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Editorial

A          u trecut şi lunile de vară…! Pen-
tru unii mai repede, pentru al-
ţii mai greu…! E toamnă iar şi 

iată că a sosit din nou timpul recoltei, 
dar şi vremea căderii frunzelor…

Ne uităm în urmă la vara care a tre-
cut atât de repede, la zilele cu vreme 
însorită şi căldură şi parcă s-au dus fără 
să ne dăm seama când.

Toamna este un început şi un sfâr-
şit. Dacă ne gândim la agricultorul care 
încă din primăvară s-a pregătit ca să 
obţină o recoltă îmbelşugată, pentru 
el, toamna înseamnă un timp al ulti-
mului efort depus pentru a-şi încheia 
lucrarea. Dacă ne gândim însă la elevul 
care abia a început încă un an nou de 
studii, pentru el, toamna reprezintă 
primul pas făcut pe un drum necunos-
cut ce trebuie parcurs.

Dar pentru noi, ce reprezintă 
toamna? 

Fie că ne aflăm la începutul sau  
la sfârşitul unei experienţe de viaţă, 
toamna ar trebui să fie un timp al mari-
lor întrebări, al unei priviri retrospecti-

ve, al unei revizuiri a trecutului şi al fă-
uririi de perspective, de planuri pentru 
viitor.

A mai trecut o vară; s-au mai adu-
nat amintiri, am primit mai mult din 
belşugul binecuvântărilor, am trecut 
poate prin eşecuri sau încercări şi ne-
cazuri…

Şi acum iată că a venit vremea 
strângerii recoltei pentru cei ce au tru-
dit toată vara şi vremea marilor hotă-
râri pentru cei care au planuri mari 
pentru viitor! 

Să ne gândim însă, puţin, la roadele 
ce trebuie culese. Poate că am muncit 
din greu pentru a absolvi o şcoală, pen-
tru a găsi un loc de muncă sau pentru a 
fi de ajutor celor din jur… şi probabil 
că sperăm să obţinem rezultatele dori-
te, acum când este timpul potrivit pen-
tru cules.

Da! Este adevărat! Însă ne-am gân-
dit vreodată că roadele ar putea fi altele 
decât ne aşteptăm noi? Sau că uneori e 
mai bine pentru noi ca „viţa să nu dea 
niciun rod”?

         E toamnă...
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Poate ne întrebăm cum este posibil 
aşa ceva dacă noi am făcut tot ceea ce 
depinde de noi în vederea obţinerii 
succesului. Dar să ne amintim că une-
ori planurile noastre nu coincid cu pla-
nurile Creatorului nostru iubitor. Şi 
dacă El ne vrea binele, de ce să nu lă-
săm în seama Lui rezultatele muncii 
noastre? El are timpul Său de cules 
roade şi tot El poate face ca o recoltă 
îmbelşugată să fie strânsă acolo unde 
speranţele sunt minime.

„Căci chiar dacă smochinul nu va 
înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul 
măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor 

da hrană, oile vor pieri din staule şi nu 
vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi 
bucura în Domnul, mă voi bucura în 
Dumnezeul mântuirii mele! Domnul 
Dumnezeul meu este tăria mea; El îmi 
face picioarele ca ale cerbilor şi mă face 
să merg pe înălţimile mele.” (Habacuc 
3:17-19).

Simţim că roadele întârzie să apară 
şi că răspunsul la rugăciuni nu ne este 
dat? Să nu ne temem! Paşii noştri sunt 
conduşi pe înălţimi de Însuşi Dumne-
zeul mântuirii, aşa că avem siguranţa 
biruinţei!

Gabriela Răileanu

Dacă iarna vine, e oare 
primăvara departe?

Dacă vei trăi în conformitate cu natura nu vei fi 
niciodată sărac; dacă vei trăi în conformitate  

cu părerile, nu vei fi niciodată bogat.

S-o luăm de la capăt, natura face aceasta  
în fiecare an.

Toamna este a doua primăvară,  
când fiecare frunză este o floare.
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Un vechi proverb românesc afir-
mă: „Spune-mi cu cine te îm-
prieteneşti ca să-ţi spun cine 

eşti.” Cred că fiecare dintre noi am 
experimentat atât bucuria  şi binecu-
vântarea adevăratelor prietenii, cât şi 
dezamăgirea acelora pe care i-am con-
siderat prieteni şi care ne-au înşelat. De 
multe ori atunci când trăim trădarea 
din partea acelora pe care i-am dorit 
sau considerat prieteni căutăm să ne 
găsim refugiul în izolare şi singurătate, 
dar Dumnezeu nu gândeşte în aceiaşi 
termeni. Am fost creaţi pentru comu-
nicare, pentru a fi sociabili, pentru a ne 
bucura de compania acelora ce pose-
dă aceeaşi condiţie ca şi a noastră: “Şi 

Dumnezeu a zis: ‘Nu este bine ca omul 
să fie singur… (Genesa 2:18). Omul nu 
a fost creat pentru a trăi în singurătate; 
el trebuia să fie o fiinţă socială. Oricât 
de minunate ar fi fost priveliştile Ede-
nului şi oricât de plăcută ar fi fost şede-
rea în această grădină, acestea nu ar fi 
reuşit să-l facă fericit cu adevărat, dacă 
ar fi fost lipsit de tovărăşie. Nici chiar 
compania îngerilor nu ar fi putut satis-
face dorinţa sa după împreună simţire 
şi prietenie. Pe atunci, încă nu exista 
nici o altă fiinţă de aceeaşi natură cu el, 
care să-l iubească şi pe care să o poată 
iubi.”  P.P. pag. 46 (1890).

Dar nu la acest aspect al relaţiilor 
vreau să mă opresc în această meditaţie, 

Prieteniile 

       si caracterul
,
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ci m-am gândit că dacă aşa importante 
sunt prieteniile şi tovărăşiile încât va-
loarea caracterului se poate judeca în 
funcţie de prietenii pe care ţi-i faci, care 
ar trebui să fie criteriile pe care să le ur-
mezi atunci când decizi că o persoană 
va fi sau nu prietenă cu tine. Cum nu 
poţi să cunoşti inima niciunui om cu 
adevărat nici măcar pe a ta, şi cum nu-
mai Dumnezeu este acela care cunoaşte 
chiar şi gândurile ascunse ale omului 
m-am gândit că numai El poate să ofere 
exemple de prietenie veritabilă.

