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de Ghiţă Bizău 

Viaţa ni se întâmplă zilnic. Vorbim 
despre „traseul vieţii” lăsat în urmă 
de oameni care nu mai sunt. Ne 

imaginăm un drum care urcă și coboară 
șerpuind... și apoi se termină. L-am putea 
descrie printr-o linie, fără să luăm pixul de 
pe hârtie. Apoi notiţe: aici - foarte bine, aici - 
se putea mai bine, iar aici - n-a mers.

Dar poate că viaţa nu e o linie. N-ar 
fi mai bine să o comparăm cu o hartă în-
treagă? Primim posibilităţi și în stânga și în 
dreapta, și în spate și în faţă, iar intersecţi-
ile sunt peste tot. Întrebarea potrivită pare 
a fi: „Cum treci prin viaţă?”

N-ai ales de unde să pornești. Nici 
grădiniţa n-ai ales-o. Apoi vine învăţă-
mântul obligatoriu. La un moment dat 
alegi un profil, iar mai târziu cu diplomele 
adunate… Babilon - confuzie peste care 
te vrei stăpân. Nimic nou sub soare, iată 
un tablou asemănător: „Căci împăratul 
Babilonului stă la răscruce, la capătul celor 

două drumuri, ca să dea cu bobii; el scutu-
ră săgeţile, întreabă terafimii, şi cercetează 
ficatul.” (Ezechiel 21:21).

Intersecţia poate fi un loc cunoscut. De 
exemplu, a doua oară am reușit la exame-
nul pentru permisul de conducere auto. În 
schimb, de patru ori am petrecut cu succes 
câte patru ore la concursul pentru obţinere a 
unui post în învăţământ, înainte să hotărăsc 
că merită să-ncerc și alte zone ale „hărţii”.

Unele drumuri se termină la răscruce. 
Altele încep. De cele mai multe ori decizii-
le precedente nu te ajută. Nu de puţine ori 
ai nevoie de ajutor. Cert e că intersecţia e 
un loc de hotărâri. E loc în care poţi să în-
veţi o lecţie, e o parte importantă din viaţă.

E loc în care ceri ajutor și loc de găsit 
Ajutorul, e locul în care vrei să cunoști mai 
mult și găsești Adevărul. Dacă la răscru-
ce se-ntâmplă să găsești Crucea, ia-o și 
urmează Calea. Și cine știe dacă nu pentru 
o vreme ca aceasta ai ajuns aici?

Cum treci intersecţia?
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Definită ca situaţie în care nu te poţi 
orienta, neștiind unde te afli și 
încotro te îndrepţi, dezorientarea 

își face simţită adesea prezenţa în vieţile 
noastre, și aceasta nu din punct de vedere 
fizic, ci pe plan spiritual. Este momentul 
când simţi că nu știi ce atitudine să iei 
într-o anumită împrejurare, având la în-
demână cel puţin două alternative, fiecare 
prezentând însă riscurile și neajunsurile ei. 

Se obișnuiește astăzi, în lumea 
modernă, ca cei dezorientaţi să apeleze 
la un consilier psihologic, a cărui misiune 
este, nu de a spune persoanei respective 
ce are de făcut, ci de a o ajuta să găsească 
singură calea pe care s-ar simţi confortabil, 
îndrumând-o după anumite metode. 

(Ceea ce este diferit în cazul unei consili-
eri creștine, este faptul că urmașul Domnului 
Hristos nu se lasă condus de simţăminte, 
chiar dacă acestea îi asigură un confort de 
moment, ci se va baza la tot pasul pe un „așa 

de Daniela Picu

Dezorientare

stă scris”, indiferent dacă înţelege sau nu 
„binele” care derivă din aceasta.)

Am ales să studiem în cele ce urmează 
unul din procedeele pe care psihologia 
filozofică îl întrebuinţează, metodă de tip 
cognitiv, bazată pe conștientizarea situaţiei 
și depistarea soluţiei la nivelul minţii. Este 
vorba de procedeul numit PEACE (cuvânt 
care în limba română înseamnă PACE), 
nume ales special pentru a sugera redobân-
direa păcii, a stabilităţii, la finalul procesului. 

În cazul de faţă PEACE este un acro-
nim, fiecare din literele sale indicând pașii 
care sunt urmaţi în cadrul acestei tehnici 
de consiliere:  Problema, Emoţiile, Analiza, 
Contemplarea și Echilibrul.  

Le vom urmări pe rând, încercând să 
identificăm modul în care traseul acesta 
ne-ar putea ajuta în situaţii confuze, fără a 
ne depărta de orientarea pe care Cuvântul 
lui Dumnezeu ne-o oferă în acest sens și 
fără a apela la un consilier, ci la Cel care 

„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”,  
când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21).  
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este gata să ne asculte și să ne conducă în 
orice moment.

1. Problema – Primul pas pe care ai 
putea să-l faci în cazul dezorientării este 
definirea problemei. Te gândești poate că 
însuși faptul că ești dezorientat reprezintă 
o problemă și lucrul acesta este adevărat. 
Este însă posibil ca dezorientarea să se de-
clanșeze pe un alt fundal, neidentificat clar 
de tine. Ţi s-a întâmplat vreodată să te simţi 
neliniștit, fără motiv, dar, după o atentă 
analiză, să găsești punctul de plecare al 
neliniștii tale? Poate ai întâlnit persoa-
ne adulte care intră în depresie în urma 
pierderii unuia dintre părinţi. Motivul real 
nu este de fapt durerea insuportabilă care, 
oricât de mare ar fi, o minte echilibrată o 
poate depăși, ci poate fi o nemulţumire tră-
ită în propria familie sau nesiguranţa acută 
apărută brusc ca urmare a unei dependen-
ţe patologice de părintele decedat. 

Să urmărim și alte exemple: Există 
oameni care se simt la un moment dat 
marginalizaţi și tentaţi să reclame, verbal 
sau tacit, tratamentul la care pretind că 
sunt supuși. O astfel de atitudine, simţită 
din partea celor din jur, ar putea fi însă 
una imaginară, percepută pe fondul unei 
vinovăţii, pe care doar persoana în cauză 
o simte, care generează o teamă și implicit 
o nevoie de izolare, în timp ce nu și-ar 
dori lucrul acesta. Sau poate fi vorba de o 
supraevaluare pe care aceasta și-o atribu-
ie, situaţie în care, deși ar dori compania 
celor din jur, se simte superioară acestora, 
neînţeleasă, neapreciată suficient. 

Există unii care, deși nu au ajuns să 
comită un păcat, cochetează cu ispita și, în 
dorinţa de a-și scuza păcatul pe care sunt 
pe punctul de a-l comite, găsesc greșeli 
în comportamentul altora, sau chiar în 
principiile care stau la baza organizaţiei 
din care fac parte. (Ex: ai un prieten/o prie-
tenă, care nu face parte din biserica ta sau 
care, din anumite împrejurări, nu este liber 
să se căsătorească cu tine. Știi că lucrul 
acesta nu-i corect, dar continui cu relaţia. 
La un moment dat te trezești că pui sub 
semnul întrebării Cuvântul clar care spune 
acest lucru. Îţi aduci argumente, te ghidezi 
după exemplele altora…. Ceea ce urmează 
este o dezorientare pe care tu o definești 
ca fiind de formă: este sau nu aceasta bise-
rica adevărată, când de fapt ea este legată 
de nemulţumirea că biserica nu-ţi permite 
o relaţie pe care ţi-o dorești.)

Iată de ce problema este bine să fie 
definită, pentru ca nu cumva, în cazul unei 
dezorientări, să fie vorba de o neînţelegere 
a situaţiei. 

2. Emoţiile – Pasul al doilea pe care 
consilierii îl urmează în tratarea clientului 
este determinarea acestuia să-și descrie 
emoţiile pe care le trăiește, legat de pro-
blema cu care se confruntă. 

Deși pe plan spiritual emoţiile nu 
reprezintă un criteriu sigur după care ne 
putem orienta, putem urma acest pas, 
abordându-l dintr-un alt unghi. Definin-
du-ne emoţiile, putem stabili dacă sunt 
unele demne de luat în considerare sau 
nu. De exemplu, constatând că cineva te 
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urăște, motiv pentru care te simţi neliniștit, 
nedreptăţit etc., poţi reflecta asupra stării 
de fapt și, în măsura în care nu te simţi 
vinovat, poţi concluziona că problema 
nu este a ta, ci a lui (a celui ce te urăște). 
Dacă te simţi vinovat, rezolvă problema și 
disconfortul va dispărea. 

În altă ordine de idei, faptul că nu sun-
tem indiferenţi faţă de ceea ce se întâmplă 
în jur și ne considerăm ajunși în impas, 
prin urmare incapabili de a ne rezolva 
singuri problema, reprezintă un lucru bun. 
Domnul Hristos poate veni în ajutorul 
celor care au nevoie de ajutor, în timp ce 
nu poate interveni în cazul celor cărora nu 
le lipsește nimic și se descurcă singuri. 

3. Cel de-al treilea pas, numit ANA-
LIZA – reprezintă analizarea situaţiei din 
toate perspectivele. După ce ai definit clar 
problema, după ce ai descris simţămintele 
pe care le ai, legat de aceasta, încearcă să 
schiţezi variantele. Enumeră și evaluează 
opţiunile vizând rezolvarea problemei. 

Să presupunem că dilema cu care te 
confrunţi este cea legată de poziţia biseri-
cii din care faci parte, întrebându-te sincer 
dacă este sau nu biserica cea adevărată. 
Descumpănirea ta însă nu se conturează 
pe fondul situaţiei bisericii, ci a poziţiei 
tale faţă de ea, întrebarea care te frământă 
fiind: rămân sau nu în această biserică. Iată 
de ce, înainte de a analiza relaţia bisericii 
cu Dumnezeu, parcurge pașii anteriori și 
stabilește sincer de unde vine problema. 
Nu cumva ești pe punctul de a face un 
compromis și, pentru a te pune la adăpost, 

ai tendinţa să pui sub semnul întrebării 
statutul ce stă la baza fondării organizaţiei 
din care faci parte? 

Poate că neliniștea, indignarea, nesigu-
ranţa – pe care le-ai descoperit la pasul 
al doilea, au luat naștere din alte motive, 
de exemplu nesinceritatea membrilor 
bisericii tale, răceală, invidie, egoism, 
descoperite în cei din jur. În acest caz, 
după ce stabilești clar că nu faci parte din 
problemă (tu însuţi să fi generat o astfel 
de situaţie), analizează criteriile după 
care Dumnezeu recunoaște ca fiind a Sa 
o biserică, verificând dacă starea genera-
lă a membrilor definește autenticitatea 
bisericii ca întreg. Caută argumente solide 
în Cuvântul lui Dumnezeu. 

Nu te baza pe presupuneri sau simţă-
minte. Roagă-te în modul cel mai serios 
și cercetează amănunţit. Dumnezeu îţi va 
veni în ajutor și te va lumina, dacă chiar îţi 
dorești lucrul acesta. Fii însă imparţial și 
folosește chiar și argumentele care nu-ţi 
convin. Dacă nu înţelegi clar cum stau 
lucrurile, lasă-le deoparte pentru un timp 
și revino asupra lor. 

Poţi să pornești chiar de la identifica-
rea faptului dacă Dumnezeu are sau nu  
totdeauna o biserică. Aceasta te va ajuta 
să decizi cu mai multă ușurinţă dacă alegi 
să rămâi sau nu în ea, determinându-te 
să o găsești pe cea adevărată (în cazul în 
care ai etichetat-o ca falsă) sau alegând să 
rămâi în cea pe care ai găsit-o fondată pe 
principii drepte, chiar dacă nu te simţi încă 
foarte bine în mijlocul ei. 
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În timp ce Dumnezeu este Cel care 
te va lumina cu Duhul Său Cel Sfânt, tu 
vei fi acela care vei stabili ce ai de făcut în 
continuare. Asigură-te însă că orice pas pe 
care îl faci, este în de acord cu voinţa lui 
Dumnezeu. 

Astfel poţi proceda cu oricare alt punct 
neclar care te așază în situaţie de dezori-
entare.  

4. Pasul al patrulea este CONTEM-
PLAREA – ceea ce înseamnă obţinerea 
unei imagini de ansamblu asupra situaţiei. 

Ce înseamnă imagine de ansamblu? 
Filozofii spun că este necesar să-ţi ridici 
privirea de la examinarea copacilor în 
mod individual și să te concentrezi asupra 
formei întregii păduri. 

