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Urme de paşi...  
 
Am avut un vis într-o noapte: 

mergeam pe o plajă, iar Domnul păşea alături de mine. 

Paşii mei se imprimau în nisip, lăsând o urmă dublă: 

una era a mea, cealaltă a Lui. 

 

Atunci mi-a trecut prin minte ideea că 

fiecare din paşii noştri reprezintă o zi din viaţa mea. 

M-am oprit ca să privesc în urmă 

şi-am văzut toţi paşii noştri ce se pierdeau în depărtare, 

dar am observat că în anumite locuri 

în loc de două urme nu mai era decât una singură. 

 

Am revăzut filmul vieţii mele: ce surpriză!  
Locurile în care nu se vedea decât o singură urmă 

corespundeau cu zilele 

cele mai întunecate ale existenţei mele: 

zile de nelinişte şi de rea voinţă, 

zile de egoism sau de proastă dispoziţie, 

zile de încercări şi de-ndoială, 

zile de nesuportat, 

zile în care şi eu fusesem de nesuportat. 

 

Şi-atunci, întorcându-mă spre Domnul, 

am îndrăznit să-I reproşez: 

-Totuşi, ne-ai promis că vei fi cu noi în toate zilele, de ce nu Ţi-ai 

păstrat promisiunea? 

Iar Domnul mi-a răspuns: 

- Iubitul meu, zilele pentru care n-ai văzut decât o urmă de paşi 

pe nisip sunt zilele în care Eu te-am purtat pe braţe!
stancamantuirii.net

  
Această publicație este un supliment al revistei Speranța – revistă editată de Bisericile 
Baptiste din Australia. 
Această broșură dorește să ajungă în casele românilor ca o candelă de lumină 
duhovnicească.  Este complet în limba română, în spirit românesc, respectând cultura 
și tradiția românească. Ne puteți contacta la Email:  
desteaptaro@gmail.com 
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În noaptea sfântă de Crăciun 
 
În noaptea sfântă de Crăciun, 
pe drumul nins de lună, 
trei magi călări, cu suflet bun, 
aleargă împreună.  
 
De unde vin, cum se numesc, 
ce doruri îi frământă? 
Spre iesle ei călătoresc 
şi cerurile cântă. 
 
Şi cântă inimile lor, 
aprinsă-i bucuria, 
că S-a născut Mântuitor, 
azi S-a născut Mesia. 
 
Veniţi, şi noi să-L lăudăm 
pe Domnul, cu iubire, 
ca şi noi să ne bucurăm 
de marea-I mântuire! 
 
Mărturisindu-I vina grea, 
la El aflăm iertare 
şi vom vedea o nouă stea 
pe cer cum ne răsare… 
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UN CRĂCIUN FERICIT 
Păstor Vladimir Puștan (Extras)

 
Oare ce-ar putea însemna un 
Crăciun cu adevărat fericit? 
E-o urare care ne-o facem şi nu o 
prea înţelegem. Pentru unii 
Crăciunul înseamnă muncă mai 
multă, pentru alţii petreceri, vizite 
acasă, cadouri la copii. Cei mai 
mulţi nu primesc nici un dar deşi 
cel mai mare Dar – Isus ne-a fost 
trimis în urmă cu 2000 de ani. 
Un Crăciun cu adevărat fericit nu 
presupune a avea cozonac, brad, 
prieteni, cadouri. Acestea sunt 
lucruri trecătoare. Sunt doar 
lucruri, ori nu putem umple cu 
lucruri golul din interior. 
Un Crăciun fericit presupune: 
 
1. A FACE LOC LUI ISUS: 
Iosif și Maria au ajuns obosiţi la 
han, dar hangiul le-a zis: „N-avem 
loc pentru voi". A fost primul om 
care a pierdut însemnătatea 
Crăciunului. Poate din dorinţa 
unui câştig imediat, poate din 
nepăsare, poate din rea voinţă. 
La fel zice lumea şi azi : „N-avem 
loc pentru Tine, Doamne! Nu mai 
încapi din cauza sărbătorii”. Dacă 
inima şi viaţa ta sunt umplute cu 
altceva, tu pierzi enorm. 
„A venit la ai săi şi ai săi nu l-au 
primit". Nu te gândi imediat la 
evrei. 
 

 
De-atâtea ori când am respins o 
facere de bine L-am respins pe 
Hristos! El vrea să-ţi deschizi 
inima pentru mântuire.  
Primeşte-L în inima ta şi vei avea 
un Crăciun fericit cât ține toată 
veşnicia. 
 