Şi deschizând Scriptura am găsit 
dezvăluirea uneia dintre cele mai fru-
moase poveşti de prietenie care au pu-
tut exista vreodată (şi nu mă refer 
acum la prietenia dintre Dumnezeu şi 

om, ci chiar în lumea aceasta plină de 
egoism şi răutate pot exista inimi care 
să iubească necondiţionat.)

- De cele mai multe ori inima fi-
rească îşi alege ca tovarăşi pe cei care  
ocupă aceleaşi poziţii sociale sau dacă 
se poate şi superioare pentru a spori 
astfel stima de sine şi valoarea în faţa 
celorlalţi.

- Un alt criteriu pe care îl urmează 
oamenii comuni atunci când se împri-
etenesc este acela al urmăririi unor 
avantaje. Dacă în urma prieteniei reu-
şesc să-şi îndeplinească scopurile, pri-
etenia merită continuată, altfel caută 
alta mai avantajoasă.

- Se întâmplă adesea să nu avem în-
credere în aceia care doresc o prietenie 

6
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cu noi. Atunci suntem tentaţi să aflăm 
şi părerea altora despre această persoa-
nă, în loc să mergem să aflăm părerea 
Domnului dacă suntem de acord cu 
ideea de mai sus şi anume că numai 
Dumnezeu este Cel care cunoaşte cu 
adevărat adâncul inimilor noastre.

Relaţia de prietenie la care vreau să 
mă refer este una cu totul specială pen-
tru că ea nu se aliniază niciunuia dintre 
aceste criterii obişnuite.

În primul rând cei doi prieteni aveau 
poziţii sociale diferite: unul era prinţ şi 
celălalt păstor sau aşa cum spunem noi 
uneori cu sens peiorativ – cioban. 

În al doilea rând nu păstorul este 
cel care caută sau cere prietenia prin-
ţului căci atunci am fi putut spune că 
această prietenie ascundea în spatele ei 
realizarea unor avantaje, ci prinţul este 
cel care face primul pas: „ Şi de atunci 
sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul 
lui David şi Ionatan l-a iubit ca pe su-
fletul din el.”(1 Samuel 18:1)

Mai mult: adevăratul prieten nu ca-
ută să primească ceva, să se aleagă cu 
ceva de pe urma prieteniei, ci este cel 
care ştie să ofere: „ Ionatan…a scos 
mantaua pe care o purta ca s-o dea lui 
David; şi i-a dat hainele sale, chiar sa-
bia, arcul şi încingătoarea lui.” (1 Sa-
muel 18: 4). Ce mă impresionează aici 
este că nu i-a oferit ceva ce nu-i trebuia 
sau nu-i plăcea, ci i-a dat chiar lucrurile 
sale. A scos mantaua care era pe el - 
mantaua prinţului - şi a aşezat-o pe 
spatele păstorului. A luat sabia sa cu 

mâner de aur şi a înlocuit praştia păs-
torului. Ba mai mult îi dă şi arcul şi ră-
mâne dezarmat şi dezgolit, dar fericit 
de prietenia pe care o câştigase.

Un ultim aspect al acestei fascinan-
te relaţii la care vreau să mă refer este 
că Ionatan nu a căutat şi nu a ascultat 
părerea niciunui om cu privire la prie-
tenia sa cu David în ciuda faptului că 
tatăl său îi impune destul de autoritar 
ruperea acestei relaţii înjositoare: 
„Atunci Saul s-a aprins de mânie îm-
potriva lui Ionatan şi i-a zis: Fiu rău şi 
neascultător, nu ştiu eu că ţi-ai luat ca 
prieten pe fiul lui Isai spre ruşinea ta şi 
spre ruşinea mamei tale?” (1 Samuel 
20: 30) Această atitudine a lui Saul nu 
clatină hotărârea lui Ionatan de a ră-
mâne pritenul fidel al lui David pentru 
că în spatele profesiei pe care o avea, şi 
dincolo de exteriorul său neizbitor Io-
natan citea adevăratul caracter.  Şi Io-
natan a preferat mai degrabă prietenia 
sinceră a lui David care aducea mângâ-
iere şi încurajare sufletului său decât 
favoarea şi promisiunile tatălui său. 

Şi caracterul lui Ionatan a fost dife-
rit de caracterul tatălui său pentru că în 
timp ce Saul îşi apropia pe aceia care-l 
încurajau în cultivarea dorinţelor sale 
de răzbunare şi invidie, Ionatan alege 
compania aceluia care-i liniştea sufle-
tul prin cântecele şi meditaţiile sale 
adorabile ce-i lega mai mult unul de 
altul şi de Dumnezeu. Una dintre cele 
mai frumoase piese compuse de David 
este acea cântare de jale izvorâtă din 
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durerea provocată de moartea lui Io-
natan: „Durerea lui David pricinuită 
de moartea lui Saul era sinceră şi adân-
că, făcând dovada generozităţii unei 
naturi nobile. El n-a tresăltat din cauza 
căderii inamicului său. Moartea făcuse 
să se şteargă amintirea neîncrederii şi 
cruzimii lui Saul şi acum nimic nu-i 
mai venea în minte din viaţa lui decât 
ce era nobil şi impunător. Numele lui 
Saul era legat de acela al lui Ionatan, a 
cărui prietenie fusese atât de sinceră şi 
neegoistă.

Cântarea prin care David şi-a ex-
primat sentimentele inimii a ajuns o 
comoară a naţiunii sale şi a poporului 
lui Dumnezeu din toate veacurile ur-
mătoare:

“Fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile 
tale!
Cum au căzut vitejii! ...
Mă doare după tine, frate Ionatane!
Tu erai plăcerea mea;
Dragostea ta pentru mine era minunată:
Mai presus de dragostea femeiască.
Cum au căzut vitejii!
Cum li s-au pierdut armele!” (2 Sam.1:19-
27)( PP. pag.696)

Aş dori să închei acestă meditaţie 
ciclic folosindu-mă tot de o maximă: 
Ataşează-te de aceia care sunt mai buni 
decât tine, dar primeşte lângă tine pe 
aceia pe care la rândul tău îi poţi face 
mai buni.”

Tabita Barbu

Singura cale de a avea un prieten este să fii unul. 

Prietenul nu iubeşte prietenul, ci obiectul prieteniei. 