Ce înseamnă lucrul acesta? Să presu-
punem că ai făcut deja o analiză amănun-
ţită, care nu s-a finalizat însă cu o decizie. 
Fă un pas înapoi și privește problema „de 
la distanţă”. Încearcă să te consideri ca 
nefăcând parte din problemă și să privești 
din poziţie neutră situaţia. Urmărește (cu 
ochii minţii) cursul care va urma fiecă-
rei decizii posibile, analizând nu numai 
situaţia de moment, ci  urmările deciziei 
tale. Ia în calcul nu doar propria ta plăcere, 
ci și influenţa pe care atitudinea ta o va 
avea asupra celor din jur. În acest context, 
ferește-te să iei decizii pripite.  

Poate nu înţelegi clar ce ai de făcut, 
poate simţi diferit, poate ești încurajat și 
susţinut pentru a alege cum îţi dictează 
inima. Renunţă! Nu merge pe o cale pe 
care ai certitudinea că Dumnezeu ţi-a spus 

să nu mergi. Roagă-L să te ajute să renunţi 
la o cale rea și să alegi să mergi pe cea 
bună. Vei observa că lucrurile se vor clarifi-
ca, dacă accepţi să rămâi lângă Dumnezeu 
și să te lași în continuare condus la El. 

5. Ultimul pas în procesul regăsirii 
traseului este ECHILIBRUL. Este pasul 
la care vei ajunge cu siguranţă dacă lași 
ca Dumnezeu să-ţi conducă viaţa. Poate 
că răspunsul va veni mai târziu decât l-ai 
așteptat. Dar va veni negreșit.    

Concluzie
Nu te lăsa copleșit de descurajare. În loc 

să te lamentezi și să-ţi plângi singur de milă, 
fă ceva. „Cei care sunt derutaţi de dificultăţi, 
să caute pe alţii, la fel de dezorientaţi, şi să le 
adreseze cuvinte de încurajare şi speranţă… 
Ei vor fi mângâiaţi tocmai prin cuvintele de 
mângâiere pe care le rostesc pentru cei îm-
povăraţi de necazuri. Cei care îi ajută pe alţii 
se vor ajuta pe ei înşişi să învingă propriile 
dificultăţi.” (M.C.P. vol. 2, cap. 46). 

Dacă nu reușești să găsești drumul pe 
care-l consideri pierdut, procedează logic, 
așa cum ai face pe un traseu real din viaţa 
de fiecare zi. Ce faci când te rătăcești pe un 
drum de munte? Încerci să te întorci la ulti-
mul punct în dreptul căruia ai certitudinea 
că ești pe drumul bun. Din acel loc încerci 
să depistezi care este locul pe unde se 
continuă cărarea. Același lucru îl poţi face 
când ești dezorientat pe drumul vieţii. 

„Când sunteţi asaltaţi de ispite, când 
îngrijorarea, confuzia şi întunericul par 
să vă împresoare sufletul, priviţi spre 
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locul în care aţi văzut lumina ultima dată. 
Odihniţi-vă în iubirea şi grija protectoare a 
Domnului Hristos...” (Idem, vol. 1, cap. 2). 

Încearcă să-ţi amintești ultima ex-
perienţă cu Dumnezeu. Verifică traseul 
înapoi până în acel punct, apoi mergi pe 
drumul pe care l-ai parcurs deja, încercând 
să identifici unde s-a produs despărţirea 
(dacă ea există). Aprinde o lumină, dacă 
simţi că ești în întuneric! Nu te baza pe 
simţăminte, sau pe convingerea că totul 
ar trebui să fie bine. Verifică, dar în același 
timp nu te descuraja! Dumnezeu Se poartă 
cu bunătate și chiar dacă ai fi greșit, te 
ajută să te întorci. 

„Descurajarea poate clătina credinţa 
cea mai eroică şi poate slăbi voinţa cea 

mai statornică. Dar Dumnezeu înţelege şi 
are încă milă şi iubeşte. El citeşte motivele 
şi scopurile inimii. Lecţia pe care condu-
cătorii din lucrarea lui Dumnezeu trebuie 
să o înveţe este să aştepte cu răbdare să se 
încreadă, atunci când totul pare întunecat. 
Cerul nu-i va lăsa să cadă în ziua încercării.

Nimic nu este în aparenţă mai fără 
ajutor şi cu toate acestea mai de neînvins 
ca sufletul care, simţindu-şi nimicnicia, se 
sprijină pe Dumnezeu.” (Profeţi și regi, cap. 13). 

Fie ca experienţa lui Pavel să fie și 
experienţa noastră pe drumul vieţii. 
Asemenea lui să fim gata să spunem: „Eu 
deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro 
alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul 
care loveşte în vânt.” (1 Corinteni 9:26). 
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de Costel Ţarog

Există două entităţi în acest univers, 
care ne vor pentru ele: știm că  

            Dumnezeu Se luptă pentru a avea 
inima noastră pe deplin, tot așa și vrăj-
mașul nostru. 

Sfânta Scriptură ne descoperă, într-un 
mod impresionant, gândul unei inimi 
infinite în iubire, milă, iertare faţă de un 
neam omenesc decăzut și plin de păcate. 
Relevant este  versetul binecunoscut din 
Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţa veșnică”. 

Există oare vreo inimă, în acest uni-
vers, capabilă să arate o mai mare iubire? 
Evident că nu.  Aceasta este  exprimarea 
lăuntrică a iubirii cerului faţă de noi, 
oamenii, care purtam cândva chipul Celui 
Prea Înalt. 

Pe de altă parte, prorocul Ezechiel ne 
face cunoscut gândul primului răzvrătit 
și apostat, scriind astfel despre Lucifer, 
care este asemănat cu împăratul Tirului: 
„Pentru că ţi s-a îngâmfat inima și ai zis: 
Eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de 
domnie al lui Dumnezeu, în mijlocul mă-
rilor, măcar că nu ești decât un om și nu 
ești Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose ca și 
când ai fi Dumnezeu. Ai fost fără prihană 
în căile tale, din ziua când ai fost făcut, 
până în ziua când s-a găsit nelegiuire în 
tine”. (Ezechiel 28:2). Vedem, în contrast 
cu iubirea lui Dumnezeu, egoismul și 
maliţiozitatea celui care, dintr-un heruvim 
ocrotitor, a devenit Satana.

Gândurile celor două puteri s-au 
regăsit și se regăsesc și astăzi tot la fel 
de pregnant în inimile oamenilor. Biblia 
ilustrează o multitudine de cazuri în care 

Gândul inimii

„Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, 
ca să descopere gândurile multor inimi.” 

(Luca 2:35).
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mul rostit asupra pământului şi asupra 
neamului omenesc, din cauza păcatului lui 
Adam. El a îngăduit ca mintea lui să alerge 
pe aceleaşi căi care l-au dus pe Satana la 
cădere, cultivând dorinţa de înălţare de 
sine şi punând la îndoială dreptatea şi 
autoritatea divină”. (Patriarhi și profeţi, cap. 

Cain și Abel puși la încercare).

Abel a dovedit că Îl iubea pe Dum-
nezeu, prin ascultarea strictă în privinţa 
poruncii privitoare la aducerea jertfei, însă 
Cain s-a lăsat cuprins de spiritul lui Satan, 
lucru care l-a condus la odioasa crimă 
săvârșită asupra fratelui său. 

Lumea antediluviană era aproape în 
totalitate sub controlul marelui apostat, 

este limpede de văzut cum oamenii aleg 
să primească fie iubirea lui Dumnezeu, fie 
răutatea și viclenia Diavolului.

 Legătura de familie presupune dra-
goste, așa ar fi fost firesc și în cazul primi-
lor copii ai lui Adam și Eva. Cum ilustrează 
această întâmplare cele relatate mai sus? 

„Cain şi Abel, fiii lui Adam, se deose-
beau foarte mult în caracter. Abel avea 
un duh de credincioşie faţă de Dumne-
zeu; el vedea dreptate şi milă în purtarea 
Creatorului faţă de neamul omenesc căzut 
în păcat şi, plin de recunoştinţă, a primit 
nădejdea răscumpărării. Dar Cain nutrea 
sentimente de revoltă şi a murmurat 
împotriva lui Dumnezeu pentru bleste-
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însă vedem că au existat oameni care 
nu L-au pierdut pe Dumnezeu din inima 
lor. Cu toate acestea, Noe și familia sa 
au fost păstrătorii acelor valori divine. O 
scurtă trecere în revistă merită și cazul 
lui Avraam, un om care și-a contopit 
inima sa cu cea divină, și, făcând voia lui 
Dumnezeu, a ajuns să-i fie considerată 
neprihănire. Moise este conducătorul 
poporului eliberat din robia egipteană 
de către Dumnezeu. De menţionat este 
faptul că el a lucrat conform unor gânduri 
puse în inima sa de către Dumnezeu. Când 
Domnul a vrut să Își pedepsească poporul 
pentru păcatele comise, Moise a pledat 
în faţa Lui cu o iubire sublimă faţă de 
oamenii îndărătnici, spunând că preferă 
să fie șters din cartea lui Dumnezeu, decât 
să piară poporul. Scriptura ne relatează 
cazuri în care un om, precum regele David, 
a dovedit ascultare faţă de Dumnezeu, dar 
Satana l-a dus în momente când părea că 
avea să-l câștige de partea sa pe cel care 
era numit „om după inima lui Dumnezeu”.

Ca oameni, supuși păcatului, stator-
nicia sau lipsa ei de cele mai multe ori, 
poate avea mari și importante urmări. Fiul 
său, Solomon, a lucrat în tinereţe ca unul 
care era sub directă călăuzire a cerului, 
dovedind astfel că trăia după aceleași 
principii divine, precum mila, dreptatea 
și, de ce nu, și iubirea pentru semenii 
săi. Dumnezeu este cel care, în definitiv, 
inspiră aceste gânduri frumoase și gingașe 
în minţile acestor oameni, conducători ai 
poporului Său.

Dumnezeu pune în noi gândurile 
Sale, însă se întâmplă ca, atunci când se 
neglijează acestea, omul, urmându-și 
înclinaţiile păcătoase, să ajungă în final 
să le cultive pe cele inspirate de Satan. 
Este cazul lui Balaam, fost cândva profet 
al Domnului, care, biruit de spiritul de 
lăcomie, ajunge să piară împreună cu 
dușmanii lui Israel. 

Dumnezeu a lucrat permanent pentru 
omenire, Duhul Sfânt și îngerii sfinţi fiind 
trimiși pe pământ cu scopul de a aduce 
mângâiere și ajutor de la Dumnezeu.

Prezenţa Mântuitorului în mijlocul 
neamului omenesc este ceva minunat, 
deoarece Dumnezeu, Tatăl, a pus cele mai 
frumoase trăsături ale Sale în persoana 
dumnezeirii întrupate, care era Fiul Său 
și Fiul omului. Gândul Domnului Hristos 
erau gânduri de pace, de profundă iubire 
și milă venite din cer de la Tatăl Său care 
n-a neglijat nimic în vederea salvării nea-
mului omenesc de la distrugere. Iubirea  
Sa este revărsată zilnic spre noi în cele mai 
diverse lucruri care ne sunt aproape.

„Dumnezeu este iubire” este scris 
pe fiecare boboc de floare ce stă să se 
deschidă, pe fiecare fir de iarbă ce se 
ridică. Păsărelele încântătoare care fac să 
răsune aerul cu trilurile lor înveselitoare, 
florile atât de delicat colorate care în 
desăvârşirea lor îşi răspândesc parfumul, 
copacii falnici ai pădurii cu bogatul lor 
frunziş de un verde viu: toate mărturisesc 
despre grija părintească şi iubitoare a 
Dumnezeului nostru şi despre dorinţa Sa 
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de a face fericiţi pe copiii Săi”. (Calea către 

Hristos, cap. Iubirea lui Dumnezeu faţă de om).

Cât a fost pe pământ Domnul Hristos 
nu au căutat într-un mod egoist să-Și placă 
lui Însuși, ci,  mânat de iubire, milă și, com-
pasiune, a folosit timpul în favoarea celor 
care aveau nevoie de iertarea păcatelor și 
de redarea sănătăţii corporale. În timpul 
vieţii Sale ca om, Isus nu S-a preocupat 
de nimic altceva decât de salvarea celor 
pentru care a venit în lume.