2. ÎNCHINARE:  
Când Isus s-a născut a avut loc un 
miracol în natură. 
Cerurile s-au deschis şi un înger a 
vorbit cu nişte păstori înfriguraţi 
şi înfricoşaţi. Semnul pentru ei a 
fost „un prunc înfăşat, culcat  
într-o iesle". Dumnezeu vorbeşte 
ca fiecare să înţeleagă după 
capacitatea lui. Ei nu ştiau prea 
multă teologie dar s-au dus în 
grabă şi s-au închinat. Apoi, plini 
de bucurie, s-au dus şi-au dat de 
ştire mai departe. Dacă vrei să ai 
un Crăciun adevărat, închină-te 
lui Dumnezeu. 
Trebuie „Să aducem lui Dumnezeu 
o închinare plăcută, cu evlavie şi 
cu frică" (Evrei 11:28). 
Închinarea este smerirea fiinţei 
proprii şi înălţarea lui Dumnezeu. 
Să te vezi mic şi pe El mare, să ştii 
că eşti trecător pe acest pământ. 
Fie că eşti păstor sau înţelept cu 
şcoală, dacă vrei să ai un Crăciun 
fericit , închină-te lui Dumnezeu!  
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3. HARUL DĂRNICIEI: 
Trei magi au venit de departe şi, 
după aproape doi ani au ajuns cu 
braţele pline de daruri înaintea lui 
Isus. 
Înaintea lui Isus nu ai voie să vii cu 
mâna goală. Trebuie să-I dăm lui 
Isus viaţa noastră, timpul nostru, 
talentele noastre, parte din 
resursele noastre. Noi n-am adus 
nimic în lumea aceasta.  
4. MĂRTURISIRE: 
Îngerii au mărturisit: „Azi, în 
cetatea lui David, vi s-a născut un 
Mântuitor”. Păstorii „au istorisit 
ce li se spusese despre prunc”. 
Lunga noapte a aşteptării a luat 
sfârşit. Îngerul a adus cel mai 
dulce mesaj pe care lumea l-a 

auzit vreodată. Şi atunci de ce mai 
stai?  
„Dacă mărturiseşti cu gura ta pe 
Isus ca Domn şi dacă crezi în 
inima ta că Dumnezeu l-a înviat 
din morţi, vei fi mântuit".  
(Romani 10:9) 
 
ÎNCHEIERE: 
Aceasta-i reţeta sigură pentru un 
Crăciun fericit: „Doamne Isuse, Tu 
ești Darul trimis de Tatăl, Îți 
mulțumesc, Te primesc în inima 
mea ca Domn și Mântuitor”.  
Nu refuza Darul lui Dumnezeu și 
anul acesta, cine știe ziua de 
mâine ce poate aduce...? 
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CRĂCIUN 
Valentin Popovici 
 
Noi n-am ştiut că-n noaptea-aceea rece, 
La Betleem, în iesle, lângă boi, 
Plângând ni se năştea în grajd un rege, 
Din cerul slavei coborât la noi. 
 
Ni Te vestiseră demult bătrânii, 
Şi-n visul lor profeţii Te-au văzut, 
Te aşteptau şi robii şi stăpânii, 
Dar ai venit, şi nu Te-am cunoscut. 
 
De-atâtea ori, cu glasuri legănate, 
Preoţii ne citeau din sulul scris, 
Şi toţi stăteam cu suflete furate 
De dorul lui Iehova cel Promis. 
 
Dar cine-ar fi putut atunci cunoaşte 
Că Tu, Mesia, aşteptat din veac, 
Vei coborî smerit şi Te vei naşte  
Ca cel mai slab din oameni şi sărac ! 
 
Credeam că ceru-n fulgere aprinse 
Ne va orbi cu ochii Tăi de jar, 
Când colo Tu Te naşti pe paie-ntinse 
La pâlpâirea unui felinar ! 
 
Palatele erau şi-aşa prea multe, 
Puteai găsi în ele pat curat, 
Dar ai lăsat ciobanii să-Ţi asculte  
Duiosul plâns, Copile minunat !   
 
Tu, Creatorul lumilor de astre, 
În paie, Doamne, să ajungi să stai ? 
Din tronul Tău, pe drumurile noastre, 
Uitat şi nici măcar un pat să n-ai ? 
Deschide uşa ta creştine. 

Dar azi, când casele sunt pline, 
Când toţi sătui trăiesc în bogăţii, 
Se mai gândeşte cineva la Tine, 
Copile sfânt, că iarăşi ai să vii ? 
 
O, cum să nu ! Isuse, ia priveşte: 
Palatele, Te-aşteaptă luminos, 
Şi-mpodobită lumea pregăteşte 
Şi pentru Tine un Crăciun frumos... 
 
Ţi-au scos în frig, afară, lângă poartă, 
Cumva pe-aicea iarăşi de-ai să treci, 
O iesle, ca să-mparţi aceeaşi soartă,  
În staul să Te naşti, în paie reci !  
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Deschide ușa creștine 
 
Deschide uşa creştine 
Că venim din nou la tine. 
Drumu-i lung şi-am obosit 
De departe am venit. 
 
Că la Betleem am fost, 
Unde s-a născut Cristos 
Şi-am văzut şi pe-a sa mamă, 
Pe care Maria-o cheamă. 
 
Umblă-n jos şi umblă-n sus 
Ca să nască pe Isus. 
Roată, roată prin cetate, 
Case, hanuri, pline toate. 
 
