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Dreptul la ultimul cuvânt
Ardeiaș Vlad, noiembrie 2014

Începând cu disensiunea dintre Adam și Eva și până la recentele orori ce poartă semnătura Statului
Islamic, omenirea a fost continuu măcinată de conflicte care, pe lângă cortegiul de durere, au atras după
sine degradarea rasei și, inevitabil, vulnerabilitatea
crescândă a acesteia în fața provocărilor.
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Începând cu disensiunea dintre Cain și Abel și până
la recentele și subtilele provocări „civilizate” dintre
actualele biserici, creștinismul a fost continuu
măcinat de conflicte care, pe lângă cortegiul de
durere, oroare și dezonoare, au atras după sine
degradarea acestuia și, inevitabil, vulnerabilitatea sa
crescândă în fața provocărilor.
Oamenii în general, dar creștinii în mod particular,
sunt provocați la tot felul de conflicte: între prieteni,
la locul de muncă, în biserică, însă există un domeniu
al vieții în care creștinii sunt măcinați de conflicte
interne, conflicte care le degradează experiența
personală cu Dumnezeu până la punctul în care pot
renunța chiar la credința creștină, iar acest domeniu este familia.
Cauza conflictelor
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În majoritatea cazurilor, atunci când vine vorba despre un creștin modern, conflictele în care se lasă
angajat sau se angajează de bună voie sunt generate și escaladează dintr-o singură cauză: căutarea
dreptății, a obținerii drepturilor personale. Fie că este vorba despre conflicte care se consumă la locul de
muncă, între prieteni sau și mai ales în sânul familiei, creștinul se lasă de obicei atras sau inițiază
conflicte în încercarea de a face dreptate, de a demonstra falsitatea raționamentului și procedeului
celuilalt pe de o parte, și corectitudinea gândirii sale pe de altă parte. În mod deosebit în cadrul familiei,
conflictele sunt generate de neînțelegeri și discuții purtate în jurul drepturilor și așteptărilor deseori
legitime a unui partener de la celălalt. Toate principiile ce vor fi expuse pe parcursul acestui articol, cu
toate că vor fi discutate în cadrul familiei, se aplică tuturor tipurilor de relații interumane.
Este uimitor cum uneori unele dintre cele mai fierbinți discuții se nasc și escaladează în situații de-a
dreptul devastatoare pentru întreaga familie, de la subiecte de-a dreptul ridicole, lipsite în sine de
importanță: felul de mâncare servit, gustul mâncării, vestimentația aleasă la un moment dat, folosirea
unui ton puțin mai înalt, faptul că a uitat să așeze tacâmurile în partea dreaptă și nu în stânga etc. De la
cele mai absurde motive, până la cele mai hilare, atunci
când acestea devin cauzele unor conflicte de proporții mai
mari sau mai mici, de obicei au drept motivație căutarea
Cuprins:
obținerii drepturilor personale.
Dreptul la ultimul cuvânt!
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Deseori în astfel de situații, creștinul își amintește și de
anumite pasaje din Scriptură care, la momentul critic, i se
potrivesc de minune în lupta pentru căutarea dreptății, iar
proveniența acestora îl fac să se simtă invincibil și îi dau
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„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra, El va face să strălucească
dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază.” (Psalmul 37:5, 6).
Vechiul Testament este plin de asemenea pasaje, promisiuni ale lui Dumnezeu care, scoase din
contextul general al Bibliei și interpretate în aceeași manieră memorabilă de pe streașina Templului
(Luca 4:9), conduc la repurtarea unor adevărate cruciade în sânul familiilor, deseori cu aceleași
consecințe ca ale celor de acum aproape un mileniu, dar la scară mai redusă. În momentele de respiro
din cadrul acestor conflicte din sânul familiilor, deseori partenerii angajați într-un conflict rememorează
aceste pasaje care îi fac să simtă că Dumnezeu este de partea lor împotriva celuilalt partener. Acest
sentiment conduce deseori ca în sânul familiei să apară adevărate „războaie sfinte în Numele lui
Dumnezeu” cu recrutări pe viață în care recruții simt o determinare identică în caracter cu a
mujahedinilor angajați în jihad:
„Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta
o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului ...” (Isaia 54:17).
Vechiul Testament abundă în pasaje care promit asigurarea dreptului personal, aducerea la lumină a
dreptății pentru cei care se supun lui Dumnezeu, iar creștinul înfuriat acum din cine știe ce motiv, va
folosi fiecare cuvânt de acest fel pe care-l va găsi în Scriptură pentru a se convinge pe sine că aceasta
este calea pe care trebuie să meargă cu orice cost și că nu este vina lui că situația este așa, ci, evident, a
partenerului său care nu trăiește conform cuvântului lui Dumnezeu. Aceste conflicte riscă mai mereu să
se acutizeze prin prelungirea lor, deseori în perioade extinse pe ani lungi și dureroși cu consecințe
nebănuite nu numai pentru parteneri, ci și mai ales pentru copii.
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O schimbare majoră
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Studiind mai îndeaproape pasajele Vechiului Testament în care Dumnezeu face aceste promisiuni,
observăm că în centrul lor se află omul, dreptul și dreptatea lui reprezentând scopul intervenției pe care
Dumnezeu o promite. Care este însă natura relației pe care un astfel de om o are cu Dumnezeu și care
este apogeul pe care aceasta îl poate atinge? Să recitim pasajul amintit mai sus:
„Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o
vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului ...” (Isaia 54:17).
Realitatea este că acesta era punctul culminant pe care cineva îl putea atinge în relația personală cu
Dumnezeu în cadrul Vechiului Testament: rob. Relația dintre om și Dumnezeu era consumată în cadrul
legii, era reglementă de porunci și regulamente care vizau exteriorul, aparența și care nu au avut
niciodată puterea de a schimba natura păcătoasă a omului. Dumnezeu Însuși a spus:„Ba încă le-am dat şi
legi care nu erau bune şi porunci prin care nu puteau să trăiască.” (Ezechiel 20:25).
Având o inimă rebelă, omul a căutat mereu binele propriu, avantajul personal, fiind mânat de natura
egoistă pe care a moștenit-o de la părintele său Adam. Recunoscând că tot ceea ce putea obține de la o
persoană în această condiție este supunerea exterioară, Dumnezeu i-a promis omului că dacă se va
conforma acestor cerințe, îi va asigura ceea ce-și dorește cu înfocare: să aibă dreptate. Fiind însă un
acord în care ambele părți ofereau câte ceva într-o legătură de interdependență, desigur că tranzacția
definea natura relației iar aceasta nu putea să se ridice mai presus de aceea de rob și stăpân. Puțini au
fost cei care au înțeles mai mult decât atât pe timpul acela și, în consecință, au îndrăznit să înainteze mai
aproape de Dumnezeu, însă cei care căutau împlinirea acestor promisiuni nu se puteau ridica mai
presus de statutul de robi. Iar lucrurile nu stau altfel nici astăzi.