„Priviţi-L cântărind preţul ce trebuia 
plătit pentru mântuirea celor păcătoşi. În 
agonia Sa, El Se prindea de pământul rece 
ca şi când ar fi vrut să împiedice îndepăr-
tarea de Tatăl Său. Roua rece a nopţii a 
căzut pe trupul Său întins la pământ, dar 
El nu-i dădu atenţie. De pe buzele Sale 
palide veni strigătul amar: „Tată, dacă este 
cu putinţă, depărtează de la Mine paharul 
acesta”. Dar chiar şi în aceste împrejurări, 
El a adăugat: „Totuşi nu cum voiesc Eu, ci 
cum voieşti Tu.” (Hristos Lumina Lumii, cap. 

Ghetsimani). 

Salvarea omului era prea importantă 
ca Domnul vieţii să Se dea înapoi de la 
îndeplinirea planului de răscumpărare. 
Iubirea lui Dumnezeu a fost mai tare chiar 
și decât moartea. Și Satan era conștient 
de faptul că prin jertfa lui Hristos oamenii 
erau primiţi de Dumnezeu, de aceea ispi-
titorul a căutat să nimicească pe Cel care 
avea să Își reia împărăţia uzurpată prin 
minciună și viclenie. 

Frumoasă și bogată în învăţături pline 
de putere a fost vremea petrecută de către 

Domnul vieţii în mijlocul păcătoșilor. Sim-
plitatea Sa, dorinţa sinceră de a mângâia 
pe cei trudiţi, compasiunea faţă de cei 
bolnavi și mai mult de atât, descoperirea 
adevărului lui Dumnezeu în vederea 
salvării din păcat, au înnobilat cum nu se 
putea mai frumos pe Acest „vlăstar crescut 
dintr-un pământ uscat”. Hristos a venit să 
elibereze pe oameni din robia cruntă a lui 
Satan. El căuta să atragă la Sine pe toţi care 
aveau inimă sinceră. Tuturor acelora care 
își simţeau nevrednicia și doreau să fie eli-
beraţi, Domnul le-a făcut invitaţia: „Veniţi 
la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu 
vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra 
voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt 
blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre”. (Matei 11:28).

Domnul S-a oferit să vină ca Răscum-
părător pentru omenire. Dar lucrarea 
de mântuire nu a fost lipsită de piedici. 
Întreaga perioadă în care Hristos a lucrat, 
făcând voia Tatălui care L-a trimis, știm că 
Diavolul I-a stat împotrivă. La momentul 
venirii Sale în mijlocul poporului lui Israel, 
Domnul a găsit o naţiune subjugată în 
primul rând de păcate și porunci omenești 
fără vreun folos, cât și de puterea romană.  

„Iudeii denaturaseră legea atât de 
mult, încât făcuseră din ea un jug de 
robie. Pretenţiile lor fără sens deveniseră 
proverbiale printre celelalte neamuri. 
Îndeosebi Sabatul era îngrădit cu tot soiul 
de restricţii fără rost. El nu era pentru ei o 
plăcere, sfânt pentru Domnul şi onorat. 
Cărturarii şi fariseii făcuseră din ţinerea legii 
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o povară greu de suportat. Unui iudeu nu-i 
era îngăduit să aprindă focul în zi de Sabat, 
nici măcar o lumânare. Din cauza aceasta, 
ei erau dependenţi de persoane luate 
dintre neamuri pentru multe servicii pe 
care rânduielile nu le îngăduiau să le facă 
personal”. (Hristos Lumina Lumii, cap. Betesda 

și Sinedriul).

Nu-i de mirare faptul că lucrarea părea 
să înainteze greu și să pară chiar lipsită 
de succes. Un om care dovedea lumea 
vinovată, care prin lucrarea Sa avea să 
îndepărteze vălul de întuneric adus de 
conducători și care atrăgea mulţimea de 
partea Sa, era ţinta celei mai aprigi uri 
venite din partea vrăjmașului.

Caracterul plin de iubire, îndelung 
răbdător, înţelegător și iertător faţă de cei 
care respingeau salvarea venită din cer, 
manifestat de Mântuitorul, vine în opozi-
ţie izbitoare cu modul în care conducătorii 
religioși ai vremii căutau să-I zădărniceas-
că lucrarea.  

Gândurile lui Hristos au fost gândurile 
Tatălui, acelui Dumnezeu în care nu există 
umbră de schimbare sau mutare. Domnul 
vieţii a lucrat condus de mâna nevăzută a 
celui Atotputernic, lucru pe care și fariseii 
îl puteau observa, dar erau prea mândri, 
motiv pentru care au lepădat pas cu pas 
ultimele ocazii de pocăinţă și întoarcere la 
Dumnezeu. Dovezile clare ale dumnezeirii 
lui Hristos, care la început i-a mișcat pe 
fruntași, ei ajungând să-și simtă vinovăţia, 
s-au diminuat cu fiecare dorinţă nesfântă a 
lor de a păstra puterea cu orice preţ.

Există și astăzi tendinţa de a ne lăsa 
mai degrabă atrași de povestiri închipuite 
decât de cuvântul clar rostit sau scris, de 
a ne îndepărta de Acela care este Calea, 
Adevărul și Viaţa. 

Dacă până acum inima noastră a fost 
una împărţită, dacă a fost una împietrită 
faţă de avertizările cerului, să ÎL rugăm 
pe Dumnezeu, asemenea psalmistului, 
să ne ofere una nouă. O fiinţă omeneas-
că născută din Dumnezeu este o fiinţă 
nouă, o făptură nouă. Gândul care era 
în Hristos să fie și în noi, acela de a face 
voia lui Dumnezeu. Aceasta este singura 
noastră posibilitate de a ajunge să trăim 
o veșnicie alături de Cel neegalat în 
iubire, îndurare, putere și frumuseţe. Să 
rămânem treji și să veghem, să căutăm să 
cercetăm duhul de care suntem inspiraţi 
în acţiunile noastre, în vorbele noastre 
și în întreaga existenţă. Bătălia dintre 
lumină și întuneric este mai aprigă ca 
niciodată, pe măsură ce timpul revenirii 
lui Hristos este tot mai aproape.

Fie ca Domnul să trezească în noi gân-
dul veșniciei și să ne ajute să fim conștienţi 
de clipele și alegerile care ne stau în faţă. 
Să ÎL alegem pe Dumnezeu, El însemnând 
salvare, și, în același timp, să căutăm să 
ne îndepărtăm cu totul de Satan, care în-
seamnă doar amăgire, suferinţă și în final 
moarte. Gândul acesta să rămână în noi: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru 
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică”. (Ioan 3:16). Amin!
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de Alina Paulescu

Trăim timpuri solemne. Sfârșitul 
tuturor lucrurilor bate la ușă, 
însă Domnul mai întârzie să vină 

pentru că poporul Său nu este gata să-L 
întâmpine. Această stare de încropeală 
ne arată că avem nevoie de o redeștepta-
re, de o schimbare, care să înceapă de la 
mic la mare.

Apostolul Pavel îl sfătuia pe Timotei 
să fie o pildă pentru credincioși, în așa 
fel încât nimeni să nu-i dispreţuiască 
tinereţea. Întrebarea la care aș vrea să 
reflectăm în acest studiu este: Cum aș 
putea eu, ca tânăr creștin, să fiu o pildă 
pentru ceilalţi tineri din Biserică?

1. FII O PILDĂ ÎN VORBIRE!
Dragi tineri, este un har de la 

Dumnezeu să știm ce și când să vor-
bim. Printr-un singur cuvânt ni-i putem 
apropia pe cei din jur sau îi putem răni 
și îndepărta. Dacă fiecare dintre noi am 
folosi cu înţelepciune vorbirea, atunci 

ne-am bucura de o atmosferă cerească, 
sfântă și prietenoasă. Adunările noastre 
de tineret ar putea fi ca o oază în deșert, 
pentru sufletele însetate după dragoste 
frăţească și părtășie. 

Dacă vreţi să fiţi o pildă în vorbire, 
atunci de pe buzele voastre să fie auzite 
doar cuvinte care zidesc, drese cu har și 
iubire. Atunci când există divergenţe, nu 
așteptaţi ca celălalt să facă primul pas. 
Discutaţi deschis, rugaţi-vă împreună și 
lăsaţi ca dragostea lui Isus să topească 
toate neînţelegerile.

2. FII O PILDĂ ÎN PURTARE!
Dumnezeu dorește ca noi să fim creș-

tini nu numai cu numele, ci și în îmbrăcă-
minte și în purtare.

Moda și lucrurile lumești au pătruns 
cu rapiditate în Biserică, astfel încât 
asemănarea cu lumea este tot mai evi-
dentă. Putem schimba acest lucru doar 
cu ajutorul lui Hristos. El a fost o pildă 

„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi:  
în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.” (1 Timotei 4 : 12)

FII O PILDĂ 
 PENTRU CREDINCIOŞI
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vrednică de urmat pentru noi. Deși era 
Prinţul Universului, nu a căutat nici un 
rang sau poziţie înaltă în această lume, 
nici bogăţie sau onoruri, ci a fost umil și 
modest, căutând să placă Tatălui. 

Să avem deci o purtare sfântă și 
evlavioasă, după cum ne îndeamnă și 
apostolul Petru, iar astfel să grăbim reîn-
toarcerea Mântuitorului nostru!

3. FII O PILDĂ ÎN DRAGOSTE!
„Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, 

căci dragostea este de la Dumnezeu, și 
oricine iubește este născut din Dumnezeu, 
și cunoaște pe Dumnezeu.” (1 Ioan 4:7).

„Dacă iubirea lui Dumnezeu este 
în inimă, ea se va manifesta atunci în 
viaţa de fiecare zi. Vom fi înconjuraţi de 
parfumul plăcut al prezenţei lui Hristos, 
iar influenţa noastră va fi spre înălţare și 
binecuvântare.” (C.C.H. pag. 48).

4. FII O PILDĂ ÎN CREDINŢĂ!
  Lecţia pe care Domnul Hristos  a 

dat-o când a fost pe pământ, este că orice 
dar pe care Dumnezeu ni-l făgăduiește, 
este al nostru numai dacă credem cu 
adevărat că îl vom primi.  El a vindecat 
pe oameni de boli, atunci când ei au avut 
credinţă în puterea Sa.

Având în faţa noastră făgăduinţe-
le Bibliei, mai putem oare să dăm loc 
îndoielii? Nicidecum! Nu trebuie decât 

să credem că Dumnezeu este ajutorul 
nostru și că El dorește să restabilească în 
noi chipul Său moral.

Duhul Sfânt ne invită astăzi să venim 
cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu 
și să pretindem făgăduinţele preţioase, fi-
ind puternic încredinţaţi că le vom primi.

5. FII O PILDĂ ÎN CURĂŢIE!
„Deci fiindcă avem astfel de făgădu-

inţe, preaiubiţilor, să ne curăţăm de orice 
întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne 
ducem sfinţirea până la capăt, în frică de 
Dumnezeu.” (2 Corinteni 7:1).

Starea lumii noastre este alarmantă. 
Oriunde ne îndreptăm privirea vedem 
decădere morală, necurăţie și desfrâu, vi-
cii ascunse, care pătrund ușor în Biserică.

Prin citirea de cărţi nepotrivite, 
prin televiziune, Internet sau alte mij-
loace moderne, Satan încearcă să ne 
schimbe mentalitatea, în așa fel încât 
păcatul să nu mai pară a fi păcat. Fiind 
asaltaţi de atâtea ispite la orice pas, 
suntem în siguranţă doar stând lângă 
un „așa stă scris”. Psalmistul spunea: 
„Nu voi pune nimic rău înaintea ochi-
lor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea 
nu se va lipi de mine.” 

Domnul să ne ajute să luăm și noi o 
astfel de hotărâre și să fim o pildă bună 
pentru prietenii noștri, câștigându-i astfel 
pentru cer.  AMIN!
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de Laura Bianca Păduraru

Mielul de pe Golgota… cel mai 
preţios Dăruitor

Zi de zi suntem înconjuraţi de bună-
tatea Domnului. El ne oferă protecţia Lui 
dându-ne viaţă. Acesta este unul dintre 
cele mai importante daruri care le putem 
avea. Profeta  Ellen G. White ne spune că 
nu trebuie să treacă nici o zi fără ca noi să 
nu-I mulţumim Domnului de sacrificiul 
făcut pe Golgota.