Mai târziu găsi apoi 
Un staul frumos de oi 
Şi-acolo pe fân jos 
S-a născut Domnul Cristos. 
 
Cete de îngeri coboară 
Staulul îl înconjoară. 
Îngerii cu flori în mână 
Împletesc mândră cunună. 
 
Pe cunună-i scris frumos 
Astăzi s-a născut cristos, 
Pe cunună-i scris aşa 
Că s-a născut Mesia. 
 
Şi de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie, 
Tuturor cu bucurie 
Şi de mare veselie. 
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POVESTEA ȘORICELULUI 
 
Un şoricel privi din crăpătura sa din perete şi îi văzu pe ţăran şi pe 
nevasta acestuia deschizând un pachet. 
- Ce mâncare să fi adus oare? se întrebă şoricelul... Cu groază îşi dădu 
repede seama că era o capcană. 
Şoricelul se strecură cu mare grijă în curtea animalelor şi dădu alarma: 
 - E o capcană în casă, e o capcană în casă! Găina cotcodăci şi se înfoie, 
ridică apoi capul şi îi spuse: 
-  Domnule Şoarece, văd bine că acest lucru te afectează, dar pentru 
mine el nu are nici o relevanţă. Nu pot permite ca acest lucru să mă 
afecteze. Şoricelul se întoarse atunci înspre porc şi îi spuse: 
- E o capcană în casă, e o capcană în casă! Porcului îi fu milă de el, dar 
răspunse: 
- Îmi pare foarte, foarte rău, Domnule Şoarece, dar tot ce pot să fac 
este să mă rog. Te asigur că te vei găsi în rugăciunile mele. Şoricelul 
merse atunci la vacă şi îi spuse: 
- E o capcană în casă, e o capcană în casă! Vaca îi spuse: 
- Vai! Domnule Şoarece, îmi pare foarte rău pentru tine, dar chiar nu 
este o urgenţă pentru mine.  
 
Şi aşa se întoarse şoricelul în casă, cu capul plecat şi cât se poate de 
amărât, pentru a înfrunta de unul singur capcana pusă de ţăran. 
În chiar noaptea aceea în casă se auzi un zgomot... cum ar fi zgomotul 
produs de o capcana în care s-a prins un şoricel. Nevasta ţăranului se 
repezi să vadă ce s-a prins. Pe întuneric, ea nu îşi dădu seama că în 
capcană îşi prinsese coada un şarpe veninos. Şarpele o muşcă pe 
nevasta ţăranului. Ţăranul o duse cât putu de repede la spital, şi când o 
aduse acasă, ea mai avea încă febră. Oricine ştie că cel mai bun 
tratament împotriva febrei este supa proaspătă de pui, aşa că ţăranul 
luă un cuţit şi se duse în curtea păsărilor, ca să facă rost de principalul 
ingredient pentru supă – găina. Dar nevasta lui nu se însănătoşi, aşa că 
prietenele şi vecinele ei veniră să o îngrijească şi stăteau cu ea mai 
toată ziua.  Pentru a le da de mâncare, ţăranul fu nevoit să taie porcul. 
Nevasta ţăranului nu se mai însănătoşi, şi muri la scurt timp. La 
înmormântare veni multă lume, iar ţăranul trebui să taie şi vaca pentru 
a-i hrăni pe toţi.  
Şoricelul se uita din crăpătura lui din perete, cuprins de tristeţe. 
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Morala: Aşa că data viitoare când auzi că cineva se confruntă cu o 
problemă şi tu ai impresia că acest lucru nu te priveşte, adu-ţi aminte: 
Când unul dintre noi este ameninţat, cu toţii suntem expuşi unui risc. 
  
Suntem cu toţii implicaţi în această călătorie numită viaţă. Trebuie să 
avem grijă unii de alţii şi să facem un efort în plus pentru a ne încuraja 
unii pe alţii. 