Printre schimbările aduse de venirea lui Isus se numără și aceea a statutului omului în relația lui cu
Dumnezeu. Dacă înainte de existența Celui de-al doilea Adam (1 Corinteni 15:45) experiența nașterii
din nou nu era posibilă, această experiență devenea de-acum disponibilă pentru oricine:
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu; născuţi (nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci) din Dumnezeu.” (Ioan
1:12, 13).
Desigur că această schimbare dramatică s-a produs nu în ceva cărți aflate la milioane de ani lumină
de planeta noastră, ci, fiind vorba despre o naștere, în chiar lăuntrul ființelor noastre, afectându-ne atât
sufletele cât și spiritele. Mintea și inima, caracterul, până și înfățișarea exterioară aveau să se schimbe
dramatic, toate acestea începând să poarte amprenta Părintelui care a născut: „Cum este El, aşa suntem şi
noi ...” (1 Ioan 4:17). Și este normal să fie așa, căci fiecare copil poartă caracteristicile părinților săi, nu ai

celor adoptivi, ci ai celor din care s-a născut. În sine el nu este altceva, ci deține chiar natura părinților
săi. În timp ce fiecare copil dezvoltă trăsături unice determinate de mii de factori, natura sa este identică
cu cea a părinților.
Amprenta lui Dumnezeu
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În cuvântarea Sa de pe muntele care a ajuns să fie cunoscut drept „Muntele Fericirilor”, Domnul Isus
a enumerat mai multe categorii de oameni despre care a spus că sunt fericiți binecuvântați de
Dumnezeu. Rememorând fiecare promisiune făcută fiecărui grup în parte, dacă ar trebui să alegeți una
dintre ele de care să vă bucurați, pe care ați alege-o? Acolo sunt amintiți cei ce vor fi mângâiați, și cu
siguranță că toți am aprecia mângâierile pe care numai Dumnezeu le poate oferi, gândindu-ne poate
chiar și la Mângâietorul promis. Apoi cei care vor fi săturați cu neprihănirea lui Dumnezeu, și când te
gândești la asta parcă îți vine să spui: „Ce-mi trebuie mai mult decât atât?” La două dintre aceste
categorii le este promisă Împărăția Cerurilor, iar despre unii Isus spune că Îl vor vedea chiar pe
Dumnezeu, ceea ce face ca alegerea să devină și mai dificilă. Însă ce dar, ce fericire, ce binecuvântare se
poate măsura cu statutul de copil al Său? În valea umbrei morții sau față în față cu Creatorul, pășind
prin împărăția întunericului sau în cea a cerurilor, mângâiat sau întristat pentru moment, ce diferență
pot face toate acestea atunci când ești fiul Celui Preaînalt?
„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5:9).
Fiind însă copiii lui Dumnezeu, născuți din El, ei trebuie să poarte amprenta naturii Sale, esența
Ființei Sale, iar în acest context Domnul Isus o exprimă astfel: aceștia nu sunt cei care fac dreptate, ci
aceștia sunt făcătorii de pace.
Desigur că pacea reprezintă unul dintre principalele deziderate ale omenirii pentru care au început să
se lupte Adam împreună cu soția lui din momentul pierderii fiului lor Abel, însă deseori tot ceea ce s-a
putut obține în decursul istoriei, a fost o acalmie momentană, și asta cu arma în mână. Scriptura afirmă
însă că singurii care pot face pace sunt copiii lui Dumnezeu, numai cei născuți din Fiul Său. El, „Prințul
păcii”, fiind și „Părintele (lor) veșnic” (Isaia 9:6), este Cel a Cărui natură au moștenit-o și după al Cărui
caracter sunt modelați.
Și pentru că legea nașterii afirmă: „cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4:17), vă invit
să descoperim modalitatea prin care Domnul Isus a adus pace în mijlocul celor mai teribile conflicte în
care un om a fost vreodată implicat:
„,El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.’ Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi,
când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.” (1 Petru 2:22, 23).
Scriptura afirmă că „dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit” (Iacov 3:2) iar din
descrierea de mai sus înțelegem clar că Isus Hristos a fost într-adevăr un astfel de Om: desăvârșit.
Tradus în relațiile sociale, înțelegem nu numai că nu a făcut niciodată niciun rău, ci și că S-a făcut totul
și orice pentru a-i ajuta pe toți oamenii. Cu siguranță că un asemenea Om nu merită să primească decât
toate binecuvântările. Cu toții știm însă că El a fost, așa cum afirmă versetul de mai sus, batjocorit și
chinuit. Nu, nu S-a prefăcut batjocorit și chinuit, ci chiar și-au bătut joc de El, chiar L-au umilit în cele
mai eficiente moduri posibile și L-au chinuit până în punctul în care transpira sânge și chiar mai mult
decât atât, până acolo că I-a crăpat inima de durere.
Ei bine, potrivit promisiunilor Vechiului Testament, de care cu siguranță era și El conștient, cum ar fi
trebuit oare să sune rugăciunile lui? Poate așa: „Tu ştii tot, Doamne! Adu-Ţi aminte de mine, nu mă uita,
răzbună-mă pe prigonitorii mei! Nu mă lua, după îndelunga Ta răbdare. Gândeşte-Te că sufăr ocara din pricina
Ta!” (Ieremia 15:15)
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Sigur că o astfel de rugăciune ar fi fost îndreptățită, potrivit dreptății, a dreptului Lui personal și
conformă cu adevărul: chiar suferea pentru cauza lui Dumnezeu! Către Cel care este descris ca fiind
Acela care „răzbună sângele vărsat şi Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor” (Psalmul 9:12)
ne-am fi așteptat ca de pe cruce să strige: „Doamne Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor,
arată-Te!” (Psalmul 94:1) și asta pentru că răzbunarea în sine este pedepsirea celui care a nedreptățit sau,
cu alte cuvinte, facerea de dreptate. Un autor creștin descria astfel viața Domnului Isus: „Isus nu S-a
luptat niciodată pentru drepturile Sale, cu toate că a fost tratat cu asprime și deseori chiar
nedrept.” (HLL 87).

Contrastul
În pasajul din Matei 5:38-48, Domnul Isus contrastează experiența robului cu cea a fiului în termenii
cei mai practici cu putință. El aduce în discuție cinci dintre legile care guvernau societatea Vechiului
Testament și care reglementau în final statutul omului înaintea lui Dumnezeu:
„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ,Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.’” (Matei
5:21)
„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ,Să nu preacurveşti.’” (Matei 5:27)
„Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: ,Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul
jurămintele tale.’” (Matei 5:33)
„Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.’” (Matei 5:38)
„Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.’” (Matei 5:43)
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Toate aceste citate din regulamentul Vechiului Testament sunt urmate de cuvintele dramatice și
deseori de neînțeles „Dar Eu vă spun ...” (Matei 5:22, 28, 34, 39, 44), marcând astfel contrastul practic
dintre robul lui Dumnezeu și fiul Acestuia.