De multe ori tindem să subestimăm 
jertfa Sa. Suntem atât de obișnuiţi cu acest 
dar,  încât avem impresia că ni se datorează. 
Considerăm acest cadou ca fiind un lucru 
de care noi trebuie să avem parte, în timp ce 
nu preţuim îndeajuns pe Dăruitor.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumne-
zeu lumea, încât  a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţa veșnică.” (Ioan 3:16). 

Iubirea Tatălui Ceresc pentru noi este 
atât de măreaţă!

Dacă am cunoaște suferinţa Tatălui și 
chinul prin care a trecut, văzându-L pe Fiul 
Său preaiubit jertfit pe Golgota pentru sal-
varea unui popor nelegiuit ca noi, atunci 
am preţui și am acorda mai multă valoare 
jertfei Mântuitorului nostru.

Acest sacrificiu este atât de preţios și 
sfânt, încât nici viaţa unui număr semnifi-
cativ de îngeri nu ar fi fost îndeajuns. Îngerii 
au dorit să poarte acele suferinţe în locul lui 
Isus, dar a fost necesar ca Prinţul Cerului să 
fie răstignit. El era Cel care avea viaţă în El 
Însuși, astfel încât putea să o ofere. 

Isus a suferit și a pătimit suferinţele 
unui om. El nu a fost scutit de nici o ispită 
sau chiar îndoială. A trebuit să Se lupte in-
tens în acele momente de probă. Scrierile 
profetice ne dezvăluie că El a fost copleșit 

DARUL ŞI  
DĂRUITORUL
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de incertitudine și îndoială, nefiind sigur 
că jertfa Sa ar fi fost acceptată de Tatăl. 
De acea noi trebuie să-L slăvim și să fim 
recunoscători Salvatorului nostru.

 Avraam - gata să renunţe la cel 
mai de preţ dar al său

Avraam a fost expus unei mari suferinţe, 
el având posibilitatea de a simţi durerea 
Tatălui ceresc în momentul în care i s-a cerut 
să jertfească pe Isaac. Porunca a fost rostită 
în cuvinte care trebuie să fi chinuit îngrozitor 
inima lui:  „Ia pe fiul tău, pe singurul tău 
fiu, pe care-l iubești, pe Isaac….. și adu-l 
ardere de tot.” (Geneza 22:2).

Acest copil fusese făgăduit lui Avraam. 
Isaac era lumina căminului său și mângâ-

ierea bătrâneţii sale.  Această cerere i s-a 
părut îngrozitoare și imposibil de îndepli-
nit. Cererea aceasta i-a sfâșiat inima.

De multe ori tindem a preţui mai mult 
darul decât pe Dăruitor. Aceasta este ceea 
ce s-a întâmplat cu Avraam. El a ajuns să-și 
iubească atât de mult acest dar primit, încât 
Dumnezeu a decis să îl pună la încercare.

 Satan era alături de Avraam, șoptindu-i 
ceea ce scrie în porunca Domnului:  „Să nu 
ucizi”. Putea oare acum Domnul să ceară 
ceva care El Însuși  interzisese cândva? Sluji-
torul Domnului era pus la o puternică încer-
care; sufletul său era chinuit de îndoială, iar 
el, în acele momente groaznice, s-a plecat cu 
faţa la pământ, rugându-se mai mult ca altă 
dată. Avraam a cerut putere de la Domnul 

pentru a putea aduce la îndeplinire 
această datorie. Prin rugăciune el a bi-
ruit și a ales să-L slăvească pe Dăruitor, 
chiar dacă aceasta însemna jertfirea 
propriului său fiu.

Recunoștinţa leprosului
 Probabil că mulţi dintre noi am 

primit vreodată un cadou care era 
sau poate nu era pe placul nostru. In-
diferent cât de mult ne place sau nu 
un dar primit, regula bunului simţ ne 
îndeamnă să mulţumim dăruitorului.  
De fiecare dată când mulţumim unei 
persoane, demonstrăm recunoștinţa 
noastră faţă de ea. Recunoștinţa este 
cel mai minunat mod pentru a preţui 
gestul dăruitorului nostru, care și-a 
luat grija de a ne face un cadou.
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Zece leproși L-au întâmpinat pe Isus… 
și au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă 
de noi.” (Luca 17:13). El, văzându-i, S-a 
îndurat de ei și le-a dăruit vindecarea.  
„Unul din ei, când s-a văzut vindecat, 
s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas 
tare.” (Luca 17:15).

Cei nouă leproși, după ce au fost 
tămăduiţi, se pare că au uitat de Marele 
lor Binefăcător. Lumea aceasta beneficiază 
în fiecare clipă de milă și  foarte multe 
binecuvântări dăruite din partea Domnu-
lui, dar noi, asemenea celor  nouă leproși, 
uităm să venim plecaţi înaintea Dăruito-
rului nostru, pentru a-I mulţumi și pentru 
a-L glorifica. 

Mulţumirea în rugăciune
 „Sunt puţini aceia care apreciază și 

folosesc cum se cuvine preţiosul privilegiu 
al rugăciunii. Noi trebuie să  mergem la 
Domnul Isus și să-I spunem toate nevoile 
noastre. Să-I prezentăm micile noastre griji 
și nedumeriri, precum și marile noastre 
necazuri. Orice probleme s-ar ivi, care ne-
ar tulbura sau ne-ar întrista, să  venim cu 
ele la Domnul, în rugăciune. Când simţim 
că avem nevoie de prezenţa Domnu-
lui Hristos la fiecare pas, atunci Satana 
va avea puţine ocazii de a interveni cu 
ispitele lui. Efortul său atent este acela de 
a ne ţine departe de cel mai bun și cel mai 
înţelegător Prieten al nostru. Nu ar trebui 
să avem alt confident, decât pe Domnul 
Isus. Noi putem să împărtășim cu El tot ce 
avem în inima noastră.”  (Rugăciunea,  pag. 9).

Rugăciunea este acel moment în care 
putem comunica cu Domnul, deschizând 
porţile inimii noastre. În acele clipe avem 
posibilitatea de a mulţumi Dăruitorului.

Dacă ne uităm cu atenţie la ceea ce 
a scris  apostolul Pavel, vom observa un 
lucru foarte important. El începe fiecare 
epistolă aducând mulţumiri Domnului.

„Mulţumesc Domnului meu…” – 
Filipeni 1:3

„Mulţumim întotdeauna lui Dum-
nezeu…” – 1 Tesaloniceni 1:2

„Trebuie să mulţumim totdeauna…” 
– 2 Tesaloniceni 1:3

Deseori, noi uităm să Îi fim recunoscă-
tori și să-I mulţumim, dar Biblia ne spune: 
„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, 
pentru toate lucrurile.” (Efeseni 5:20).

Să ne oprim și să ne cercetăm inimile. 
Suntem cu adevărat mulţumitori și recu-
noscători Lui?

Cât de întristător este pentru Isus atunci 
când El ne dă cu toată inima dragostea și 
ajutorul Său, iar noi uităm de El, uităm să-I 
mulţumim! Pentru El este ca o rană in inimă, 
o durere în suflet și o tristeţe în ochii Săi.

Mulţumindu-I, Îi vom demonstra recu-
noștinţa noastră, și, asemenea lui Avraam, 
vom da mai multă valoare și importanţă 
Dăruitorului nostru, decât darului primit. 

Mulţumindu-I, noi ne vom asemăna 
cu acel lepros, care s-a întors la Vindecăto-
rul său pentru a-I arăta recunoștinţa sa. 

 „El a fost jertfa pentru vină, jertfa 
de ispășire pentru păcat.” (Isaia 53:10). 
Mai mult ca orice, El, care este Mântui-
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torul nostru , care Și-a dat viaţa pentru 
noi, trebuie să fie glorificat. Niciodată să 
nu pierdem din vedere acest mare Dar și 
Preţiosul nostru Dăruitor. Doresc să închei  
cu următoarea invitaţie:

„Încredinţează-te cu deplină  liniște în 
mâinile Domnului Isus. Contemplă  dra-
gostea Sa cea mare și, în timp ce meditezi 
la renunţarea Sa de sine, la jertfa Sa ne-
mărginită adusă pentru noi, ca să credem 
în El, inima ta va fi umplută de o bucurie 
sfântă, de o pace și de o dragoste de nede-
scris. Când vorbim despre Domnul Isus, 
când Îl chemăm în rugăciune, încrederea 
că El este Mântuitorul nostru personal și 
iubitor se va întări, iar caracterul Său ni se 
va părea din ce în ce mai plăcut…

Noi putem să ne apropiem de El și să 
rămânem într-o comuniune plăcută cu El. 
Astfel, ajungem la o înţelegere clară a milei 
și duioșiei Sale, iar inima noastră împietrită 

este sfărâmată și sensibilizată prin contem-
plarea dragostei, care ne este dată de El.                                                                                                                          
Simţim într-adevăr locuirea lui Hristos în 
suflet. Noi rămânem în El și ne simţim con-
fortabil în prezenţa lui Isus. Făgăduinţele 
Sale se revarsă în suflet. Pacea noastră este 
ca un râu, val după val de slavă se rostogo-
lește în inimă,  iar noi cinăm cu adevărat cu 
Isus și El cu noi. Avem un simţământ plin de 
înţelegere a dragostei lui Dumnezeu și ne 
odihnim în dragostea Sa.

 Nicio limbă nu poate să descrie lucrul 
acesta, pentru că este dincolo de orice 
înţelegere. Noi suntem una cu Hristos, 
viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu. Avem asigurarea că  atunci 
când se va arăta Acela, care este viaţa 
noastră, vom fi și noi cu El în slavă. Putem 
să Îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru, cu 
o convingere puternică.” (Comentarii Biblice 

ale AZȘ, vol. 3, 1147, 1148).
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Drag ste 
adevărată

de D. Sureshkumar

Dragostea este la fel de veşnică 
precum e Dumnezeu Însuşi. Ea 
este, de asemenea, un dar preţios 

de la Dumnezeu. „Dragoste” este singurul 
cuvânt uzat-şi abuzat-în lume. Noi avem un 
cuvânt primar, „dragoste”, pe care îl folosim 
cu diferite semnificaţii, în timp ce grecii au 
cel puţin patru cuvinte. Să vedem...

Ce înseamnă dragoste?
Eros este dragostea dintre un bărbat 

şi o femeie, care cuprinde năzuinţă, dor, 
dorinţă. Eros este romantismul, sau starea 
de a fi „îndrăgostit”.

Storgos este dragostea pentru rude, în 
special cea dintre părinţi şi copii. Ea este, 
de asemenea, dragostea pe care o are un 
animal pentru puiul său. Ea este o dragos-
te din obligaţie. 

Philia este prietenie. De la forma 
verbului phileo vine cuvântul Filadelfia 
– „dragoste frăţească” sau „amabilitate 
frăţească.” Eros creează iubiţi – phi-
leo creează prieteni. Eros este o relaţie 
faţă-în-faţă, în timp ce philia este o relaţie 
umăr-la-umăr. 

Agape vine de la verbul agapao, care 
înseamnă „a iubi, a fi plin de bunăvoinţă şi 

a o manifesta; a avea o preferinţă pentru, a 
urmări bunăstarea cuiva.” Ea „se bazează 
pe o apreciere sinceră şi pe o stimă înaltă.” 
Agape este o atitudine mentală motivată 
de o alegere deliberată. Ea nu se defineşte 
în termeni ce ţin de emoţional. Acest tip 
de dragoste este întotdeauna corespun-
zătoare, nu cu ceea ce simte cineva, ci cu 
ceea ce face. Ea este ceva ce faci. „Dacă 
mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” 
(Ioan 14:15 traducerea NET). Agape este 
dărnicie invincibilă, bunăvoinţă neînvinsă. 
Ea dă şi sacrifică chiar şi pentru cei care 
sunt nevrednici (Romani 5:6-10). Ea este 
„dragostea divină”. 