Un prieten când e om, întrece şi pe-un frate. 

Prietenii de ocazie i-am găsit asemănători  
cu rândunelele, care vin primăvara  
şi pleacă de îndată ce începe frigul. 

O prietenie bazată pe afaceri este mai bună  
decât o afacere bazată pe prietenie. 
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Candela ta  

                 luminează?

Într-o poezie inspirată, creştinul 
este surprins, într-o ilustraţie ale-
gorică, „cu candela în mână”, aş-

teptând revenirea Mirelui. În această 
situaţie el este chemat să facă faţă unei 
provocări din partea tovarăşilor săi de 
veghe: „Ţi s-a stins candela, prietene!” 
Argumentele aduse pentru a demon-
stra starea spirituală favorabilă în care 
se află, reuşesc doar să susţină ideea 
existenţei candelei, a originalităţii 
acesteia, dar nu şi a funcţionalităţii ei. 

M-am aşezat „Pe banca aşteptării” 
şi mi-am pus serios întrebarea: Cande-
la mea luminează? Este ea încă aprovi-
zionată cu untdelemn şi are suficient 
pentru a face faţă chiar unei situaţii ne-
prevăzute de eventuală întârziere?

Este evident că nimeni dintre pă-
mânteni nu poate stabili în dreptul cui-
va dacă acesta are sau nu destule rezer-
ve pentru ca lumina din candela sa să 
rămână aprinsă până la venirea Mire-
lui. Totuşi, în mod personal, şi în lumi-
na Cuvântului lui Dumnezeu, putem 
face o apreciere a modului în care sun-
tem aprovizionaţi cu uleiul harului.

Copil fiind, când am ascultat pen-
tru prima dată istoria celor zece fecioa-
re, am fost impresionată de starea  
deplorabilă a celor cinci numite „ne-
chibzuite”. Mă gândeam că este ne-
drept ca ele să fie lăsate fără ajutor  şi le 
consideram pe cele „înţelepte” ca fiind 
lipsite de milă. Mai târziu, când mama 
a plecat acasă în prima mea zi de şcoală 
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şi am rămas singură, apoi când a trebu-
it să dau – singură – prima lucrare de 
control... şi exemplele pot continua...  
am început să înţeleg că există momen-
te în viaţă în care trebuie să „supravieţu-
ieşti” fără sprijin, bazându-te pe experi-
enţe şi cunoştinţe acumulate. Am văzut 
părinţi disperaţi, care ar fi fost în stare să 
ofere o picătură din viaţa lor pentru cea 
a copiilor, care ar fi dorit să suporte ei 
intervenţiile chirurgicale la care urmau 
să fie supuşi copiii lor, dar ... care erau 
nevoiţi să se resemneze conştientizând 
că lucrul acesta este imposibil. 

Din punct de vedere fizic suntem 
oameni maturi care înţelegem în mare 
măsură realitatea stării de lucruri din 
lumea noastră. Întrebarea este: Avem 
suficientă maturitate spirituală pentru 
a realiza că într-o zi vom fi chemaţi să 
stăm de partea adevărului, „pe proprii-
le noastre picioare”?

Istoria vieţii lui Iosif poate consti-
tui un exemplu concludent în susţine-
rea acestei idei. Rămas orfan de mamă, 
copilul Iosif a beneficiat de o îngrijire 
suplimentară din partea tatălui său. El 
a fost favorizat în comparaţie cu ceilalţi 
fraţi şi se simţea în siguranţă, iubit şi 
ocrotit. A venit însă o zi în care tatăl 
său se afla departe. Nu numai că nu-i 
putea veni în ajutor, că nu putea auzi 
strigătele sale disperate, dar el nu avea 
să afle, pentru un timp îndelungat, nici 
măcar tristul adevăr cu privire la situa-
ţia sa, pentru a mijloci la Dumnezeu 
pentru fiul său. 

Ce l-a susţinut pe Iosif în această 
situaţie? Uleiul din candelă - cunoş-
tinţele acumulate anterior, experienţa 
dobândită în zilele luminoase ale vie-
ţii sale. 

„În situaţia aceasta, gândul i s-a în-
dreptat spre Dumnezeul tatălui său. În 
copilărie, el fusese învăţat să-L iubeas-
că şi să se teamă de El... Iosif credea că 
Dumnezeul părinţilor săi va fi şi Dum-
nezeul lui. Atunci şi acolo el s-a consa-
crat pe deplin lui Dumnezeu şi s-a ru-
gat ca Păzitorul lui Israel să fie cu el în 
ţara exilului său.

Sufletul său a tresăltat când a luat ho-
tărârea supremă de a se dovedi credin-
cios faţă de Dumnezeu - în toate împre-
jurările să se comporte aşa cum se cuvine 
unui supus al Împăratului cerului... Ex-
perienţa unei singure zile fusese punctul 
de cotitură în viaţa lui Iosif. Nenorocirea 
ei îngrozitoare l-a schimbat dintr-un co-
pil răsfăţat, într-un bărbat stăpân pe sine, 
curajos şi serios.” P. P. 214.

Plecaţi din căminul părintesc, câţi 
dintre noi am luat hotărârea solemnă 
de a rămâne credincioşi lui Dumne-
zeu, de a ne comporta în orice împre-
jurare aşa cum se cuvine unui supus al 
Împăratului Cerului? 

Dacă acum, când libertatea ne per-
mite să fim creştini fără a suporta rigo-
rile vreunei legi, alegem să ne ameste-
căm în mulţime, de teama ca identitatea 
noastră să nu fie cunoscută, ne va fi 
mult mai greu, sau imposibil, să-L măr-
turisim pe Hristos în vremuri vitrege. 
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Atunci când 
cedăm un princi-
piu al conduitei 
noastre creştine, pa-
sul următor este ace-
la de a găsi argumen-
te că ceea ce facem 
este cel puţin inofen-
siv. Prietenii noştri, in-

fluenţaţi direct de Satan, vor 
observa lucrul acesta şi ne vor „ajuta” să 
mergem mai departe, depărtându-ne tot 
mai mult de calea cea dreaptă. 

Ce se va întâmpla cu candela per-
sonală, menită să ne lumineze calea 
noastră proprie şi a celor din jur? 

„Aşa că, dacă lumina care este în 
tine este întuneric, cât de mare trebuie 
să fie întunericul acesta!” Matei 6:23.