Desigur că o regulă ca cea care afirmă „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.’” (Matei 5:38) este nu
numai bună pentru conservarea societății (Nu-l lăsa orb pentru că ți-a scos un ochi; scoate-i și tu numai
unu!), dar este și dreaptă, corectă, validă pentru orice rațiune decentă. Dar El ne spune acum cu totul
altceva:
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„Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc,
mergi cu el două. Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.” (Matei
5:39-42).
Evident că pentru căutătorul dreptății, pentru partizanul propriilor drepturi, aceste cuvinte sunt de-a
dreptul revoltătoare: „Cum să-i las și cămașa celui pe care-l pot cu ușurință dovedi hoț și mincinos prin
chitanța care a însoțit haina cumpărată de la magazin? Cum să stau două ore după program ca să
muncesc pentru patronul care mă strânge cu ușa ca să mai stau încă o oră, amenințându-mă că-mi scade
din salariu?”
Un rol important pe care l-a jucat în determinarea cu care majoritatea bărbaților s-au înrolat în primul
război mondial, a fost îndoctrinarea de care au beneficiat încă de pe băncile școlilor în a-i urî pe ceilalți:
francezii și englezii pe germani și invers. Iar aceste sentimente împotriva celor ce erau zugrăviți ca fiind
„sub-oameni” au determinat de asemenea și sentimente de frățietate între cei care se uneau astfel sub
stindardul urii. Ați iubi aproapele este un lucru normal; există oameni care nu-și îngrijesc părinții, copiii
sau soții. Însă cum poate cineva să-i iubească pe cei care-i omoară familia?
Acest concept este atât de străin și cu neputință de acceptat, încât mulți își imaginează că Isus
îndeamnă aici la toleranță, la uitare, confundând astfel terapia prin uitare promovată de psihologi cu
dragostea creștină. Oh nu; Isus nu vorbește aici despre uitare, ci despre dragostea care face cadouri, care
îmbrățișează, care nu doarme noaptea de grija celui iubit: „Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri,
binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă
prigonesc” iar toate acestea dintr-un singur motiv: „ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri.” (Matei
5:44, 45).
Știați că soarele și ploaia au un Proprietar? Isus spune că Proprietarul lor este Dumnezeu. Cu alte
cuvinte, El are drepturi depline asupra lor. Desigur, că El are drepturi depline și asupra oxigenului, a
plantelor, roadelor pământului, asupra întregii planete, chiar și a vieții în sine! El face ce vrea cu ele!
Dar, stupoare: „El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei
nedrepţi.” (Matei 5:45).
Oare cine mai este acum atât de prompt în a se lupta pentru dreptate? Se pare că acesta este unul
dintre lucrurile fundamentale pe care majoritatea creștinilor încă, din păcate, nu l-au înțeles:
Creștinismul nu este dreptate; Creștinismul este despre dragoste. Lupta pentru propriile drepturi este
de origine satanică și nu conduce decât la sinucidere și asta pentru că făptura creată nu are decât un
singur drept: la inexistență; tot ceea ce deține este un dar. Creștinii însă, copiii reali ai lui Dumnezeu, nu
își au originea pe această planetă și, de aceea, nu sunt asemenea celor de pe această planetă:

„Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu
dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi, dar, desăvârşiţi,
după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” (Matei 5:46-48).
Conform cuvintelor Mântuitorului, desăvârșirea este un lucru neobișnuit și este în cazul acesta
identificată cu dragostea pentru dușmani. Mulți se simt deosebiți pentru că au mare grijă de toate
nevoile familiilor lor, în timp ce alți creștini au uitat chiar și lucrul acesta, dovedindu-se astfel total
necalificați pentru numele de „creștin”:
„Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât
un necredincios.” (1 Timotei 5:8)
Soluția
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Isus afirmă că un caracter care se oprește la dragostea pentru apropiați nu este cu nimic deosebit de
un ateu. Creștinul este însă menit să fie neobișnuit, motiv pentru care Isus ne întreabă: „Ce lucru
neobişnuit faceţi?”. Creștinul, copilul lui Dumnezeu, nu este chemat să facă dreptate, cu alte cuvinte să
răzbune, ci să facă pace, iar cel mai ușor și rapid mijloc de a aplana cu adevărat un conflict și de a mări
șansele de a-l recupera pe cel greșit, este renunțarea la propriul drept:
„Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost
chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. ... Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că
faceţi binele decât pentru că faceţi răul! Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit,
pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu.” (1 Petru 3:9, 17, 18).
Cel neprihănit are dreptul la veșnica bucurie în prezența lui Dumnezeu. Cel fără de păcat deține
dreptul la fericire, la un tratament plin de bunătate, de mângâiere și de iubire. Fiul lui Dumnezeu avea
acest drept atât datorită nașterii Sale din Dumnezeu, cât și a caracterului Său.
În momentul în care omul a ales să se despartă de Dumnezeu, dreptul său era acela de a muri pentru
că viața nu se găsește decât în Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a avertizat că, potrivit legilor
Universului, potrivit dreptății, „în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Geneza 2:17). Stupoare
însă: omul nu a murit negreșit în ziua aceea! Mulți încearcă și azi să explice această neconcordanță
dintre cuvântul lui Dumnezeu și realitatea faptelor prin ideea că Dumnezeu se referea la spiritul lor care
în realitate a murit atunci. Textul nu spune însă asta, ci faptul că omul urma să moară, iar realitatea este
că el n-a murit. Cum se poate așa ceva?
Ei bine, conflictul apărut, problema mortală în care omul a intrat a fost în chiar acea clipă preluată de
Altcineva. Fiul lui Dumnezeu Și-a asumat ceea ce nu Îi aparținea, chiar dacă lucrul acesta nu era drept.
Desigur că nicio curte de justiție din această lume nu va accepta ca un nevinovat să sufere sentința
pronunțată asupra unui vinovat dovedit, însă atunci când a trebuit să-L definească pe Dumnezeu,
Scriptura nu a afirmat că „Dumnezeu este dreptate.”, ci că „Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:8). Atunci
Fiul lui Dumnezeu a renunțat la drepturile Personale, la ceea ce I se cuvenea de drept, și Și-a asumat
problema omului, S-a întrupat în persoana acestuia pentru a-l ajuta. De când este Universul, dreptatea
nu îngăduie ca cel neprihănit să sufere pentru nelegiuire și asta pentru că nelegiuirea nu îi aparține.
Dragostea este însă dincolo de dreptate, iar Creștinismul este dragoste.
În viața de zi cu zi
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Într-o zi, un grup dintre „cei mai sfinți oameni de pe planetă” (bărbații religioși conducători) I-au
aruncat la picioarele lui Isus o femeie care fusese surprinsă chiar în momentul în care păcătuia. Mare
zarvă cu ocazia aceea, iar acești „sfinți” tremurau de nerăbdare să-L dovedească acum pe Tinerelul
Tâmplar din Nazaret aberant în pretențiile Lui „Dar Eu vă spun ...” în ceea ce părea a fi un caz deja
câștigat de ei. (Ioan 8:3-11):
„Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să
ucidem cu pietre pe astfel de femei.” (Ioan 8:4, 5).