DEFINITĂ ÎN TERMENI ACTUALI
Să definim acum dragostea după 

standardul din cotidian. Dicţionarul biblic al 
lui Harper spune că dragostea este o relaţie 
de oferire-de-sine. Ea nu are nimic de a face 
cu răspunsul. Ea este unilaterală şi nu este 
afectată de circumstanţe sau de situaţii. 

Dicţionarul Webster defineşte dragos-
tea în multe moduri, depinzând de contex-
tul ei. „Dragostea” poate fi definită ca: 
1.  O afecţiune puternică pentru altcine-

va, care se trezeşte din legături de ru-
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denie, sau legături personale; atracţie 
bazată pe dorinţă sexuală; afecţiune 
bazată pe admiraţie, generozitate sau 
interese comune.

2.  Ataşament cald, entuziasm sau 
devoţiune. 

3.  Obiectul ataşamentului, devoţiunii, 
sau al admiraţiei.

4.  Preocupare neegoistă, loială şi binevo-
itoare pentru binele altcuiva. Definiţia 
nu spune că emoţia e cea care o deter-
mină, pentru că această preocupare nu 
urmăreşte să primească dragoste, sau 
să beneficieze de pe urma acesteia. 
Dragostea este definită aici ca ceva 
ce faci pentru binele altcuiva, fără 
speranţa unei răsplătiri.

Dragostea creştină
Biblia indică spre cea mai mare 

dragoste dintre toate – dragostea lui 
Dumnezeu – care este cheia spre o trans-
formare totală a vieţii (Galateni 5:22-25). 
Dragostea este chiar primul rod al Duhului 
Sfânt al lui Dumnezeu. Ea este un dar. 
„Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată 
în inimile noastre prin Duhul Sfânt care 
ne este dat” (Romani 5:5). Întregul capitol 
13 din 1 Corinteni este numit „Capitolul 
Iubirii.” Versetele 1-3 spun că darurile 
profeţiei, credinţei, vorbirii, cunoştinţei, şi 
al sacrificiului sunt fără valoare dacă sunt 
lipsite de darul dragostei. Dragostea nu 
este o regulă, ci un motiv. Dragostea nu 
îi spune unui creştin ce să facă, ci cum să 
facă acel lucru. 

DRAGOSTEA AUTENTICĂ
Dragostea pe care ne-o împarte 

Dumnezeu nu se bazează pe dorinţa 
noastră de a primi ceva, ci pe un legământ 
neclintit. Aceasta este adevărata dragoste. 
În societatea de astăzi auzim oameni care 
spun, „Da, m-am căsătorit, dar nu mai sunt 
îndrăgostit.” Aceasta nu este dragoste, 
pentru că dragostea nu se schimbă. Este 
imposibil să iubeşti pe cineva înainte de 
căsătorie, şi să nu mai iubeşti acea persoa-
nă după ce căsătoria s-a consumat. 

CARACTERISTICILE DRAGOSTEI
Dragostea este darul esenţial şi cel 

mai măreţ al vieţii. Dragostea dă deoparte 
mândria şi pretenţiile şi nu aşteaptă nimic 
în schimb, în afară de dragoste. Dragostea 
înţelege că a împărtăşi este unul dintre 
cele mai măreţe lucruri de care se poate 
bucura cineva. Dragostea este necondi-
ţionată, altruistă şi neegoistă. Ea nu este 
încăpăţânată sau poruncitoare, şi nu 
insistă să urmeze căile ei. Dragostea este 
onestitate; ea nu se bucură deloc de rău, 
ci se bucură de ceea ce este drept. Dra-
gostea este prietenie, tovărăşie, afecţiune, 
devoţiune fără moarte, şi mult mai mult. 
Dragostea este grijulie, amabilă, şi răb-
dătoare. Dragostea nu ţine resentimente, 
ci e iertătoare, înţelegătoare şi crede. 
Dragostea este darnică, inspiră şi susţine. 
Dragostea este exprimarea benevolă şi 
completă a unuia faţă de altul. Dragostea 
este deschisă la exprimarea celeilalte 
persoane. Dragostea suferă totul, speră 
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totul şi suportă totul. Adevărata dragoste 
nu se sfârşeşte niciodată. 

Dragostea are un interes crescând 
şi apreciere pentru cealaltă persoană. 
Dragostea îşi asumă o responsabilitate 
mereu crescândă pentru alţii. Dragostea 
respectă sentimentele, ideile, şi personali-
tăţile individuale. Dragostea este sensibilă 
la scopurile, caracteristicile şi emoţiile lor. 
Dragostea este plină de simpatie şi de înţe-
legere. Dragostea este de origine cerească 
şi poate să atingă cea mai mare realizare 
a sa doar în viaţa adevăraţilor creştini. 
Dragostea este ceva ce nu se întâmplă 

instantaneu. Dragostea implică experienţe 
în care cineva trebuie să crească. 

Nu există dragoste la prima vedere. 
Adesea există o atracţie între el şi ea, care 
poate să se dezvolte ca iubire, pe măsură ce 
aceștia se familiarizează mai bine unul cu 
celălalt, ceea ce poate lua timp. Ei pot să nu 
îşi dea seama de tranziţia de la atracţie la iu-
bire, însă atracţia iniţială nu este şi nu poate 
fi dragoste. Dragostea este prea mare, prea 
adâncă, şi prea atotcuprinzătoare pentru a 
izvorî într-o clipă. Dacă iubeşti cu adevărat 
pe cineva cu scopul căsătoriei, trebuie să 
cunoşti bine acea persoană. 
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În timp ce există multă emoţie în 
legătură cu dragostea, dragostea însăşi nu 
e o emoţie. „Dragostea este un dar preţios, 
pe care îl primim de la Isus. Afecţiunea 
pură şi sfântă nu este un sentiment, ci un 
principiu.” (Solii pentru tineri, pg. 435, cap.148, 

„Adevărata dragoste”).

„Adevărata dragoste este un principiu 
înalt şi sfânt, cu totul diferit în caracter de 
acea dragoste trezită de impuls, şi care 
moare dintr-o dată atunci când e încercată 
sever.” (Căminul advent, pg. 50, cap. 7, „Dragoste 

adevărată sau infatuare”).

DRAGOSTE LA MINUT?
Dragostea nu este ceva ce poţi şopti 

unei alte persoane pe care ai cunoscut-o 
doar de o scurtă perioadă de timp. Un 
bărbat care nu cunoaşte suficient de bine 
o femeie, totuşi îi spune, „Te iubesc”, are o 
motivaţie foarte mult orientată spre sine 
însuşi: el vrea să o folosească pentru pro-
pria sa plăcere. El minte. Aceasta nu este 
dragoste adevărată; este o înşelăciune. 

Astăzi, societatea a schimbat definiţia 
cuvintelor cu referire la sentimente, şi a 
schimbat, de asemenea, într-un blestem 
binecuvântările pe care Dumnezeu ni 
le-a dat. Lumea este plină de oameni 
slabi, care nu doresc să trudească şi să 
depună eforturi, ci caută doar lucruri 
uşoare şi plăcute. Nu sunt prea mulţi cei 
care sunt pregătiţi să facă faţă dificultă-
ţilor, presiunii, şi împotrivirii. Dragostea 
adevărată cere toate aceste lucruri. 

Dragostea este dispusă să plătească 
preţul. Avraam l-a iubit pe fiul său; însă 
el L-a iubit pe Dumnezeu mai mult, până 
într-acolo încât a fost dispus să asculte 
de Dumnezeu. Şi, ca urmare a ascultării 
sale, a fost ales să fie strămoşul Celui prin 
care urma să primească întreaga lume bi-
necuvântări bogate (Geneza 12:3; 22:18; 
Galateni 3:8, 16).

„Afecţiunea curată şi sfântă nu este 
un sentiment, ci un principiu.”

După cum menţionam anterior, 
Hristos a spus: „Dacă mă iubiţi, veţi păziţi 
poruncile Mele” (Ioan 14:15). Aceasta 
este o acţiune care nu are nimic de a face 
cu sentimente şi emoţii. Un tânăr a venit 
la mine pentru a se sfătui, şi a spus: „Sunt 
îndrăgostit de o persoană anume.” L-am 
întrebat: „Cum ştii că eşti îndrăgostit?” 
El a răspuns: „Când sunt în prezenţa ei, 
inima mea bate ca un motor, tensiu-
nea îmi creşte, pulsul goneşte şi nu pot 
gândi.” I-am spus: „Nu eşti îndrăgostit. 
Eşti bolnav. Ai nevoie să mergi la spital.” 
Aceea nu era dragoste. Era doar o emoţie 
de scurtă durată. Dacă te pui în locul 
acelui tânăr, vei observa că, după un 
timp, sentimentele tale cedează şi spui că 
nu mai eşti îndrăgostit. Această formă de 
„dragoste” este doar o reacţie emoţiona-
lă; este o problemă fizică. Nu ar trebui să 
facem nimic bazându-ne doar pe emoţii, 
pentru că, atunci când se schimbă emoţi-
ile, la fel face şi angajamentul nostru.

(Articol preluat din Youth Messenger nr.1/2015)
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Scăpând 
de nebunia 
lui cupidon

de Barbara Montrose

Multe ţări din lume au o zi în care 
sărbătoresc romantismul. În 
Brazilia, de exemplu, aceasta 

este celebrată în luna iunie. În Statele Unite, 
festivitatea cunoscută ca Valentine’s Day 
generează afaceri mari. Conform National 
Retail Federation (n.tr. Federaţia Naţională 
de Comerţ), se cheltuiesc miliarde în onoa-
rea acestei festivităţi populare. Bomboane, 
flori, bijuterii, şi felicitări îl costă pe bărbatul 
de rând 163,37$, iar pe femeia de rând 
84,72$. Copiii trimit felicitări de Valentine’s 
Day colegilor de clasă, şi mai mult de 46 
milioane cutii de ciocolată în formă de ini-
mioare sunt achiziţionate ca recunoaştere 
a săgeţii străpungătoare a lui Cupidon. Ce 
este în spatele a toate acestea? În realitate 
NU este doar sărbătoarea nevinovată, 
seculară, care pare a fi!

Care este originea ei?
Ziua Sfântului Valentin poate părea 

inofensivă – la urma urmei, ar fi, se zice, 
doar despre dragoste. Însă sub această săr-
bătoare păgână pândesc pericole. Aceasta 
îşi are originea în festivitatea romană a 

Lupercaliei, sărbătorită la mijlocul lunii 
februarie. Intenţionată ca o celebrare a 
primăverii care vine, ea includea ritua-
luri de fertilitate şi formarea de perechi, 
femei-bărbaţi, prin loterie.

Lupercus era zeul-lup al înţelepciunii 
populare romane – şi în timpul acestei festi-
vităţi, bărbaţii sacrificau un ţap, îmbrăcau 
pielea lui, şi alergau după fetele tinere 
lovindu-le cu biciuri micuţe, un gest despre 
care se presupunea că asigură fertilitatea. 
Numele femeilor erau puse într-o cutie şi 
erau extrase de bărbaţi, care le cereau să se 
supună iubiţilor lor fizici pentru o anumită 
perioadă de timp. 

În cele din urmă, romano-catolicismul 
a încercat să „încreştineze” acest eveniment 
degradant, adaptând sărbătoarea păgână a 
Lupercaliei la Sfântul Valentin. S-a fabricat o 
povestire despre un preot catolic martirizat, 
care obişnuia să îşi semneze scrisorile „Cu 
dragoste, de la Sfântul Valentin.” Rezulta-
tul modern a fost contopirea unui festival 
roman păgân cu o istorie falsă a unui sfânt 
ocrotitor – finalizată în cele din urmă cu un 
plan de marketing iscusit. 
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Astăzi, în orice caz, ziua Sfântului 
Valentin nu mai face parte din calendarul 
liturgic al vreunei biserici, aşa încât festi-
vitatea s-a întors complet la rădăcinile ei 
păgâne ale poftei. 

Cine a fost Cupidon?
Să începem cu un raport interesant 

găsit în Sfânta Scriptură: „Cuş [un fiu al lui 
Ham] a născut pe Nimrod: el este acela care 
a început să fie puternic pe pământ. El a fost 
un viteaz vânător înaintea Domnului; iată 
de ce se zice: ‚Ca Nimrod, viteaz vânător 
înaintea Domnului.’ El a domnit la început 
peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara 
Şinear. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a 
zidit Ninive” (Geneza 10:8-11). 