Candela este aprovizionată de „cei 
doi unşi care stau înaintea Domnului”, 
despre care ştim că reprezintă Vechiul 
şi Noul Testament. 

Cine ne poate spune dacă drumul 
pe care mergem este cel corect? Orici-
ne ştie că există multe drumuri (în în-
ţelesul direct al cuvântului) în lume, şi 
doar parcurgerea unuia va stabili dacă 
este cel pe care ne-am propus să mer-
gem sau ne-am înşelat. 

În sens spiritual este mult prea du-
reros să ajungem la capătul unui drum 
greşit, pentru că viaţa nu ne mai oferă 
o şansă pentru a ne întoarce. 

Există însă un ghid, şi acesta este 
Sfânta  Scriptură, care ne arată clar cele 
două drumuri pe care le putem parcurge 

în viaţă, cu consecinţele inevitabile lega-
te de fiecare alegere şi cu îndemnul plin 
de dragoste de a alege calea cea dreaptă. 

„Credinţa noastră în timpul de faţă 
nu trebuie să se mărginească numai la 
a fi de acord, a consimţi să crezi sau la 
o credinţă în teoria soliei îngerului al 
treilea. Noi trebuie să avem uleiul ha-
rului lui Hristos, care va alimenta can-
dela şi va face ca lumina vieţii să strălu-
cească, arătând calea celor care sunt în 
întuneric.”  9 T. 155.

„Am văzut cum poate fi obţinut 
acest har. Du-te în cămăruţa ta şi acolo, 
singur, roagă-L pe Domnul: “Zideşte 
în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
pune în mine un duh nou şi statornic”. 
Fii stăruitor, fii sincer. Rugăciunea fier-
binte valorează mult. Ca şi Iacov, lup-
tă-te în rugăciune. Agonizează. În 
Ghetsimani, picuri de sânge curgeau 
pe faţa lui Isus.

Şi tu trebuie să faci un efort. Nu-ţi 
părăsi cămăruţa până când nu te simţi 
puternic în Dumnezeu. Apoi veghează 
şi, exact atât timp cât te vei ruga şi vei 
veghea, atât timp îţi vei putea controla 
trăsăturile fireşti, şi harul lui Dumne-
zeu va putea fi prezent în tine.” Solii 
pentru tineret, pag. 132.

Aş vrea ca experienţa aceasta să o 
trăim fiecare dintre noi. 

Este timpul să ne acumulăm ulei în 
candele. Acesta ne va fi singurul ajutor 
în vremurile de strâmtorare care vor 
veni peste lumea aceasta.

  Daniela Picu
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Întreaga noastră existenţă este un 
mister. Toate acţiunile noastre - 
gest, privire, cuvânt - aparent banale, 

poartă în ele sentimentele şi gândurile 
noastre. Cum ne sunt gândurile, aşa ne 
este şi viaţa. Suntem ceea ce gândim.

Oameni fiind, de multe ori ne con-
centrăm atenţia şi eforturile către  ex-
terior – cum să apărem în faţa celor-
lalţi, ce atitudine să adoptăm pentru a 
“poza” bine. Deseori ne limităm la 
aceste aspecte, punând foarte puţin ac-
cent pe gândurile noastre care, în fond, 
sunt cele care ne definesc. De fapt, pu-
ţine momente sunt în viaţa oamenilor 
când aceştia sunt conştienţi de faptul 
că la nivelul gândirii se realizează pro-
iectul acţiunii exterioare. Nenumăra-
tele gânduri sunt cele care alcătuiesc 
istoria nescrisă a unei singure zile, care 

ne construiesc personalitatea, caracte-
rul şi în final destinul. Păcatul vizibil 
este rodul gândurilor latente.

Orice schimbare pe care ne-o dorim 
trebuie produsă mai întâi la nivelul min-
ţii, al gândurilor. Degeaba se încearcă 
diferite metode pentru a-i determina pe 
oameni, în special pe cei tineri, să dove-
dească prin comportament că sunt 
creştini, că Îl cunosc pe Hristos. Dacă 
nu sunt conştienţi de realitatea prezen-
ţei lui Dumnezeu, dacă Hristos nu este 
centrul gândurilor, al  preocupărilor zil-
nice, toate eforturile sunt zadarnice.

Gândurile sunt cunoscute 
doar de Dumnezeu.

“Domnul cunoaşte gândurile omului: 
ştie că sunt deşerte.” Psalm 94:11. Aşadar, 
chiar cele mai înţelepte gânduri umane 

“Ceea ce gândește omul în 
inima lui, aceea este el”.  
(Proverbele 23:7, KJV- engl).

“Seminţele”
faptelor
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n-au nicio valoare înaintea Creatorului. El 
ştie că în natura noastră nu putem gândi 
corect, cu atât mai puţin să facem binele. 
Gândurile bune şi hotărârile curate şi 
sfinte nu vin de la sine. Singurul lucru 
pe care îl putem face este supunerea 
minţii conducerii adevărului, făcând fi-
ecare gând rob ascultării de Hristos. 

“Ştii când stau jos şi când mă scol, şi 
de departe îmi pătrunzi gândul.” (Psal-
mii 139:2). 

Această constatare poate fi îmbucu-
rătoare pentru unii şi destul de nedorită 
pentru alţii. Ne bucurăm când realizăm 
ceva bun şi am dori să ştie cât mai multă 
lume, mai ales atunci când avem o reali-
zare senzaţională şi o facem publică ce-
lor din jurul nostru. Dar în minte se 
nasc deseori gânduri de laudă sau trufie, 
gânduri de lăcomie, de înşelătorie, de 
dorinţa de a păcătui şi atunci gândul 
nostru îl ascundem de cel care va fi vic-
tima acţiunii noastre. Pentru a ascunde 
mai bine, deseori folosim o imagine a 
feţei zâmbitoare, surâzătoare, sugerând 
încredere şi fidelitate. Ceea ce este cu 
adevărat dureros este faptul că această 
strategie păcătoasă încercăm să o folo-
sim şi în relaţia cu Dumnezeu. Caracte-
rul gândurilor îşi lasă amprentele asupra 
sufletului şi afectează relaţia cu Hristos.

Cum reacţionează Dumnezeu la 
astfel de gânduri?

