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Editorial

Apropiaţi-vă	de	
Dumnezeu!

Există oameni care, în urma unei experien-
ţe cu Dumnezeu, în urma unei conştien-

tizări că Dumnezeu este bun, se apropie de 
El. Alţii, neîncrezători, aşteaptă de departe, 
să vadă dacă apropierea pe care alţii o experi-
mentează este într-adevăr de dorit. 

De-a lungul istoriei s-au observat tot-
deauna două feluri de apropieri. Deşi ambele 
par a fi din interes, prima reprezintă o apropi-
ere pretenţioasă, însoţită adesea de reproş, iar 
cea de a doua o nevoie urgentă, ce conţine o 
cerere din inimă. 

- Pentru primul tip de apropiere 
îi putem aminti pe ucenicii care, în 
timpul furtunii care se dezlănţuise pe 

Marea Galileii, se aflau în primejdia de 
a pieri. 

„Ucenicii s-au apropiat de El, şi L-au 
deşteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că 

pierim!” (Matei 8:25), iar Marcu, surprinzând 
acelaşi eveniment, notează reproşul pe care 
ucenicii i L-au adus: „şi I-au zis: “Învăţătorule, 
nu-ţi pasă că pierim?” (Marcu 4:38). 

- Un alt tip de apropiere, este cel prezen-
tat în experienţa unui lepros care „s-a apropiat 
de El, I s-a închinat, şi I-a zis: “Doamne, dacă 

vrei, poţi să mă curăţeşti.” (Matei 8:2). 
Noi cum obişnuim să ne apro-

piem de Domnul? Venim ca nişte 
oameni neprihăniţi, gata să-I 

cerem socoteală pentru proce-
deele Sale, sau venim ca nişte 
păcătoşi, conştienţi că singura 
noastră scăpare este la El?

Experienţa unei femei 
aflate în suferinţă, care-şi chel-
tuise toată averea pentru în-
sănătoşire, fără să aibă vreun 

„Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se 
va apropia de voi!” (Iacov 4:8). 

„…dacă aţi gustat în adevăr că bun 
este Domnul. Apropiaţi-vă de El.”  

 (1 Petru 2:3,4.) 
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rezultat, reprezintă 
un alt exemplu de 

apropiere a unui suflet 
care simte nevoia de 

Mântuitorul. Ştim că în 
mulţimea care-L înconju-

ra pe Domnul Hristos cu 
acea ocazie, existau multe 

„apropieri”, multe „atin-
geri”, neglijente. 

Despre aceasta 
apropiere formală, 
Domnul Hristos 
spune: “Norodul 
acesta se apropie 
de Mine cu gura 
şi Mă cinsteşte 
cu buzele, dar 
inima lui este 
departe de 
Mine” (Matei 
15:8). 

Profetul 
Isaia prezintă 
de asemenea 
un raport al 

unui popor care pretinde că doreşte să se apro-
pie de Domnul: „În toate zilele Mă întreabă, 
şi vor să afle căile Mele, ca un neam, care ar fi 
înfăptuit neprihănirea, şi n-ar fi părăsit Legea 
Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, do-
resc să se apropie de Dumnezeu.” (Isaia 58:2). 

În contrast cu femeia care s-a apropiat în 
tăcere, iar apoi s-a retras intenţionând să se 
facă nevăzută, există oameni care se apropie 
„zgomotos” de Dumnezeu, cerându-I „ho-
tărâri drepte”, prezentându-şi pretenţiile, 
demonstrându-şi neprihănirea. Aceştia aleg 
să-şi soluţioneze problemele „bătând răută-
cios cu pumnul” (Isaia 58:4), demonstrând 
prin atitudinea lor că de fapt nu au venit la 
Dumnezeu pentru ajutor, ci doar să-L acuze 
că nu au căpătat rezolvare („La ce ne foloseşte 
să postim”, zic ei, “dacă Tu nu vezi?” „La ce să 
ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de 
lucrul acesta?” – Isaia 58:3). 

Există şi alte tipuri de apropieri forma-
le, false, de genul celei în care a fost implicat 
ucenicul Iuda. El s-a apropiat de Domnul 
Hristos, I-a vorbit aparent politicos, folosind 
apelative de pretins respect (“Plecăciune, 
Învăţătorule!”) şi chiar L-a sărutat. Iuda a 
îndeplinit astfel rolul servilor necredincioşi, 
amintiţi în parabolă de Domnul Hristos 
(Matei 21:37-39), care şi-au permis să „pună 
mâna” chiar pe Fiul Stăpânului lor. 

Oare să repetăm istoria lor? Să ne apro-
piem de Dumnezeu în alte scopuri decât cele 
nobile, cele de sinceră nevoie de a fi salvaţi? 

Spiritul profetic aminteşte o astfel de 
situaţie existentă în poporul pretins al lui 
Dumnezeu: „Asupra multor tineri planează 
o autoînşelare. Ei cred că sunt creştini, dar 
n-au fost niciodată convertiţi.” (Vol. 2, cap. 
Amăgirea de sine a tineretului). 

„Nu poţi fi creştin, dacă nu eşti un serv 
credincios în lucrurile cele mici.” (2 T. 312), 
este îndemnul lui Dumnezeu, pentru fiecare 
dintre noi. 

Dacă astăzi ar fi printre noi, Domnul 
Hristos i-ar mustra pe toţi cei care pun la cale 
o apropiere de El cu alte intenţii decât cele 
sincere, aşa cum i-a mustrat pe fariseii de pe 
vremuri:

„Fariseii şi Saducheii s-au apropiat de 
Isus, şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le ara-
te un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a 
zis: „Când se înserează, voi ziceţi: Àre să fie 
vreme frumoasă ,̀ căci cerul este roş. Şi dimi-
neaţa, ziceţi: Àstăzi are să fie furtună, căci 
cerul este roş-posomorât̀ . Făţarnicilor, faţa 
cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremu-
rilor nu le puteţi deosebi? Un neam viclean 
şi preacurvar cere un semn; nu i se va da alt 
semn decât semnul proorocului Iona. Apoi 
i-a lăsat şi a plecat.” (Matei 16:1-4).

Dumnezeu să ne ajute să simţim nevoia 
apropierii de El, să simţim nevoia dependen-
ţei de El la fiecare pas şi doar motivaţia aceas-
ta să ne aducă pentru totdeauna în imediata 
Sa apropiere. 

Vasile Buftea

Editorial
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Actualitate

Dacă până deunăzi criza era prezentă 
mai mult prin ziare, iată că în ultima vreme a 
ajuns prin buzunare…. Decizia guvernului de 
reducere cu 15% a pensiilor şi cu 25% a sala-
riilor bugetarilor, adoptată ca alternativă la 
modificarea TVA-ului şi a impozitului unic, a 
fost o măsură cât se poate de dureroasă pentru 
bugetele şi aşa reduse ale majorităţii reprezen-
tanţilor acestor clase de populaţie. Şi, ca şi când 
lovitura aceasta n-ar fi fost suficientă, se preco-
nizează disponibilizări masive în sectorul bu-
getar, într-un viitor nu prea îndepărtat, nume-
roşi oameni urmând a rămâne pe drumuri şi 
fără posibilitatea de a-şi mai întreţine familiile, 
şi aceasta nu neapărat din vina lor, ci datorită 
conjuncturii economice care se conturează. 
Printre cele mai afectate sfere se vor număra ca 
de obicei sănătatea şi educaţia, iar consecinţele 
pe termen scurt şi mai lung urmează a fi resim-
ţite din plin de societate.

Nici în sectorul privat situaţia nu este cu 
mult mai roză, în condiţiile în care cererea şi 
vânzările scad drastic, iar taxele impuse de 
stat în toate domeniile sunt tot mai mari şi 
mai numeroase, creând o presiune din ce în 
ce mai greu de suportat pe umerii micilor sau 
mai marilor întreprinzători privaţi şi ducând 
la o un lung lanţ de falimente cu consecinţe la 
fel de nefaste pentru numeroşi angajaţi şi fa-
miliile acestora. În acelaşi timp, sistemul este 
conceput într-un asemenea mod, încât prin 
cerinţele pe care le are şi condiţiile pe care le 

impune să descurajeze din start orice iniţia-
tivă constructivă şi să facă aproape imposibi-
lă desfăşurarea în condiţii legale  a oricărei 
activități productive serioase.

Toate acestea se întâmplă pe fondul fap-
tului că în prezent sunt mai puţin de 5 mi-
lioane de angajaţi în România, care trebuie 
să asigure prin activitatea lor costurile de trai 
pentru încă de trei ori atâţia oameni.

În schimb, costurile produselor şi ser-
viciilor pentru populaţie sunt comparabile, 
şi de multe ori chiar le depăşesc pe cele din 
occident, ceea ce face accesul la ele tot mai 
dificil. Iar dacă la unele lucruri se mai poa-
te renunţa, iar în cazul altora se mai pot face 
unele economii, există totuşi anumite nevoi 
elementare, cum ar fi cele de hrană, apă, ener-
gie, încălzire etc. la care nu se poate renunţa 
în întregime, şi pe acest segment populaţia 
este tot mai afectată, numărul celor cu re-
stanţe mari la plata taxelor şi a întreţinerii 
este în continuă creştere, sporind în mod 
dramatic lista candidaţilor la debranşări. 
Cum va arăta viaţa acestora după debranşa-
rea de la cele mai elementare utilităţi, este 
lesne de imaginat…

Cum s-a ajuns aici? Prin renunţarea la 
„judecata sănătoasă” a omului simplu, care 
în trecut ştia că nu are voie „să se întindă 
mai mult decât îi ajunge pătura” şi care îşi 
gospodărea bugetul familiei în funcţie de 
posibilităţile pe care le avea. Unde ne-a dus 

Există 
soluţii 
pentru 
criză?
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Actualitate

în schimb o lume de aşa-zişi „specialişti”? La 
supraîndatorare şi faliment. Dacă la nivel de 
familie ne-am fi administrat la fel de jalnic 
cum administrează guvernanţii ţări întregi, 
am fi fost cu toţii de mult ruinaţi. Şi totuşi, 
majoritatea naţiunilor găsesc că „deficitul 
bugetar” este un lucru absolut firesc, şi sunt 
preocupate doar de menţinerea lui în anumi-
te limite, şi nu de existenţa sa ca atare.

Mentalitatea că a trăi cu datorii şi plă-
tind dobândă pentru ele este o caracteristică  
a normalităţii, şi că la dezvoltare şi progres se 
ajunge prin contactarea de credite şi prin acţi-
uni financiare îndrăzneţe – de cele mai multe 
ori cu bani de împrumut – a fost tot pe larg 
propagată, încercându-se inocularea ei mai în-
tâi prin mijloace paşnice, iar dacă acestea nu 
dădeau rezultatele scontate, atunci prin forţă. 
Una dintre susţinerile teoriei conspiraţiei este 
şi aceea că atunci când naţiuni şi guverne şi-au 
plătit datoria externă sau au refuzat să contrac-
teze alte împrumuturi, au avut parte de revo-
luţii, războaie civile, atentate criminale etc. aşa 
încât cei care i-au urmat la putere au contractat 
acele împrumuturi devastatoare, ducând la în-
robirea economică a ţărilor, în schimbul unei 
relative stabilităţi sociale care în caz contrar 
ar fi fost grav periclitată. Coincidenţă sau nu, 
istoria modernă pare să confirme aceste supo-
ziţii şi să lase de înţeles că nu eşti lăsat să supra-
vieţuieşti decât dator vândut, şi plătind biruri 
grele drept dobândă.

În majoritatea cazurilor, populaţia este 
aceea care urmează să suporte consecinţele 
deciziilor guvernanţilor şi să plătească dato-
riile cu privire la contractarea cărora nu şi-a 
dat acceptul şi de pe urma cărora nici nu a be-
neficiat în vreun fel. Luptă sindicală, protes-
te şi frământări sociale, greve, demonstraţii 
şi violenţe de stradă, împreună cu o creştere 
semnificativă a infracţionalităţii asociată cu 
anarhia sunt doar câteva dintre consecinţele 
la care ar trebui să ne aşteptăm, pe fondul să-
răcirii populaţiei până sub nivelul de subzis-
tenţă a celor mai mulţi.

