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Chemate
pentru

a sluji

„Iată, Eu vin curând...”
Misiunea noastră este să-L înălţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, de articole şi ştiri,
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mântuitorul şi să
aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.
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Durere de părinte

Î

Editorial

Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor... (Proverbele 17:6 p.p.)

ntr-una din zilele acestei primăveri, treceam
printr-unul din parcurile mari ale Bucureştiului. Fiind puţin obosit, m-am aşezat pe-o
bancă şi, în timp ce-mi plimbam privirea peste
verdele frumos al parcului, am descoperit un
loc amenajat pentru copii. Îmi făcea plăcere să
privesc copiii jucându-se. Între timp, pe aceeaşi
bancă, se aşezase un bărbat în jur de patruzeci
de ani. Avea un picior în gips. Se oprise şi el să se
mai odihnească. I-am auzit vocea zicând:
– E frumos să-i priveşti, dar e greu să-i creşti.
I-am zâmbit. Avea faţa tristă şi pe fiecare
obraz îi luneca o lacrimă. Cu privirea către locul
de joacă, mi-a zis:
– Am şi eu un fiu.
– Să vă trăiască! i-am răspuns.
Omul privea în depărtările triste. Avea el depărtările lui. Suspinând, s-a întors spre mine şi
m-a întrebat:
– Presupun că aveţi copii.
– Da, am doi, i-am răspuns.
– Şi... nu vă e frică pentru ei?
– Ba mi-e frică, i-am răspuns scurt.
– Dar de ce vă e frică?
Priveam peste vârfurile copacilor.
– Aşa sunt părinţii, mereu le e frică pentru
copiii lor, am răspuns.
Omul a înghiţit în sec.
– Şi mie mi-e teamă pentru fiul meu.
– De ce te temi pentru fiul tău?
– Nu crede în existenţa Diavolului.
– Cum ai spus? am întrebat surprins.
– Nu crede în existenţa Diavolului. Zice că în
Dumnezeu crede, dar aşa ca o noţiune a binelui.
Am tăcut un timp, apoi i-am zis:
– Şi... crezi că e periculos ce spune fiul tău?
– Dacă negi existenţa Diavolului, înseamnă
că nu crezi în Dumnezeu. Şi asta mă îngrijorează
şi nu ştiu cum s-a ajuns aici..
– Noile avantaje informaţionale, fără sisteme de protejare şi selecţie, înlesnesc accesul la
toate nebuniile şi jocurile periculoase ale minţii
needucate. Este adevărat că le dezvoltă gândirea
critică, dar...
– E un lucru bun să se dezvolte o gândire pozitivă, realistă şi critică împotriva misticismului, a
comentat omul.

– Misticismul, în care cei mai mulţi
îşi ascund lenea spirituală şi intelectuală, dezinteresul pentru virtuţile reale,
fuga de dreptate, respect şi milă pentru semeni, este o mare frână în calea
găsirii destinului creat de Dumnezeu.
– Gândirea critică este salvatoare
în toate domeniile vieţii unde raţiunea
trebuie să fie dominantă.
– Dacă o aplici însă în metafizică,
în problema existenţei, a spiritualului,
atunci este ucigătoare. Este o blasfemie
să încerci să-L integrezi pe Dumnezeu, şi chiar
pe Diavol, raţiunii tale. Celor mai mulţi le lipseşte instruirea adecvată folosirii gândirii critice.
– Cine trebuie să ofere această instruire? întrebă omul în timp ce încerca să-şi aşeze piciorul
într-o poziţie mai puţin dureroasă.
– Părinţii, biserica, şcoala şi mass-media,
i-am zis scurt şi tehnic.
– Copilul meu şi-a pierdut credinţa din cauza
acestei gândiri critice... Nu ştiu cum să mai intervin, aproape se văita omul.
– Cred că reaua folosire a gândirii critice a dus
la pierderea credinţei fiului tău. Adică în probleme
de mântuire mergem pe încrederea în revelaţia lui
Dumnezeu. Domeniul existenţei sau al supranaturalului, al minunilor, al timpului şi al spaţiului,
inaccesibile cercetării noastre, nu aparţin raţiunii
pure. De aceea aici se lucrează cu credinţa şi nu se
aplică gândirea critică. Avem nevoie de educaţie
pentru a aborda corect aceste domenii ale vieţii.
– Când va veni ziua aceasta? întrebă omul
puţin dezamăgit.
– Când părinţii vor înţelege că pericolul
pentru copiii lor nu constă în nesiguranţa stării
materiale sau în starea războinică a lumii, sau în
nesiguranţa unui loc de muncă, ci în ignoranţa
şi în incapacitatea de a folosi pozitiv credinţa şi
gândirea critică...
Omul suspină adânc, se ridică pe cârje şi zise:
– A venit maşina care mă duce acasă. Trebuie să-i spun aceste lucruri şi mamei copilului
meu. La revedere, frate! Atunci am înţeles că era
un frate şi nu-l recunoscusem.
– Mergi cu bine şi nu uita că ,,părinţii sunt
slava copiilor lor”! n