,,Eu pedepsesc faptele şi gândurile 
lor!’’ (Isaia 66:18). Prin urmare, orice 
gând josnic va fi judecat în aceeaşi măsu-
ra ca şi faptele. Ne temem de faptele rele 

şi angajăm deseori un comportament 
moral, dar gândurile nu corespund aces-
tei ţinute morale. Un motiv important 
ni-l dă sursa la care este conectată gândi-
rea noastră. Cu ce alimentăm mintea, 
aceea va produce şi va orienta sensul 
gândirii noastre. Un anumit gen de lite-
ratură, de muzică sau de filme, poate 
genera un mod de gândire pozitiv - con-
structiv, sau negativ - distructiv, compa-
rat nu cu un curent anumit al gândirii 
care este la modă, ci cu aşteptări pe care 
le are Isus de la gândirea noastră. Se în-
cearcă îndepărtarea a tot ce este rău din 
viaţa tinerilor, a lucrurilor exterioare 
care îi despart de Hristos. Dar dacă min-
tea este îndreptată spre El, dacă primul 
şi ultimul gând al fiecărei zile este despre 
Cel ce se află în centrul speranţei noas-
tre veşnice, atunci toate aceste eforturi 
vor fi de prisos. Conversaţiile vor fi no-
bile şi înălţătoare, acţiunile vor avea ca 
scop slava lui Dumnezeu.  

 “Dacă gândurile, obiectivele şi pla-
nurile voastre sunt îndreptate în întregi-
me spre acumularea de lucruri pămân-
teşti, toate preocupările, cercetările şi 
grijile voastre vor fi orientate asupra lu-
mii. Frumuseţile cerului îşi vor pierde 
atracţia... Nu veţi avea timp să vă consa-
craţi studiului Scripturilor şi rugăciunii 
stăruitoare, ca să puteţi scăpa de cursele 
lui Satana.” (RH. 1 sept 1910)

“Să aveţi în voi gândul acesta, 
care era şi în Hristos Isus”(Fil. 2:5) 

Care era gândul dominant al lui Isus? 
„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi 
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Legea Ta este în fundul inimii mele.” 
(Psalmii 40:8)  În Ghetsimani viitorul 
părea întunecat pentru Isus. De trei ori 
s-a cutremurat natura umană a lui Isus 
pentru a accepta viitorul, pe care El în-
suşi îl stabilise cu Tatăl. De trei ori a zis: 
"Nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu, Tată!" 
Aceasta nu este depersonalizare, ci încre-
dere deplină în călăuzirea divină care ştie 
mai bine de ce am eu trebuinţă. “Dom-
nul Hristos a venit pentru a schimba cur-
sul obişnuit al gândurilor şi sentimente-
lor omeneşti.” (1T 196- 1859)

Care este soluţia? 

O minte îndreptată spre El. Te cla-
tini temându-te de ziua de mâine? 
Cumva în sufletul tău sau în jurul tău ai 
început să înalţi un zid ce poate fi un 
sistem de închinare departe de realita-
tea biblică, sau bazat pe puterea ta fi-
nanciară, sau pe cunoştinţele tale vaste 
în diferite domenii? Poate eşti prea 
ocupat de zidirea propriului turn Ba-
bel în gândurile tale. 

Iată cum lumea poate fi grupată şi 
reprezentată în două categorii de oa-
meni: 

Cei de la turnul Babel, vor prin pu-
teri proprii să ajungă la cer, să fie prote-
jaţi de potop, dar nu ţin cont de făgă-
duinţa lui Dumnezeu materializată în 
curcubeu. 

Cealaltă categorie al cărei expo-
nent este Iacob acceptă scara gata fă-
cută prin care se asigură protecţia divi-
nă de la Isus. Credinţa în El te face să 
vezi îngeri care urcă la cer cu cererile şi 

durerile noastre, iar alţii aducându-ne 
răspunsurile şi rezolvările pregătite 
deja de Tatăl. 

Nu trebuie să construim noi legătu-
ra cu Cerul – a fost realizată deja, cu 
mult înainte de a ne da seama că avem 
nevoie de aceasta. Gândurile bune sunt 
deja pregătite. “Îngăduiţi-i sufletului să 
fie atras şi înălţat către Dumnezeu, pen-
tru ca El să ne poată învălui într-o atmo-
sferă cerească. Noi putem rămâne atât 
de aproape de Dumnezeu, încât, în ori-
ce ispită neaşteptată, gândurile noastre 
se vor îndrepta în mod instinctiv spre 
El, aşa cum floarea se îndreaptă spre 
soare.” - (S.C. 99,100 - 1892) 

Viaţa ta de azi este rezultatul gân-
durilor tale de ieri, iar ce vei deveni 
mâine se poate vedea din gândurile 
tale de azi. 

Care este secretul pentru ca gându-
rile şi dorinţele să fie în armonie cu 
Hristos? „Noi răsturnăm izvodirile 
minţii şi orice înălţime, care se ridică 
împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; 
şi orice gând îl facem rob ascultării de 
Hristos” (2 Corinteni 10:5). 

Supune-ţi fiecare gând Celui care cu-
noaşte cel mai bine traiectoria vieţii tale! 
Puterile nobile ale minţii ţi-au fost date 
de Dumnezeu pentru a le folosi în con-
templarea lucrurilor cereşti. Adevărul 
Lui va sfinţi în întregime trupul, sufletul 
şi spiritul, dacă i se permite aceasta. 

Numai puterea harului poate reali-
za o lucrare atât de vrednică de dorit!

Lavinia Ene
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“Tăria atotputernică a Duhului Sfânt este apărarea oricărui 
suflet zdrobit. Hristos nu va permite ca vreun om care în 
pocăinţă şi credinţă I-a cerut protecţie să treacă sub puterea 
vrăjmaşului. Este adevărat că Satana este o fiinţă puternică; 
însă mulţumim lui Dumnezeu că avem un Mântuitor tare, 
care l-a aruncat pe cel rău din ceruri. Satana este mulţumit 
când preamărim puterea lui. De ce să nu vorbim despre Isus? 
De ce să nu preamărim puterea şi iubirea Sa?