Iar dacă agonia „caprei vecinului” mai 
poate constitui vreo consolare pentru cineva, 
atunci, privind la naţiunile înconjurătoare şi 
la marile puteri economice ale lumii, putem 
constata că nici la „case mai mari” situaţia nu 
este mai roză şi că viitorul este deopotrivă de 
sumbru pentru toţi, pe bătrânul continent şi 
cu atât mai mult în America, unde mulţi ex-
primă temeri cu privire la o nouă intensifica-
re a crizei economice în a doua jumătate a lui 
2010, probabil colaps economic, şi o posibilă 
criză alimentară ce ar putea fi însoţită de o 
înăsprire drastică a legislației.

„Soluţia” la aceste probleme va veni pro-
babil tot din partea acelora care le-au creat, 
însă, bineînţeles aceasta în termenii şi condi-
ţiile impuse de ei.

Orice dictator a urmărit supunerea 
absolută şi necondiţionată a celor pe care îi 

subjuga, încercând să-şi transforme 
supuşii într-o masă manipulabilă, la 
discreţia sa. Dacă în ultima perioadă 
a regimului Ceauşescu se încerca li-
chidarea gospodăriilor individuale şi 
se urmărea implementarea cu forţa a 
unei alimentaţii colective „la cazan,” 
se pare că demersuri în direcţii simi-
lare sunt întreprinse cu ajutorul altor 
pârghii – economice de această dată 
– pentru a duce societatea la o totală 
dependenţă de sistem. Prin contro-
larea resurselor vitale ale oamenilor 
se urmăreşte eliminarea spiritului 
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Actualitate

critic şi crearea unei societăţi docile, care, în 
schimbul la „pâine şi circ,” va accepta orice 
restrângere a drepturilor şi libertăţilor sale 
fundamentale.

Şi tocmai un asemenea gen de societate 
este descrisă în cartea Apocalipsei în timpul 
sfârşitului, când urmează ca toţi, mici şi mari, 
bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească 
un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi 
nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără 
să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau 
numărul numelui ei. (Apocalipsa 13:16,17).

Urmând sfaturile Spiritului Profetic, 
prin retragerea din marile aglomeraţii urba-
ne şi întemeierea de gospodării în zone rurale 
mai retrase, unde să îşi cultive hrana, creştinii 
ar putea supravieţui în aceste timpuri critice 
independenţi de sistemul ticăloşit care urmă-
reşte subjugarea tuturor, chiar dacă în condi-
ţii mai austere decât cele cu care poate au fost 
obişnuiţi până acum, iar scăderea preţurilor 
pe piaţa imobiliară ar putea oferi în curând o 
bună ocazie pentru aceasta.

În plan internaţional, situaţia este şi ea 
destul de tensionată:

În urma torpilării şi scufundării vasu-
lui de război Sud-Coreean Cheonan de către 
un submarin al Coreei de Nord în primăvara 
acestui an în apele teritoriale ale Coreei de 
Sud, relaţiile dintre cele două Coreei sunt cât 
se poate de încordate, Coreea de Sud amenin-
ţând cu consecinţe serioase, în timp ce Co-
reea de Nord, ca naţiune deţinătoare a unui 
arsenal nuclear, agită securea războiului total. 
Susţinerea internaţională este şi ea împărţită, 
China sprijinind Coreea de Nord, în timp ce 
SUA şi Japonia susţin Coreea de Sud. Aseme-
nea incidente alimentează un focar de conflict 
care poate oricând să izbucnească într-o con-
fruntare de amploare greu previzibilă.

În Orientul Mijlociu o flotilă de vase cu 
ajutoare umanitare destinate palestinienilor 
din Fâşia Gaza a fost atacată de comando-uri 
israeliene în apele internaţionale, ciocnirile 
dintre acestea şi pasagerii vaselor respective 
soldându-se cu cel puţin 10 morţi şi mulţi alţi 

răniţi din rândurile pasagerilor. Prin această 
acţiune Israelul a stârnit proteste vehemen-
te din partea cancelariilor diplomatice ale 
mai multor state, printre care s-a remarcat în 
mod deosebit Turcia – 8 dintre victime fiind 
cetăţeni turci. Şi aici mocneşte un alt conflict 
care ar putea oricând să izbucnească într-o 
confruntare militară de proporţii între lumea 
arabă pe de o parte, şi Israel şi aliaţii săi pe de 
altă parte.

În timp ce este evident faptul că inter-
venţia israeliană asupra unor vase civile aflate 
în apele internaţionale constituie un act de 
agresiune greu justificabil, Israelul se poate fo-
losi de precedentul intervenţiilor americane în 
Irak, cărora li s-a atribuit o motivaţie preven-
tivă. Asemenea precedente oferă, din păcate, 
pretextul pentru orice fel de intervenţii mili-
tare în viitor, care pot fi făcute să pară într-o 
oarecare măsură justificabile în ochii opiniei 
publice, indiferent de adevăratele motive care 
stau la baza lor.

În rest, pe la noi caniculă, furtuni şi 
inundații. Deja nimic neobişuit...

În Golful Mexic, compania BP se luptă 
să remedieze defecţiunile grave apărute la o 
platformă de foraj, în urma cărora o mare su-
prafaţă de ocean a fost grav poluată, ducând la 
pagube severe în fauna marină din zonă. Şi re-
giunile de coastă au fost grav afectate, iar scur-
gerea de ţiţei continuă, în ciuda numeroaselor 
şi costisitoarelor încercări de a o opri.

Luând în consideraţie situaţia existentă 
la momentul de faţă atât în plan intern cât 
şi internaţional, putem concluziona că vii-
torul este orice altceva decât strălucit – cum 
încerca deunăzi să ne amăgească o reclamă 
a unei companii de telefonie mobilă – şi că 
singura sursă de stabilitate este la Dumnezeu 
şi nicidecum în lucrurile materiale sau pla-
nurile şi soluţiile propuse de oameni, motiv 
pentru care s-ar cuveni să ne îndreptăm mai 
degrabă cu toată inima către El, singura ade-
vărată „ancoră a sufletului” în aceste vremuri 
tulburi.

Marius Stroia
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Nu vă iert! De multe ori m-aţi vorbit pe la spate şi mi-aţi vrut răul. M-am hotărât să fac un 
inventar cu toţi aceia care mi-au greşit şi nu i-am putut ierta. Iau o coală albă şi un pix. Încep 
să scriu. Într-un scurt timp am completat câteva pagini. Mă opresc asupra unor nume şi depăn 
amintiri. Mă tulbur, respir din ce în ce mai greu; i-am crezut prieteni, dar şi-au bătut joc de 
mine. Îmi zic că nu-mi pasă, deşi sunt tensionat. Văd că nu mai simt nici un ataşament faţă de 
ei; relaţia dintre noi e moartă, iar eu mă surprind tot mai rece, mai aspru, mai nefericit. 

Cu siguranţă că despre tine este vorba. Nu m-am pripit când am afir-
mat asta. Şi tu ai în tine o părticică bolnavă de neiertare. Prin venele 

tale curge un sânge otrăvit de resentimente şi ură. Nu spune nimic, 
pentru că am dreptate. Aş putea să-ţi amintesc că nu eşti într-o 

relaţie bună cu soţia ta, pe care nu o poţi ierta; ai uitat că după 
ce te-ai împărtăşit la biserică, când ai plecat ai vorbit-o de rău 

pe sora ta faţă de alţii, pentru că ai iertat-o doar din buze; ai 
uitat că, deşi sunteţi fraţi în Hristos, mereu arăţi amenin-

ţător cu degetul pentru ce ţi-a făcut în trecut. 
Deşi tabloul de mai sus este imaginar, el se 

transformă foarte uşor într-unul real, când eşti 
golit de iubire. 

„Unul din cele mai obişnuite păcate şi care 
este însoţit de cele mai vătămătoare rezultate este 
îngăduinţa unui spirit neiertător.” (Harul uimi-
tor, pg. 327). 

Persoana care refuză să ierte sau nu vrea să se eli-
bereze de acest spirit neiertător, va fi afectată foarte 
mult din punct de vedere fizic. Asprimea, duritatea, 
ura, deznădejdea se înscriu inevitabil în trupul nos-
tru, lucru dovedit astăzi în mod clinic de ştiinţă în 
medicină. „Nu există emoţie care să nu se exprime în 
fizic. Şi de aici se naşte, printr-o fină punere la punct a 
inconştientului, o boală sau alta, o întreagă patologie 
care nu ocoleşte nici o sferă a persoanei: trup, suflet şi 
spirit. Fără să facem scurt circuite puţin prea simplis-
te, trebuie să afirmăm că destul de frecvent se întâm-
plă ca o ură surdă să răvăşească profund o fiinţă şi să-i 

Evanghelia 
ne… iertării
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provoace un cancer sau alte boli.” (Revista 
„La chemin”, nr. 28, 1995). Ceea ce desco-
peră medicina astăzi este un fapt descoperit 
de Dumnezeu prin înţeleptul Solomon, care 
afirmă că „un duh mâhnit usucă oasele”. 

Cu siguranţă că nu doar fizic suntem 
afectaţi, ci chiar spiritual. Atunci când nu 
suntem într-o relaţie bună cu semenii noş-
tri, şi relaţia cu Dumnezeu suferă. Neierta-
rea este o boală spirituală care, atunci când 
nu este vindecată la timp, conduce la moarte 
spirituală. 

Profetul Ezechiel prezintă tabloul unei 
văi pline cu oase uscate de tot care s-au apro-
piat unele de altele, doar atunci când au as-
cultat cuvântul Domnului (Evanghelia iertă-
rii) şi au acceptat lucrarea Duhului Sfânt. 

Spiritul neiertării caracterizează fariseis-
mul care, prin aducerea la îndeplinire a unor 
lucruri exterioare, crede că poate obţine favoa-
rea divină. „Cel neiertător astupă singurul ca-
nal prin care poate primi îndurare de la Dum-
nezeu. Nu ar trebui să ne gândim că, dacă aceia 
care ne-au lezat nu ne mărturisesc răul făcut, 
suntem îndreptăţiţi să nu le acordăm iertarea. 
Partea lor este, fără îndoială, aceea de a-şi umili 
inimile în pocăinţă şi mărturisire, dar noi tre-
buie să avem un spirit de compasiune faţă de 
cei care au greşit faţă de noi, fie că ne-au măr-
turisit greşelile sau nu. Oricât de grav ne vor fi 
rănit, noi nu trebuie să nutrim jignirea pe care 
o simţim, şi să ne ţinem partea argumentând 
prin daunele ce ne-au fost aduse, ci să-i iertăm 
pe toţi cei ce ne-au făcut răul în măsura în care 
nădăjduim să primim iertarea pentru relele 
noastre împotriva lui Dumnezeu.” (Harul ui-
mitor, pg. 327). 

James White a trăit o experienţă dure-
roasă atâta timp cât nu a putut să-i ierte pe 
fraţii săi care au greşit, aducând prejudicii 
lucrării lui Dumnezeu. Cel care nu trăieşte 
într-o atitudine permanentă de iertare (de 
70 de ori câte 7), care iartă doar într-un  târ-
ziu, este afectat de acest spirit al neiertării şi 
după aceea. 

„Mi-a fost arătat că 
cea mai mare greşeală a 
lui din trecut a fost un 
spirit neiertător faţă 
de acei fraţi care au 
adus prejudicii in-
fluenţei lui în cauza 
lui Dumnezeu şi au 
adus asupra lui o ex-
tremă suferinţă su-
fletească prin felul 
în care s-au purtat. 
El nu a fost la fel de 
milos şi îndurător aşa 
cum a fost Tatăl nos-
tru ceresc faţă de copiii 
Săi care greşesc, păcătu-
iesc şi se pocăiesc. Când 
cei care i-au produs cea mai 
mare suferinţă şi-au recunoscut 
greşelile pe deplin şi din toată inima, el a 
putut să-i ierte, i-a iertat şi i-a privit ca fraţi. 
Însă, deşi răul a fost vindecat în ochii lui 
Dumnezeu, el uneori, în mintea lui, cerceta 
acea rană şi, gândindu-se la trecut, a făcut ca 
aceasta să coacă şi să-l facă nefericit…  Ast-
fel, el trăia încă în trecut şi retrăia încercări 
pe care ar fi trebuit să le dea uitării, în loc 
să-şi amărască viaţa cu amintiri inutile. 