adventist7azs 

 
Predica unui orb din naştere 
Părintele Iosif Trifa  
 
Un orb cerşea într-un colţ de stradă. Mai mulţi trecători începură a-l 
compătimi că nu vedea lumea şi lumina. 
– O, nu mă compătimiţi pe mine, răspunse orbul, voi sunteţi mai de 
compătimit decât mine! 
– Cum aşa? întrebară trecătorii miraţi, strângându-se grămadă în jurul 
lui. 
– Apoi, dragii mei, începu orbul, eu ascult ce vorbesc cei care trec pe 
lângă mine şi aud vorbe ca acestea: „Uite ce frumoasă-i aceea şi 
aceea!… Uite, tu, soro, ce urâtă-i aceea şi aceea, parcă-i mama 
pădurii!… Uite cât de rău îi stă pălăria!… Uite la nerodul acela şi acela!… 
Uite la neroada aceea şi aceea!…Uite pe acela şi acela cum mi-l scoate 
Iuda în drum!“. Şi aşa mai departe, ascult eu despre ce văd oamenii cu 
ochii lor. Auzind aceste vorbe mă înfior şi mă întreb: oare pentru asta 
le-a dat Bunul Dumnezeu vederea ochilor? Oare o astfel de vedere nu-i 
ea o orbie sufletească mai grozavă decât orbia mea cea trupească? 
Voi sunteţi, dragii mei, mai de compătimit decât mine, pentru că voi vă 
mânjiţi şi vă murdăriţi neîncetat ochii cu fel de fel de privelişti 
păcătoase, pe când eu îmi păstrez vederea ochilor curată până în clipa 
în care Îl voi vedea pe Scumpul meu Mântuitor. Eu nu văd nimic până în 
clipa în care Îl voi vedea pe Domnul. Eu îmi cruţ vederea pentru El. 
Trecătorii rămaseră ruşinaţi. Orbul le-a spus un adevăr usturător; un 
adevăr ce trebuie să usture şi pe mulţi, mulţi dintre creştinii de azi care 
îşi murdăresc ochii cu fel de fel de privelişti. 
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Respect și Evlavie  
Iată soarta celor ce l-au luat în râs pe Dumnezeu: 

John Lennon (Cântăreţ) 
Lennon, după ce a declarat că 
membrii formaţiei Beatles erau 
mai cunoscuţi decât Iisus Cristos, 
a fost împuşcat de şase ori. 
Tancredo Neves (Preşedinte al 
Braziliei) 
În timpul campaniei 
prezidenţiale, acesta a declarat 
că, dacă ar obţine 500.000 de 
voturi din partea partidului său, 
nici Dumnezeu nu l-ar mai putea 
îndepărta de la Preşedinţie. 
Bineînțeles, a obținut voturile, 
însă s-a îmbolnăvit cu o zi înainte 
de a deveni preşedinte, apoi a 
murit. 
Cazuza (Compozitor, cântăreţ şi 
poet bi-sexual) 
În timpul unui spectacol în 
Canecio (Rio de Janeiro), în timp 
ce îşi fuma țigara, a pufăit fumul 
în aer şi a spus: „Doamne, asta e 
pentru Tine.” 
A murit la vârsta de 32 de ani, de 
cancer pulmonar, într-un fel 
groaznic. 
Cel care a construit Vasul Titanic 
După ce s-a încheiat construirea 
Vasului Titanic, un reporter l-a 
întrebat cât de sigur era vasul. El 
a răspuns cu un ton ironic: „Nici 
chiar Dumnezeu nu îl poate 
scufunda”. Cred că ştiţi cu toţii ce 
a urmat. 

Marilyn Monroe (Actriţă) 
A fost vizitată de Billy Graham, în 
timpul unei reprezentaţii a unui 
spectacol. Acesta a declarat că 
Spiritul Lui Dumnezeu l-a trimis 
să îi predice. După ce a ascultat 
ceea ce a avea de spus 
predicatorul, ea a replicat: „N-am 
nevoie de Isus al tău”. O 
săptămână mai târziu, a fost 
găsită moartă, în apartamentul 
ei. 
Bon Scott (Cântăreţ) 
Fostul vocalist al formaţiei 
AC/DC. Într-un cântec din 1979, 
el spunea: „Nu mă opriţi: mă 
îndrept pe drumul meu, pe 
drumul care duce în infern”. Pe 
19 februarie 1980, Bon Scott a 
fost găsit mort, înecat cu propria 
vomă. 
Campinas (în nul 2005) 
În Campinas, Brazilia, un grup de 
prieteni, beţi, au luat la drum, o 
altă prietenă…  Mama a însoţit-o 
până la maşină şi, îngrijorată de 
starea în care se aflau prietenii 
ei, i-a spus ţinând-o de mână: 
„Fiica mea, mergi cu Dumnezeu 
şi fie ca El să te apere.” Aceasta a 
răspuns: „Poate doar dacă El 
(Dumnezeu) merge în portbagaj, 
pentru că aici, înăuntru,…. e deja 
plin.” Peste câteva ore, a sosit 
vestea că tinerii au fost implicaţi 
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într-un accident mortal, toţi au 
murit, maşina era de 
nerecunoscut însă, în mod 
surprinzător, portbagajul era 
intact. Spre surprinderea tuturor, 
în portbagaj au găsit un carton 
de ouă, toate întregi. 
 
Mulţi alţi oameni importanţi au 
uitat că nu există nici un alt 

nume căruia să i se fi acordat 
atâta autoritate, precum numele 
Domnului nostru Isus Cristos. 
Mulţi dintre aceştia au murit, 
numai Domnul Nostru Iisus 
Cristos a murit şi a înviat şi este 
viu. 
 

rvent.ro 

 

 
 
 
LIBERTATEA DE A FI ROB  
Păstor Florin Ianovici 
 
Omul este o ființă liberă să fie robul oricui. 
Poți fi robul tău când alegerea ta devine lanțul tău: „Căci fiecare este 
robul lucrului de care este biruit”  (2 Petru 2:19). 
 