Într-adevăr, după toate aparențele cazul părea a fi pierdut pentru femeie. Era ea vinovată? Oh, erau și
martori oculari care puteau certifica acest lucru. Aveau bărbații dreptate („ca de obicei”)? Oh, abia se
abțineau să nu citeze Scriptura:
„Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi
femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.” (Leviticul 20:10).
Probabil că și ucenicii și-au plecat capetele în fața acestui caz cu desăvârșire pierdut. Atunci a răsunat
întrebarea: „Tu, Cel care tot repeteți ,Dar Eu vă spun...’; ,Tu,dar, ce zici’ acum?” (Ioan 8:5).

Oh, cu siguranță că oricare dintre cei care știau adevărul despre inimile acestor oameni ar fi sărit
imediat să le deconspire planurile, iar Cel care putea face lucrul acesta cel mai eficient, era chiar acolo,
de față. În schimb, cu o iubire cu neputință de descris, El le-a mai acordat timp să se gândească dacă
chiar doresc să continue să prezinte un astfel de caz înaintea Judecătorului. Dar ei au continuat să
insiste iar tăcerea Lui era interpretată de toți cei prezenți ca fiind derută, slăbiciune, tăcerea celui care a
fost prins și nu mai știe ce să răspundă. Sărmanii, nu erau conștienți de îndemnul:
„Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la
uşă.” (Iacov 5:9).
Și pentru că nu au înțeles motivul pentru care Isus le-a oferit acele clipe de tăcere, au fost loviți de
propriile cuvinte, exact ca în efectul bumerangului:
„Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” (Ioan 8:7).
„Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbeşte
de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător. Unul singur este
dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe
aproapele tău?” (Iacov 4:11, 12).
Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundă orice creștin care luptă pentru drepturile lui: „Dar
tu cine eşti de judeci pe aproapele tău?” (Iacov 4:11, 12). În această luptă acerbă în care tot mai mulți dintre
noi sunt atrași, mecanismul este următorul: în momentul în care am reușit să dovedesc că el sau ea a
greșit și eu am dreptate, mi-am obținut dreptul și sunt fericit, mulțumit, satisfăcut. Și chiar asta este ceea
ce învingătorul simte, mai ales când interpretează victoria lui ca împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu.
Ceea ce nu vede atunci este că atingând acel punct, dovedindu-l pe competitor greșit și vinovat, nu mai
rămâne decât un singur lucru de făcut: executarea dreptății:
„Plata păcatului este moartea.” (Romani 6:23).
Cu siguranță că această cale a robilor nu poate conduce decât la exterminarea păcătoșilor, a
vinovaților, inclusiv a sa. De aceea aceasta este calea sinucigașilor, căci ei vor fi primii care-l vor dovedi
și pe Adam vinovat și vor cere probabil executarea dreptății, făcând astfel ca întreaga rasă umană să
dispară.
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Majoritatea conflictelor se consumă în familie, iar conflictele din familie au consecințele cele mai
devastatoare asupra experienței personale cu Dumnezeu. Realitatea este că atunci când familia este
puternic ancorată în Hristos, ea devine o sursă de putere pentru înfruntarea cu ușurință a tuturor
situațiilor dificile din afara ei. Însă atunci când familia este un iad, cineva trebuie să fie puternic ancorat
în Hristos pentru a reuși să rămână pe linia de plutire, cu atât mai mult să înainteze în experiența
personală cu Dumnezeu.
Deseori, asemenea conducătorilor religioși iudei, demonii acuză soțiile în fața soților citând Scriptura,
iar aceștia se lasă prinși în capcana luptei pentru dreptate. Isus însă, modelul soțului creștin, a apărat-o
pe femeia vinovată, îndepărtând prin autoritatea Sa toți acuzatorii. Nu era treaba lor ceea ce se întâmpla
cu acea femeie. Apoi, când „a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc” (Ioan 8:9), Isus i-a pus două
întrebări: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi?” (Ioan 9:10). Acuzatorii dispăruseră ca prin minune datorită
autorității lui Isus. Și apoi: „Nimeni nu te-a osândit?” (Ioan 9:10). A reușit cineva să te condamne, în ciuda
faptului că erai într-adevăr vinovată? Tot datorită dragostei și autorității lui Isus, femeia a putut
răspunde: „Nimeni, Doamne” (Ioan 8:11).
Acum se afla față în față cu Singurul care avea autoritatea de a o judeca și condamna, Făuritorul și
Dătătorul legii, Singurul care ar fi putut ridica piatra. Femeia tremura, însă Isus S-a comportat cu ea ca
un adevărat bărbat:
„Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” (Ioan 8:11).
Oh, când creștinii în general și bărbații în particular vor înțelege că rolul nostru în această lume nu
este acela de a o dovedi vinovată, ci acela de a deschide Calea cea nouă pentru fiecare individ în parte și
în mod deosebit pentru soțiile noastre, Calea pe care nu este niciun păcat, atunci omenirea se va întâlni
din nou cu Isus din Nazaret, iar familiile vor străluci de slava lui Dumnezeu.
„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească ... ca
să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi
fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele ...” (Efeseni 5:25-28).

Scriptura ne descoperă că în aceeași măsură în care omenirea (biserica) are nevoie să fie sfințită, și
femeile au nevoie să fie sfințite, iar soții joacă un rol determinant în acest proces. Desigur că dacă Isus
lucrează pentru a înfățișa biserica „slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta”, înseamnă că
momentan este în umbră, pătată, zbârcită și murdară. De ce ar începe să încerce s-o dovedească astfel?
Nu ar obține decât condamnarea și moartea ei. Scopul Lui este însă altul, și de acest lucru au nevoie și
soții să-și amintească!
„Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui
vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile
voastre.” (1 Petru 3:7).
Care este diferența dintre un pahar de cristal și un termos? Ei bine, sunt multe diferențe: cu toate că
ambele obiecte sunt menite să îndeplinească în principiu aceeași lucrare, paharul de cristal are pe lângă
latura utilă, și alte calități: este frumos, fin, delicat, fiind uneori o mare valoare în sine. Are însă o singură
problemă: dacă cu un termos bun poți să joci și fotbal fără să fie afectat, paharul de cristal se poate
sparge chiar și numai dacă îl așezi brutal pe masă. Deseori bărbații uită că soțiile lor, cu toate că sunt de
aceeași natură, sunt totuși o altă specie, mult mai fragilă și delicată care necesită un cu totul alt
tratament pentru a funcționa în parametrii normali și a fi eficiente în lucrarea la care au fost chemate de
Dumnezeu.
