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Editorial – Cristian D. INDRIEŞ /  Integritatea... o floare de colţ !!!Editorial – Cristian D. INDRIEŞ /  Integritatea... o floare de colţ !!!

Motto: „Omul când pierde integritatea, n-are ce să mai 
piardă”.
Definiţie:  integritatea  =  calitate morală și sentiment al 
demnității, dreptății și conștiinciozității, care servesc drept 
călăuză în conduita omului; caracter onest; onestitate.
Într-o societate condusă şi controlată de interese, şmecherii 
şi politică, integritatea a ajuns ca floarea de colţ, adică tot 
mai absentă din peisajul bisericesc. 
Zilnic asistăm la o degradare totală a ceea ce înseamnă 
sfânt, pur sau imaculat, iar grotescul, derizoriul şi 

parşivitatea au ajuns piesele de rezistenţă care îşi propun să stea la temelia lucrării lui 
Dumnezeu. Adevărul este că, într-un asemenea context, Dumnezeu este şi va rămâne 
absent. Întrebarea pertinentă ce se naşte este următoarea: Ce-i de făcut?
1. Asemeni fiului risipitor trebuie să ne “venim în fire”, dar nu în firea veche, 
păcătoasă, ci în acea a omului „nou”, a omului condus şi controlat întru totul de Dumnezeu. 
Trebuie ca realitatea întâlnirii noastre cu Hristos să fie autentică, vie şi puternică, 
nicidecum o poveste de seară spusă la gura sobei înainte de culcare.
2. Mesajul din Apocalipsa 2:5 “Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi 
întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, 
dacă nu te pocăieşti” trebuie luat în serios, altfel riscăm să ne fi ostenit degeaba. Nimic nu 
poate fi mai dureros decât ca la sfârşitul alergării noastre  EL să ne spună:  Depărtaţi-vă de 
la Mine căci aţi lucrat fărădelege. (Matei 7:23)
3. În ciuda nedreptăţilor zilnice şi a pseudo-creştinismului, practicat de unii 
„credincioşi” sau pretinşi lideri, ne rămâne o singură variantă, aceea de a aştepta răbdători 
intervenţia lui Dumnezeu. Soluţia nu-i simplă, dar nici imposibilă. Exemplul lui Samuel, 
Iov, Ieremia, Iosua şi David ne este la îndemână ca încurajare, ca pildă şi argument. Pentru 
a reuşi, însă, avem nevoie de răbdare, credinţă şi tărie de caracter. Un lucru trebuie ştiut, 
chiar dacă EL încă zăboveşte, EL vine negreşit.
4. Strigătul Domnului prin profetul Ieremia din capitolul 7, primele 11 versete, ar 
trebui să ne dea de gândit. Ameninţările şi mustrările transmise prin tânărul profet nu sunt 
felul Lui de lucrare, ci ultima Lui soluţie. Haideţi atunci să lăsăm la o parte “nădejdile 
înşelătoare” şi să ne apropiem cu sinceritate, cu dăruire şi cu toată inima de Domnul. 
Haideţi să lăsăm compromisul şi duplicitatea şi să trăim conştienţi de faptul că sunt zilele 
de pe urmă. Haideţi să lăsăm ca slava lui Hristos să se vadă în noi, iar viaţa noastră să fie un 
indicator spre împărăţia lui Dumnezeu. Aşa să ne ajute Dumnezeu. AMIN!

Ezechiel 22:30 – “Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul 
spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul!”
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Rubrica femeii... / Briscan Irina / PERICOLELE COPILULUI CONTEMPORAN (XII) 

       Cuvântul religie vine din limba latină  ( re-ligio- a lega, a 
reconecta, a reface legătura cu Dumnezeu). Claude Paris şi Yves 
Bastarache  vorbesc despre religie  ca fiind  “expresie simbolică a unei 
încrederi în existența unei realități absolute (Sacrul, Supremul, 

Dumnezeul) de care omul ar depinde. Această încredere este credința.”
Religiile existente astăzi sunt numeroase: creştinism, islam, hinduism, paoism, 

budism, spiritism, iudaism, jainism, şintoism, religia slavică, zoroastrism, asatru, wicca, 
satanism, druism etc. La rândul ei, religia creştină se împarte în: ortodoxie, catolicism (romano, 
greco), protestantism (confesiunile Reformei, confesiuni neoprotestante: adventişti, baptişti, 
penticostali).