Virgiliu Peicu este
redactor-șef la
Curierul Adventist.
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Info Curier
n Biserica din România
2 000 de vizitatori la Muzeul Crucii din Bucureşti . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
În perioada 28 aprilie – 2 mai 2013,
Departamentul de Tineret al Confe
rin
ței Muntenia, în colaborare cu
Aso
ciația studențească AMICUS, au
organizat Muzeul Crucii în Sala Dalles
a Universității Populare. Acest eveniment și-a propus să ofere o imagine
mai clară a ultimei săptămâni din viața
lui Isus Hristos.
Vizitatorii Muzeului Crucii au avut
ocazia să „meargă” pe urmele Mântuitorului, să intre în Ierusalim și să
poposească în casa lui Simon Petru,
să participe la Cina cea de Taină, apoi
să se roage în Grădina Ghetsimani, să
meargă la Pilat, apoi pe dealul Golgotei, să intre în mormântul Mântuitorului și să primească vestea bună a
învierii Sale.
Personaje cum ar fi Maria Magdalena, Iuda, Pilat, centurionii romani sau
scene-cheie ca Grădina Ghetsimani,
crucificarea, îngroparea și învierea au
prins viață și au asigurat o perspectivă
realistă a unui eveniment, dar și a unei
culturi străine ca timp și loc.
„Sărbătoarea Paştelui comemorează
cel mai important eveniment din lume.

La cruce este locul unde Dumnezeu
Şi-a arătat dragostea față de noi, acceptând ca singurul Său Fiu să moară pentru noi. În același timp, mesajul acestui
eveniment, dar și al credinței creștine
nu este comemorarea morții, ci sărbătoarea învierii lui Isus, oferind cea mai
mare dovadă de dragoste a tuturor timpurilor”, a declarat Mihai Brașov, coordonatorul acestui eveniment.
Pentru mai bine de 2 000 de vizitatori, Muzeul Crucii a reprezentat o ocazie potrivită în Săptămâna Patimilor de
a înțelege mai bine semnificația celei
mai importante sărbători religioase a

creștinismului și de a reflecta la însemnătatea sa.
„Mi s-a părut foarte emoționant,
chiar mi-a venit să și plâng. Mai ales
când am văzut coroana de spini, când
l-am văzut pe Iuda și mai ales când
am ajuns pe scenă și am văzut crucea
cu multe bilețele bătute în cuie. Când
am bătut acel bilețel (pe care erau scrise păcatele n.n.) am avut o senzație ca
și cum și eu aș fi bătut cuiul în palma
lui Isus, prin păcatele mele”, a spus unul
dintre vizitatori
Preluare din Info Adventist
nr. 630, din 3 mai 2013

Cel mai vizitat site adventist românesc. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
După trei ani de la lansare, semneletimpului.ro a devenit cel mai vizitat
site adventist de limba română. Cu un
total de 54 371 de vizitatori unici în
luna aprilie 2013, semneletimpului.ro
a ocupat locul 7 în topul site-urilor de
spiritualitate din România. Cea mai bună performanţă înregistrată anterior era
locul 9, ocupat în luna februarie 2013.
Conform datelor furnizate de trafic.ro,
în secţiunea Spiritualitate a clasamentului sunt înregistrate 453 de site-uri. De
asemenea, luna aprilie a adus şi noutatea intrării site-ului semneletimpului.ro
în primele 500 de site-uri româneşti din
clasamentul general realizat de trafic.
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ro. Performanţa a fost posibilă după ce
numărul de vizitatori de pe semneletimpului.ro a crescut continuu, începând
din luna septembrie 2012.
În prezent, numărul de vizitatori
înregistrat într-o lună de semneletimpului.ro este similar numărului celor
care vizitează site-urile ziarelor locale Monitorul Expres (Braşov), Ziua de
Vest (Timişoara), Observatorul de Prahova (Ploieşti) sau al revistelor CIAO şi
FELICIA. În topul site-urilor de ştiri/
mass-media, alcătuit de trafic.ro, semneletimpului.ro ocupa, în aprilie 2013,
locul 73 dintr-un total de 742 de siteuri înregistrate în această secţiune.