Scriptura ne descoperă că acel bărbat care nu-și cinstește soția, care nu o ocrotește, nu o menajează și
nu-i este de ajutor precum îi este Isus bisericii, vorbește numai cu tavanul atunci când se roagă. Este
foarte posibil ca mulți dintre noi să descopere aici adevăratul motiv pentru care întâmpină mari
dificultăți în progresul în experiența de credință. Iar acesta nu este un moft al lui Dumnezeu, și probabil
că aceia dintre noi care au fete pot înțelege mai bine cum se face că Tatăl nu răspunde rugăminților
unuia care abuzează de fiica Lui.
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Într-o altă ocazie, Isus participa la o întâlnire a „celor mai importanți oameni de pe planetă”: bărbații!
„În Betania, în casa lui Simon, leprosul” (Matei 26:6) care era unul dintre conducătorii religioși din zonă, se
strânsese cu siguranță „crema” locului, fiind onorați de prezența Mântuitorului împreună cu ucenicii
Săi. Când discuțiile teologice erau în toi, în mijlocul bărbaților apare „o femeie cu un vas de alabastru cu mir
foarte scump ; şi, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui.” (Matei 26:7). Nu știm exact care a
fost valoarea parfumului, însă Matei ne spune că era „foarte scump”. Azi, un recipient care conție 480 de
grame de parfum „Clive Christian's Imperial Majesty” costă 215.000 $, și chiar dacă parfumul acela ar fi
valorat o zecime din acesta, tot am fi găsit justificată reacția și sentimentele „ucenicilor (care) le-a fost
necaz, când au văzut lucrul acesta, şi au zis: ,Ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte
scump, şi banii să se dea săracilor.’” (Matei 26:8, 9). Desigur că aceasta este o nouă demonstrație a gândirii
tipice bărbătești: foarte practică, bănească, economică. Numărați banii aceia și încercați să-i convertiți în
alimente, sau poate într-o locuință, de ce nu într-o școală! Cu siguranță că și Isus trebuie să fi fost de
acord cu bărbații, măcar în cazul acesta!
Surpriză însă, căci „Când a auzit Isus, le-a zis: ,De ce faceţi supărare femeii?’” (Matei 26:10).
„Ce fel de întrebare este și asta?”, s-ar întreba cu siguranță mulți soți. „Pentru că mâncarea nu este
după gustul meu!” „Pentru că nu este înțeleaptă în cheltuirea banilor!” „Pentru că pierde timpul cu
lucruri inutile!” „Pentru că nu mă iubește așa cum vreau eu!”.
Unul dintre îndemnurile Scripturii pentru soți este acesta: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi
necaz pe ele.” (Coloseni 3:19), definind astfel dragostea în termeni casnici foarte practici: a iubi înseamnă
a nu ține necaz. Sigur că Isus a înțeles de ce ucenicilor le-a fost necaz pe femeie, dar atunci când bărbatul
persistă în această atitudine, înseamnă că a decis să pășească pe calea dreptății, care conduce nu la
iubire, ajutare și salvare, ci la judecată, condamnare și moarte.
„Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine.” (Matei 26:10), a continuat Isus, descoperind una dintre
diferențele fundamentale dintre aceste două specii ale aceleiași rase. În timp ce fundamentul gândirii
bărbatului este utilitatea, vasul de cristal se preocupă și de, sau mai mult de estetic, de frumos, iar
Bărbatul Isus a observat, a înțeles și apreciat acest lucru. Pentru ca mai apoi să descopere un lucru
uimitor: atunci când o persoană este condusă de dragostea lui Dumnezeu, tot ceea ce face este de
asemenea și util:

„Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru
îngropare.” (Matei 26:12).
Cel mai probabil este că femeia nu s-a gândit deloc la asta. Probabil că nici nu era conștientă de faptul
că Isus avea să moară curând și să fie îngropat, de unde extraordinarul observației Lui. Chiar dacă
Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic, El va creea întotdeauna un loc pentru toți cei ce doresc
să I se dedice.
Persecuția
De cele mai multe ori, atunci când creștinii citesc cuvintele Domnului Isus care-i avertizează despre
faptul că „oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva
voastră” (Matei 5:11), se gândesc la perioadele și locurile de prigoană, când creștinii au fost și sunt
arestați, chinuiți, torturați și omorâți pentru credința în El. Puțini înțeleg că acesta este și cazul celor care
renunță la dreptul personal pentru Numele lui Hristos: „Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur
pe care-l aveţi. Pentru ce nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba?” (1
Corinteni 6:7).
De aceea, îndemnul Scripturii este acela de a renunța la orice fel de judecată care are scopul de a căuta
propria dreptate, ci mai degrabă de a depune eforturi în vederea înlăturării oricărui potențial element de
cădere pentru cel din propria sferă de influență: „Să nu ne mai judecăm, dar, unii pe alţii. Ci mai bine
judecaţi să nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de
păcătuire.” (Romani 14:13).
Iar această experiență începe din familie. Niciun creștin care nu-și onorează soția, copiii, părinții și
rudele prin renunțarea la sine în favoarea lor, nu va putea niciodată să calce pe urmele Mântuitorului și
să-i iubescă pe cei care-l urăsc și omoară.
„Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe
nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu
răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi
Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. ,El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu sa găsit vicleşug.’ Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea
dreptului Judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate,
să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” (1 Petru 2:19-24).
Experiența
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Toți creștinii, și mai ales cei care simt că au pierdut „dragostea dintâi” (Apocalipsa 2:4) visează la
experiența descrisă de Pavel în capitolul 13 din prima sa scrisoare către Corinteni, dar se pare că toți se
așteaptă ca după ce-L vor ruga pe Dumnezeu să le inunde inimile cu această dragoste, aceasta să se
întâmple împotriva voinței lor. Isus însă ne descoperă cum funcționează:
„Orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” (Marcu 11:24).
Acesta este motivul pentru care pasajul din 1 Corinteni 13 continuă cu acest îndemn:
„Urmăriți dragostea.” (1 Corinteni 14:1).
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Așadar, totul depinde de dorința, credința și alegerea ta. Fundamentul Creștinismului nu este lupta
pentru propria dreptate, ci pentru binele celuilalt. Atunci când ai decis să urmărești dragostea, mintea și
inima vor fi umplute de către Dumnezeu în mod continuu de idei și sentimente care vor conlucra pentru
ajutarea și bucuria celor din jur.
Toți cei care argumentează și se luptă pentru propriile drepturi și pentru susținerea propriilor
raționamente, doresc să aibă ultimul cuvânt astfel încât cealaltă parte să rămână fără replică. Acesta este
semnul atingerii scopului de a-și demonstra propria dreptate. Scriptura ne spune că
„Cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în
El.” (1 Ioan 4:17).
Renunță la dreptul la ultimul cuvânt în favoarea încrederii în Dumnezeu, iar consecința va fi
experiența desăvârșirii dragostei lui Dumnezeu. Chiar dacă această cale pare lipsită de logică, nu râde
asemenea lui Sara de cuvântul lui Dumnezeu, ci mai degrabă ai încredere că „El zice şi se face; porunceşte,
şi ce porunceşte ia fiinţă.” (Psalmul 33:9).