Poți fi robul păcatului vorbind cu emfază despre ,,extraordinara ta 
libertate’’: „şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa Diavolului, 
de care au fost prinşi ca să-i facă voia” (2 Timotei 2:26). 
 
Poți fi robul oamenilor când ei stăpânesc peste tine: „Frica de oameni 
este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă” 
(Proverbele 29:25). 
 
Poți fi robul lui Dumnezeu și să faci din aceasta biruința vieții tale: 
,,Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”  (Iosua 24:15). 
Sunt liber să mă fac robul cui vreau eu. 
   



P a g .   12 

 

CUM SĂ FACEM PACE CU DUMNEZEU?  
Hai să începem împreună o călătorie de pace... 
 
PASUL 1 
Dumnezeu te iubește și are un plan 
pentru tine! Biblia spune:  
„Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică” (Ioan 3:16). 
 
PASUL 2 
Omul este păcătos și separat de 
Dumnezeu. Tot ceea ce am făcut rău, 
am gândit, sau am vorbit rău, Biblia 
numește „păcat." Biblia spune:  
„Toți au păcătuit și sunt lipsiți de 
slava lui Dumnezeu" (Romani 3:23). 
Rezultatul păcatului este moartea, 
separarea spirituală de Dumnezeu 
(Romani 6:23). 
Este totuși o veste bună: 
 
PASUL 3 
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său Isus 
Cristos să moară pentru păcatele 
noastre astfel putem trăi împreună 
cu El în veșnicie. 
„Dumnezeu Își arată dragostea față 
de noi, prin aceea că, pe când eram 
noi încă păcătoși, Cristos a murit 
pentru noi" (Romani 5: 8). 
 
 

 
Dar nu s-a terminat totul cu moartea 
Sa pe cruce. El a înviat și este viu, în 
veci! 
 
PASUL 4 
Dorești să primești iertarea lui 
Dumnezeu? 
Nu putem câștiga mântuirea; noi 
suntem mântuiți prin harul lui 
Dumnezeu atunci când avem 
credință în Fiul Său, Isus Cristos. Tot 
ce trebuie să faci este să realizezi că 
ești un păcătos, să crezi că Isus 
Cristos a murit pentru păcatele tale și 
să-I ceri iertare. Isus Cristos te 
cunoaște și te iubește. Ceea ce 
contează pentru El este atitudinea 
inimii tale, sinceritatea ta.  
 
Sugerăm următoarea rugăciune de 
acceptare a Domnului Isus Hristos ca 
Mântuitor al tău: 
ROAGĂ-TE ACUM: 
„Doamne Isuse, 
Știu că sunt un păcătos, și-mi cer 
iertare. Cred că ai murit pentru 
păcatele mele și cred că ai înviat din 
morți. Am încredere și tu urmezi ca 
Domn și Mântuitor al meu. 
Condu-mi viața și ajută-mă să fac 
voia Ta. În numele Tău, amin." 
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EUTANASIA 
Daniela Ion membră a Women Lawyers of W. A. 