„Pe termen mediu, considerăm că o
ţintă realizabilă este ocuparea locului 2
în topul site-urilor de spiritualitate şi clasarea în primele 30 de site-uri româneşti
din categoria ştiri/mass-media”, a declarat Norel Iacob, redactorul-şef al revistei
Semnele timpului. „Pentru aceasta este
nevoie, mai ales, de promovare. Site-ul
nostru încă nu este cunoscut, pentru că
nu au existat fondurile necesare pentru
a investi în promovare. În prezent, calitatea şi cantitatea de materiale pe care
le publicăm zilnic ar atrage în mod cert
un număr mult mai mare de vizitatori,
dacă aceştia ar cunoaşte oferta site-ului
nostru”, a adăugat Norel Iacob.

Info Curier
Centrul Media Adventist din România a sărbătorit 20 de ani de existenţă . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
După 20 de ani de prezenţă massmedia adventistă în România, reprezentanţii Departamentului de Comunicare şi ai posturilor Speranţa TV şi
Radio Vocea Speranţei s-au întâlnit
sâmbătă, 11 mai, la Braşov. Pe lângă
momentele de sărbătoare, cei prezenţi
au participat la seminare de instruire
susţinute de invitaţi din străinătate, care au subliniat beneficiile utilizării canalelor media și a tehnologiei moderne
pentru transmiterea valorilor creştine.
Pornind de la o echipă formată din
trei angajaţi în anul 1993, Centrul Media Adventist a ajuns la un număr de
aproximativ 60 de angajaţi şi peste 20
de colaboratori. Având la început două
ore de emisie radiofonică pe FM, Radio
Vocea Speranţei a devenit în prezent o
reţea de 45 de staţii locale cu emisie de
24 de ore pe zi şi cinci staţii locale cu
program limitat. Speranţa TV poate fi
recepţionată în aproximativ 80% din

locuinţe prin cablu şi satelit,
ambele posturi transmiţând
online şi fiind prezente pe
cele mai importante reţele
sociale folosite de români.
Speranţa TV este prima televiziune din România care a
transmis 24 de ore, 7 zile pe
săptămână pe Facebook.
Istoria programelor în
limba română este, însă,
mult mai veche. În perioada comunistă, adventiştii de
ziua a şaptea ascultau emisiunile înregistrate în Germania de pastorul Aurel Pălăşan şi de medicul Emil
Rădulescu şi transmise pe unde scurte
de postul Stimme der Hoffnung (Germania).
„Cred că Centrul Media Adventist
este un far. În mijlocul furtunii, în mijlocul nopţii, farul le arată celor care
călătoresc pe mare drumul spre ţărm.

Centrul Media oferă informaţii, inspiraţie şi creează în inima oamenilor
motivaţia de a-şi schimba inima şi de a
permite Duhului Sfânt să lucreze în ea”,
a concluzionat Williams Costa Jr., directorul Departamentului Comunicare
al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea
la nivel mondial.
Preluare din Info Adventist
nr. 632, din 17 mai 2013

Cum arată peisajul religios din România, după ultimul recensământ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Calculele realizate în urma datelor
strânse la ultimul recensământ, din
2011, arată care este situația curentă a
religiei în România.
Din totalul populației – 19 043 767
persoane – cel mai mare grup religios
este cel ortodox, cu 16 367 267 de persoane care au declarat că aparțin acestei
religii. Urmează romano-catolicii, cu
869 246 de adepți, iar pe locul trei, re
formații, cu 600 970 de membri. Biserica Penticostală este următoarea în
top, cu un număr de aproape 368 000