Experiențe din „Visteria” saitului web
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Sabou Firuța, octombrie 2014

„Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.” (Luca 14:21).
Într-o zi am fost invitată să particip la o
întâlnire a persoanelor cu nevoi speciale
pentru a-i asista pe parcursul acesteia. Deși
eram foarte ocupată, am decis să merg
deoarece nu existau voluntari iar nevoia era
foarte mare.
Toate persoanele au fost cazate într-un
spațiu strâmt motiv pentru care totul era
aglomerat. Camera în care am stat eu avea
opt paturi și saltele pe jos, în unele paturi
dormind chiar și două persoane.
Seara când mă retrăgeam în cameră
deveneam peste măsură de întristată
înaintea tabloului pe care-l vedeam. Eu
dormeam într-unul din paturile supraetajate. În patul de sub cel pe care l-am
ocupat eu stătea o doamnă din București
care era bolnavă de cancer, împreună cu
băiatul ei în vârstă de 12 ani care era
retardat. În ciuda acestei situații extrem de dificile, doamna aceasta era și însoțitoarea unei alte fete care
nu se putea deplasa decât cu ajutorul căruciorului.
Într-un alt pat era o fată cu vârsta trecută de 30 de ani nevăzătoare din naștere, împreună cu mama ei.
Eram uimită că observ că această fată, cu toate că nu văzuse niciodată lumina, culorile, apa, cerul și toate
celelalte binecuvântări de care noi ne bucurăm, avea o voce minunată cu care îi făcea mare plăcere să-L
preamărească pe Dumnezeu prin cântece frumoase. Deseori am stat de vorbă cu mama ei și-mi
imaginam tristețea pentru copilul care nu văzuse niciodată.
Într-un alt pat era o credincioasă adventistă din Bârlad care nu avea soț, ci numai un băiat în vârstă de
27 de ani bolnav de sindromul Down. El nu se putea descurca fără ajutorul mamei, iar această scenă m-a
întristat din nou. Deseori am discutat împreună și am legat o prietenie strânsă.
Într-un alt pat stătea o credincioasă din București trecută de 40 de ani care era singură, părinții fiindu-i
decedați și neavând frați sau surori. Datorită bolii, se deplasa foarte greu și trebuia să poarte scutece.
Din acest motiv se trezea cu o oră mai devreme pentru a putea fi pregătită dimineața împreună cu noi
toți.
Pe o saltea stătea o doamnă al cărei soț decedase în urmă cu un an și căreia îi lipsea un picior de la
genunchi în jos, motiv pentru care purta proteză. Pe celălalt picior purta 12 rânduri de șosete pentru că
era infectat. Datorită afecțiunilor vorbea foarte greoi și abia puteam să înțeleg ceea ce spunea. Avea un
băiat de 15 ani de care se îngrijea, boala și singurătatea făcându-i misiunea foarte dificilă.
Durerea pe care o vedeam seară de seară în această cameră mă copleșea. Mă rugam pentru toate
aceste persoane, având simțământul că mă găsesc la scăldătoarea Betezda unde orbii, ciungii și ologii
așteptau însănătoșirea. Doborâtă parcă în inima mea de mila pentru aceste persoane, îmi aminteam de
lucrarea Domnului Isus, de modul în care El se îngrijea de toți bolnavii, de faptul că pe unde trecea El,
rămâneau localități întregi unde nu mai era boală și nici durere. Mi-am amintit și de ucenicii care mai
târziu au devenit apostoli, de lucrarea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o, de modul minunat în care
Dumnezeu vindecare bolnavii chiar și numai când umbra lui Petru trecea peste ei, toate acestea
determinându-mă să-mi doresc revenirea Domnului Isus cu o și mai mare ardoare.
Dincolo de asta am învățat că nu am niciun motiv real să fiu nemulțumită. O recunoștință mare mi-a
cuprins de atunci inima și-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pot vedea, pentru că pot merge, pentru
că pot vorbi în timp ce mulți alții nu se pot bucura de aceste privilegii.
Vă încurajez la aceleași simțăminte și atitudine, și de asemenea să vă amintiți de toate aceste persoane
în rugăciunile dumneavoastră.
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Nu judeca după înfățișare
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Zilele în care oamenii erau vânduți la piață asemenea vitelor sunt de mult apuse. Unul din ultimele
locuri în care sclavia a fost abolită nu este America, ci țările arabe.
Când creștinii armeni au fost alungați din casele lor,
o mamă creștină împreună cu fiica ei se numărau
printre refugiați. Viața grea și pericolele prin care
treceau își cereau tributul. Mama îndurase mai mult
decât părea omenește posibil și, în final, și-a dat
seama că nu mai avea mult de trăit. Și atunci mama
i-a dat fiicei vestea teribilă a concluziei la care
ajunsese în acea seară: „Eu nu mai am mult de trăit.
Tu ești încă tânără, dar nu vei putea rezita mult așa.
Chiar dacă îmi este greu să-ți spun, cred că îți va fi
mai bine dacă te voi vinde ca servitoare uneia
dintre familiile musulmane.”
„Oh, nu mamă!”, a strigat fata. „Te rog: nu fă asta!”.
Mama a insistat că ea simțea că aceasta era voia lui
Dumnezeu: „Vezi tu, draga mea: eu nu pot avea
grijă de tine. Cineva o să pună mâna pe tine imediat
ce voi muri eu. Dar am observat că tinerele se
descurcă mai bine muncind ca servitoare.” După ce
au plâns mult, cele două au căzut de acord că
aceasta era decizia cea mai bună. Și chiar dacă a fost
atât de greu să se despartă, fata a devenit servitoare într-o familie musulmană și atât timp cât a lucrat
acolo ca servitoare, s-a bucurat de protecție.
După un timp, stăpânul a chemat-o și i-a spus: „Îmi este teamă că am vești rele pentru tine. Nu-mi
mai permit să te țin, motiv pentru care te voi duce la piața de sclavi mâine. Îmi pare rău, dar asta trebuie
să fac.”
Fata înspăimântată a fugit în camera ei și, căzând pe carpeta care-i servise drept pat, a început să
plângă tare. După un timp a început să se gândească la zilele copilăriei, la familia creștină în care a
crescut, cu toate că nu avusese niciodată o adevărată experiență creștină. Mereu a știut că cel mai bine
era să-și predea viața lui Isus, dar a amânat așa cum fac atât de mulți tineri. Acum, fiind la strâmtorare,
și-ar fi dorit să-L fi acceptat pe Hristos ca Mântuitor și Domn personal.
„Oh, Doamne,” a strigat ea, „îmi pare rău că am amânat să devin copilul Tău. Cum m-aș putea
întoarce la Tine acum? Atunci când aveam o familie, un cămin, hrană și propria mea îmbrăcăminte, nu
mi-am luat timp pentru Tine. Nu m-am întors la Tine atunci când aveam cele mai favorabile condiții.
Cum să mă aștept ca Tu să mă ajuți acum, când am dat de necaz?”