Definiția și clasificarea eutanasiei 
Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX) definește eutanasia ca 
fiind  o „metodă de provocare a  unei morți nedureroase a unui  bolnav 
incurabil, pentru a-i curma o suferință lungă și grea”, cu alte cuvinte  o 
moarte fără dureri. În  literatura de specialitate, eutanasia a fost 
clasificată  astfel:  
*Eutanasia voluntară reprezintă  eutanasia la cererea sau cel puțin cu 
consimțământul pacientului. 
*Eutanasia involuntară reprezintă eutanasia împotriva dorinței unei 
persoane competente (care își poate exprima voința, însă este 
condamnată la moarte). 
*Eutanasia non-voluntară este eutanasia unui pacient care nu-și poate 
exprima voința, precum persoanele care suferă de demență senilă sau 
copii mici. 
*Eutanasia activă este terminarea intenționată a vieții unui pacient de 
către un medic care crede că moartea este în beneficiul pacientului. 
*Eutanasia pasivă  este terminarea vieţii unui pacient prin omisiune, 
spre exemplu prin retragerea tratamentului. 
*Sinuciderea asistată medical (SAM) - terminarea de către un pacient a 
propriei vieţi, cu ajutorul medicului (în practică diferenţa dintre SAM si  
eutanasia voluntară este minimă). 
În ce țări eutanasia este legalizată? 
Eutanasia a fost legalizată în țări precum Olanda, Belgia, Irlanda, 
Columbia și Luxemburg. Sinuciderea asistată medical  este legală în 
Elveția, Germania, Japonia, Albania, Canada și în câteva state din  
Statele Unite ale Americii. 
În 2002, eutanasia voluntară a fost legalizata în Olanda pentru cei care 
suferă de o boală incurabilă și a căror suferință nu mai poate fi 
suportata. Cu timpul, legislația a introdus și persoanele care suferă de 
depresie. În 2005, Protocolul Groningen (Olanda) a fost legalizat și a 
permis omorârea noi-născuților cu handicap. Începând cu anul 2009, 
persoanele peste 70 de ani, care chiar dacă nu sunt bolnave, dar „sunt 
obosite de viață”, sa fie ajutate să se sinucidă. 
Cu toate că eutanasia  este ilegală în Australia, totuși, în Northern 
Territory eutanasia a fost legală prin promulgarea legii „Rights of the 
Terminally Ill”- Act 1995. Doi ani mai târziu, Guvernul Federal a 
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promulgat o altă lege („Euthanasia Laws”- Act 1997) prin care a interzis 
eutanasia în Australia. 
Un raport al Comitetului Parlamentar pentru Probleme Legale și Sociale 
din Victoria a recomandat legalizarea asistată a morții celor care suferă 
de boli incurabile. Această propunere de asistare a comiterii sinuciderii 
va însemna că un doctor să prescrie un medicament letal pe care 
pacientul respectiv să-l poată lua fără ajutorul cuiva.  
Dan Flynn, directorul statului Victoria pentru Australian Christian 
Lobby, a spus că „legalizarea eutanasiei va pune sub presiune 
persoanele vulnerabile. Legea statului Oregon (unde eutanasia este 
legalizată) cere ca pacienții care doresc să se sinucidă  să fie examinați 
de psihologi. Din 132 de pacienți care au fost asistați să se sinucidă în 
2015, doar 5 au fost consultați de către un psiholog”. 
 Ce probleme ridică legalizarea eutanasiei? 
1.Eutanasia, odată legalizată, nu va putea fi controlată. Sub pretextul 
„morții asistate” vor fi omorâți şi pacienţi care nu şi-au dorit acest 
lucru. Iniţial gândită pentru  pacienţii cu boli în fază terminală, 
eutanasia va fi mai devreme sau mai târziu folosită şi pentru alți  
pacienţi cum ar fi persoanele în vârstă, pacienţii cu handicap   şi chiar 
copii sau nou-născuţi cu handicap. Persoanele vulnerabile ale societății 
vor fi omorâte cu bună știință chiar de cei dragi lor pentru a le lua 
agoniseala de o viață sau pentru organe. . 
 2. Legalizarea eutanasiei sau a sinuciderii asistate medical (SAM) ar 
impune o presiune asupra bolnavilor, care consideră că din cauza bolii 
sau a  bătrâneții  au devenit  o povară pentru societate şi în special 
pentru rude.  
3.Legalizarea eutanasiei va deveni din ce în ce mai  mult  „o opțiune 
de tratament”. Încet, încet valorile umane fundamentale precum  
compasiunea, solidaritatea și devotamentul vor dispare. De asemenea, 
în baza conceptului  că „ceea este legal este și moral" pot apărea 
consecințe deosebit de grave prin acceptarea ideii că uciderea este o 
soluție care poate funcționa și în  alte situații. 
În concluzie, viața este un dar de la Dumnezeu și de viața omului 
nimeni nu poate dispune după bunul său plac. Suferința, când nu este  
urmarea imediată sau îndepărtată a unor păcate, este o realitate 
îngăduită de Dumnezeu, știut fiind că „suferința aduce răbdare, 
răbdarea aduce  experiență, iar experiența aduce nădejde" (așa cum 
citim în Biblie la Romani 5: 3-4).   
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Un gând de seară...    Dana Dobre 
 
Doamne, trăim într-o  lume care, paradoxal, vrea ajutorul Tău, deși Te 
reneagă... Te uităm prin colțurile caselor noastre, Îți oferim firimiturile 
vieților noastre, dar vrem protecția Ta totală și necondiționată. 
 
Apune soarele peste o lume ilicită, Doamne, o lume plină de oameni pe 
care îi iubești... așa cum sunt, nerecunoscători și meschini, iar cu 
răbdarea Ta sfântă aștepți schimbare din partea fiecăruia. 
Apune soarele peste o lume închistată în minciună și trădare, în care 
domnește anormalul iar iubirea de semeni a devenit o raritate... 
Apune soarele peste lumea aceasta, dar știu că dincolo de tot ce 
cuprindem cu privirea este Speranța noastră, un Dumnezeu 
atotputernic și veșnic, care privește spre creația Lui cu compasiune. 
 
E gândul de seară care mă încălzește și mă încurajează să-mi imaginez, 
prin credință, Paradisul. 
Te așteptăm, Doamne Isuse, vino cât mai curând să ne iei acasă! Amin!
 

 

 

 

 

CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA 
 
Pentru oricine care simte greutatea lumii pe umeri, fie că sunt probleme de 
familie, depresie, locul de muncă, probleme de sănătate, datorii, relație care 
provoacă stres în viață, inimă îndurerată, amintește-ți că sunt cuvinte de 
consolare pentru tine în Sfânta Biblie. 
Ori de câte ori te simți descurajat, în Cuvântul lui Dumnezeu poți găsi versete 
încurajatoare pentru a te ridica și a-ți oferi speranță. Aruncă povara ta asupra  
Domnului și El te va sprijini.  
Scriptura spune, în Ioan 16:33: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în 
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”. 
 