Am văzut că soţul meu a fost prea exi-
gent faţă de cei care greşiseră şi îl jigniseră. 
El şi-a îngăduit simţăminte de nemulţumire 
care nu puteau fi de nici un folos faţă de cei 
greşiţi şi care nu făceau altceva decât să-l chi-
nuiască sufleteşte, făcând astfel ca pacea lui 
Dumnezeu să nu poată sălăşlui în inima lui 
... Domnul a îngăduit ca mintea lui să ajun-
gă în această stare de descurajare cu privire 
la propriile lui greşeli şi să ajungă aproape în 
starea de disperare pentru iertare, nu pentru 
că păcatele lui erau atât de mari, ci pentru ca 
el să poată cunoaşte din experienţă cât de du-
reros şi chinuitor este să fii lipsit de iertarea 
lui Dumnezeu şi pentru ca să poată înţelege 
Scriptura care spune: "Dacă nu iertaţi oa-
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menilor greşelile lor, 
nici Tatăl vostru nu vă 
va ierta greşelile voastre" 
(Mat. 6:15).” (1 T. 613). 

Pentru a putea să-i iertăm pe 
cei care ne-au greşit, trebuie să fim în armo-
nie cu Dumnezeu, iar pentru a fi în armonie 
cu Dumnezeu trebuie să-i fi iertat pe cei care 
ne-au greşit. Dar oamenii nu pot să producă 
pacea, de aceea avem nevoie de harul lui Hris-
tos. Doar prezenţa divină poate să îndepărte-
ze cearta şi spiritul de neiertare. „Dar de cele 
mai multe ori iertarea nu lucrează şi rămâne 
fără consecinţe pentru că se face din ea un 
act exterior, vorbărie goală. Este vorba aici să 
cobori acolo unde se ascunde traumatismul, 
acolo în adâncurile inconştientului; altfel nu 
va avea loc o vindecare adevărată. Numai că e 
foarte periculos să cobori în propriile tenebre 
fără Hristos. El este lumina care luminează 
în întuneric şi numai prin viaţa pe care ne-o 
dăruieşte El putem fi vindecaţi. Nici un tera-
peut, nici un remediu nu poate să transmită 
viaţă; dacă nu devine un canal al vieţii dum-
nezeieşti, pentru că Dumnezeu este izvorul 
vieţii.” (Revista „Le chemin”, nr. 28, 1995). 

O altă idee pe care aş vrea s-o reţinem 
este că iertarea nu este doar un act juridic; 
ea este o restaurare a păcii acolo unde până 
mai ieri a fost conflict. În Geneza 32, Sfân-
ta Scriptură ne prezintă atitudinea ostilă pe 

care o are Esau faţă de fra-
tele său când îi întâlneşte pe 

solii trimişi de Iacov. Deznă-
dejdea şi groaza îl apucă pe acesta 

când află că fratele său vine înaintea sa 
cu patru sute de oameni şi strigă către Dum-
nezeu ca să-l izbăvească. „În timp ce Iacov se 
lupta cu îngerul, un alt sol ceresc a fost trimis 
la Esau.” (P.P. pg. 192). 

Scena reîntâlnirii dintre cei doi fraţi 
după ani de zile, ne este prezentată în Geneza 
33:4. Esau a alergat înaintea lui: l-a îmbrăţi-
şat, i s-a aruncat pe grumaz şi l-a sărutat. Şi 
au plâns. L-a iertat cu adevărat Esau pe Iacov, 
sau nu? Pentru că noi nu suntem iertaţi pen-
tru că iertăm, ci CUM IERTĂM” (Parabole-
le Domnului, pg. 251). A fost iertarea oferită 
de Esau un act juridic sau restaurare a păcii? 
A refăcut iertarea oferită armonie cu tine 
însuţi, cu semenul tău şi cu Dumnezeu? Să 
analizăm împreună următoarele puncte: 

„Te-am iertat, dar nu mai vreau să am de 
a face cu tine” este de natură firească, pe când 
adevărata armonie înseamnă să plecăm şi să 
pornim la drum” (Geneza 33:12). Aceasta 
arată că trecutul nu ne împiedică să convie-
ţuim împreună. 

“Restaurarea păcii dovedeşte că îţi pasă 
de celălalt, îl sprijini când are nevoie, îl susţii 
atunci când o poţi face: „Vreau să las cu tine 
măcar o parte din oamenii mei” (Gen. 33:15). 
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Esau dorea ca acestea să le ofere protecţie şi să 
le fie călăuză pentru a ajunge cu bine la Seir. 

“Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sun-
teţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii”. Cuvântul lui Dumnezeu no-
tează că adevărata iubire, iertarea sinceră este 
observată de cei din jur. „Privind acele scene, 
chiar şi inimile acelor soldaţi brutali au fost 
mişcate.” (P.P. pg. 193). 

Fiecare dintre noi ar trebui să trăiască 
într-o atitudine permanentă de a putea ierta 
pe cel care îi greşeşte înainte de a se întâm-
pla acest lucru. Fiecare dintre noi care vrea să 
primească iertarea din partea lui Dumnezeu, 
trebuie să înseteze şi să bea direct din Izvo-
rul Iertării, care ne-a acceptat când încă Îi 
eram vrăjmaşi (Romani 5:10), făcând pace 
prin sângele crucii Lui (Coloseni 1:20), prin 
trupul Lui de carne, prin moarte (Coloseni 
1:22). Fiecare dintre noi n-ar trebui să accepte 

ca experienţa spirituală să-i fie modelată nici 
de Matei 18:21 – de câte ori să iert pe fratele 
meu, nici de Deut. 15:1 – la fiecare şapte ani 
să dai iertare şi, mai degrabă de Luca 4:47 – 
cui i s-a iertat mult, va iubi mult. 

Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi 
rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine 
ca să se împlinească ceea ce vede azi, şi anume 
(Geneza 50:20) … V-am iertat! M-am hotă-
rât să fac un inventar cu toţi aceia care mi-
au greşit şi I-AM IERTAT. Iau o coală albă 
şi un pix. Încep să scriu. Într-un scurt timp 
am completat câteva pagini. Mă opresc asu-
pra unor nume şi, după amintiri, zâmbete, 
sunt fericit că ei sunt prietenii mei, care mi-
au făcut mult bine. Compar cele două coli de 
hârtie şi numele trecute pe prima sunt şi pe a 
doua. Sunt fericit; am fost înţelept ca să depă-
şesc momentele grele şi să păstrez relaţiile. 

Costel Bardaş
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Există momente în viaţă când trebuie 
să dăm „examene” singuri. Mama, 
fraţii, prietenii, ne sunt aproape ade-

seori, sprijinindu-ne în anumite situaţii 
grele. Ei nu ne pot însoţi însă oriunde şi 
fiecare om este chemat, asemenea lui Iacov, 
să rămână singuri la un moment dat. Eşti 
pregătit pentru un astfel de eveniment? 

Viaţa multor creştini care trăiesc 
astăzi pe pământ poate fi o copie fidelă a 
vieţii patriarhului Iacov. Spunând aceasta 
poate că la prima vedere suntem încântaţi 
să ne asemănăm cu acest bărbat de cre-
dinţă. Să nu ne grăbim însă în aprecieri, ci 
să urmărim în amănunt experienţa sa, cu 
ochi critic, nu pentru a-l condamna pe el, 
ci pentru a ne regăsi în fiecare atitudine, 
în fiecare gest, în fiecare hotărâre de care a 
dat dovadă acest copil al lui Dumnezeu. 

Aruncând o scurtă privire asupra 
vieţii lui Iacov,  putem concluziona cu 
uşurinţă că a fost o viaţă zbuciumată, 
marcată de păcat, fugă, înşelare, trudă 
şi suferinţă. Ideea ar fi să urmărim dacă 
Iacov a avut vreo implicaţie în trasarea 
vieţii sale, dacă a avut vreo contribuţie 

sau pur şi simplu i-a fost impusă în mod 
arbitrar, deşi el n-ar fi meritat un astfel de 
tratament. 

Raportul biblic ni-l prezintă pe Iacov 
ca un copil liniştit, care se simţea bine în 
compania căminului său: „dar Iacov era 
un om liniştit, care stătea acasă în cor-
turi.” (Iacov 25:27). El nu se aventura pe 
terenuri de vânătoare, nu dădea emoţii 
părinţilor săi implicându-se în expediţii 
periculoase. 

Există şi astăzi unii care nu se implică 
în nici o activitate a bisericii. Ei aşteaptă să 
participe la programe interesante, să pri-
mească veşti misionare, fără ca ei să pună 
umărul în desfăşurarea vreunei activităţi. 
Dumnezeu însă nu are plăcere de astfel de 
oameni. În timp ce activităţile pripite şi 
greşelile repetate îi sunt neplăcute, el ne 
invită să ne implicăm în lucrarea Sa, chiar 
dacă există riscul să greşim. Nepăsarea 
sau inactivitatea sunt tot greşeli sau chiar 
păcate grave. Acestea trădează lipsa de in-
teres pentru o cauză pe care Dumnezeu o 
consideră dreaptă şi în care doreşte să ne 
antreneze pe toţi. 

Întâlnirea cu 
Dumnezeu

„Iacov însă a rămas singur.” 
(Geneza 32:24). 

Actualitate

Păzitorul Adevărului 
Aprilie - Iunie 201012



Despre Iacov aflăm că, deşi părea liniş-
tit, inima sa era frământată de un neajuns, de 
o neîmplinire. 

„Vinde-mi azi dreptul de întâi născut!” 
– a spus Iacov la un moment dat fratelui său. 
Dorinţa de a intra în posesia acestui dar, l-a 
făcut să apeleze la cele mai josnice mijloace. 
El s-a folosit de situaţia „limită” la care se afla 
fratele său şi a obţinut prin înşelăciune ceea 
ce Dumnezeu i-ar fi dat pe cale dreaptă, dacă 
ar fi aşteptat cu răbdare. 

Tendinţa de a profita, se observă şi astăzi 
în mulţi pretinşi creştini. Motivând că au sco-
puri înalte, ei scuză mijloacele prin care aleg 
să le atingă. Experienţa lui Iacov ne arată însă 
că lucrul acesta nu este plăcut Domnului. El 
vrea să fim oameni cinstiţi, altruişti, iubitori 
cu cei din jurul nostru. 

Iată ce urmează după un astfel de pro-
cedeu aparent cinstit, la care a recurs Iacov 
pentru a obţine acest drept: pasul următor, 
nu mai este unul de aparentă necinste, ci de 
încălcare pe faţă a legii lui Dumnezeu, de 
sfidare a oricărui comportament moral şi 
demn. Iacov devine un mincinos. 

„Iacov a răspuns tatălui său: ,Eu sunt 
Esau, fiul tău cel mai mare; am făcut ce mi-ai 
spus. Scoală-te, rogu-te, şezi de mănâncă din 
vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânte-
ze sufletul tău! ”̀ (Geneza 27:19). „Iacov s-a 
apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit, şi 
a zis: ,Glasul este glasul lui Iacov, dar mâini-
le sunt mâinile lui Esau.̀  Nu l-a cunoscut, 
pentru că mâinile îi erau păroase, ca mâinile 
fratelui său Esau; şi l-a binecuvântat.  Isaac a 
zis: ,Tu eşti deci fiul meu Esau?` Şi Iacov a răs-
puns: ,Eù .” (Geneza 27:22-24).

Tendinţa de a folosi vorbe cu două în-
ţelesuri a ajuns foarte la îndemână printre 
pretinşii creştini. De multe ori minciuna este 
considerată necesară şi apelăm la ea crezând 
că în acelaşi timp ne putem menţine şi statu-
tul de creştini. 

Urmărind în continuare paşii lui Iacov 
pe drumul vieţii sale, observăm că o greşeală 

este urmată de o alta. După ce îşi minte tatăl, 
după ce îşi înşală fratele, Iacov fuge. El nu are 
puterea răspunderii; el nu este dispus să-şi 
mărturisească păcatul şi să-şi ceară iertare. 

Mulţi procedează astăzi asemănător. 
După ce se încurcă în anumite situaţii, aleg 
să fugă din familie, din biserică… alegând 
să se retragă într-o altă societate, gândind 
că astfel problemele vor fi rezolvate. Părerea 
aceasta este una greşită. Experienţa lui Iacov 
arată şi de data aceasta că necazurile l-au în-
soţit oriunde a mers şi ele s-au rezolvat doar 
atunci când, rămas singur cu Dumnezeu, şi-a 
rezolvat problema, refăcând relaţia sa cu Cel 
Prea Înalt. 

Ajuns în ţara dinspre răsărit, Iacov s-a 
oprit lângă o fântână şi aici a avut o discuţie 
cu păstorii, aflând veşti despre unchiul său, 
Laban. Procedeul său în acest episod îl aşază 
însă de partea celor care sunt obişnuiţi să se 
amestece în treburile altora. „El a zis: Iată, 
soarele este încă sus, şi-i prea devreme ca să 
strângeţi vitele: adăpaţi oile, apoi duceţi-
vă şi paşteţi-le iarăşi.” (Geneza 29:7). 