Cum stătea acolo rememorând toate ocaziile pierdute și privilegiile neapreciate, i-a venit în minte un
pasaj al Scripturii. Nu-și amintea că ar fi încercat vreodată să-l memoreze, dar totuși și-a amintit de el:
„Cheamă-Mă în ziua necazului, iar Eu te voi elibera.” L-a repetat din nou și din nou. „Doamne dragă,”
s-a rugat ea, „îmi pare rău că a trebuit să trec prin toate acestea pentru a veni la Tine. Îmi este atât de
rușine de trecutul meu. Mă vei ierta Te rog?”
În acea cameră mică, Isus a putut să rupă bariera pe care Satan o pusese între ea și Domnul ei. Ea a
găsit curaj și iertare. A găsit un Mântuitor și pacea minții. În acea noapte s-a rugat pentru eliberare.
Când stăpânul a dus-o la piața de sclavi, a fost îngrozită la vederea unei asemenea mulțimi. Piața era
plină de zgomot care o anunța că în curând urma să-și afle soarta. Mai multe femei urmau să fie vândute
în acea zi, dar a fost uimită să descopere că ea a fost trasă pe platformă prima. Nu și-a putut controla
senzația sinistră pe care a simțit-o când toți acei bărbați se holbau la ea. Când a început licitația, i s-a
făcut greață și nu se putea ruga decât „Oh, Doamne, ajută-mă!”. Licitația s-a restrâns curând la cinci
bărbați, iar pe măsură ce rivalitatea dintre ei creștea, ea devenea din ce în ce mai îngrozită. Toți acești

bărbați arătau atât de cruzi și de barbari, iar ea se gândea că unul dintre ei o va căra curând ca pe un
animal sălbatic.
Atunci un arab bătrân și-a făcut loc până în față, a privit-o direct în ochi cu o înfățișare care părea
mult mai severă decât a tuturor celorlalți adunați. Ea simțea că va muri chiar acolo atunci când acel arab
înspăimântător a început să liciteze pentru ea.
Ceilalți cinci s-au înfuriat și au vrut să-l alunge, dar el a continuat să liciteze. În final, ultima ofertă a
fost făcută: arabul era cumpărătorul!
Fără să rostească un cuvânt, a luat-o de-acolo conducând-o de funia care-i era legată de gât. Îi era atât
de frică, încât s-a împiedicat și a căzut în mijlocul mulțimii. Bătrânului îi era evident că ei îi era o frică
vecină cu moartea. Apoi a condus-o afară din piață, după un colț și a mai mers cu ea în josul străzii.
Apoi s-a oprit, a privit-o și i-a zâmbit nu cu zâmbetul sinistru la care ea se aștepta, ci cu compasiune și
înțelegere. Cumva se simțea uimitor de ușurată.
„Nu-ți fie teamă,” a spus el într-o armeană perfectă. „Nu te va răni nimeni. Soția mea este aici și va
avea grijă de tine. Nu te-am cumpărat pentru că aveam nevoie de tine sau pentru că te doream.” Și după
ce a rostit aceste cuvinte, i-a dezlegat funia și a condus-o cu bunăvoință la o doamnă în vârstă care stătea
la o masă de afară. Apoi i-a spus: „Seara trecută am avut un îndemn puternic să merg la piața de sclavi.
Acest îndemn mi-a venit de mai multe ori până când am înțeles că este de la Dumnezeu. Ca și creștini
noi știm că atunci când ceva atât de puternic vine în inima unui credincios, el trebuie să urmeze chiar
dacă nu i se descoperă și motivul. Apoi am adormit și am visat că eram în piața de sclavi și că am
cumpărat o tânără. Eu nu am mai cumpărat niciodată un sclav și nici nu aveam intenția de a face asta.
Așa că am mers în oraș azi în ascultare de ceea ce am simțit că este porunca lui Dumnezeu pentru mine.
Iar când am intrat în mulțime și te-am văzut pe piedestal, te-am recunoscut că ești fata din visul meu!”
Arabul și soția lui au avut grijă de tânără pe tot parcursul războiului după care au ajutat-o să se
întoarcă în căminul ei la rudele care mai rămăseseră în viață.

Pagina de sănătate
Să prevenim osteoporoza
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Creștinii trebuie să înțeleagă și să aprecieze rolul
esențial pe care sănătatea îl joacă în a-L servi pe
Domnul nostru mai eficient și a-L reprezenta pe El
lumii.
Osteoporoza este o problemă foarte răspândită
printre adulți, problemă cauzată de pierderea
mineralelor și a altor substanțe din oase, ceea ce face
ca acestea să devină din ce în ce mai subțiri, mai
poroase și mai puțin rezistente. S-a raportat faptul că
mai mult de 20 de milioane de americani, în mod
deosebit femei bătrâne, sunt afectați de această boală
a oaselor. Ea atacă între 20 și 30 la sută dintre femeile
aflate în perioada post menopauză, și între 5 și 10 la
sută dintre bărbații cu vârsta de peste 50 de ani.
Osteoporoza este cea mai răspândită boală de oase
din țările dezvoltate și reprezintă o problemă majoră
pentru persoanele mai în vârstă. Există multe plante

care conțin nu numai calciu, dar și alți nutrienți valoroși pentru sănătatea oaselor ca potasiu, magneziu,
vitamina c care pot juca un rol major în dieta menită să prevină osteoporoza.
Calciu
Calciul joacă un rol important în scăderea riscului îmbolnăvirii de osteoporoză. A fost demonstrat
faptul că deficiența în calciu mărește riscul apariției osteoporozei. Suplimentarea calciului a ajutat la
prevenirea apariției acestei boli prin creșterea densității oaselor în special la femeile aflate în perioada
menopauzei, și scade degenerarea oaselor la femeile care traversează perioada post menopauză cu
aproximativ 30-50%. Acesta este motivul pentru care suplimentarea calciului reduce riscul fracturilor de
șold, una dintre problemele comune la bolnavii de osteoporoză.
În timp ce mulți cred că consumul lactatelor previne apariția osteoporozei, adevărul nu este chiar așa.
Un pahar de lapte de vacă conține aproximativ 300 mg de calciu motiv pentru care laptele a fost privit
mereu ca fiind bogat în calciu, un aliment care previne osteoporoza. O asemenea reclamă este deseori
făcută de industria lactatelor pentru creșterea profiturilor. Adevărul este însă altul: calciu nu este
singurul nutrient implicat în creșterea riscului de osteoporoză, și există alte surse de calciu mult mai
sănătoase care ar trebui considerate. De asemenea, există și alți nutrienți implicați în determinarea
riscului unei persoane de a se îmbolnăvi de osteoporoză.
Proteina
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Oamenii de știință studiază legătura dintre cantitatea de proteină consumată și apariția osteoporozei.
Se pare că în unele circumstanțe și în unele grupe de vârstă, excesul de proteină poate crește riscul
scăderii nivelului mineralelor din oase. Numeroase studii au demonstrat tendința unei diete crescute în
proteină de a crește pierderea acizilor prin urină alături de cea a calciului.