Curcubeul făgăduinţei, care înconjoară tronul de sus, este 
o mărturie veşnică pentru faptul că “atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu născut pen-
tru ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică” 
(Ioan 3:16). Acesta dă 
mărturie Universului 
că Dumnezeu nu-Şi 
va uita niciodată 
copiii în lupta cu 
răul. Pentru noi, el 
este o asigurare că 
vom avea tărie şi 
protecţie atâta timp 
cât însuşi tronul va 
exista.” 
(Divina Vindecare, 94).
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În perioada 9-11 mai 2008 Conferinţa Oltenia a or-
ganizat o tabără de tineret în oraşul Turnu Severin. 

Participanţii au fost în număr de aproximativ 50 de 
persoane. 

Temele prezentate şi discutate cu această ocazie au 
avut ca text cheie versetul din Maleahi 4:6: “El va în-
toarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre 
părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara 
cu blestem!”, subliniindu-se nevoia unei reforme în po-
porul lui Dumnezeu, atât în rândurile tinerilor, cât şi 
între fraţii adulţi sau chiar înaintaţi în vârstă. 

Unitatea rămâne problema vitală, de care depinde 
succesul nostru ca popor şi aceasta se va realiza doar 
prin “întoarcerea inimilor” unii către alţii, indiferent 
cât de diferită este componenţa grupului în care ne-am 
propus să activăm. 

“El va întoarce 

inima părinţi-

lor spre copii, 

şi inima 

copiilor spre 

părinţii lor...” 
      Maleahi 4:6 

Ştiri  -  activ ităţi  -  e venimente

Tabără de tineret - Turnu Severin
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În ultima zi a 
taberei participan-
ţii au avut ocazia 
de a efectua o 
croazieră de patru 
ore pe Dunăre, vi-
zitând câteva 
puncte importan-
te şi atractive din 
punct de vedere 
turistic: Orşova, 
La cazane, Statuia 
cu bustul lui De-
cebal, Tabula Tra-
iana, peşteri). 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de părtăşie şi dorim ca ea să 
aibă efect benefic pentru toţi cei care au gustat Cuvântul lui Dumnezeu şi s-au 
bucurat în mijlocul naturii, conducându-ne pe toţi mai aproape de El.  Amin.

                                               A consemnat Adrian Rădoiaş
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În perioada 21-27 iulie 2008 s-a 
desfăşurat la Şelimbăr-Sibiu o tabără de 
tineret, la care au participat alături de 
numeroşii tineri adunaţi şi fraţii Neville 
Brittain, Peter Lausevic şi Adrian Fâna-
ru, care au susţinut teme şi au răspuns la 
întrebările participanţilor.

Tabăra de t ineret  Ş el imbăr 

Tot în cadrul acestei tabere, tinerii au 
avut ocazia să viziteze partea istorică a 
oraşului Sibiu, Muzeul Satului din acest 
oraş, precum şi zona turistică Bâlea.

Temele prezentate au vizat sănăta-
tea fizică şi spirituală a creştinului, pre-
cum şi relaţiile între tinerii creştini, evi-
denţiind faptul că religia practică ar 
trebui să se regăsească în toate domeni-
ile vieţii noastre.

În cele ce urmează veți citi 
impresiile unuia dintre partici-
panții tineri la această tabără. 
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Cred că prietenii, cunoştinţele, ru-
dele care au participat la această tabără 
internaţională de tineret v-au împărtă-
şit noutăţile şi impresiile cu privire la  
activităţile şi programele care au fost 
susţinute cu această ocazie. Desigur, 
fiecare din participaţi a apreciat calita-
tea acestor programe din perspectivă 
proprie – perspectivă formată în mare 
parte sub influenţa grupului de prie-
teni cu care a petrecut cel mai mult 
timp în această tabără. Cred că majori-
tatea au adus un raport bun în comuni-
tăţile din care fac parte.

Pentru mine, tabăra aceasta a în-
semnat revigorare spirituală manifes-
tată în primul rând prin luarea unor 
noi angajamente în viaţa de credinţă. 

Temele prezentate de fraţii Peter D. 
Lausevic, Neville Stuart Brittain, şi 
Adrian Fânaru au captivat atenţia parti-
cipanţilor atât prin structura şi ideile lor 
profunde, cât şi prin actualitatea subiec-
telor în special pentru cei tineri. Discu-
ţiile deschise sub formă de întrebări – 
răspunsuri au făcut posibilă înţelegerea 
temelor prezentate nu numai din punct 
de vedere teoretic, ci şi din perspectiva 
aplicabilităţii acestora în viaţa practică. 
Pentru a fi cât mai clare, răspunsurile la 
întrebări erau, în mare parte, însoţite de 
experienţe din viaţa proprie a celor care 
au susţinut temele.

Vorbim adesea despre slava şi pute-
rea cu care îşi va îndeplini lucrarea cel 
de-al patrulea înger din Apocalipsa 18. 
Şi credem, poate, că această măreţie 
constă în programe de evanghelizare 
pompoase, în urma cărora participan-
ţii se vor boteza în masă sau aşteptăm 
ca acest „alt înger” să facă minuni care 
să impresioneze întreaga lume. Una 

din temele susţinute, a prezentat cu ar-
gumente biblice şi din Spiritul Profetic 
care este de fapt lucrarea acestui înger: 
transformarea naturii noastre umane, 
decăzute, după chipul şi asemănarea 
celei divine. Şi acesta este, într-adevăr 
un miracol! V-aţi gândit vreodată la o 
asemenea interpretare a lucrării aces-
tui „alt înger”?...Da, lucrarea lui e un 
miracol. O minune pe care mintea 
omenească nu o poate înţelege în pro-
funzimea ei. Aceasta este „taina ţinută 
ascunsă din veşnicii şi în toate veacuri-
le…Hristos în voi, nădejdea slavei”.

Pe parcursul taberei, tinerii s-au 
bucurat din plin şi de momentele în 
care au putut fi împreună în câteva ex-
cursii şi plimbări. Astfel, s-au vizitat 
câteva obiective în Sibiu, iar în ultima 
zi s-a organizat o excursie deosebit de 
frumoasă la munte. 

