şi dobândite şi să mă ajuți ca în 
anul în care intru să fiu biruitor în fața tuturor ispitelor, 
prin puterea Duhului Sfânt. Ajută-mă să-ți dau respectul 
cuvenit prin tot ce fac, vorbesc sau înfăptuiesc”. 

În 1964 s-a căsă-
torit cu Aurora, fiica 
familiei Șipoș din 
Ploiești, și Dumne-
zeu le-a dăruit doi 
fii, pe Marian și 
Radu, copii pe care, 
la rândul lor, i-au 
crescut în temere de 
Dumnezeu, impri-
mându-le totodată 
dorința de a se anga-
ja în lucrarea de sal-
vare a sufletelor. 

A activat în lu-
crarea lui Dumne-
zeu ca pastor al 
Mișcării de Refor-
mă, din anul 1978 
până în  anul 2006, 
când a ajuns la vâr-
sta pensionării.  

Și-a încheiat 
viața în primăvara 
anului 2013, ador-
mind în Domnul cu 
speranța reîntâlnirii 
cu El. 

„Am încredere că nu 
îmi vei respinge această 
cerere”, concluziona el, 
apoi semna „Cu mult 
respect, către Dumnezeu 
Iehova. Amin!”

N-a mai încheiat 
anul pe care tocmai îl 
începuse, având parte 
de un sfârșit trist al 
vieții pe acest pământ, 
amănunt pe care îl 
vom afla desigur în ziua învierii, dacă vom fi 
credinioși și vom avea favoarea să discutăm cu 
îngerii noștri protectori, care ne vor lămuri toate 
tainele vieții acesteia. 

Suntem încredințați însă că a adormit cu 
dorința sinceră ca  glasul lui Dumnezeu să-l 
cheme la viață, o viață veșnică, lipsită de griji, 
necazuri sau suferințe, o viață de siguranță și fe-
ricire, care va fi trăită în prezența Domnului 
nostru Isus Hristos.  
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Colțul copiilor

Ce-ți place mai mult să 
găsești prin grădină: un 
fluturaș sau o omidă?

Ai știut că cele două vietăți 
sunt una și aceeași? 

Fluturele-femelă depune 
primăvara ouă pe frunzele 
plantelor. În acest ou, în timp 
de o săptămână, se dezvoltă o 
omidă. După acest timp omi-
da mănâncă din ou, făcân- 
du-și astfel loc să iasă afară. 
Apoi începe să se hrănească 
cu frunze verzi. Între timp 
omida crește și pielea ei tare 
se întinde tot mai mult până 
crapă. Omida se eliberează de 
această piele veche și rămâne 
purtând haina ei nouă. 

Urmează un alt episod din 
viața ei, acela în care se trans-
formă în nimfă. Omida se 
prinde de o ramură și își țese 
în jurul ei, ca o centură de 
siguranță, fire dă mătase. Se 
desprinde de pielea ei veche și 
apare nimfa, care la început 
este moale la exterior, dar cu-
rând devine o carapace tare. 

În interiorul ei are loc proce-
sul de formare al fluturelui, care 
durează trei săptămâni. După 
acest timp carapacea crapă și 
fluturele iese afară. În scurt 
timp el se obișnuiește cu noul 
mediu și poate zbura în voie 
din floare în floare. Nu-i așa că 
vă plac mai mult fluturii decât 
omizile?

Această poveste adevărată 
poate fi o lecție interesantă 
pentru noi. Și viața noastră 
poate avea mai multe faze în 
care uneori suntem buni, 
amabili, plăcuți, atrăgători, 
asemenea fluturașilor pe care 
toți copiii îi urmăresc cu în-
cântare. Alteori putem fi 
nesuferiți, ca o omidă păroasă 
de care toată lumea se ferește. 

Cea ce ne ajută să tre-
cem de la o fază 

la cealaltă este 
relația noastră 
cu Dumnezeu. 

Creatorul nostru ne-a fă-
cut oameni desăvârșiți, fru-
moși, buni, iubitori. Dacă ne 
dăm seama la un moment dat 
că am pierdut aceste calități, 
să-L rugăm tot pe El să ne 
ajute să ne schimbăm. Va fi 
bucuros să audă în cererea 
noastră dorința sinceră de a 
deveni prietenoși, amabili, 
gata să înveselim pe cei din 
jur, preocupați să ne purtăm 
în așa fel încât să fim o bine-
cuvântare pentru semenii 
noștri. 

Acum, după ce ai citit 
această poveste,  să-ți amin-
tești că orice fluturaș va deve-
ni cândva omidă, dar acea 
omidă va fi din nou un 
fluturaș. Apoi gândește-te că 
un copil poate fi uneori bun, 
alteori mai puțin bun, dar 
într-o zi el va trebui să rămâ-
nă pentru totdeauna, bun sau 
rău, așa cum dorește să fie și 
cum se preocupă să ajungă în 
viață. 

În cer nu vor fi decât 
vietăți care nu fac niciun rău, 
care nu sunt nesuferite locui-
torilor de acolo, care sunt plă-
cute la privire și folositoare. 

Tot astfel locuitorii Ceru-
lui vor fi oameni care și-au 
format caractere frumoase, care 
pot trăi împreună cu alți oa-
meni într-o părtășie plăcută. 

Fluturele și Omida