Astfel Nimrod, renumitul rebel, sfidător 
împotriva cerului, este asociat cu unele dintre 
cele mai rele civilizaţii notate în istoria Biblică. 

Legenda spune că după moartea lui 
Nimrod, văduva lui, Semiramida (cunoscută 
de asemenea ca Venus) a avut un copil ne-
legitim, Tamuz, despre care a spus că a fost 
conceput de Soare şi că ar fi fost, zice-se, 
Nimrod însuşi, renăscut. Scene cu această 

mamă împreună cu bebeluşul se regăsesc 
frecvent ca motiv în arta antică. 

Într-o formă a acestei confuzii păgâne, 
Venus, pretinzând a fi „zeiţa” nemuririi, a 
poftit după fiul ei, şi relaţia lor încurcată a 
devenit obiectul Zilei lui Valentin. 

Alte nume pentru Tamuz sunt „Ado-
nis”, „Baal”, şi „Cupidon” – semnificând 
„Dorinţă”. Asemenea lui Nimrod, el, de 
asemenea, a fost reprezentat ca un vână-
tor puternic cu arc şi săgeţi. 

Numele „Valentin” vine din latinul 
„valens”, care înseamnă „tare”, „puternic”, 
„măreţ” – prezentându-l pe presupusul 
„erou” al lumii păgâne care pretindea că adu-
ce eliberarea de regula şi guvernarea Cerului. 
Misterioasa religie ocultă care era în legătură 
cu Babilonul şi cu închinarea la Baal şi-a 
întins rădăcinile prin marea parte a culturii 
antice şi moderne, în aceeaşi măsură.

„Misterele haldeene pot fi urmărite 
în timp înapoi până la zilele Semiramidei, 
care a trăit la doar câteva secole depărtare 
de potop, şi despre care se ştie că şi-a pus 
asupra lor [n.tr. a misterelor] imaginea 
minţii ei depravate şi poluate. Acea regină 
frumoasă, dar abandonată, a Babilonului, 
nu era doar ea însăşi un model exemplar 
de patimă nestăvilită şi desfrânare, ci în 
Mistere, în a cărei formare ea a avut rolul 
principal, ea era adorată ca Rhea, marea 
‚Mamă’ a zeilor, cu ritualuri atât de atroce, 
care o identificau cu Venus, Mama a toată 
necurăţia, şi a ridicat pe culmea răului între 
naţiuni tocmai oraşul în care domnise, 
marele sediu – concomitent – al idolatriei 
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şi al prostituţiei consacrate.” (Alexander Hislop, 

The Two Babylons, pg. 5).

Raportul biblic găsit Ieremia 7:18; 
44:17-19, prezintă popularitatea acestui 
cult păgân, chiar între israeliţii apostaziaţi. 
În Ezechiel 8:14-18, profetului i-a fost ară-
tată urâciunea teribilă a oamenilor care în 
templu „plângeau după Tamuz” (cel ce era 
adesea adorat ca un presupus zeu al vege-
taţiei – care în fiecare an moare şi învie – o 
batjocură absolută de puterea dătătoare de 
viaţă şi moarte a lui Isus Hristos, adevăratul 
Fiu al lui Dumnezeu). Aceşti oameni din 
viziunea lui Ezechiel „se închinau soarelui 
spre răsărit.” Citim de asemenea în Ieremia 
44:25-27, despre judecata finală a lui 
Dumnezeu asupra acelora din pretinsul Său 
popor, care luau parte la diferitele ritualuri 
asociate cu falsa „împărăteasă a cerului”:

„Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui 
Israel: ‚Voi şi nevestele voastre aţi mărturisit 
cu gurile voastre şi aţi împlinit cu mâinile 
voastre ce spuneţi: ‚Vrem să împlinim 
juruinţele pe care le-am făcut, să aducem 
tămâie împărătesei cerului, şi să-i turnăm 
jertfe de băutură!’ De aceea, acum, după 
ce v-aţi împlinit juruinţele, şi v-aţi înfăptuit 
făgăduinţele, ascultaţi Cuvântul Domnului, 
voi toţi cei din Iuda, care locuiţi în ţara Egip-
tului! ‚Iată, jur pe Numele Meu cel Mare, 
zice Domnul, – că Numele Meu nu va mai 
fi chemat de gura niciunuia din oamenii lui 
Iuda, şi în toată ţara Egiptului niciunul nu 
va mai zice: ‚Viu este Domnul, Dumnezeu!’ 
Iată, voi veghea asupra lor ca să le fac rău 
şi nu bine; şi toţi oamenii lui Iuda, care sunt 

în ţara Egiptului vor fi nimiciţi de sabie şi de 
foamete până vor pieri de tot.’ ”

Străpunși de săgeţile lui Cupidon
„Împărăteasa cerului” şi legătura ei cu 

Tamuz a fost, din punct de vedere istoric, 
baza cultului fertilităţii în întreaga lume, 
incluzând adorarea ei ca „Iştar” în timpul 
sărbătorii Paştelui (Easter) în timpurile 
saxone. În timpul acestor festivităţi, imora-
litatea se manifesta nestăvilită. După cum 
menţionam, felicitările de Valentine’s Day 
erau doar o invitaţie la o încălcare josnică a 
poruncii a şaptea. Nuditatea era o privelişte 
obişnuită la aceste festivaluri – şi acesta 
era şi motivul pentru care Cupidon este 
întotdeauna reprezentat nud. 

Simbolul inimii era asociat de asemenea 
cu acest zeu-băiat, care „a ajuns să fie consi-
derat ‚zeul inimii’, cu alte cuvinte, Cupidon, 
sau zeul dragostei. Pentru a identifica această 
divinitate-copil cu tatăl său, ‚viteazul vânător’, 
el era echipat cu ‚arc şi săgeţi’; şi în mâinile 
poeţilor, pentru amuzamentul oamenilor 
de rând, vulgari, acest zeu-băiat sportiv era 
celebrat ca ţintind cu săgeţile sale cu vârf aurit 
spre inimile omenirii.” (Ibid., pg.189).

Coloseni 3:5 ne avertizează împotriva 
„afecţiunii dezordonate” … o afecţiune 
ciudată, aprinsă, care nu este spre cel mai 
bun interes al nostru.

Este tragic, când ne gândim că în viaţa 
reală, săgeţile figurative ale lui Cupidon nu 
sunt ţintite după principii, nici în temere 
de Dumnezeu. Ele sunt direcţionate după 
chimia oarbă a infatuării pătimaşe de forma 
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unei „îndrăgostiri” de cineva. Coloseni 
3:5 ne avertizează împotriva „afecţiunii 
dezordonate” (engl., rom. „patima”), adică, 
afecţiune care e în neorânduială, o afecţiu-
ne ciudată, aprinsă, care nu este cu adevărat 
pentru cel mai bun interes al nostru. 

Biblia face o referire tristă la „femeile 
fără minte, încărcate cu păcate, purtate de 
diverse pofte” (2 Timotei 3:6), care sunt „lu-
ate captive” de bărbaţi cu intenţii rele, după 
cum tânărul din Proverbele, capitolul 7, a 
fost dus pe căi greşite de către o femeie rău 
intenţionată. Cursa poate să funcţioneze în 
ambele sensuri. 

Există vreun pericol astăzi?
Mulţi astăzi – în special cei tineri – sunt 

prea uşor fermecaţi şi seduşi de anumiţi oa-
meni carismatici. Ei nu investighează posibila 
istorie de adulter, imoralitate, sau promiscui-
tate a persoanei pe care o găsesc încântătoare 
– iar ruina şi ruşinea sunt rezultatul. Astfel, 
de exemplu, când o femeie trimite o felicitare 
aparent nevătămătoare, pe care scrie „Be my 
Valentine” („Fii iubitul meu”), aceasta este 
un lucru raportat din timpurile antice, când 
femeile căutau în mod necugetat o relaţie 
romantică cu „Baal” sau „Nimrod”, pentru a 
primi „binecuvântarea” contrafăcută a farme-
celor ciudate ale lui Cupidon. 

Care este soluţia?
Asemenea credinciosului Iosif, tinerii tre-

buie să stea fermi şi să declare: „Cum aş putea... 
să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc 
împotriva lui Dumnezeu?” (Geneza 39:9). 

„Un princi-
piu fix al adevă-
rului este singura 
siguranţă pentru ti-
neri. Scopurile ferme 
şi o voinţă hotărâtă vor 
închide uşa multor ispite şi 
influenţe care sunt nefavorabile 
menţinerii unui caracter creştin... Prima 
consideraţie trebuie să fie onoarea lui 
Dumnezeu, iar a doua, să fii credincios 
omenirii, îndeplinind datoriile pe care le 
aduce fiecare zi, întâmpinând încercările 
ei şi purtând poverile ei cu fermitate şi cu 
o inimă hotărâtă. Efortul serios şi neobosit, 
unit cu scopul ferm şi o încredere deplină 
în Dumnezeu, vor ajuta în fiecare situaţie 
de urgenţă, şi vor da o pregătire pentru 
viaţa nemuritoare.” (Mărturii, vol.3, pg.194, 195, 

cap.19, „Lucrătorii în birouri”).

„Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun 
stricat, niciun lacom de avere, care este un 
idolatru, nu are parte de moştenire în Împă-
răţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. Nimeni 
să nu vă înşele cu vorbe deşarte: căci din 
pricina acestor lucruri vine mânia lui Dum-
nezeu asupra copiilor neascultării. Să nu vă 
întovărăşiţi deloc cu ei. Căci voi eraţi cândva 
întuneric, însă acum sunteţi copii ai luminii: 
… Şi nu luaţi deloc parte la lucrările nerodi-
toare ale întunerecului, ba încă mai degrabă 
mustraţi-le.” (Efeseni 5:5-11 engl. KJV).

„Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te 
amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!” (Pro-
verbele 1:10).

(Articol preluat din Youth Messenger nr.1/2015)
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Dumnezeu are 
o mulţime 
de căi

Există situaţii în viaţă cărora mintea 
umană nu le găsește rezolvare. Ade-
sea răspunsul la rugăciune întârzie să 

vină, deși ne rugăm pentru un lucru bun. 
Chiar și în astfel de situaţii să ne amintim 
făgăduinţa: „Tatăl nostru ceresc are o mie 
de căi pe care ne poate veni în ajutor şi 
despre care nu ştim nimic.” (Hristos lumina 

lumii, cap. 33). El va răspunde la timpul con-
siderat cel mai potrivit și în modul în care 
găsește El de cuviinţă. 

Sora A. obișnuia să se roage pentru fiul 
său care s-a depărtat de calea adevărului 
și a ales calea lumii. S-a căsătorit cu o fată 
catolică și, prin atitudinea sa, dovedea că 
nu-l interesează deloc lucrurile spirituale. 
În anii care au o urmat s-a născut fiica lor și 
bunica a început să se roage și pentru ea. 
Și-ar fi dorit ca cel puţin nepoata să aleagă 
să slujească Domnului în viaţa ei. Adesea o 

lua lângă ea și-i povestea istorioare biblice, 
I-l prezenta pe Domnul Hristos și-i vorbea 
despre dragostea Tatălui Ceresc. Fetiţa era 
încântată de astfel de subiecte și, atunci când 
mergea la bunici, îi însoţea la biserică. Acasă 
însă se lăsa condusă de atmosfera propriului 
cămin. Locuiau alături de biserica reformistă, 
dar nimeni din casa lor nu-i pășea pragul. 

Anii au trecut și nepoata a devenit ado-
lescentă, a urmat o facultate, iar bunica încă 
mai spera că ea se va întoarce cândva pe 
drumul cel bun. Slujba pe care o făcea era 
una de caritate, ea lucrând pentru ajutora-
rea nevoiașilor, pentru ușurarea suferinţelor 
celor în nevoie. Pentru a se perfecţiona cât 
mai bine cu putinţă, tânăra a urmat diferite 
cursuri, printre care a învăţat alfabetul 
surdo-muţilor. Atunci când era solicitată, 
ea îi însoţea pe aceștia la diferite întruniri, 
servindu-le ca „translator”. 
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Într-o zi, un cuplu de surdo-muţi a 
solicitat-o să-i însoţească în sâmbăta care 
urma, într-un loc anume. Tânăra a răspuns 
binevoitoare cererii lor și, spre surprinde-
rea ei, locul unde trebuia să fie cu ei era 
chiar biserica reformistă, care se afla lângă 
locuinţa părinţilor ei. A mers aici cu scopul 
de a-și practica meseria, așa cum făcea de 
obicei. Ţinuta ei nu era una de biserică, to-
tuși ea a fost nevoită să se așeze undeva în 
spatele vorbitorului pentru a se afla într-o 
zonă accesibilă privirii clienţilor săi. 