Sper că acest raport scurt al taberei 
de la Şelimbăr să creeze o imagine su-
gestivă a modului în care s-au desfăşu-
rat activităţile pentru cei care nu au avut 
posibilitatea de a veni şi, în acelaşi timp, 
să reamintească momentele plăcute pe-
trecute acolo celor care au participat.
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În perioada 18-24 august 
2008 s-a desfăşurat în Croa-

ţia, Congresul Internaţional 
de tineret. Cu această ocazie 
Campusul Institutului Teolo-
gic adventist din localitatea 
Marusevec a fost o gazdă pri-
mitoare pentru tineri, copii şi 
persoane mai în vârstă din în-

treaga lume. Au par-
ticipat fraţi şi prieteni 
din Croaţia, Serbia, 
Germania, Ungaria, 
România, Spania, 
Italia, Statele Unite 
ale Americii, Austra-
lia, Franţa, Polonia, 
Austria etc. 

Dintre fraţii care 
au prezentat teme al 

căror subiect a fost dezbă-
tut de tineri în ateliere de 
lucru, au fost: Peter Lau-
sevic, Paul Balbach, Liviu 
Tudoroiu, David Zic. 

Serviciile divine de di-
mineaţa au fost susţinute 
de tineri şi tinere din dife-
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rite ţări. Temele prezentă-
rilor din aceste momente 
ale zilei au fost: 

Îmbrăcămintea - Interi-
orul şi exteriorul ; 

Filmele - Cum să le rezis-•	
tăm; 
Prietenii  - Influenţă bună •	
sau rea; 
Internetul  - Informaţie •	
sau viciu; 
Muzica  - Binecuvântare sau cursă ; •	
Activităţi - Cu sau fără îngeri.  •	

După amiezele au fost dedicate ie-
şirilor în natură, ocazie cu care au fost 
vizitate câteva zone frumoase aflate în 
apropiere. 

Temele prezentate de către fraţii 
menţionaţi anterior, au fost teme inte-
resante, de actualitate, al căror subiect 
tindea să atragă atenţia tinerilor asupra 
evenimentelor importante ce se desfă-
şoară sub ochii noştri. Tinerii au fost 
îndemnaţi, cu aceste ocazii, să se tre-
zească la realitate, să conştientizeze 
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misiunea solemnă pe care o au în 
această lume şi să se înroleze voluntar 
în lucrarea măreaţă se cooperare cu 
Dumnezeu la salvarea celor din jur.

În acest scop fratele Peter Lausevic 
a subliniat în expunerile sale, faptul că 
pionierii adventişti, care au făcut o re-
formă reală în istoria bisericii, au fost 
tineri cu vârste situate în jurul celei de 
20 de ani. John Andrews – primul mi-
sionar oficial al Bisericii Adventiştilor 
de ziua a şaptea, avea 17 ani când a pri-
mit adevărul despre Sabat. A început 
să predice acest adevăr în anul 1850, la 
vârsta de 21 de ani. În 1853, la 24 ani, a 

fost hirotonit şi a continuat să lucreze 
pentru salvarea omenirii. 

„Aş da 1000 de rătăciri pentru un 
adevăr”, obişnuia să spună el, sublini-
ind astfel importanţa pe care o avea în 
inima lui solia adevărului. 

John Loughborough – avea în anul 
1852, 20 de ani. La acea vreme se spu-
ne că era dedicat predicării de 3 ani. A 
predicat pentru adventiştii de ziua I. 
Apoi, ascultând solia lui Andrews, a 
acceptat solia Sabatului şi s-a unit cu el 
în prezentarea acestei solii.

„Nevoia cea mai mare pe care o are 
lumea este aceea de bărbaţi - bărbaţi 

care să nu se lase cumpăraţi 
sau vânduţi, bărbaţi care să 
fie cinstiţi şi credincioşi în 
adâncul sufletului lor, băr-
baţi care să nu se teamă să 
spună păcatului pe nume, 
bărbaţi a căror conştiinţă 
este la fel de bine orientată 
către datorie, precum este 
acul busolei către pol, băr-
baţi care vor lua poziţie ne-
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clintită pentru adevăr, chiar dacă s-ar 
prăbuşi cerurile.” Educaţia, pag. 57.

A fost atrasă atenţia tinerilor asu-
pra conduitei creştine pe care Dumne-
zeu cere ca ei să o adopte. Există tineri 
care, impresionaţi de experienţele ce-
lor veniţi din lume gândesc că ar fi in-
teresant dacă ar trăi şi ei astfel de expe-
rienţe. Ideea aceasta este complet 
greşită. Dumnezeu nu aşteaptă aceasta 
de la ei. A proceda astfel este ca şi cum 
te-ai răni singur, apoi ai merge la spital, 
doar ca să simţi în final bucuria vinde-
cării. Ce nebunie! 

Dacă aţi fost pe o cale greşită şi  
v-aţi întors, Dumnezeu vă primeşte 
cu bunăvoinţă. Dar dacă, în mod pro-
videnţial, v-aţi născut într-o familie 
creştină, preţuiţi acest privilegiu. Ca-
lea adevărului este cea aleasă de Dum-
nezeu pentru copiii Săi şi El nu are 
plăcere ca ei să se abată de la ea, pen-
tru a o găsi iarăşi. Este prea riscant să 
faci lucrul acesta. Nici nu ne dăm sea-
ma cât de atent este vrăjmaşul ca să 
nu mai ajungem niciodată pe drumul 
cel drept. 

Astăzi există mai mult ca oricând, 
în mintea oamenilor, ideea că ei sunt 
liberi să facă orice. Totuşi cei care sus-
ţin lucrul acesta nu au nici cea mai 
mică idee despre libertate. Ei nu sunt 
conştienţi că odată atraşi într-unul din 
viciile cu care se confruntă omenirea, 
este aproape imposibil de a renunţa la 
acesta. Cineva spunea: Pot să mă las de 
fumat oricând vreau. Dar el n-a dorit 
niciodată lucrul acesta, ca o dovadă si-
gură că mintea fusese deja afectată şi el 
nu avea putere morală să renunţe la 
acest obicei. 

Într-o altă temă, intitulată „Supravie-
ţuind experienţei de student (din facul-
tate)” – How to Survive the University 
Experience – fr. Lausevic  a subliniat im-
portanţa modului  în care tinerii Îl pre-
zintă colegilor lor pe Dumnezeu. 

Viaţa de studenţie ne aduce în faţa 
unor oameni care nu L-au cunoscut 
vreodată pe Tatăl nostru ceresc, sau pe 
Fiul Său. Ei nu sunt dispuşi să studieze 
pentru a deveni familiarizaţi cu carac-
terul Său. Cum Îl vom prezenta acesto-
ra? „Hristos în voi, nădejdea slavei” 
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(Coloseni 1:27), dădea Pavel o soluţie 
pentru această problemă.