Îndrăzniți,  primul pas este să crezi  și să accepți pe Domnul Isus ca 
Dumnezeul tău și Mântuitor personal. Vei fi salvat, împreună cu toți cei din 
casa ta. 
„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea  Lui și toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra” ( Matei 6:33). Isus Cristos este „Calea, 
Adevărul și Viața”.  
    Adeniyi Ekine, evanghelist, editor 
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Bine-ai venit... 
De când te-aştept aproape-am şi albit... 
Dar fiindcă-mi intri-n casă-ntâia oară, 
Te rog să nu-mi faci casa de ocară... 
Nu te grăbi să-mi intri pe furiş, 
C-abia sosişi... 
Noroc că te-aşteptam deştept 
Să te previn la timp, să fii atent, 
Şi-n clipa marelui eveniment 
Să-mi calci în casă cu piciorul drept... 
Şi nu uita 
Să-ţi laşi ciubotele afară. 
 
Aşa te vreau!... 
Te vreau la trup curat... neprihănit... 
Şi tot aşa la suflet şi la minte - 
Te vreau sub chipul Celui arvunit 
Pe treizeci de arginţi 
Şi-un blid de linte!... 
 
An nou!... 
Fii nou de sus şi până jos!... 
Copil al nimănui şi-al tuturor, 
Copil din flori, 
Copil gălăgios... 
Desfăşură-te-ncet de pe mosor... 
Încet... cât mai încet... şi liniştit... 
Şi fii atent ca nu care cumva 
Să ţi se rupă firu-n casa mea!... 
Bine-ai venit, An nou... 
Bine-ai venit!... 
 

 

Ion Minulescu 



P a g .   17 

 

17 
 
 

 

 

NU RENUNȚA NICIODATĂ 
 
La baza succesului stau factori, precum voinţa puternică şi dorinţa de a 
realiza ceva cu adevărat, încrederea, motivaţia, gândirea pozitivă, 
disciplina. Un ingredient absolut necesar pentru obţinerea succesului 
este perseverenţa. Toţi oamenii de succes au continuat să lupte pentru 
a-şi îndeplini visurile şi nu au renunţat până când nu şi-au atins 
obiectivele. 
Exemple de persoane de succes care au eşuat inițial: 
 
Se spune că Thomas Edison a eşuat de peste 1000 de ori în încercarea 
sa de a crea becul. Însă asta a fost suficient să-l oprească? Nici vorbă. 
Din contră, dorinţa sa de a realiza acest lucru era atât de puternică 
încât era hotărât să încerce de oricâte ori era nevoie pentru a reuşi ce 
şi-a propus. Când acesta a fost întrebat care este secretul său, care l-a 
ţinut motivat în continuare, în ciuda faptului că a eşuat de peste 1000 
de ori, Thomas Edison a răspuns: „Nu am eşuat nici măcar o dată. Doar 
am descoperit peste 1000 de modalităţi de a nu inventa becul”. 
 
Jack Canfield şi Mark Victor Hansen au fost respinşi de 123 de editori 
atunci când voiau să publice colecţia de cărţi „Supa de pui pentru 
suflet”, însă nu s-au dat bătuţi. Perseverenţa lor le-a fost răsplătită, 
având în vedere că au vândut peste 130 de milioane de exemplare, 
traduse în 54 de limbi. 
 
Michael Jordan a fost dat afară din echipa de baschet a liceului, a ratat 
peste 9000 de aruncări la coş şi a pierdut aproape 300 de meciuri. Cu 
toate acestea, nu a renunţat şi datorită voinţei sale puternice, a ajuns 
cel mai bun baschetbalist al tuturor timpurilor. 
 
 
  
Henri Ford a spus despre eşec: „Eşecul nu este decât o 
oportunitate de a începe din nou, de data aceasta mai inteligent”. 
 
Un proverb danez spune: „Talentele şi abilităţile mele sunt darul 
lui Dumnezeu pentru mine. Ce fac cu aceste daruri însă este darul 
meu pentru Dumnezeu.” 
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Înotătorul 
 
Un om foarte bogat avea un bazin cu doi rechini care, bineînțeles, 
devorau tot ceea ce stăpânul le oferea ca hrană. 
 Într-o zi, acest om, a dat o petrecere mare la care, la un moment 
potrivit, a spus: 
   – Care dintre voi are curajul să sară în apa și să treacă acest bazin înot, 
va primi jumătate din avuția mea sau mâna fiicei mele! 
   Nici nu a terminat bine de spus provocarea că cineva a și sărit în apă, a 
înotat glonț până la capătul celalalt al bazinului și s-a întors teafăr în fața 
stăpânului. Întrebarea a venit neîntârziat: 
   – Spune-mi, te rog, ce dorești? Jumătate din avuția mea? 
   – Nu, a fost răspunsul înotătorului. 
   – Atunci înseamnă că vrei mâna fiicei mele!  
   – Nu, răspunse din nou înotătorul. 
   – Atunci ce vrei, întrebă nedumerit stăpânul. 
   – Să-mi spuneți cine m-a împins în apă, spuse supărat înotătorul. 
        Anonim 

 

Mândrie de broscoi 

E vorba despre două rațe și un broscoi. Toți trei erau prieteni. Discutau, 
se jucau și înotau mereu împreună. 