În Biblie nu găsim niciuna din aceste religii, nu întâlnim nici măcar referiri la 
practicarea vreunei religii. Singurul  verset în care se face aluzie la termenul religie este cel din 
Iacov 1:27 – “Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să 
cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.”  
Deasemenea  cuvântul “creştin”  apare doar de trei ori în tot Noul Testament. În schimb 
cuvântul credinţă din care derivă, de fapt, religia, apare de foarte multe ori.

Care sunt pericolele legate de religie în ziua de astăzi? Tot mai des auzim expresii ca: 
“gândeşte pozitiv”, “nu mai fi pesimist”, “dacă îţi doreşti cu înverşunare ceva, vei primi dacă 
meditezi adânc la aceste dorinţe”. Acestea sunt, de fapt, semnele unei “religii” care pătrunde 
chiar în bisericile noastre. Numele ei este New Age. În continuare aş dori să descriu această 
mişcare modernă:  

New Age (Noua Eră) este un curent spiritual, răspândit mai ales în Vest. Adepții 
acestui curent pretind o apropiere mai mare de spiritualitate, ei susținând cǎ acest lucru este 
necesar pentru ca omenirea sǎ poatǎ intra într-o „nouǎ vârstǎ”, în care va domni armonia 
universalǎ. Alții vǎd în New Age o reînviere a gnosticismului, o mișcare ocultă îndreptată 
împotriva religiei creștine.

Mișcarea New Age este o sinteză a religiilor orientale și a vechilor „Învățături ale 
Misterelor”, o combinație de gnosticism și spiritism bazată pe tehnici esoterice. Astfel se explică 
varietatea formelor de ocultism cum ar fi ghicirea, astrologia, hipnoza, fenomenul O.Z.N., 
practicile yoga, mitologia, panteismul, credința în reîncarnare și vrăjitoria.

Adepții New Age susțin pǎrerea cǎ fiecare individ, având origini divine, este chemat sǎ-
și construiascǎ propriul drum spiritual, folosindu-se pentru aceasta de un patrimoniu care 
cuprinde orice tradiție misticǎ sau religioasǎ, aici incluzându-se și șamanismul, 
neoPăgânismul, cabala, ocultismul, dar mai ales folosindu-se de propria experiențǎ interioarǎ 
și de propriul discernǎmânt. În aceastǎ intreprindere, el poate fi ajutat de ghizi, îngeri, guru, etc. 
Mișcarea New Age este una ce se vrea a fi o soluție pentru salvarea omenirii în mileniul XXI. 

New Age își are începuturile moderne prin anii 1920-1930. Tinerii au fost influențați de 
ideile Mișcării New Age printr-o avalanșă de jocuri, filme, video, casete audio, literatură, jocuri 
de societate, jucării etc. Muzica este utilizată de mișcarea New Age pentru a-și împlini scopul. 
Terapia prin muzică face parte din pregătirea pentru Noua Eră. Compusă special, cu sunete „din 
afara acestei lumi”, ea a pătruns deja pe piața discurilor ca un nou stil, iar numărul admiratorilor 
ei crește vertiginos.
Semnificative sunt și relațiile mișcării New Age cu organizații internaționale proeminente, cum 
ar fi ONU, UNESCO, Consiliul Mondial al Bisericilor, Clubul de la Roma, Fundația Rockefeller, 
Fundația Ford, Comisia Trilaterală, Grupul Bilderberg, Bohemian Club, francmasoneria, Opus 
Dei, Iluminații etc. , iar obiectivele Mișcării New Age sunt promovate de personalități în posturi 
de conducere.
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Să ne rugăm 
în această 
săptămână 
pentru:

1. Moruz Andreea și familia sa;
2. Naidin Felicia Maria și familia sa;
3. Pădurean Trandafir și familia sa;
4. Radu Daniela și familia sa;
5. Sfetcu Alisa Cristina și familia sa;
6. Şerban Mariana și familia sa;
7. Tiuc Tabita Lidia și familia sa.