de adepți, urmată de Biserica Greco-Catolică, cu un total de 160 275
de membri. Pe ultimele locuri, exceptând din top neafiliații religios și alte
denominațiuni, se află Biserica Baptistă, cu 118 003 adepți și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, cu un total de
85 902, adică 0,5%.
Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus reprezintă 1,8%.
Aproape 24 000 de persoane s-au declarat „fără religie”, adică 0,1% din totalul
populaţiei stabile. Aproximativ aceeaşi

pondere o deţin şi ateii, numărul acestora fiind de 21 200 de persoane.
Județele cu cea mai bună prezență
adventistă sunt: București – 3 571 ad
ventiști la 1 677 985 locuitori; Dâm
bovița – 4 078 adventiști la 501 996
locuitori; Prahova – 4 544 adventiști la
735 883 locuitori; Arad – 4 826 ad
ventiști la 409 072 locuitori; Teleorman
– 6 554 adventiști la 360 178 locuitori;
Mureș – 9 060 adventiști la 531 380 locuitori.
Preluare de pe www.semneletimpului.ro

n Biserica mondială
„Să fim înţelepţi, nu fanatici!” – Concluzii în urma Conferinţei de Sănătate de la Praga. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
În perioada 29 aprilie – 4 mai, a avut
loc în Praga, Cehia, prima Conferință
Europeană de Sănătate, la care au participat aproximativ 600 de persoane din
40 de țări, majoritatea europene. Coor-

donatorii au fost satisfăcuți de faptul că
au împlinit așteptările celor prezenți.
„A fost utilă participarea”, a fost concluzia majorităţii participanților, printre
care s-au numărat medici, reprezentanți

ai universităților, asistente, pastori,
personal medical etc.
Programul a fost creat pentru a
răspunde întrebărilor și așteptărilor
participanților. Au fost prezentate mai
Curierul Adventist
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mult de 50 de subiecte în cadrul sesiunilor plenare și atelierelor.
Într-adevăr, „Vindecare” a fost
cel mai potrivit titlu pentru această
conferință, dar a abordat mult mai
mult decât sănătatea. După cum a explicat dr. Allan Handysides, directorul
Departamentului Sănătate din cadrul
Conferinței Generale a Bisericii Adventiste, „există o diferență majoră între vindecarea unei boli și vindecarea
bolnavului, deoarece vindecarea bolii
înseamnă îndepărtarea cauzelor ce
împiedică organismul să funcționeze
normal și începerea procesului de
vindecare, dar vindecarea bolnavului
înseamnă redobândirea sănătăţii, iar
acest lucru necesită timp. Aceasta nu
implică doar aspectul fizic al pacientului, ci și starea lui mentală, emoțională
și spirituală.” A devenit clar faptul că
vindecarea, arătată prin relații afectuoase și regeneratoare, este principala
misiune încredințată de Isus ucenicilor
Săi.
„Biserica Adventistă a beneficiat
întotdeauna de pe urma adoptării unui
stil de viață sănătos, dar acesta nu poate
deveni o umbrelă sub care ne adăpostim gândindu-ne în mod egoist să evităm ravagiile făcute de boală și moarte”,
a spus unul dintre participanți. Acesta
a adăugat: „Pare evident faptul că re-

forma sănătății nu ne-a fost transmisă
pentru a ne transforma în extremiști
sectari, ci pentru a ne ajuta să trăim
vieți mai bune, oferite de Dumnezeu, și
să ne bucurăm și să suferim împreună
cu alții, lăsând judecata și salvarea pe
seama harului lui Dumnezeu.”
„Am venit pentru a afla cum pot
fi un medic creștin”, a spus un tânăr
medic. „Conferința a fost excepțională
din multe puncte de vedere: științific,
relațional, spiritual și personal. Am venit pentru a afla despre vindecare din
punct de vedere profesional, pentru a
afla cum pot fi un medic mai bun pentru pacienții mei, dar am aflat că eu
sunt primul care are nevoie de vindecare”, a încheiat tânărul medic.
Fratele Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste mondiale, a fost unul
dintre numeroșii vorbitori. El a explicat
că mesajul despre sănătate este brațul
drept al Evangheliei, iar Evanghelia nu
este singură, brațul drept fiind o parte
importantă a corpului. El a subliniat
că această lucrare trebuie îndeplinită de toți membrii bisericii, nu doar
de angajații instituțiilor. „Președintele
a făcut apel să fim înțelepți, nu fanatici”, a spus un participant. „Trebuie să
fim echilibrați, trebuie să Îl căutăm pe
Dumnezeu și să ne amintim întregul
plan de salvare.”