Actualitate

Păzitorul Adevărului 
Aprilie - Iunie 2010 13



Cuvântul lui Dumnezeu conţine multe 
învăţături în privinţa aceasta, îndemnându-
ne să ne vedem fiecare de treburile personale, 
fără să ne amestecăm în ale altora. Dar ten-
dinţa de a planifica activităţile celuilalt este 
din ce în ce mai mare. Se pare că suntem mult 
mai pricepuţi să aranjăm agenda de lucru a 
fratelui nostru, decât pe a noastră. 

Ca orice creştin, Iacov avea o înaltă păre-
re despre sine. Atunci când el se plânge soţi-
ilor sale despre tratamentul socrului său şi le 
face cunoscut planul său de a se întoarce, el 
remarcă: „Voi înşivă ştiţi că am slujit tatălui 
vostru cu toată puterea mea.” (Geneza 31:6). 
El nu avea de reproşat multe lucruri cu privi-
re la procedeul său (chiar dacă şi el încercase 

să-l înşele pe Laban) şi simţindu-se nevinovat 
a ales să plece în lipsa acestuia, considerând 
că nu are de dat nici o socoteală şi nu are de 
rezolvat nimic cu el. 

Ascultarea şi recunoştinţa condiţiona-
tă, o trăsătură vizibilă şi astăzi în caracterul 
multora, a fost şi caracteristica vieţii lui Iacov. 
Iacov a încheiat un legământ cu Dumnezeu, 
punându-i condiţii. 

„Iacov a făcut o juruinţă, şi a zis: ,Dacă va 
fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în timpul 
călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să 
mănânc şi haine să mă îmbrac, şi dacă mă voi 
întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci 
Domnul va fi Dumnezeul meu; piatra aceasta, 
pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, 
va fi casa lui Dumnezeu, şi îţi voi da a zecea 

parte din tot ce-mi vei dà .” (Geneza 
28:20-22). 

Nu este menţionat nicăieri fap-
tul că Dumnezeu s-ar fi supărat pe 
Iacov. El este îndelung răbdător cu 
fiecare dintre noi şi înţelegător cu 
firea noastră degenerată. Ar fi totuşi 
de dorit să-I făgăduim lui Dumne-
zeu ascultare, cu aceeaşi condiţie cu 
care El ne-a oferit mântuirea. 

Aflat într-o situaţie de criză, şti-
ind că întâlnirea cu fratele său este 
riscantă, Iacov a încercat o strategie. 
El a trimis soli care aveau să ducă o 
solie cu grijă aranjată. Umilinţa de 
care dădea dovadă în limbajul său 
depăşea la un moment dat limitele. 
El se considera robul fratelui său şi-l 
numea pe acesta „domn”, deşi în re-
alitate nu era aşa. 

„El le-a dat porunca următoa-
re: ,Iată ce să spuneţi domnului 
meu Esau: Aşa vorbeşte robul tău 
Iacov̀ … “ (Geneza 32:4).

Tehnica aceasta nu i-a reuşit lui 
Iacov şi la întoarcerea solilor a aflat 
că fratele său este mult mai înrăit 
decât bănuise el. 
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Acesta era Iacov, Iacov înşelătorul, care, deşi auzise multe despre Dumnezeu, nu 
trăise o experienţă cu Cel Prea Înalt. 

Epuizându-şi toate resursele, eşuând în toate încercările de a-şi croi un drum în via-
ţă, Iacov a recurs la singura posibilitate pe care o mai avea: la Dumnezeu. În disperarea sa, 

el s-a prins de necunoscutul care venise să-i răspundă rugăciunii sale disperate, implorând aju-
tor. „Nu te las”, striga el, „până nu mă vei binecuvânta”. Nu mai avea soluţii; nu mai avea tactici 
iscusite. Acum ştia doar că dacă Dumnezeu îl va binecuvânta, va fi în siguranţă. 

Înainte ca să primească însă binecuvântarea, Iacov mai avea de rezolvat o problemă 
a vieţii sale. El trebuia să-şi mărturisească păcatul, trebuia să dea dovadă că-i pare rău de 
trecutul său. Cerându-i să-i spună numele, îngerul l-a determinat să facă lucrul acesta. 
Iacov nu şi-a mai ascuns numele. El a fost sincer de data aceasta şi rostind numele său 
real, el a recunoscut că este un înşelător, pentru că Iacov însemna „Înşelătorul”. 

În faţa lui Dumnezeu nu putem ascunde nimic, căci „totul este gol şi descoperit 
înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.” (Evrei 4:13). Iov a experimentat 
acest lucru. El a încercat să-şi justifice neprihănirea şi a adus multe argumente 

în favoarea dreptăţii de care pretindea că a dat dovadă în viaţa sa. Totuşi 
atunci când Dumnezeu i-a vorbit, el şi-a pus mâna la gură şi s-a pocăit. 

Într-o zi va trebui să stăm asemenea lui Iacov, asemenea lui Iov, în 
faţa lui Dumnezeu. Atunci El ne va întreba care ne este numele, şi noi 

nu-l vom putea ascunde. Lui nu-i vom putea spune că suntem Esau sau 
altcineva. 

Ca să nu ne spună atunci că nu ne cunoaşte, este nevoie să ne 
întâlnim dinainte cu El, să-I spunem că ne pare rău şi că-L dorim 

în viaţa noastră. Nu este timp să ne batem joc de Dumnezeu 
pentru o plăcere de mo-
ment. Nu este cazul 
să-L nesocotim de 

dragul unei mâncări, a 
unei îmbrăcăminţi, a 

unei minciuni pe care o considerăm nevi-
novată. Experienţa lui Iosua, care stătea 
înaintea Domnului cu haine murdare, ar 
trebui să ne încurajeze. Lui, Dumnezeu 
nu i-a spus că nu-l cunoaşte, deşi era pă-
cătos. Totuşi păcatele sale fuseseră măr-
turisite şi acum Dumnezeu le putea 
acoperi cu haina dreptăţii Sale. 

Este timpul să trăim drept şi cin-
stit, ca în faţa Domnului. Astfel ne 
vom apropia de El şi El va rămâne 
cu noi toată viaţa. Fie ca aceasta să 
fie experienţa fiecăruia dintre noi. 
Amin. 

Cătălin Barnea

Actualitate
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f a t u l  med i c u l u i

„El face rana și tot El o leagă; El rănește și mâna Lui tămăduiește.” (Iov 5:18)

De la simptome 
la cauza bolii (IV)

“Haina nu ţi s-a învechit pe tine, şi nici 
nu ţi s-au umflat picioarele, în timpul 
acestor patruzeci de ani.” (Deut. 8:4).

După cum am discutat și în articole-
le precedente, bolile cordului și ale va-
selor sanguine se manifestă printr-o 
diversitate de semne și simptome cu 
localizare extinsă la diverse organe. În 
acest articol vor fi prezentate cele mai 
frecvente semne și simptome caracte-
ristice unor boli de origine cardiovas-
culară, care se regăsesc la nivelul mem-
brelor inferioare: durere, crampe, 
edem, senzație de greutate, umflarea 
venelor gambei.

Durere la nivelul membrului  
inferior în timpul mersului

Acest simptom este întâlnit cel mai 
des în boala numită arteriopatia obli-
terantă a  membrelor inferioare. Arte-
rita este de fapt inflamația peretelui ar-
terial. Vasul se dilată (formându-se 
așa-numitul anevrism) sau este obstru-
at (prin tromboză – cheag în interiorul 
vaselor) și în consecință circulația 
sangvină este perturbată. Semnalul de 
alarmă este dat de durere. La început 
apare senzația neplăcută de furnicături 

care devine din ce în ce mai intensă și 
care este apoi înlocuită de crampe du-
reroase. Simptomele se manifestă în 
timpul mersului și pe parcursul 
evoluției bolii apar la efort din ce în ce 
mai mic. Mecanismul producerii este 
scăderea circulației sangvine în terito-
riul resprectiv și odată cu accentuarea 
acestei cauze determinante pot apărea 
și alte consecințe precum piele și unghii 
fragile, decalcifiere osoasă, atrofie mus-
culară. În cazuri grave în care circulația 
sangvină nu mai ajunge deloc într-un 
anumit teritoriu poate apare gangrena 
– moartea celulelor din teritoriul re-
spectiv.

Cauze predispozante: arterioscleroza, 
diabetul zaharat, unele endocardite 
(infla-mații ale endocardului – una din 
foițele care învelesc inima, degerăturile, 
flebitele (infla-mații ale venelor), trom-
bozele. Boala se poate declanșa și singură 
ca în cazul trombangeitei obliterante- nu-
mită și boala Buerger (care va fi prezenta-
tă în acest articol).
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Recomandări
Dintre recomandările generale cea 

mai importantă este renunțarea la fu-
mat – fumatul fiind principalul factor 
de risc în apariția acestei boli. 

Tratamentul este complex incluzând 
vasodilatatoare (care au rolul de a 
îmbu-nătăți circulația sanguină în teri-
toriile respective), cure termale, antico-
agulante (în cazul trombozelor, cu sco-
pul de a preveni formarea cheagurilor 
care obstruează vasul), antibiotice (în 
cazul gangrenei unde procesul infecțios 
poate lua amploare întrucât terenul lip-
sit de vascularizație favorizează dezvol-
tarea bacteriilor). Bine-înțeles, trata-
mentul trebuie urmat sub îndrumarea 
medicului. În cazurile avansate se va 
indica intervenția chirurgicală: grefe 
venoase sau proteze sintetice care vor 
înlocui porțiunea de arteră afectată ire-
cuperabil, pontaj (implantarea unui ca-
nal special pentru realizarea fluxului 
sangvin) sau chiar amputarea în caz de 
gangrenă. 

Crampe ale muşchilor membrelor 
inferioare

Acesta este simptomul principal în-
tâlnit în boala Buerger (trombangeita 
obliterantă) alături de altele precum: 
creșterea sensibilității la frig a membre-
lor inferioare, senzația de amorțire, de 
slăbire musculară a gambei, eventual 
afecțiuni venoase și ulcerații, flebite su-
perficiale (inflamația venelor superfici-
ale ale membrelor inferioare), necroza 
degetelor de la picioare. Simptomele 
apar intermitent, în general după efor-
tul mersului, când necesarul crescut 
aportului de oxigen, implicit al sângelui 
arterial la nivelul membrelor inferioare 
nu este realizat datorită unor afecțiuni 
ale vaselor sangvine. O durere constan-
tă este un semn alarmant sugerând o 
eventuală gangrenă. 

Afecțiunea se dezvoltă la nivelul 
gambelor, afectând inițial arterele, apoi 

venele prin obstruarea acestor vase cu 
cheaguri sangvine, proces patologic în-
tâlnit în cadrul aterosclerozei. Princi-
palii factori de risc ai acestei boli sunt 
fumatul și diabetul zaharat.

Complicațiile de temut ale afecțiunii 
sunt dezvoltarea gangrenei (care se 
poate rezolva doar prin amputare) și in-
farctul miocardic.
Recomandări 

Pentru ca tratamentul instituit să fie 
eficient trebuie ca pacientul să renunțe 
la fumat. Este necesară o supraveghere 
medicală constantă. Dintre investigațiile 
cele mai importante în evaluarea sta-
diului bolii și în instituirea unei atitu-
dini terapeutice adecvate trebuie 
menționată arteriografia (o metodă in-
vazivă prin care se evidențiază starea 
arterelor). În primă fază, exercițiul fizic 
și vasodilatatoarele sunt eficiente. În 
fază avansată, este necesară intervenția 
chirurgicală. Este necesară o îngrijire 
atentă a membrului inferior pentru evi-
ta apariția unor focare de infecții care 
pot surveni mai ales în urma unor trau-
matisme minore, precum tăieturile și 
care ar avea consecințe grave. 
Edem al membrului inferior  
(gambe şi picior)

Edemul membrului inferior este în-
tâlnit în mai multe afectări organice, 
una dintre aceste fiind insuficiența car-
diacă (incapacitatea cordului de a-și 
desfășura activitatea  - de a se contracta 
eficient și de a pompa o cantitate cores-
punzătoare de sânge în organism). Ede-
mul  este bilateral și se formează prin 
pasajul anormal al apei din vasele de 
sânge spre țesuturile subcutanate, acest 
lucru fiind determinat de încetinirea 
circulației în zona respectivă.
Simptome

Picioarele sunt mai umflate seara 
decât dimineața – repausul prelungit 
determinând scăderea edemului. Apă-
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sând cu un deget pe partea medială a 
gambei, după îndepărtarea degetului va 
rămâne o depresiune (godeu), fenomen 
numit „semnul godeului”.  Dormitul cu 
picioarele mai ridicate decât restul cor-
pului va grăbi dezumflarea gambelor.  
De cele mai multe ori edemul de origi-
ne cardiacă este însoțit de dispnee 
(respirație dificilă) și de palpitații.
Recomandări

Consultul medicului este absolut 
necesar în primul rând pentru a face di-
agnosticul diferențial al edemului care 
poate apare și în alte afecțiuni precum 
boli renale (edem bilateral, fără dis-
pnee) sau în unele flebite (edem unila-
teral). Odată stabilit tipul edemului este 
necesară instituirea unui tratament 
adresat cauzei acestuia.