Dumnezeu a lucrat în mod minunat 
și mesajul din acea zi i-a atins inima 
tinerei „translatoare”. Din acel moment 
ea a început să-și amintească povestirile 
bunicii și încet-încet a devenit interesată 
de cunoașterea adevărului. 

Cuplul de surdo-muţi nu a mai 
solicitat-o să-i însoţească la biserică, dar 
ea a mers în continuare cu regularitate, 
alegând în cele din urmă să se înscrie la 
clasa de botez. A făcut schimbări radicale 
în viaţa sa, rezolvându-și problema Saba-
tului în cadrul slujbei pe care o practica, 
înlocuindu-și întreaga garderobă cu haine 
potrivite pentru o creștină și alte schimbări 
pe care le-a considerat necesare. 

Acum este membră într-una din 
bisericile reformiste din Sao Paulo și 
dedică regulat o parte din timp slujirii 
în cadrul acesteia. Este recunoscătoare 
lui Dumnezeu pentru bunica ei, care n-a 
încetat să se roage pentru ea și pentru 
toate rudelor apropiate care au făcut 
același lucru. 

Experienţa 
convertirii ei 
este o mărtu-
rie că Dumne-
zeu are multe 
căi pentru 
salvarea co-
piilor Săi, iar 
pentru părinţii 
ai căror copii 
s-au depărtat 
de Dumnezeu, 
întâmpla-
rea aceasta 
constituie o 
încurajare, 
demnă de luat 
în considerare.
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Motto: „Cercetaţi  Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veșnică, dar 
tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39)

Descoperind  
iubirea lui Dumnezeu

Pentru orice descoperire, în orice 
domeniu de activitate, este 
nevoie de cercetare. Dacă nu  

 cercetezi, atunci nu ai cum să 
descoperi, la fel este și cu Dumnezeu. Este 
adevărat ca Îl poţi găsi pe Dumnezeu în 
natură, în creaţia mâinilor Sale, însă Dum-
nezeu ni se descoperă  în Cuvântul Său, 
Biblia. Sunt mulţi care citesc Biblia, însă 
puţini o studiază; dacă nu o cercetezi ea 
nu va fi decât o altă carte din multe altele, 
o carte de istorie, dar care nu îţi va oferi 
viaţă.  Cu toţii știm că atunci când sapi o 
fântână trebuie să sapi adânc pentru a 
ajunge la izvorul de apă subteran, nu va fi 
de ajuns o săpătură superficială.  La fel și 
este și cu studierea Cuvântului lui Dumne-
zeu: bogăţia  și dulceaţa lui o vei simţi doar 
după ce vei săpa adânc pentru a ajunge la 
izvorul nesecat. 

Într-o zi, când cerceta cărţile din biblio-
teca universităţii (probabil cea din Erfurt), 
Luther a descoperit o Biblie latină. El nu 
mai văzuse până atunci o Biblie și nu știa 

de existenţa ei, auzise doar părţi din Evan-
ghelii și credea că acelea alcătuiau toată 
Biblia. Cu uimire el citea cuvintele vieţii 
exclamând: „O, dacă mi-ar da Dumnezeu 
o  astfel de carte!” 1  

Mulţi au pus intrarea lui Luther în mă-
năstire pe seama unor boli grave, a unui 
accident, a spaimei provocate de ciumă și 
a unui jurământ pe care l-a făcut când era 
să fie lovit de un trăsnet între Erfurt și satul 
Stotternheim, însă acestea au fost probabil 
pentru a învinge obiecţiile tatălui său. În 
această decizie era mai mult decât atât, era 
o căutare după mântuire, „Neliniștea tot 
mai mare legată de mântuire, atât de tipică 
pentru Europa sfârșitului de Evul Mediu, 
l-a adus pe Luther la mănăstire.”2 Însă 
intrarea  în mănăstire nu a stins neliniștea  
spirituală din inima lui, ci a intensificat-o, 
el negăsind acolo ceea ce răspundea 
nevoilor sufletului său, ci doar o serie de 
forme reci și reguli stricte, menite să aducă 
prin respectarea lor mântuirea și pacea 
sufletească. Luther a intrat acolo cu inima 

de Laura Gheorghinoiu

 Martin Luther partea a II-a
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deschisă pentru a găsi pacea, însă nu a 
putut-o găsi în acele forme reci, deși era 
un călugăr model.  Mai târziu el declara: 
„Da, într-adevăr, am fost un călugăr pios. 
Și am respectat cu atâta stricteţe regulile, 
încât pot să spun că dacă un călugăr ar fi 
ajuns vreodată în cer datorită vieţii sale 
monahale, eu aș fi ajuns cu siguranţă 
acolo. Numai că jocul ar mai fi durat câtva 
timp, iar eu aș fi murit de atâta priveghi, 
de rugăciuni, de lecturi și de alte munci…. 
Dacă mângâierea lui Hristos, prin Evan-
ghelie,  nu mi-ar fi ușurat viaţa , n-aș fi trăit 
nici doi ani, într-atât mă simţeam crucificat 
și fugeam de furia divină.” 3

Nu omitea niciun sacrificiu prin care ar 
fi putut ajunge să fie aprobat de Dum-
nezeu. Învăţătura primită la mănăstire, 
doctrina însușită din cărţile doctorilor, 

care apăreau ca magiștri ai vieţii creștine, 
sfaturile și îndemnurile duhovnicilor, 
operele de artă din capele, îi vorbeau lui 
Luther despre un Dumnezeu  aspru, ne-
cruţător, care nota păcatele pentru ca apoi 
să le arunce în faţă pentru ca cel păcătos 
să le ispășească.  În 1537 Luther scria: 
„Nu credeam în Hristos, dar Îl luam drept  
judecător sever și cumplit, așa cum este 
pictat deasupra curcubeului”, iar în 1539: 
„Ce des m-a speriat numele lui Isus!... Aș fi 
preferat să-l aud pe cel al diavolului, fiind-
că eram convins că va trebui să fac multe 
fapte bune până ce, datorită lor, Hristos 
îmi va deveni favorabil și deci prieten.” 4  
Intrat la mănăstire el a găsit doar teroare 
și îndoială.

Deși depunea mari eforturi, sufletul 
lui era tot împovărat, și a ajuns, în cele 
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din urmă, la disperare.  Însă Dumnezeu 
îi  cunoștea inima, cunoștea dorinţa lui de 
a găsi pacea și mântuirea. Dumnezeu nu 
lasă niciodată un suflet împovărat, care 
dorește eliberarea, în propria putere, ci îl 
ajută. La fel s-a întâmplat cu Luther. Când 
totul părea pierdut, Dumnezeu l-a trimis 
pe Staupitz, vicarul general al augustinilor 
din Germania, care a luminat mintea lui 
Luther și i-a îndreptat privirea la Hristos, 
Mântuitorul iertător de păcate. Acesta îl 
îndemna: „În loc să te chinuiești din cauza 
păcatelor tale, aruncă-te în braţele Răs-
cumpărătorului. Încrede-te în El, în nepri-
hănirea vieţii Lui, în ispășirea prin moartea 
Lui… Ascultă de Fiul lui Dumnezeu. El S-a 
făcut om ca să-ţi asigure favoarea divină. 
Iubește-L pe El care te-a iubit mai întâi. ” 5

Fiecare clipă era folosită la maxim și, 
ori de câte ori putea, studia, lipsindu-se 
de somn și regretând chiar și timpul în 
care își mânca hrana lui sărăcăcioasă. 
Descoperise o Biblie legată cu lanţul de 
peretele mânăstirii și deseori se retrăgea 
acolo pentru a studia.  În 1510 Luther a 
vizitat Roma cu niște treburi ale ordinu-
lui.  „O speranţă imensă îi dădea aripi. Se 
ducea, el, un pelerin pios, către cetatea 
marilor pelerinaje, la Roma Martirilor, 
centru al creștinătăţii, patrie comună a 
fidelilor, augustă reședinţă a vicarului 
lui Dumnezeu.” 6 Când a zărit  Roma, a 
exclamat plin de emoţie: „Sfântă Romă, te 
salut.” Însă ceea  ce a găsit acolo l-a dez-
amăgit. A găsit o Romă a familiei Borgia, 
devenită de curând Roma papei Iuliu. A 

văzut nelegiuirea clericilor, a auzit glume 
indecente din gura prelaţilor, a întâlnit 
risipă și destrăbălare.  Mai târziu scria: 
„Nimeni nu își poate închipui, ce păcate și 
fapte infame sunt comise la Roma; trebuie 
văzute și auzite pentru a fi crezute. Astfel 
este obiceiul să se spună: „Dacă există un 
iad, Roma este clădită pe el,” ea este un 
abis de unde ies tot felul de păcate.” 7 

Recent papa făgăduise o indulgenţă 
tuturor acelora care urcau în genunchi scara 
lui Pilat, pe care se spunea că coborâse 
Hristos, după ce fusese judecat de Pilat, și 
care fusese adusă de la Ierusalim la Roma 
printr-o minune. Într-una din zilele șederii 
sale la Roma, Luther urca plin de evlavie 
aceste trepte când a auzit deodată o voce 
ca de tunet care i-a spus: „Cel neprihănit va 
trăi prin credinţă.” (Romani 1:17). A sărit 
în picioare și a plecat de acolo. Acest text a 
rămas tot timpul în mintea lui și i-a condus 
pașii. Acum a văzut el mai bine greșeala de 
a te încrede în fapte bune pentru a obţine 
mântuirea și a înţeles necesitatea încrederii 
statornice în meritele lui Hristos. „Mănăs-
tirea și Roma îl transformaseră pe Luther 
în luteran încă din 1511.” 8  Întors de la 
Roma, Luther și-a reluat în liniște viaţa de 
meditaţie, de rugăciune, de învăţătură și de 
predică. I s-a oferit catedra de la Univer-
sitatea din Wittenberg și în 4 octombrie 
1512 și-a luat licenţa în teologie, iar pe 19 a 
devenit doctor în teologie și și-a inaugurat 
funcţiile profesorale cu două cursuri, unul 
despre Psalmii și celălalt despre Epistola 
către Romani. 
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Îndrumat de Staupitz, Luther a studiat 
în profunzime Scriptura. Și acolo a găsit el 
soluţia problemei mântuirii, care îl chinuise 
un timp îndelungat și care îl secătuise de 
puteri. Soluţia era redusă, așa cum spunea 
Apostolul Pavel, în Epistola către Romani 
la o formulă simplă: „Cel neprihănit va trăi 
prin credinţă”. A înţeles că nu era nevoie de 
faptele noastre bune pentru a obţine mân-
tuirea,  a înţeles că: „… toate faptele noastre 
bune sunt ca o haină mânjită…” (Isaia 
64:6).  În Wittemberg el avea ocazia de a se 
consacra și mai mult studiului Scripturii și a 
făcut un vot solemn de a studia cu grijă și de 
a predica cu credincioșie în toate zilele vieţii 
sale Cuvântul lui Dumnezeu și nu părerile 
și  doctrinele papilor. El a declarat hotărât că 
niciun creștin nu trebuie să primească alte 
doctrine decât acelea care se întemeiază pe 
autoritatea Sfintelor Scripturi. Întreaga lui 
viaţă s-a bazat pe principiul „Sola Scriptura”.