Într-o vară însă, balta a secat și s-au gândit să caute alta. Era ușor pentru 
rățuște, greu pentru broscoi. Ele puteau să zboare, el nu. Au găsit totuși 
o soluție: o crenguță de care broscoiul să se agațe cu gura, iar cele două 
rățuște să o țină de capete în timp ce vor zbura. Planul a mers bine, atât 
de bine, încât un călător, văzând grupul care trecea în zbor, a exclamat: 
„Măi, ce idee deșteaptă? Oare cui îi aparține?”. Auzind remarca, 
broscoiul răspunse: „Mie!” Și bum… căzu și se făcu praf. 

      

  

Barbosu Cristian 



P a g .   19 

 

19 
 
 

 

 

O nuvelă... un roman... 

 
Merg încet, se ţin de mână 
Şi se leagănă uşor ,  
Un bătrân şi o bătrână 
Adânciţi în lumea lor. 
 
Se opresc, îşi trag suflarea 
Şi se ţin mai strâns de mână, 
Sânt bătrâni, dar ei la Domnul 
Mulţumesc că-s împreună. 
 
Împart şi dureri şi doruri... 
Amintiri care-i unesc, 
Din privirea lor fragilă, 
Vezi cum încă se iubesc.  
 
Viaţa lor e o poveste, 
O nuvelă ... un roman,  
A trecut aşa grăbită, 
Parc-a fost un singur an. 
 
Timpul, a trecut ca vântul, 
Toate le-au trăit cu foc... 
Dacă poate murim mâine... 
Să ne puneţi la un loc! 
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Ana Ipătescu este una dintre figurile feminine remarcabile ale României, graţie eroismului 
de care a dat dovadă în Revoluţia paşoptiştilor din Ţara Românească de la 1848.  
 
Născută la Bucureşti în anul 1805, într-o familie de burghezi, Ana Ipătescu a beneficiat de o 
educaţie intelectuală destul de ridicată, împotriva voinţei mamei sale vitrege, care i-a 
interzis învăţătura. Aşa se face că la vârsta de 22 de ani, Ana fuge de acasă şi peste încă un 
an se căsătoreşte cu un arendaş, pe nume Dimitriu Ivancea, mariaj care nu rezistă nici 
patru ani. Ameninţată cu sărăcia, Ana se recăsătoreşte cu funcţionarul Nicolae Ipătescu, 
care lucra la Departamentul Visteriilor. Acesta şi-a dus soţia  deseori la întâlnirile secrete 
ale societăţii secrete „Frăţia”, unde i-a cunoscut pe principalii lideri ce aveau să formeze 
guvernul provizoriu după izbucnirea Revoluţiei de la 1848, respectiv Nicolae Bălcescu, 
Christian Tell, Nicolae Golescu, Ion Ghica şi C. A. Rosetti.  
 
„A fost o femeie curajoasă, cu atât mai curajoasă cu cât vremurile nu prea se potriveau cu 
femeile curajoase", ne spune profesorul de istorie Gabriela Obodariu, de la Colegiul 
Naţional „Al.I.Cuza". De altfel, pe 19 iunie 1848, Ana Ipătescu apare descrisă în fruntea 
prerevoluționarilor, la eliberarea guvernului revoluţionar, arestat în urma unui complot 
contrarevoluţionar. Guvernul provizoriu este arestat la 19 iunie, ceea ce i-a determinat pe 
oamenii adunaţi pe străzi să dea înapoi. 
 În acel moment crucial apare Ana Ipătescu, dinspre podul Mogoşoaiei. Era înaltă, cu bucle 
date pe spate şi ţinea în mâini două pistoale încărcate. Striga: „Moarte trădătorilor! Tineri, 
curaj, salvaţi libertatea!”. Poporul prinde noi puteri, datorită ei, şi ia cu asalt palatul 
domnesc, după care eliberează Guvernul prizonier. Ana a salvat pentru moment revoluţia 
munteană, în momentul ce mai important. Ziarele o elogiază pentru gestul ei eroic.  
Din guvern făcea parte şi Nicolae Golescu iar, în epocă, s-a speculat mult pe o presupusă 
relaţie de dragoste pe care o avea cu acesta, un bărbat chipeş şi cuceritor. Speculaţia este 
înlăturată de profesorul Corneliu Şenchea. „Eroină sau curtezană? Ce anume o îndemnase 
pe Ana Ipătescu la acest gest disperat?” 

Va urma 

Ana Ipătescu - Eroină sau curtezană? 
 

  