Senzație de greutate a gambei  
asociată cu febră 

Sunt caracteristice flebitei, boală 
care se caracterizează prin inflamația 
unei vene, ceea ce poate antrena ulteri-
or formarea unui cheag cu localizare în 
gambă sau coapsă. Această inflamație 
apare mai ușor atunci când pacientul 
stă timp îndelungat la pat ( frecvent în 
urma intervențiilor chirurgicale mari 
în urma cărora mobilizarea este greu de 
realizat). De asemenea se întâlnește la 
pacienții care au o circulație sangvină 
deficitară, la obezi, la cei care prezintă 
varice ale membrelor inferioare, la 
pacienții care au suferit un traumatism, 
în urma unor nașteri sau a avortului.

La început simptomele sunt discrete 
și totuși ele trebuie să îngrijoreze deoa-
rece apar într-un context deosebit (în 
primul rând ca urmare a imobilizării în-
delungate, acest lucru favorizând înceti-
nirea circulației sangvine, staza și în 
consecință formarea cheagurilor). Se 
observă umflarea unilaterală a gambei 
care capătă o nuanță palidă și apariția 
febrei. La palpare gamba este caldă. Ede-

mul se limitează la gambă sau urcă spre 
coapsă în cazul în care trombul care ob-
struează vasul este situat mai sus. În 
absența tratamentului gamba devine 
mai albă pe măsură ce apare edemul, 
pielea se întărește, venele devin mai vizi-
bile. Ulterior gamba devine dureroasă, 
greoaie și este mobilizată cu dificultate. 
Febra este permanentă și pulsul este ra-
pid. Riscul de temut este embolia ( mo-
bilizarea unui fragment de tromb care va 
ajunge prin intermediul torentului cir-
culator la nivelul vaselor mici de la nive-
lul plămânilor obstruându-le și determi-
nând necroza zonei aferente vasului 
respectiv cu evoluție rapidă spre deces). 
Recomandări

Se recomandă repaus imediat între 
24 și 48 de ore pentru a împiedica de-
plasarea trombului și producerea unei 
embolii pulmonare.

Totodată se instituie tratament cu 
anticoagulante inițial pe cale injectabilă 
(heparina), ulterior pe cale orală pen-
tru a preveni formarea trombilor. Tra-
tamentul cu anticoagulante necesită o 
supraveghere strictă și o ajustare rigu-
roasă a dozelor de către medicul cardi-
olog, întrucât există riscul mare de su-
pradozare ceea ce poate declanșa 
hemoragii interne grave, uneori letale.
Venele gambei umflate 

Acest semn poate apare în două boli 
ale membrelor inferioare – varice și fle-
bita superficială.
Varicele 

La început se manifestă printr-o 
senzație de oboseală și de greutate în 
gambă și o ușoară umflare a acesteia. Ul-
terior, la nivelul membrului afectat apar 
proeminente și dilatate venele superfici-
ale, prezentând o culoare albăstruie și 
un traseu sinuos, pe alocuri cu ciorchini 
de culoare violetă. Ulterior se pot dez-
volta edeme și ulcerații ale pielii gambe-
lor (ulcere varicoase).
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Varicele apar ca urmare a insuficienței 
valvelor situate la nivelul venelor. Aces-
tea au rolul fiziologic de a fracționa co-
loana sangvină astfel încât sângele să 
poată fi împins eficient contra gravitației 
în timpul contracțiilor musculare. Oda-
tă afectată funcționalitatea acestui sis-
tem valvular, sângele stagnează la nivelul 
venelor și produce dilatația acestor vase. 
Factori care intervin în formarea varice-
lor sunt predispoziția ereditară, sarcina, 
obezitatea, statul în picioare timp înde-
lungat. 
Recomandări

Ca reguli generale de igienă se reco-
mandă: evitarea statului în picioare 
timp îndelungat, evitarea căldurii ridi-
cate asupra gambelor. În timpul zilei se 
recomandă folosirea ciorapilor elastici 
sau colanți (se găsesc la farmacii; se îm-
bracă dimineața, înainte de a coborî 
din pat), iar în timpul nopții dormitul 
cu picioarele mai ridicate decât planul 
corpului. De asemenea se indică scăde-
rea în greutate. Aceste reguli generale 
sunt recomandate nu numai ca trata-
ment al bolii instituite deja, ci și ca 
prevenție. La recomandarea medicului, 
în funcție de stadiul bolii, se poate indi-
ca intervenția chirurgicală.
Flebita superficială 

În cadrul acestei afecțiuni vena picio-
rului, gambei sau a coapsei apare ca un 
cordon dureros, cald la atingere, perfect 
perceptibil sub piele. Membrul inferior 

nu se umflă ( se umflă doar pielea în ju-
rul venei afectate), iar durerea este 
resimțită doar în repaus (nu și în timpul 
mersului). Pacientul poate face și febră. 

Afecțiunea reprezintă de fapt o 
inflamație (cu sau fără cheag) a unei vene 
subcutanate a membrului inferior. Aceas-
ta nu aduce tulburări atât de grave ca în 
cazul flebitei profunde. Riscurile și 
complicațiile nu sunt grave: foarte rar se 
întâmplă să producă embolie pulmonară.
Recomandări

După ce se verifică starea venelor 
prin ecografie Doppler, tratamentul 
constă în repaus și medicamente anti-
inflamatoare.

În ceea ce privește tratamentul tuturor 
acestor afecțiuni ale membrelor inferioa-
re este important de înțeles valoarea 
prevenției prin înlăturarea tuturor facto-
rilor de risc care predispun la aceste boli 
și care depind de noi (amintesc în special 
fumatul fie el activ sau pasiv și obezita-
tea). De asemenea este important a 
înțelege valorea promovării factorilor 
protectivi precum exercițiul fizic.

A preveni boala este mult mai 
înțelept, mult mai avantajos, mai ieftin 
și mai eficient decât a o trata.

Bibliografie: Ghidul simptomelor. Cauze 
şi tratamente, Ed. Aquila `93, 2008

Mihaela Răileanu

Departamentul de Sănătate al Uniunii Române îi invită pe toţi  
cei care doresc să scrie articole pe teme medicale pentru revista  

“Păzitorul Adevărului” să le trimită la una din adresele: 

info@farulsperantei.ro      
danapicu@yahoo.com    

raileanu_valerian@yahoo.com
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IANUARIE 
Vâsc

FEBRUARIE 
Alun (scoarţa), Boz (rădăcina), Salcie (scoar-

ţa), Vâsc

MARTIE
 Alun (scoarţa), Angelică (rădăcina), Boz 

(rădăcina), Brad (muguri), Brusture (rădăcina), 
Captalan (rădăcina), Cerenţel, Ciuboţica cucului 
(rădăcina), Cruşin, Dracilă (scoarţa), Genţiană, 
Lemn dulce, Osul iepurelui (rădăcina), Păpădie 
(rădăcina+părţi aeriene), Podbal (flori), Spânz, 
Stejar (scoarţa), Tătăneasă,  Vâsc. 

APRILIE 
Angelică (rădăcina), Boz (rădăcina), Brusture 

(rădăcina), Captalan (flori+rădăcina), Ciuboţica 
cucului (rădăcina+flori), Dracilă (scoarţa), Gen-
ţiană, Lemn dulce, Leurdă, Măcrişul iepurelui, 
Osul iepurelui (rădăcina), Păducel (frunze+flori), 
Păpădie (rădăcina+părţi aeriene), Podbal 
(flori+frunze), Spânz, Stejar (scoarţa), Tătăneasă, 
Toporaş (flori+rădăcina), Traista ciobanului, Ur-
zicuţă moartă, Vâsc

MAI 
Cimbrişor, Dud, Fumariţă, Iaso-

mie, Năpraznic, Nuc (frunze), Păducel 
(frunze+flori), Păpădie (părţi aeriene), Pă-
tlagină, Podbal (frunze), Rostopască, Sal-
câm, Sânziene galbene, Soc (flori), Traista 
ciobanului, Trei fraţi pătaţi, Trifoi roşu 
(flori), Troscot (părţi aeriene), Urzică (frun-
ze),  Ventrilică, Vinariţă,  Zmeur (frunze).

IUNIE 
Alun (frunze), Arnică, Călţunaşi, 

Cimbrişor, Coada şoricelului, Creţişoa-
ră, Creţuşca,  Dud, Fumariţă, Gălbenele, 
Ghimpe, Iasomie, Lumânărică, Măcrişul 
iepurelui, Mesteacăn (frunze), Muşeţel, Nal-
bă (flori+frunze), Năpraznic, Năsturel,  Nuc 
(frunze), Pătlagină, Piciorul cocoşului, Podbal 
(frunze), Pufuliţă, Răscoage (flori+frunze), 
Roiniţa, Rostopască, Salcâm, Saschiu, Sân-
ziene galbene, Scumpie (frunze), Silur, Soc 
(flori), Sulfină, Sunătoare, Talpa gâştii, Trei 
fraţi pătaţi, Trifoi roşu (flori), Troscot (părţi 
aeriene), Turiţă mare, Unguraş (părţi aeriene), 
Urechelniţă, Urzică (frunze), Urzică moartă 
albă, Ventrilică, Vinariţă

IULIE 
Afin, Albăstrele, Anason (fructe), An-

gelică (flori+seminţe), Arnică, Cimbrişor, 
Coada calului, Coada şoricelului, Corn 
(frunze+fructe), Creţişoară, Creţuşca, Frag 
(frunze), Fumariţă, Gălbenele, Ghimpe, 
Levănţică, Lumânărică, Măcrişul iepure-
lui, Mesteacăn (frunze),  Muşetel, Nalbă 
(flori+frunze), Năpraznic, Pătlagină, Pe-
dicuţă, Pelin, Piciorul cocoşului, Pufuliţă, 
Răchitan, Răscoage (flori+frunze), Roini-
ţă, Rostopască, Salvie, Sânziene galbene, 
Scânteiuţă, Scumpie (frunze), Silur, Soc 
(flori), Sovârv, Splinuţă, Strugurii ursului 
(frunze), Sulfină, Sunătoare, Talpa gâştii, 

Pentru cei interesaţi să recolteze plante medicinale,  
atât pentru familie, cât şi pentru Sanatoriul Breaza, 

personalul medical de la Fundaţia Eden, vă face cunos-
cut calendarul după care vă puteţi ghida în acest sens. 

Orice contribuţie este binevenită!
P
L
A
N
T
E

M
E
D
I
C
I
N
A
L
E

Sănătate

Păzitorul Adevărului 
Aprilie - Iunie 201020



Tarhon (părţi aeriene), Tei, Trei frați pătaţi, 
Trifoi roşu (flori), Troscot (părţi aeriene), 
Turiţă mare, Ţintaură, Unguraş (părţi ae-
riene), Urechelniţă, Urzică (frunze), Urzică 
moartă albă, Vetrice (părţi aeriene), Zmeur 
(frunze+fructe). 

AUGUST 
Afin, Albăstrele, Anason (fructe), An-

gelică (flori+seminţe), Captalan (frunze), 
Castan comestibil (frunze), Căltunaşi, Că-
tină, Cicoare (părţi aeriene), Cimbrişor, 
Coada calului, Coada şoricelului, Corn 
(frunze+fructe), Frag (frunze), Fumariţă, 
Gălbenele, Ghimpe, Hamei, Isop, Levănţică, 
Linariţă, Lumânărică, Macrişul iepurelui, 
Mătrăgună, Nalbă (flori+frunze), Năpraz-
nic, Pătlagină, Pedicuţă, Pelin, Piciorul co-
coşului, Porumbar (fructe), Pufuliţă, Răchi-
tan, Răscoage (flori+frunze), Roiniţă, Salvie, 
Săpunariţă, Sânziene galbene, Scai vânăt, 
Scânteiuţă, Schinel, Sovârv, Spânz, Splinu-
ţă, Strugurii ursului (frunze), Sulfină, Tar-
hon (părţi aeriene), Troscot (părţi aeriene), 
Turița mare, Turta babei (rădăcina), Ţinta-
ură, Unguraş (părţi aeriene), Urechelniţă,  

Urzică (frunze), Urzică moartă albă, Vetrice (părţi aerie-
ne), Zmeur (frunze+fructe). 