Pe Facebook media de prieteni este de peste 150, unii au 
10-15, alţii 3000-4000. Cel mai bătrân utilizator, Yve Bean, din 
Bradford, UK, 102 ani la logare în 2008, a strâns 4962 de 
prieteni până în 2010. Apoi a plecat acolo unde Facebook nu va 
mai putea influenţa pe nimeni. Câţi credeţi că au vizitat-o la 
înmormântare? Nimeni…
Cum e să ai 500 de prieteni. Dar 1700? Dumneavoastră câţi 

aveţi? 50, 150? Sigur vă sunt prieteni? Se spune că odată, Socrate a fost vizitat de un ucenic. 
„Aşa casă mică aveţi, maestre?”, a întrebat mirat acesta, ştiind reputaţia înţeleptului. „Măcar 
s-o umplu cu prieteni!”, a fost replica.
E o minciună să crezi că ai 1700 de prieteni. Sau chiar 100. Fără să-i fi văzut vreodată. O fată 
creştină a avut accident. „Am avut 600 de prieteni, i-a zis păstorului, şi nici unul nu a venit la 
spital să mă vadă!”.
Prietenia nu-i când stai să spui poveşti, ci când cari poveri. Prietenia e când ştii să plângi 
lângă coleg, când rupi sandwich-ul cu el. Prietenia e să-ţi dea haina cea bună, pantofii, cheia 
de la casă...
De 1 Martie 2012, nişte fete prin oraş, cu garoafe, au fost întrebate: „Aţi primit flori de la 
băieţi?”. „Aş, de unde ... ni le-am făcut cadou între noi”. Şi fiecare avea un… prieten!
Când eram în clasa a XII-a aveam o prietenă de a X-a. Eu jucam fotbal la juniori republicani 
în Divizia A. Plecam de la 5,30 de acasă şi veneam seara la 19. De la 13 la 15, zi de zi, o luam 
de la liceu, şi-o duceam la pregătire la mate. Părinţii mei erau săraci  şi îmi dădeau câte 5 sau 
10 lei pe zi, bani cu care nu puteam să-mi iau mai mult de 2 pateuri şi un iaurt sau maxim o 
ciorbă la cantină. Ştiţi ce făceam? Răbdam de foame şi-o duceam pe fată la cofetărie. Sau  îi 
cumpăram câte un trandafir. Ori o păpuşă! Ciocolate nu erau atunci!
Când am spus întâmplarea asta unor tineri  şi le-am zis că ei azi sunt zgârciţi, un flăcău de 
vreo 19 ani a râs: „Păi, ce să le mai dăm domn' profesor prăjituri, nu vedeţi  că sunt grase! 
Ţinem la silueta lor”. „Mă gândeam că vreţi să nu facă diabet”, i-am replicat.
Facebook-ul oferă prietenii zgârcite. Trandafiri frumoşi, dar virtuali. Nu costă nimic. Dar nici 
nu miros! SMS furate, fără pic de sentiment. Declaraţi downloadate. Fără inimă în ele. Unele 
şi fără cap.
Voi  ştiţi ce e prietenia? Nu numai cu fetele, ci şi cu camarazii voştrii. Pe Facebook nu-i găsiţi. 
Pe cei lângă care să plângi, pe care să te sprijini…
Prietenii de acolo te pot nenoroci. Solomon spune în Proverbe 18:24 -  „Cine îşi face mulţi 
prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un 
frate”. Hristos să vă fie prieten. 
De aceea, la biserică e bine ca după program să nu fiţi în secunda doi în stradă, la maşini. 
Mai staţi afară în curte, vorbiți, mai beţi un ceai... în holul bisericii. La Cireşarii, după fiecare 
eveniment se dă ceai şi biscuiţi. Nu pleacă nimeni… Faceţi-vă prietenii la biserică. Vă spun că 
va fi frumos. Şi fără regrete. Aici se leagă rănile. Şi se închid. Aici să faceţi nunţile!

Religia
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Prietenie pe “invisible” / Nicolae Geantă