Un studiu a arătat cum creșterea nivelului de proteină consumată zilnic de la 47 la 142 de grame, va
dubla pierderea de calciu prin urină. Iată cum funcționează: un pahar de lapte de vacă conține
aproximativ 8 grame de calciu. Trei pahare de lapte de vacă ar asigura aproape întreaga cantitate de
calciu necesară pentru o zi, alături de 24 de grame de proteină, cantitate care nu este suficient de mare
pentru a determina pierderea calciului din oase. Însă, în combinație cu alte surse de proteină (spre
exemplu 225 de grame piept de pui care conține 56 de grame de proteină și un hamburger de 100 de
grame care adaugă încă 28 de grame de proteină care înseamnă 108 grame de proteină pe zi), se ajunge
la cantitatea pe care studiul a demonstrat-o că dublează pierderea calciului prin urină și creșterea
riscului de osteoporoză.
Majoritatea alimentelor conțin cel puțin o mică cantitate de proteină. Surse excelente de proteină
pentru vegetarieni sunt nucile și semințele, păstăile, produsele din soia (tofu, lapte de soia și soia
texturată) și cerealele (grâul, orezul și ovăzul). Proteina provenită din aceste surse pe lângă faptul că este
mai sănătoasă, este mai sigură de consumat. Proteina provenită din plante este deseori numită proteină
de calitate inferioară, dar asta nu înseamnă că vegetarienii sau veganii dus lipsă de amino acizii
esențiali. Combinarea proteinei provenite din plante (cum ar fi grâul cu ovăzul) conduce la asimilarea
unei proteine care este tot la fel de bună și în multe cazuri mai bună decât proteina provenită din
alimentele de origine animală. Soia asigură o proteină de înaltă calitate care poate fi privită ca egală cu
proteina provenită din carne.
Magneziu
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Un alt exemplu de nutrient care joacă un rol în apariția osteoporozei este magneziul. Acest mineral
pare a fi aproape la fel de important ca și calciul în prevenirea problemelor asociate cu această boală. Se
pare că femeile care s-au îmbolnăvit de osteoporoză au o deficiență a magneziului la nivelul oaselor și
alte semne ale lipsei de magneziu.
Insuficiența de magneziu a fost de asemenea indicată drept cauză pentru scăderea concentrațiilor
celei mai active forme de vitamina d (numită D3) din sânge. Această vitamină stimulează absorbția de
calciu, crește densitatea mineralelor din oase și reduce riscul fracturii de șold. Magneziul de asemenea
reglează nivelul a doi hormoni foarte importanți care mențin concentrația nivelului de calciu din sânge.
Laptele de vacă, care reprezintă o foarte bună sursă de calciu, nu este însă o bună sursă de magneziu.
Un pahar de lapte de vacă asigură 33 mg sau 10% din necesarul de magneziu pentru o femeie de vârstă
mijlocie. Dincolo de asta, laptele de vacă este bogat în grăsimi saturate și colesterol.

Potasiu
Potasiul este un mineral de o mare importanță pentru corpul nostru. De fapt, necesarul de potasiu
pentru un adult este de aproape patru ori mai mare decât de cel de calciu. Potasiul este important
pentru sănătatea oaselor pentru că este capabil să neutralizeze acțiunea acizilor metabolici din oase.
Acest acid metabolic „mănâncă” osul asemenea acțiunii pe care o are o ploaie acidă asupra calcarului.
Însă acizii metabolici sunt în mare măsură neutralizați de compușii de potasiu, și, într-o mai mică
măsură, de compușii de magneziu. Acești compuși sunt obținuți din fructe și vegetale.
Prin neutralizarea acizilor metabolici, potasiul conservă calciu în corp și reduce pierderea de calciu
prin urină. Fructele, vegetalele și semințele conțin cantități mari de compuși de potasiu. Fructele și
vegetalele asigură săruri minerale care conțin compuși alcalini foarte folositori pentru neutralizarea
acidului. Pe lângă faptul că asigură un mediu alcalin, o dietă bogată în fructe, vegetale și legume asigură
nutrienți sănătoși pentru oase. Creșterea cantității de vegetale și de fructe consumate este cea mai bună
cale de a crește cantitatea de potasiu și de asemenea oferă multiple beneficii pentru normalizarea
presiunii sângelui, reducerea riscului de infarct, controlul greutății alături de protejarea oaselor.
O dietă bogată în potasiu rezultat din fructe și vegetale pe termen lung ajută la conservarea masei
osoase prevenind astfel slăbirea oaselor care conduce la osteoporoză.
Alți nutrienți
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Alți nutrienți care ajută la menținerea unor oase sănătoase includ vitamina D, borul, vitamina K,
vitamina C, siliconul, vitamina B6, B12 și acidul folic. Laptele de vacă nu constituie sursa ideală pentru
acești nutrienți, fiind total lipsit de unii dintre ei (ca vitamina C).
Putem consuma suficient din toți nutrienții, inclusiv calciu, fără a consuma lapte de vacă sau produse
lactate. Adevărul este că majoritatea femeilor din lume care nu dezvoltă osteoporoză, nu consumă
produse lactate. Dieta lor include alimente care sunt bogate în calciu și în alți nutrienți folositori pentru
sănătatea oaselor și care au fost menționați mai sus. Nu este dificil să obținem suficient calciu fără a
consuma produse lactate descoperind faptul că există o mare varietate de alimente pe lângă produsele
lactate care conțin aceste minerale. În principiu, toate vegetalele care au frunze de un verde închis conțin
calciu.
Aproape toate nucile și semințele, în mod deosebit semințele de susan, conțin calciu. Majoritatea
soiurilor de fasole conțin de asemenea calciu. În plus, tofu poate fi o sursă importantă de calciu, mai ales
când calciu a fost folosit în procesul de convertire a laptelui de soia în tofu.
Osteoporoza este în mod clar o boală care poate fi prevenită. Deseori nu este nevoie decât de puțină
educație și o schimbare în alegerea alimentelor. Însă acest lucru este de multe ori o provocare prea mare
pentru mulți. Ceea ce este interesant de notat este faptul că unele dintre cele mai mari producătoare și
consumatoare de lapte țări din lume, înregistrează o rată ridicată a cazurilor de osteoporoză. Aceste țări
consumă de asemenea milioane de tone de proteină animală în fiecare an.
Deseori se spune că „ceea ce nu cunoști, n-o să te afecteze,” însă în acest caz ceea ce nu cunoști te va
afecta cu siguranță. Fiind conștient de adevăr, implementarea acestuia în viața zilnică ne poate scuti de
durere, suferință și degenerarea sănătății, și menținerea noastră într-o stare în care putem fi utili pentru
Dumnezeu și pentru cauza Lui în această lume.
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Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul
timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre
materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte
gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri  utile

Hitből hitbe
Revelation 14:12
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Heilung in Christus
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi prezentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evangheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!
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