SEPTEMBRIE 
Afin, Angelică (rădăcina), Boz (rădăcina), Brusture 

(rădăcina), Captalan (rădăcina), Castan (seminţe), Cal-
ţunaşi, Cătină, Cerenţel, Cicoare (rădăcina), Cimbrişor, 
Coada calului, Coada şoricelului, Fasole (teci), Frag (frun-
ze), Fumariţă, Gălbenele, Genţiană, Hamei, Iarbă mare, 
Lemn dulce, Lumânărică, Măceş (fructe), Măcrişul iepu-
relui, Merişor, Năpraznic, Obligeană, Osul iepurelui (ră-
dăcina), Păducel (fructe), Pătlagină, Schinduf (seminţe), 
Silur, Spânz, Splinuţa, Strugurii ursului (frunze), Sulfina, 
Tarhon (părţi aeriene), Tătăneasă, Turta babei (rădăcina)

OCTOMBRIE 
Castan (semințe), Cătină, Cerenţel, Gențiană, Iarbă 

mare, Lemn dulce, Măceş (fructe), Merişor, Obligeana, 
Păducel (fructe), Pătlagină, Tătăneasă, Turta babei (rădă-
cina), Urechelniţă, Valeriană

NOIEMBRIE 
Cătină, Cerenţel, Iarba mare, Obligeana, Păducel 

(fructe), Valeriană, Vâsc

DECEMBRIE 
Vâsc 

USCAREA	PLANTELOR
Plantele medicinale recoltate trebuie us-

cate cât mai repede cu putinţă. Pentru aceasta 
culegătorii vor transporta plantele la locul de 
uscare în coşuri de mână sau coşuri adânci. 
Culegătorii nu trebuie să transporte nicioda-
tă plantele proaspete îndesate în saci şi nici să 
le păstreze în grămezi mai multe ore, deoare-
ce ele se încălzesc uşor şi încep să fermenteze, 
schimbându-şi culoarea. 

Uscarea se face în locuri curate, bine ae-
risite, unde să nu pătrundă razele solare. Plantele se vor pune în strat subţire pe pânză  albă sau hârtie 
albă. Nu se vor folosi ziare, hârtii sau materiale imprimate. De preferat să fie puse pe plase din fibră de 
sticlă sau din metal care nu rugineşte, peste care se pune hârtia sau pânza. Aceste plase să fie suspendate 
pentru ca plantele să fie uniform uscate şi pe partea de jos. După uscare se pun în cutii de carton, saci de 
hârtie sau de pânză albă. 

Sănătate

Păzitorul Adevărului 
Aprilie - Iunie 2010 21



Pe data de 18 aprilie 2010 la Satu Mare 
într-o atmosferă caldă şi plăcută, cu un nu-
măr de aproximativ 80 de oameni a avut loc 
o întâlnire de familie. Au participat fraţi din 
mai multe zone: Bihor, Maramureş, Sălaj, 
Arad, Satu Mare.

Tema acestei întâlniri, prezentată de fr. 
Nelu Bogdan a fost bazată pe faptul că Sata-
na şi-a înfipt steagul în familia noastră. „Am 
văzut pe Satan înfigându-şi steagul în gospo-
dăriile acelora care mărturisesc a fi aleşii lui 
Dumnezeu” (T. 5 , pag. 206, fragmentul 3).

Pe vremea lui Moise legea dată de faraon 
a fost ca orice copil de parte bărbătească să 
fie omorât. Astăzi pericolul nu e doar pentru 
băieţi. Satana stă la pândă, şi vrea să-i înşele 
atât pe băieţii cât şi pe fetele noastre.” Satana 
este ocupat în fiecare clipă, mergând încoace 
şi încolo, în sus şi în jos pe pământ, căutând 
pe cine să înghită.” (T. 5. pg. 294).

„Satana vrea cu adevărat să pună stăpâ-
nire pe copii, dacă nu veţi fi la pândă.” (T. 5, 
pag. 534, frag. 3).

În timp ce acest decret dat de faraon era 
în plină putere, mama lui Moise, nemaipu-
tând să-şi ţină copilul ascuns, pregăteşte un 
coşuleţ de papură, izolându-l cu lut şi smoa-
lă, ca să nu intre apă în el, aşează copilaşul 
ei drag înăuntru şi îl pune în păpurişul de la 
malul râului.

„Rugăciunile fierbinţi ale mamei îl pre-
daseră pe copilul ei în grija lui Dumnezeu, şi 
îngeri nevăzuţi pluteau pe deasupra singura-
ticului său loc de odihnă.... Dumnezeu as-
cultase rugăciunile mamei, credinţa ei fusese 
răsplătită.” (Patriarhi şi profeţi, pag 241).

Această mamă cu credincioşie a folosit 
ocazia pe care o avea pentru a-l educa pe copi-
lul ei pentru Dumnezeu.

Facem noi la fel?
Formarea religioasă a copiilor şi a tineri-

lor trebuie să pornească din sânul familiei şi 
continuată în biserică, prin diferite activităţi 
pe care le desfăşoară. Pentru aceasta este ne-
voie ca părinţii să-şi aducă copiii în biserică, 
unde să cunoască dragostea lui Dumnezeu, 
unde găsesc Modelul de viaţă.

Suntem responsabili să ne pregătim co-
piii, atât pentru societatea în care trăiesc cât 
şi pentru veşnicie. 

Noi, ca părinţi, trebuie să fim conştienţi 
că fiecare copil al nostru este o comoară de 
mare preţ, pe care Dumnezeu ne-a încredin-
ţat-o, şi pentru care în ziua judecăţii va trebui 
să dăm socoteală.

Credinţa în Dumnezeu, dragostea pen-
tru semeni trebuie semănate de timpuriu în 
inima fiecărui copil pentru a aduce la tim-
pul lor roade bune. Dacă în aceste inimi nu 
prind rădăcină dragostea, credinţa atunci 

Întâlnire	de	familie	la	Satu	Mare
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vom culege doar buruieni: răutate, invidie, 
egoism, ură.

„Într-o foarte mare măsură, mama ţine 
în mâinile sale destinul copiilor ei. Ea se ocu-
pă cu dezvoltarea minţii şi caracterului, lu-
crând nu numai pentru prezent, ci şi pentru 
veşnicie. Ea seamănă seminţe ce vor răsări şi 
vor aduce roade fie spre bine, fie spre rău. Lu-
crarea ei nu este aceea de a picta pe pânză un 
chip frumos sau de a-l dăltui în marmură, ci 
de a imprima într-un suflet omenesc chipul 
divin. În mod deosebit în timpul primilor 
ani, stă asupra ei răspunderea de a forma ca-
racterul copiilor ei. Impresiile făcute acum 
asupra minţii lor în dezvoltare vor rămâne 
de-a lungul întregii lor vieţi. Părinţii trebu-
ie să îndrume învăţătura şi educaţia copiilor 
lor atunci când aceştia sunt destul de mici, cu 
scopul ca ei să poată fi creştini. Ei sunt în grija 
noastră pentru a fi instruiţi nu ca moştenitori 
ai unui tron imperial de pe acest pământ, ci 
ca împăraţi pentru Dumnezeu, ca să dom-
nească de-a lungul veacurilor nesfârşite.” 
(Patriarhi şi profeţi, pag. 242).

Fie ca în ziua judecăţii, când vom sta în 
faţa tronului lui Dumnezeu, şi va trebui să 
dăm socoteală de cei dragi ai noştri pe care 
Dumnezeu n-i i-a incredinţat să putem spu-
ne: „ Iată Doamne, eu şi copiii pe care mi i-ai 
dat!” 

Cristina Breda
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Existenţa Şcolii de Sabat o datorăm copiilor:
1529: M. Luther: întrucât copiii părăseau biserica el 

întocmeşte un catehism. „Reformatorii şi-au dat seama 
că nu puteau spera să aibă succes cu reforma dacă copiii 
lor erau educaţi de profesori romano catolici… Luther… 
şi-a dat seama că pentru a întări reforma era obligatoriu 
să lucreze cu tinerii… Acesta a fost unul dintre obiectivele 
vieţii lui… şi a scris conciliilor din toate oraşele Germaniei 
să înfiinţeze şcoli creştine” --D'AUBIGNE'S "HISTORY 
OF THE REFORMATION," BK. 10, CHAP. 9.

1780: Robert Raikes în Gloucester, Anglia, înfiinţea-
ză prima aşa-numită Şcoală Duminicală. În 4 ani, numă-
rul studenţilor acestei şcoli este de 250.000. Se înfiinţează: 
The International Sunday School Association care până 
astăzi este cea mai influentă asociaţie ecumenică din lume 
şi care tipăreşte lecţii pentru Şcoala Duminicală din care 
se inspiră chiar şi alte denominaţiuni.

1739: Ludwig 
Hacker: foi cu între-

bări distribuite anterior 
pentru a-i ajuta pe vizitatori şi 

copii să înţeleagă predica.
1852: James White scrie prima 

lecţie pentru tineret şi le tipăreşte în 
noua revistă apărută cu acest scop: Youth 

Instructor.
1853: Prima Şcoală de Sabat AZS în 

Rochester: discută lecţiile în cadru organizat 
scrise de J. White.

1870: La 7 ani de la organizarea biseri-
cii, conducerea hotărăşte începerea lecţiilor 
pentru diferite grupe de vârstă. Atunci apar 
primele lecţii pentru adulţi, dar la perioade 
neregulate, întrucât cei care le scriau nu aveau 
timp, având multe alte ocupaţii.

1878: Se hotărăşte ca lecţiile să fie publica-
te de către Departamentul nou înfiinţat al Şco-
lii de Sabat la nivel de Conferinţă Generală.

1888: Începe tipărirea Lecţiilor Şcolii 
de Sabat pe semestru: Vol.1, nr. 1, ian-mar. 
1888.

ASTĂZI:

„Copiilor şi tinerilor noştri li s-a acordat 
mult prea puţină atenţie şi astfel ei n-au reu-
şit să crească în experienţa creştină aşa cum 
ar fi trebuit, deoarece membrii bisericii nu 
i-au privit cu înţelegere, simpatie şi dorinţa 
de a le face posibilă creşterea în viaţa sfântă.

SCURT	ISTORIC	 
AL	ŞCOLII	 
DE	SABAT
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În comunităţile noastre mari se pot face 
foarte multe pentru tineri. E posibil să li se 
acorde mai puţină atenţie, să li se ofere mai 
puţine motive pentru a deveni creştini ma-
turi - bărbaţi şi femei în Hristos - decât în ca-
drul denominaţiunilor pe care le-au părăsit 
în favoarea adevărului? …

„Treaba urgentă a membrilor bisericii 
noastre este aceea de a deveni interesaţi de 
tineret” SPEE, 41. (cap. 5)

„Dumnezeu cere ca biserica să se trezeas-
că din letargia ei şi să vadă ce fel de slujire i se 
cere în această vreme de pericol. Mieii turmei 
trebuie îngrijiţi. Domnul cerului Se uită să 
vadă cine face lucrarea Sa pentru copii şi tine-
ret. Ochii fraţilor şi surorilor noastre trebuie 
unşi cu alifie cerească pentru a putea vedea 
necesităţile vremii. Trebuie să ne trezim pen-
tru a vedea ce trebuie făcut în via lui Dumne-
zeu şi pentru a ieşi la lucru.” SPEE 41.

„Biserica dormitează şi nu-şi dă seama de 
importanţa educării copiilor şi a tinerilor.” 
SPEE 43.

„Nu este lucrare mai importantă ca edu-
caţia tinerilor noştri.” SPEE 46.

„Nimic nu este de o mai mare importanţă 
ca educarea copiilor şi a tinerilor noştri. Biseri-
ca trebuie să manifeste şi să stârnească un pro-
fund interes în această lucrare, pentru că acum, 
mai mult ca oricând, Satana şi oştirea lui sunt 
hotărâţi să-i înşele pe tineri sub standardul în-
tunecat, ce conduce spre ruină şi moarte.