El aducea oamenilor împovăraţi o 
nouă speranţă; le aducea vestea despre 
iubirea unui Mântuitor, asigurarea iertării 
și păcii  prin sângele Său ispășitor.  În Wit-
temberg a fost aprinsă o lumină, care avea 
să strălucească și să crească până la sfâr-
șitul timpului. Reforma începută  la Wit-
temberg nu s-a încheiat odată cu dispariţia 
lui Luther și nu se va încheia până va veni 
Domnul. Acea lumină trebuie să crească 
și să strălucească în fiecare dintre noi. 
Când și-a început lucrarea de Reformă, 
Luther era tânăr, însă Dumnezeu a lucrat 
prin el într-un mod minunat și la fel vrea 
să lucreze și în tine, dacă îi permiţi acest 

lucru. Roagă-te și cercetează  Scriptura și 
acolo vei descoperi  iubirea lui Dumnezeu, 
vei descoperi  putere și pace. Dacă ești și 
tu prins într-un formalism rece, dacă simţi 
că povara sufletului tău este prea grea, 
atunci nu mai căuta eliberare la oameni, în 
faptele bune pe care poţi să le faci sau în 
formalismul rece,  care te subjugă. Aleargă 
la Isus și El te va elibera. El îţi va lua povara 
grea și îţi va aduce pacea. Mori împreună 
cu Hristos, și trăiește prin El. Lasă-L pe El 
să îţi conducă viaţa și atunci nu vor mai 
exista „accidente”. Iubește-L, pentru că El 
te-a iubit mai întâi.

1 White, G. Ellen, Marea Luptă, Editura Păzitorul 
Adevărului, Făgăraș, 2002, pg. 119

 2 Mullett, Michael, Luther, Editura Artemis, Bucu-
rești , 1994, pg. 35

3 Febvre, Lucien, Martin Luther, un destin,  Editura 
Corint, București, pg. 16

4 Ibidem, pg. 16
5  White, G. Ellen, Marea Luptă, Editura Păzitorul 

Adevărului, Făgăraș, 2002, pg. 120
6  Febvre, Lucien, Martin Luther, un destin,  Editura 

Corint, București, pg. 17
7  White, G. Ellen, Marea Luptă, Editura Păzitorul 

Adevărului, Făgăraș, 2002, pg. 122
8  Febvre, Lucien, Martin Luther, un 

destin,  Editura Corint, București, 
pg. 18
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Vă oferim buletinul de știri spiri-
tuale în legătură cu evenimentul 
plăcut și mult așteptat de cei mici, 

Tabăra pentru copii, care s-a desfășurat cu 
ajutorul lui Dumnezeu, în perioada 20-22 
decembrie 2015, la sediul Conferinţei 
Muntenia, Bucov. Cu adevărat a fost o 
biruinţă și un pas înainte pentru astfel de 
sărbători ale copiilor; și putem să ne aso-
ciem împreună cu profetul Samuel, luând 
o piatră și stabilind-o la Bucov, spunând 
„Eben-Ezer”, Domnul ne-a ajutat până aici. 

Tabăra a fost organizată de Departa-
mentul de Tineret al Conferinţei Munte-
nia, purtând genericul „Roagă-te și tu”, 
sugerând lucrarea de consacrare și comu-
niune cu Dumnezeu. Programul taberei 

 Tabăra de copii 
„Roagă-te și tu!” 

s-a desfășurat în colaborare cu Centrul 
Educaţional „Mereu copii” din localitatea 
Bran, reprezentanţii căruia s-au implicat 
cu multă pasiune și profesionalism, du-
când la bun sfârșit lucrarea deloc ușoară 
cu copiii. Pentru o bună desfășurare a 
taberei, copiii au fost împărţiţi pe grupe în 
funcţie de vârstă, fiecare grupă primind un 
nume sugestiv, astfel: grupa 1 (ucenicii), 
grupa 2 (prietenii), grupa 3 (fulger), și 
grupa 4 (profunzii). 

Deși copiii care au participat la tabără 
proveneau din diferite confesiuni, totuși 
putem vorbi despre armonie, respect și 
disponibilitatea de a învăţa lucruri noi și 
benefice. Receptivitatea și atenţia lor au 
fost deosebit de marcante. Au avut ocazia 
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de a scrie diferite motive pentru rugăciu-
ne, izvorâte din inima lor, și li s-a oferit 
prilejul de a se ruga în același timp pentru 
ele, demonstrând altruismul și împreuna 
simţire cu semenii. 

Vă prezint câteva exemple de motiva-
ţii: „Doresc ca toţi copiii din această tabăra 
să fie veseli” , „vreau să-mi fac prieteni”, 
„vreau ca tati să-L cunoască pe Domnul 
Isus”, „mă rog pentru bunicii mei, ca să 
fie sănătoși”, „mă rog pentru sănătate”, 
„înţelepciune”, „să fiu mai bună” etc. 

Esenţa învăţăturilor spirituale s-a 
scos din câteva pilde ale Domnului Isus, 
sugestive genericului, și din care s-au 
conturat diferite activităţi recreative, în 
care copiii s-au implicat cu multă bucurie 

și entuziasm. În urma atelierelor de lucru, 
s-a format o veritabilă expoziţie plină de 
culoare și formă, sugerând impresionante 
opere de artă. 

Credem că evenimentul și-a atins 
scopul. Copiii au fost fericiţi, mulţumiţi și 
foarte încântaţi. Seminţele au fost semă-
nate și udate, iar acum așteptăm ca bunul 
Dumnezeu să-și facă partea Sa de creștere. 

Care credeţi că era întrebarea frecven-
tă din partea micilor participanţi? „Când va 
fi următoarea tabără?” 

În concluzie, vreau să închei cu aceste 
gânduri:  Copiii au învăţat ca niște ucenici, 
s-au comportat ca niște prieteni, au 
acţionat ca fulgerul, și au interacţionat cu 
profunzime.
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Departamentul de tineret al Uniu-
nii Române AZSMR a organizat, 
în perioada 24-28 decembrie 

2015, o tabără de tineret la Campusul 
bisericii noastre din Porumbacu. 

Desfășurată sub genericul „Chemă-
rile inimii”,  întrunirea a avut ca subiecte 
de dezbatere modurile în care Dumnezeu 
face apel la inimile noastre, mesajele 
transmise fiind următoarele: „Globul 
de spumă” (Corneliu Barbu), „Clubul 
destinelor” (Beni Chirilă), „Vino la Mine!” 
(Ozren Burisa), „Vino, ce dacă-i furtună!” 
(Emil Barbu). 

Tabără de tineret la Campus
Fratele Davi Paes Silva, care a fost pre-

zent  în România pentru a preda elevilor 
de la școala misionară, a prezentat două 
subiecte: „Slava crucii” și „Cel neprihănit 
va trăi prin credinţă”. 

Ziua de duminică a fost destinată 
unei drumeţii, tinerii având posibilitatea 
să se bucure în mijlocul naturii, într-o 
excursie ce a inclus o drumeţie la Bâlea 
Cascadă.  Duminică seara, fr. Radu Ioniţă 
a iniţiat o discuţie intitulată „Ultima pi-
cătură”, tinerii fiind invitaţi să colaboreze 
pentru dezbaterea acestui subiect. Tabăra 
s-a încheiat luni, 28 decembrie 2015, 
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ultima prezentare fiind „Premiul chemării 
cerești” (Ghiţă Ulici). 

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru 
ocazia de a ne reuni în astfel de întruniri 
și-L rugăm ca El să ne dea nu doar bucuria 
părtășiei unii cu alţii, ci și beneficiile 
învăţăturilor divine primite cu astfel de 
ocazii, împreună cu impresiile Duhului 
lui Dumnezeu pentru inimile noastre, ale 
fiecărui participant.
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Departamentul de tineret al Conferinţei Moldova, a organizat în perioada 3-7 
ianuarie 2016, o tabără pentru copii sub genericul: „Daniel și prietenii săi”. 
Locul ales pentru această tabără a fost: Slănic Moldova, care se află în partea 

de sud-vest a judeţului Bacău, la limita cu judeţul Covasna, în bazinul râului Slănic (un 
afluent al Trotușului), la poalele Munţilor Nemira din Carpaţii Orientali, la o altitudine 
de circa 530 m, într-o vale înconjurată de păduri de fagi și brazi.

În această perioadă copii de la tabără au avut un program plin de activităţi în care 
au putut să se apropie mai mult de Dumnezeu și de natură. Nu au lipsit momentele sur-
priză adorate de copii, chestionare, rebusuri, teme biblice, dar și premiile oferite pentru 
munca depusă. După minunatul timp petrecut împreună copiii au rămas cu o impresie 
plăcută și au dorit ca tabăra să mai dureze câteva zile. S-a mers și la Salina - Târgu Ocna, 
locul care a adus zâmbete pe faţa celor mici, căci aici au putut să respire aerul curat al 
sării, care te pătrundea până în adâncul plămânilor.

Tabără 
pentru 

copii  
– Conferinţa 

Moldova
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C  ând ai avut prima dată un telefon 
fără fir? Sunt sigură că ai răspunsul.  
   Dar te-ai întrebat vreodată cum 

de telefonul tău sună? Cum reușești să vor-
bești cu prietenii tăi, deși staţi în locuri diferi-
te? Ei bine, am răspunsul: UNDELE RADIO. 
Chiar acum, în jurul tău, cu diferite frecvenţe. 
Le vezi? Acum am o altă întrebare: dacă nu le 
vezi, ele există? Sigur că există, altfel telefonul 
nu ar fi funcţional.

Dumnezeu există deși nu-L vedem. Iar 
noi suntem creaturile Sale. „Tu mi-ai întocmit 
rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei 
mele.” (Psalmii 139:13)

Denis este un băiat care se confrunta cu 
gândul existenţei lui Dumnezeu. Familia lui 
este formată din el și mămica lui. Tatăl lipseș-
te, totuși mama s-a îngrijit să umple această 
lipsă cu multă dragoste și duioșie. Mama lui 
Denis este creștină și îi spunea mereu poves-
tioare care confirmau prezenţa lui Dumne-
zeu. Deseori îi spunea povestirea cu David, 
un simplu tinerel ciobănaș care, deși urma să 
ducă o luptă cu un uriaș de peste 2,50 metri 
(imaginaţi-vă că prin comparaţie David era 
un pitic), nu s-a temut. A pornit la luptă, a stat 
faţă în faţă cu Goliat, dar nu s-a temut, nu a 
dat înapoi. Știa că Cineva Nevăzut este cu el.

Denis era uimit, dar încă nu înţelegea cu 
adevărat. Până într-o zi, când, împreună cu 
mama sa, merge în vizită la mătușa sa (Tia, 
cum îi spunea Denis). Iau autobuzul și ajung 

la destinaţie. Ajunși acolo Denis realizează 
că telefonul îi lipsește. Inima a început să îi 
bată mai tare, gândindu-se că mama se va 
supăra pe el. Își frământa mâinile, neștiind 
ce să facă, iar atunci îi vine în gând să se 
roage. „Cum să vorbesc cu Cineva care este 
sau nu real”, se întrebă el. Totuși se roagă: 
„Doamne, vreau să cred în Tine nu pentru 
că mama mea crede. Arată-mi că exiști! Și 
dacă este posibil, ajută-mă să îmi recuperez 
telefonul.” După aproximativ 3 ore, cei doi 
pornesc spre casă. Așteptând autobuzul, 
Denis se întreba cum să îi spună mamei că 
a pierdut telefonul. În timp ce mama plătea 
biletele șoferului, Denis căuta un loc liber. 
Și a găsit unul singur. Era exact același loc 
pe care îl ocupase și la venire. A vrut să se 
așeze pe scaun, dar s-a oprit plin de uimire 
deoarece pe acel scaun era un telefon. Da! 
Era chiar telefonul lui. Autobuzul făcuse mai 
multe curse în timpul șederii lor la Tia, totuși 
nimeni nu furase telefonul. Chiar nimeni!

Denis s-a umplut de bucurie pentru că 
și-a recuperat telefonul. Dar bucuria era și mai 
mare pentru că avusese propria experienţă 
cu Dumnezeu. Și-a dat seama că Dumnezeu 
îl însoţește permanent și că, deși nu este o 
persoană atât de importantă precum era 
David, a ascultat rugăciunea lui și i-a rezolvat 
problema. Acum a aflat că Dumnezeu există și 
Îl cunoștea personal. A învăţat că Dumnezeu 
ascultă chiar și rugăciunea unui copilaș.

de Adelina Rafailă

Ai încredere, 
exista!-
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ISSN 1223-8872

Găsește versetul și completează cuvintele lipsă. 
Cuvintele lipsă se ascund, de asemenea, între literele 

 amestecate din careu (pe linii, coloane, diagonale,  

în orice sens posibil). Caută-le!

________ pe care ________ să fie ________, 
și ________ căile să fie ________:
nu te ________ nici la ________, 

nici la ________ și ________-te de ________.
(Proverbele 4:26-27)

de Adelina Rafailă


