
PILDA MĂTCII ȘI A ALBINELOR

Citind Scriptura am observat că Isus s-a folosit 
frecvent de diferite aspecte ale vieții cotidiene pentru 
a învață noroadele. Întrebarea pe care mi-am pus-o 
de multe ori a fost: de ce? Nu a vrut Isus să explice 
clar și direct ce avea de spus, sau ascultătorii erau 
incapabili de a înțelege? Cred ca cel mai probabil 
era faptul că un om poate înțelege mult mai ușor 
atunci când învățătura este comparată cu activitatea 
cu care este obișnuit.
În ceea ce mă privește, atunci când Dumnezeu 
încearcă să arate cât de mare v-a fi binecuvântarea 
oferita copiilor Săi, pe lângă numărul mare de 

moștenitori promis, mai afirmă că în acele locuri v-a curge lapte și miere, laptele fiind rodul 
numeroaselor turme iar mierea ca singurul produs dulce al epocii. Până la descoperirea zahărului 
mai trebuia sa treacă mult timp iar cum evreii nu aveau legături cu popoarele germanice, nu puteau 
folosi siropul de arțar pe care aceștia îl foloseau.
În urma cu câteva zile am deschis câteva lăzi în care avem roi (un stup pe 3-4 rame) făcând o 

verificare finală înaintea iernatului. Am ridicat capacul la un roi, am scos podișorul și am tras încet 
folia doar de pe ramele unde se aflau albinele, sau mai bine zis unde trebuiau sa fie. Cu toate că aveau 
miere și păstura, ramele erau totuși fără albine. Nici măcar una. M-a cuprins puțin frica pentru că un 
fenomen asemănător s-a petrecut și în luna noiembrie a anului 2006 când am găsit 70 de stupi din 74 
fără albină, cu toate că aveau din belșug atât miere cât și păstură. Acest fenomen este cauzat de un 
complex de circa 30 de boli care duc la scăderea imunității și la incapacitatea albinei de a se mai 
orienta, fenomen numit „SDS” (sindromul dispariției subite) care a afectat grav America, Spania și 
România. Un apicultor a pierdut atunci 1700 familii.
Mă cuprinsese de frica și … am tras folia de pe toată lada, iar în spate, după diafragmă, am găsit 

albinele în ghem. Primul imbold a fost sa le consider „nebune” dacă au părăsit ramele cu miere și 
păstură, sursa de subzistență, și s-au mutat pe rame care nu aveau nici un pic de miere fiind astfel 
sortite pieirii. Explicația este însă foarte simplă. Matca reprezintă sursa vieții și a prosperității 
întregului stup. Tot ceea ce ține de organizarea stupului, rezerve de hrană, de polen, număr de 
indivizi, raportul de albine lucrătoare și trântori, în general ceea ce poate fi numit viața stupului, este 
reglat de către matcă. Acest lucru este posibil doar atunci când albinele pot la propriu să guste 
feromonul secretat de matcă numit „substanța de matcă”. Albinele adună cu trompa de pe corpul 
mătcii această substanță și o dau mai departe suratelor învecinate și astfel întreaga colonie gustă 
această substanță, urmând matca peste tot. Mecanismele sunt mult mai complicate, dar, simplificând 
știm ca unde merge matca, vor merge și albinele indiferent dacă aceasta părăsește stupul sau merge 
pe rame fără miere, deci fără speranță de supraviețuire. Pare o ascultare oarba față de matcă, dar 
pentru ele ea reprezintă TOTUL, și au o încredere totala în ea pentru că matca înseamnă VIAȚA.
Citind în Scriptură am găsit multe locuri care vorbeau despre oameni care mergeau după Isus, chiar 
și în locuri pustii, având încredere că Acesta le poate asigura TOT ceea ce este necesar vieții. Și după 
cum albinele „gustă” din această substanță secretată de matca, tot așa cred că este necesar ca un 
creștin să GUSTE CÂT DE BUN ESTE DOMNUL, și să se împărtășească cu trupul și sângele Său 
pentru a-L putea urma oriunde v-a merge EL.
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