Dumnezeu a desemnat biserica drept 
străjer, care să manifeste o grijă geloasă pen-
tru tinerii şi copiii ei - ... Dar biserica nu reali-
zează această situaţie …

Facem eforturi susţinute pentru mulţimea 
de oameni din jurul nostru şi avansăm lucrarea 
în câmpuri străine, dar nimic din acestea nu ne 
poate scuza pentru neglijarea educării copiilor 
şi a tinerilor noştri.” SPEE 165.

De la cine să învăţăm?
„Hristos a fost cel mai mare educator pe 

care lumea L-a cunoscut vreodată.” SPEE 259.
„Educatorii pot obţine eficienţă şi putere 

numai lucrând aşa cum a lucrat Isus.” SPEE 263.

O singură întâlnire cu Isus: „Dacă am putea să vedem 
ce s-a petrecut după aceea în viaţa micului grup, le-am vedea 
pe mame aducându-le aminte copiilor lor de scena din acea 
zi şi repetându-le cuvintele iubitoare ale Mântuitorului. Am 
vedea, de asemenea, cât de ades - în anii care au urmat - amin-
tirea acestor cuvinte i-a păzit pe copii să nu se rătăcească de la 
poteca aşternută pentru răscumpăraţii Domnului.” (DV 41).

„El ştia că aceşti copii aveau să asculte de sfatul Lui şi 
să-L accepte ca Răscumpărător, în timp ce acei care erau în-
ţelepţi în felul lumii şi împietriţi cu inima nu prea aveau să-L 
urmeze şi să găsească un loc în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Aceşti micuţi, prin venirea la Hristos şi primirea sfatului şi a 
binecuvântării Lui, au întipărit chipul şi cuvintele Lui ama-
bile în mintea lor maleabilă, spre a nu mai fi şterse niciodată. 
Din această faptă a lui Hristos noi trebuie să învăţăm o lec-
ţie, anume că inimile celor tineri sunt cele mai receptive faţă 
de învăţăturile creştinismului, uşor de influenţat spre evlavie 
şi virtute şi puternice spre a reţine impresiile primite. Dar 
aceşti tineri delicaţi trebuie să fie apropiaţi cu amabilitate şi 
învăţaţi cu iubire şi răbdare.” (T. 4, 142).

„În copiii aduşi la El, Isus vedea bărbaţi şi femei ce urmau 
să fie moştenitori ai harului Său şi supuşi ai Împărăţiei Sale, 
dintre care unii aveau să devină martiri pentru Numele Său.

El, Domnul cerului, nu a socotit ca un lucru neînsem-
nat să răspundă la întrebările lor şi să simplifice învăţăturile 
Lui importante, pentru a fi înţelese de mintea lor de copii. El 
a pus în inima lor seminţele adevărului, care urmau să răsară 
peste mulţi ani şi să aducă roade pentru viaţa veşnică.

Este adevărat şi azi faptul că cei mai receptivi la învăţă-
turile Evangheliei sunt copiii…” (HLL, 514, 515).

Influenţa asupra altora: Următorul capitol din HLL: 
„El văzuse iubirea manifestată de Hristos faţă de copiii 
aduşi la El, văzuse cât de duios îi primise, cum îi luase în 
braţe şi inima lui se aprinse de iubire pentru Mântuitorul. 
El simţea dorinţa de a fi ucenicul Lui. Fusese mişcat atât 
de adânc, încât, atunci când Isus era gata să pornească la 
drum, a alergat la El şi, îngenunchind la picioarele Lui, a 
pus, cu sinceritate şi stăruinţă, întrebarea aceasta atât de 
însemnată pentru sufletul său şi pentru sufletul oricărei 
fiinţe omeneşti: ,Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să 
moştenesc viaţa veşnică?” (HLL, 519).

Noi spunem:
1.  Dar unii copii sunt răi și nu merită osteneala: 

„Inima Lui nu este atrasă numai către copiii cu o pur-
tare bună, ci şi către cei care au moştenit trăsături rele de 
caracter.” (HLL, 518).
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2. Sunt prea neînsemnaţi, prea mici:
„Istoria sacră prezintă exemple izbitoare ale grijii pline 

de gelozie a lui Dumnezeu faţă de cel mai slab dintre copiii 
Săi. În timpul călătoriei poporului Israel în pustie, cei obo-
siţi şi slabi care rămâneau în urma poporului erau atacaţi şi 
ucişi de amaleciţii cruzi şi laşi. După aceea, Israel a luptat 
împotriva amaleciţilor şi i-a înfrânt. „Domnul a zis lui Moi-
se: ,Scrie lucrul acesta în carte, şi spune lui Iosua că vei şterge 
pomenirea lui Amalec de sub ceruri'.” (T. 5, 245).
3. Sunt prea puţini, poate unul sau doi:

„În convorbirea cu Nicodim, Isus a descris planul de 
mântuire şi misiunea Lui în lume. În nici o altă cuvântare 
n-a descris El mai complet, pas cu pas, lucrarea ce trebuie să 
se facă în inima oamenilor care vor moşteni Împărăţia ceru-
rilor… Dar Isus cunoştea pământul în care aruncase sămân-
ţa. Cuvintele spuse în timpul nopţii unui singur ascultător, 
pe dealul singuratic, nu s-au pierdut….Nicodim i-a povestit 
lui Ioan istoria acelei întâlniri şi prin pana lui a fost scrisă 
pentru învăţătura a milioane de oameni.” (HLL 176).

„Era obosit şi flămând; cu toate acestea, nu a neglijat 
ocazia de a vorbi unei singure femei, deşi era străină, fără 
legături cu Israel, şi ducea o viaţă de păcat făţiş.

Mântuitorul nu aştepta să se adune lume multă. Ade-
sea, începea să dea învăţătură fiind de faţă numai câţiva, 
dar, unul câte unul, trecătorii se opreau să asculte, până 
când o mulţime de oameni ascultau cu uimire şi temere 
cuvintele lui Dumnezeu vorbite de Învăţătorul trimis de 
sus. Cel care lucrează pentru Hristos nu trebuie să se lase 
dus de ideea că n-ar putea vorbi cu aceeaşi râvnă la câţiva 
ascultători, ca şi la o mare adunare. S-ar putea întâmpla să 
fie un singur ascultător al soliei; dar cine poate spune cât 
de mare va fi influenţa acestuia? Pare un lucru mic chiar 
şi pentru ucenici ca Mântuitorul să-Şi petreacă vremea cu 
o femeie din Samaria. Dar El a discutat mai serios şi mai 
elocvent cu ea decât cu împăraţii, sfetnicii sau marii preoţi. 
Învăţăturile pe care i le-a spus acelei femei au fost repetate 
până în cele mai îndepărtate părţi ale pământului.

Îndată ce L-a găsit pe Mântuitorul, samariteanca a 
adus şi pe alţii la El . Ea s-a dovedit un misionar mai harnic 
chiar decât ucenicii. Ei n-au văzut nimic în Samaria care să 
arate că era un câmp promiţător. Gândurile lor erau aţinti-
te asupra unei lucrări mari, care trebuia să se facă în viitor. 
Nu vedeau că în jurul lor chiar era o recoltă care trebuia 
adunată. Dar, prin femeia pe care o dispreţuiau, o întreagă 
cetate a fost adusă la Mântuitorul. Ea a dus îndată lumina 
la compatrioţii săi.” (HLL 194, 195).

Urmare: 
„Viitorul societăţii va fi determinat de 

tineretul de azi. Satana face eforturi serioa-
se şi constante pentru a corupe mintea şi a 
degrada caracterul oricărui tânăr. Vom ră-
mâne noi, care avem mai multă experienţă, 
simpli spectatori, uitându-ne cum Satana îşi 
îndeplineşte scopul nestingherit? Să stăm la 
postul nostru de gardieni, lucrând pentru 
aceşti tineri şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
să-i recuperăm din capcana pierzării. În 
parabolă, atunci când oamenii dormeau, 
vrăjmaşul a semănat neghina. Iar acum, în 
vreme ce voi, fraţii şi surorile mele, nu vă 
daţi seama de lucrarea lui, Satana adună sub 
flamura sa o armată de tineri, bucurându-se 
că, prin ei, îşi duce războiul împotriva lui 
Dumnezeu.” SPEE 47

„Profesori, ce ocazii aveţi! Ce privile-
giu, în accesul vostru la formarea minţii şi 
caracterului tinerilor care vă sunt încredin-
ţaţi! Ce bucurie veţi avea când îi veţi întâlni 
în preajma marelui tron alb, ştiind că aţi fă-
cut tot ce aţi putut pentru a-i califica pen-
tru veşnicie! Dacă lucrarea voastră va trece 
testul Marii Zile, asemenea celei mai plăcute 
muzici, urechile voastre vor auzi binecuvân-
tarea: „Bine rob bun şi credincios, ai fost 
credincios în puţine lucruri, te voi pune pes-
te multe lucruri; intră în bucuria stăpânului 
tău" (Mat. 25.21).” (SPEE 47).

Mihaela Silaghi
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Aceasta a fost prima misiune încredin-
ţată lui Petru după reabilitarea lui: trebuia 
să înveţe cum să se poarte cu cei mici şi ne-
ştiutori în ale credinţei, cum să-i îndrume 
pe calea cea dreaptă, misiune ce „avea să 
pretindă multă atenţie, multă răbdare şi 
perseverenţă…”(Evanghelizarea, cap. 10), 
„cel mai delicat tact, cea mai atentă consi-
deraţie, cea mai serioasă rugăciune pen-
tru înţelepciune divină.” (Slujitorii 
evangheliei, cap. 6).

„Paşte mieluşeii Mei” au fost 
şi cuvintele de îndemn şi deschidere 
ale Întrunirii Instructorilor Şcolii de 
Sabat pentru Copii, care a avut loc la 
Făgăraş între 23-25 aprilie 2010, la care 
au participat reprezentanţi din aproape 
toate Câmpurile Uniunii Române.

Întâlnirea a fost caldă, deschisă şi 
prietenoasă, menită să te vindece de „sin-
dromul Ilie”. Dacă în lucrarea cu copiii ar 

„Paște Mielușeii Mei”
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fi existat vreo clipă în care să te întrebi dacă 
eşti singurul sau printre puţinii preocupaţi de 
această ramură a misiunii noastre ca biserică 
şi individ, înseamnă că ai contactat „sindro-
mul Ilie”. Însă, ascultând experienţele, preo-
cupările, sugestiile şi planurile participanţi-
lor, ai fi mulţumit Domnului care este la fel 
de îndurător cu noi astăzi cum a fost şi cu Ilie 
arătându-ne că El are mijloacele, metodele şi 
instrumentele Sale prin care lucrează.

Şi totuşi, nu se poate spune că s-a făcut 
sau se face destul. Să investim în copiii noştri 
care nu sunt altceva decât viitorul bisericii şi 
societăţii noastre. 

„Viitorul societăţii va fi determinat de ti-
neretul de azi. Satana face eforturi serioase şi 
constante pentru a corupe mintea şi a degrada 
caracterul oricărui tânăr. Vom rămâne noi, 
care avem mai multă experienţă, simpli spec-
tatori, uitându-ne cum Satana îşi îndeplineşte 

scopul nestingherit? Să stăm la postul nostru 
de gardieni, lucrând pentru aceşti tineri şi, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, să-i recuperăm din 
capcana pierzării. În parabolă, atunci când 
oamenii dormeau, vrăjmaşul a semănat ne-
ghina. Iar acum, în vreme ce voi, fraţii şi su-
rorile mele, nu vă daţi seama de lucrarea lui, 
Satana adună sub flamura sa o armată de ti-
neri, bucurându-se că, prin ei, îşi duce războ-
iul împotriva lui Dumnezeu.” (Sfaturi pentru 
părinţi, educatori şi elevi, pag. 47 engl.)

„Misiunea încredinţată lui Petru de către 
Isus chiar înainte de înălţarea Sa a fost: ‚Paşte 
mieluşeii Mei’ [Ioan 21:15] şi această misiune 
este încredinţată fiecărui predicator. Atunci 
când a spus ucenicilor Săi: ‚Lăsaţi copilaşii să 
vină la Mine şi nu-i opriţi: căci Împărăţia lui 
Dumnezeu este a celor ca ei’ [Marcu 10:14], 
Isus Se adresa ucenicilor Săi din toate veacu-
rile.” (Slujitorii evangheliei, pag. 207 engl.).