Se spune adesea că „exteriorul nu 
contează”. Într-adevăr, Dumnezeu poa-
te citi îndeaproape inima noastră şi o 
va aprecia la justa ei valoare, dar în faţa 
oamenilor prima imagine a creştinis-
mului pentru ei este exteriorul nostru. 
Nu le putem predica oamenilor „Ieşiţi 
din Babilon”, dacă noi purtăm „haine 
babiloniene”. Aspectul acesta poate fi 
generalizat pentru toate obiceiurile pe 
care le practicăm, fie că este vorba de 
îmbrăcăminte, hrană, muzica ce o as-
cultăm, locurile pe care le frecventăm, 
vocabularul cu care obişnuim să ne 
adresăm etc. 

Tema din Sabat, intitulată: Garan-
tând destinul tău veşnic, a fost prezen-
tată de fratele Paul Balbach. 

Sublinierea acestui subiect a fost 
aceea că Mântuirea este individuală. 
Nu apartenenţa unei familii creştine, 
sau unei biserici advente, ne certifică 
mântuirea. Singura dovadă certă, scri-
să, că putem fi mântuiţi, este sacrificiul 
de la Golgota. 

Pentru a fi mântuiţi trebuie ca 
Isus să locuiască în inimile noastre. 
Şi pentru ca lucrul acesta să aibă 
loc, este necesar să cunoaştem înde-
aproape experienţele trăite de El pe 
acest pământ, să contemplăm sce-
nele din viaţa Sa din care reiese clar 
caracterul Său. Astfel, prin contem-
plare, prin admiraţie, putem fi trans-
formaţi asemenea lui. 
S-a accentuat importanţa vârstei 

pentru alegerea unei căi drepte. De ce 
i-a ales Dumnezeu pe tineri să ducă 
“greul luptei”? Pentru că ei au capacita-
tea de a persevera, de a rămâne pe po-
ziţie, încrezători că vor reuşi.

Există ţinte în viaţă în faţa cărora 
un adult, care a trecut prin viaţă, este 
tentat să cedeze, deducând din experi-
enţă, că nu poate realiza ce se propune. 
Un tânăr vrea să verifice dacă într-ade-
văr acel proiect nu funcţionează. Şi 
şansele de a reuşi sunt mai mari atunci 
când încerci să faci ceva, decât atunci 
când capitulezi din start. 

“Avem nevoie de proiecte”, spunea 
fr. Paul. “Avem nevoie de persoane care 
pot învăţa o limbă, care pot lucra în 
ţări străine. Cine va face acest lucru? 
Sunt tinerii gata să meargă acolo unde 
sunt chemaţi?”

Dumnealui concluziona cu rugăciu-
nea ca Dumnezeu să sensibilizeze inimi-
le lor astfel încât să aleagă să se înroleze 
în solemna activitate de salvare a sufle-
telor şi în felul acesta lucrarea să poată 
fi terminată cât de curând posibil. 
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Ieşirile în natură 
au fost momente 
plăcute de relax-
are şi părtăşie. 
Grupul de 
participanţi au 
vizitat un parc 
natural din 
apropiere, s-au 
plimbat pe malul 
unui lac aflat în 
curtea unui vechi 

simţind că dorim 
mai mult să se 
încheie istoria 
acestui pământ 
şi să fim odată 
nedespărţiţi în 
Împărăţia Veşnică 
pregătită celor 
mântuiţi. 

castel, au făcut  
drumeţii pe stâncile  
aflate în apropiere. 
În aceste locuri, mai 
aproape parcă de 
Dumnezeu, imnurile 
sfinte au răsunat în  
acorduri plăcute,  
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Tabără de copii  - Porumbacu - 
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În perioada 1-7 septembrie 2008 s-a organizat pe valea Porumbacului o tabără 
de copii, la care au participat aproximativ 46 de copii de diferite vârste, din mai 
multe Conferinţe ale Uniunii Române. Programul de joacă, excursie şi relaxare a 
fost îmbinat cu program de discuţii şi studiu, care vizau cunoaşterea lui Dumnezeu 
şi apropierea mai mult de El. Mulţumirile noastre se îndreaptă către toţi acei care 
au sprijinit în vreun fel buna desfăşurare a acestei tabere şi nu în ultimul rând către 
surorile care au organizat bucătăria, astfel încât copiii s-au putut bucura de o gamă 
variată şi bogată de mâncăruri, pe tot parcursul taberei, şi către Uniunea Română 
care a susţinut şi încurajat dezvoltarea acestui proiect. 
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care a susţinut şi încurajat dezvoltarea acestui proiect. 
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Te-am închistat în dogme şi-n filosofii,
am făcut din Tine o ideologie seacă 
în timpul locuirii mele în Oraşul Inimii...
Te-am înţeles aşa cum nu eşti,
Te-am citit aşa cum nu eşti scris
şi Ţi-am cerut ceea ce n-ai promis.

Te-a durut atât de tare asta -  
imaginea distorsionată pe care Ţi-am clădit-o -
încât ai coborât pe trotuarele oraşului meu.
Ţi-ai prăfuit din nou picioarele sfinte 
călcând pe străzile lui îmbâcsite de praful durerii...
-suferinţă provocată de neîţelegerea Ta-
pentru că Te durea la fel de mult durerea mea.

Tu, Rege al Cerului, ai devenit măturător  
de drumuri sufleteşti adunând gunoiul  
axiomelor subiective şi aruncându-l în tomberonul uitării 
- recipient ultraîncăpător.

Nu Te-ai mulţumit să mături teoriile mele la marginea străzii,
ci ai distrus în întregime drumurile construite de mine,
drumuri zidite cu trudă - zadarnic,
drumuri ce nu duc nicăieri.
Ai distrus asfaltul, tot spaţiul arid al oraşului meu  
cu pick-hammer-ul încercărilor, 
şi-a rămas în urmă doar zgomotul sfâşietor,  
straniu, zgomotul distrugerii oraşului teoriilor,
edificiilor proprii pe care le-am construit ani în şir.

Toate acestea pentru ca să-mi faci în loc străzi de aur  
ce duc spre CASĂ, străzi pregătite pentru nuntă...
 pentru nunta noastră...

   Codruţa Brânceanu

   Măturător de străzi   Măturător de străzi
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