Știri
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Conferinţa	Moldova
Ziua de 30 mai 2010 a fost o zi de sărbă-

toare pentru fraţii noştri şi prietenii de adevăr 
din Conferinţa Moldova. În această zi a fost 
organizată Conferinţa Spirituală care precede 
de obicei întrunirea de reorganizare a confe-
rinţei, din doi în doi ani. 

Biserica noastră din localitatea Budăi, 
judeţul Iaşi, a fost gazda acestei reuniuni la 
care au participat fraţi tineri, bătrâni, copii, 
prieteni, din zona Moldovei, dar şi din alte 
zone ale ţării. 

Conferinţa a avut ca generic textul din 
Iacob  4:8: “Apropiaţi-vă de Dumnezeu”, iar 
mesajele prezentate, imnurile, poeziile, au 
rostit un nou apel inimilor celor prezenţi, de 
a se apropia de Domnul, şi în mod implicit, 
unul de altul. 

„Apropiaţi-vă de Dumnezeu!” a fost pri-
ma temă, prezentată de fr. Buftea Vasile. Cea 
de a doua temă, “Curăţiţi-vă...” a fost prezen-
tată de fr. Picu Fivi, iar în programul de după 
amiază fr. Cătălin Barnea a prezentat tema 
„Singur cu Dumnezeu”. 

Luni, 31 mai 2010, a avut loc adunarea 
delegaţilor din Conferinţa Moldova, în 
cadrul căreia s-au dezbătut problemele cu 
care se confruntă lucrarea din această zonă, 
s-au căutat soluţie de rezolvare şi îmbunătă-
ţire şi s-a stabilit o nouă organizare a Con-
ferinţei. 

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu 
pentru minunatele clipe pe care ni le-a dă-
ruit, şi dorim ca El să ne ofere mai multe 
ocazii de a ne aduna spre slava Sa.  De ase-
menea, pentru acei care din diferite motive 
nu au reuşit să ajungă la Conferința spiri-
tuală, sau pentru acei care doresc să revadă 
programul, accesați siteul de internet:

 www.azsmr-moldova.ro
A consemnat 

Ipati Constantinescu Alexandru

Știri
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Duminică, 6 iunie 2010, la Craiova a 
avut loc Întrunirea Spirituală a Conferinţei 
Oltenia. 

Programele organizate cu această ocazie 
au avut ca generic textele din Iacov 4:8. 

Fraţii şi surorile care au putut participa 
la această întrunire s-au bucurat de o părtă-
şie frăţească şi, nu în ultimul rând, au avut 
o nouă ocazie-L întâlnească pe Dumnezeu 
într-un cadru sărbătoresc. 

Fie ca bucuria aceasta să-i stimuleze la o 
pregătire mai serioasă în vedere întâlnirii cu 
fratele nostru mai mare, Care a făgăduit că 
Se va întoarce şi ne va lua la Sine. 

Luni, 6 iunie 2010, delegaţii reprezen-
tanţi ai comunităţilor din Conferinţa Olte-
nia s-au adunat pentru a reorganiza confe-
rinţa, ocazie cu care s-au verificat activităţile 
din ultimii doi ani, s-au făcut noi planuri, 
s-au luat noi hotărâri pentru bunul mers al 
lucrării lui Dumnezeu. Dorim ca Dumne-
zeu să aprobe hotărârile bune luate cu această 
ocazie şi să dea putere şi înţelepciune servilor 
Săi pentru a putea duce la bun sfârşit lucrarea 
pe care o au de îndeplinit.  

Conferinţa Oltenia

Știri
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Conferinţa	Ardealul	de	Sud
6 iunie 2010

După mai multe zile mohorâte şi plo-
ioase, vara s-a răsfrânt cu-adevărat la Târgu 
Mureş pe 6 iunie. Soarele a ieşit dintre nori 
pentru a saluta şi el pe cei trei tineri care au 
decis să-l primească în mod public în viața lor 
pe Soarele Neprihănirii. 

După programul festiv desfăşurat în bi-
serica locală, onorat de prezența a numeroşi 
oaspeți, actul renaşterii a fost împlit în Râul 
Mureş, când firea pământească a fost îngro-
pată pentru o nouă viață în Hristos.

  Tinerii Damaris Borza şi Dărămuş Ovi-
diu, proveniți din familii creştine precum şi 
tânărul Codruț Petcu, convertit printr-o fru-
moasă experiență au considerat această ocazie 
drept o oportunitate deosebită de a depune 
mărturie publică cu privire la credința noas-
tră. Fie ca Domnul să-i întărească şi pe mai 
departe iar naşterea lor în sânul bisericii să 
fie doar răsăritul unei zile glorioase în 
care lumina să străluceas-
că prin ei, până la puterea 
ei deplină!

Știri

Păzitorul Adevărului 
Aprilie - Iunie 2010 31



Campus          AZSMR
Chiar de la bun început, la crearea 

omului, Dumnezeu a enunţat caracterul 
social al acestui gen de fiinţe, spunând că 
„nu este bine ca omul să fie singur” și pu-
nând astfel bazele familiei și societăţii 
umane. 

Nu a trecut multă vreme până când, 
în funcţie de atitudinea lor faţă de Dum-
nezeu, s-au conturat două grupuri dis-
tincte „fiii lui Dumnezeu” și „fetele oa-
menilor”, iar asocierea credincioșilor cu 
necredincioșii a avut în cele mai multe 
cazuri efecte nefaste asupra primului 
grup.

Şi totuși, omul este o fiinţă emina-
mente socială, și nu-și poate afla adevăra-
ta împlinire separat de semenii săi. Ne 
naștem cu sentimentul nevoii de aparte-
nenţă la o colectivitate, creștem cu dorin-
ţa de a fi acceptaţi de grup și de a ne inte-
gra în acesta, iar bucuria părtășiei cu cei 
aidoma nouă se manifestă începând cu 
jocurile copilăriei și culminând cel mai 
adesea la vârsta pubertăţii și adolescen-
ţei, când „grupul” capătă noi semnificaţii 
și valenţe, ajungând să joace un rol deter-
minant în viaţa tinerilor și să le influenţe-
ze adesea în mod definitoriu personalita-
tea.

Faptul că „tovărășiile rele strică obice-
iurile bune” nu mai este o noutate pentru 
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Campus          AZSMR
cei mai mulţi, însă renunţarea la ase-
menea tovărășii sau interzicerea lor de 
către părinţi, fără a se oferi tinerilor 
altceva mai bun în schimb, nu este de 
prea mare folos, întrucât nevoile lor so-
ciale, comunicative și afective rămân 
nesatisfăcute, iar frustrarea care se acu-
mulează în consecinţă poate exploda la 
un moment dat într-o atitudine de in-
diferenţă sau chiar totală răzvrătire faţă 
de familie, Dumnezeu și religie și de 
sfidare a regulilor a căror respectare nu 
le-a adus nici un fel de împlinire.

Atât părinţilor cât și bisericii le re-
vine astfel îndatorirea morală de a ofe-
ri tineretului alternative în calitate și 
cantitate mulţumitoare, așa încât ne-
voile lor de sociale să fie satisfăcute și 
să nu-și caute asociaţi în rândurile ce-
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de relaţii improvizate sub presiunea 
timpului (pauzele de la adunări sau 
nunţi) și adesea sub scrutinul unor pri-
viri indiscrete și mai mult sau mai puţin 
binevoitoare vor eșua sau vor duce la 
rezultate contrare celor scontate.

Şi pentru familiști chemarea „veniţi 
la o parte și vă odihniţi puţin” ar putea 
fi la fel de actuală ca în timpurile de 
odinioară, întrucât, fie că ne dăm sea-
ma de aceasta sau nu, toţi avem nevoie 
să ne mai și oprim din stresul continuu 
al luptei pentru existenţă și să petrecem 
un timp de calitate cu partenerul/parte-
nera de viaţă și bineînţeles cu micuţii 
noștri care au atâta nevoie de atenţia și 
compania noastră, de care sunt privaţi 
atât de des...

Nevoia de educaţie este evidentă la 
toate nivelurile, atât pentru copii cât și 
pentru tineri și adulţi, și pentru a putea 
oferi programe interesante, utile și con-
structive este necesar un cadru adecvat 
pentru desfășurarea tuturor acestor ac-
tivităţi și a altora similare.

Demararea proiectului Campus 
AZSMR vizează tocmai ieșirea în în-
tâmpinarea acestor nevoi și crearea 
unui centru de reuniuni intern și inter-
naţional, cu facilităţi pentru găzduirea 
de tabere de copii, tabere de tineret, 
școală misionară și diverse cursuri și 
seminarii.

Deși începutul nu a fost unul deloc 
ușor și nici în prezent obstacolele nu 
s-au evaporat din cale, cu ajutorul lui 

lor care trăiesc doar pentru lumea 
aceasta. Omiterea îndeplinirii acestei 
îndatoriri este în mod paradoxal adesea 
asociată cu deplângerea faptului că „se 
duc tinerii în lume”, ca și când n-ar 
exista absolut nici o legătură între cele 
două fenomene și nici o responsabilita-
te a bisericii în acest sens.

Totuși Biblia spune că este „plăcut și 
dulce să locuiască fraţii împreună”, iar pe 
parcursul întâlnirilor cu cei care împăr-
tășesc aceleași valori, năzuinţe și idea-
luri, tinerii vor avea ocazia să vorbească 
adesea unul cu altul, aidoma credincio-
șilor descriși de profetul Maleahi, și să se 
întărească în credinţa pe care o preţuiesc 
deopotrivă.

Chiar și în perspectiva întemeierii 
unei familii, o comunicare sănătoasă 
într-un cadru corespunzător poate 
duce la o mai bună cunoaștere între ti-
neri și tinere înainte de căsătorie, la 
descoperirea unor compatibilităţi și in-
compatibilităţi în funcţie de care opor-
tunitatea începerii unei relaţii în vede-
rea căsătoriei ar putea fi mult mai just 
apreciată. În caz contrar multe tentative 
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Dumnezeu lucrarea înaintează cu pași 
repezi, pe prima jumătate a cladirii fi-
ind deja turnata placa peste parter si 
decofrata.

La a doua jumatate a cladirii s-au 
terminat fundatiile, s-a turnat placa de 
jos, și momentan se lucrează la stâlpi și 
la ziduri, urmând a fi pregătită structu-
ra pentru placa de peste parter și pen-
tru această a doua secţiune. 

S-a mai adus și platforma pentru 
podul peste râu și s-a curăţat și amena-
jat spaţiul pentru lac, fortificându-se de 

asemenea și digul de la râu.
Mai multe detalii și poze actualizate, 

găsiţi, ca de obicei la adresa:  
http://www.campus.azsmr.ro 
și contribuţia tuturor acelora cărora 

Duhul Domnului v-a pus pe suflet do-
rinţa de a sprijini în vreun fel realizarea 
acestui proiect este mai mult decât bi-
nevenită, iar noi vă mulţumim antici-
pat pentru generozitate! 
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Un călător mergea într-o zi dintr-un sat în altul. Pe drum a întâlnit un ţăran  
care îşi lucra pământul şi l-a întrebat:

- Tocmai am plecat din satul din munţi şi mă îndrept spre satul din vale,  
oare cum sunt oamenii de acolo?

Ţăranul l-a privit puţin, apoi a întrebat: 
- Oamenii din acel sat de sus cum vi s-au părut?
- Hmm! Reci, suspicioşi, neprietenoşi, egoişti, închişi în ei şi... deloc atrăgători...
- Din păcate aşa sunt şi cei din satul din vale!
Călătorul s-a întristat şi a plecat dezamăgit mai departe.
După câtva timp un alt călător trecea prin acelaşi loc şi, interesându-se de acelaşi 

lucru, ţăranul l-a întrebat:
- Îmi puteti spune cum vi s-au părut oamenii de la munte?
- Ohhh! Extraordinari! Aş fi vrut să rămân acolo! Oameni veseli, buni, generoşi, primi-

tori cu străinii, întotdeauna gata să mă asculte şi să-mi spună o vorbă bună!
- Din fericire aşa sunt şi cei din satul din vale!
Călătorul a plecat mai departe fericit, plin de nerăbdare.
Oamenii din viața ta cu sunt acum?
Caută ce este mai bun în fiecare! Depinde numai de tine dacă pleci mai departe  

dezamăgit sau plin de încredere şi fericire... Ei sunt doar oglinda în care te priveşti. 
Dacă vrei mai multă dragoste şi atenţie de la ceilalţi, 
începe prin a dărui tu aceste lucruri.

Povestea călătorului
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