„Noi, în calitate de credincioși
adventiști, am devenit dezbinați, îm
păr
țiți în liberali și conservatori, în
vegetarieni, vegani și mâncători de
carne”, a spus un tânăr. Tot el a concluzionat: „Unul dintre mesajele-cheie
ale acestei convenții, care pentru mine
a fost o veste bună, este că nu trebuie
să ne vindecăm doar inimile noastre și
inimile necredincioșilor, ci trebuie să
luăm parte și la restaurarea bisericii,
lucrând ca un agent vindecător, din interior. Biserica este trupul restaurat al
lui Hristos, care lucrează împreună fără
dezbinări, având același scop: un trup
vindecat pentru a vindeca.”
Următoarea Conferință Europeană
de Sănătate va avea loc la Geneva, în
perioada 7-12 iulie 2014.
Preluare din Info Adventist
nr. 631, din 10 mai 2013

n ANUNŢURI
Ofertă specială de cazare la Eforie Nord. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Centrul de Misiune al Conferinței
Muntenia de la Eforie Nord oferă cazare, într-o zonă liniștită, aflată între
Lacul Techirghiol şi Marea Neagră.
Prețuri accesibile și reduceri pentru grupuri organizate. Asigurați-vă că
faceți din timp rezervarea!
Ofertă specială 2013: la 10 zile plătite, se oferă o zi gratis!
Detalii: 8 camere cu baie proprie;
bucătărie complet utilată pentru prepararea hranei și sală de mese în in-
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terior și pe terasă; camere cu 2 paturi
și terasă proprie; A/C în toată incinta;
copiii sub 7 ani au cazare gratuită în
anumite condiţii;
- Preț iulie și august – 80 lei/cameră
(reducere grupuri);
- Preț iunie și septembrie – 70 lei/
cameră (reducere grupuri);
- Adresa: str. 23 August nr. 9B, Eforie Nord (la Biserica Adventistă);
- Pentru rezervări și informații:
0785-175 615 (Ana Bereș); 0744-388
032 (pastor Roland Paraschiv).

Info Curier
Sugestii pentru Comisia de statut şi regulamente. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Anunțăm faptul că toți cei care au Uniune – le pot trimite la adresa: Uni- te folosi pentru acest lucru și adresa
propuneri pentru amendarea Statutu- unea de Conferințe, strada Erou Iancu de e-mail secretar@adventist.ro. Prolui și a regulamentelor privind alege- Nicolae nr. 38-38A, Voluntari, județul punerile sunt așteptate până la data de
rile – din biserica locală, conferințe și Ilfov, cod 077190. De asemenea, se poa- 1 octombrie 2013.
Comisia de statut și regulamente

Primul Congres al Departamentului Misiunea Femeii, organizat la nivelul Diviziunii Inter-Europene. .  .  .  .
Evenimentul va avea loc în perioada 5-8 septembrie 2014, în localitatea
Schwäbisch Gmünd, din Germania.
Tema congresului: Femeile în
acțiune. Accentul va fi pus pe misiunea
noastră, aceea de a-L înălța pe Hristos
în biserică și în lume.
Invitați speciali: Heather-Down
Small, director Departament Misiunea
Femeii, Conferința Generală, și Raquel
Arrais, asistent director Departament
Misiunea Femeii, Conferința Generală.

Va fi un privilegiu să întâlnești femei din toate țările Diviziunii InterEuropene. Deci merită să faci economii
pentru a participa. Cost: 190 euro/pers.

Locurile sunt limitate. Înscrierea se face la responsabila cu Misiunea Femeii
de la fiecare conferință. Vom reveni cu
detalii.

Devoţionalul pentru femei din 2015 va fi realizat în România. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Departamentul Misiunea Femeii
și-a propus să pregătească un nou de
voțional autohton pentru anul 2015.
Această țintă poate fi atinsă doar cu
ajutorul dumneavoastră, dragi surori.
Este nevoie să ne mobilizăm și să
aşternem pe hârtie experiențele minunate pe care Dumnezeu ni le dăruiește
zi de zi.
Nu uitați că scopul primordial al
acestei cărți devoționale este unul mi-

sionar. O mică investiție de timp, pentru a scrie, poate avea efecte mari, chiar
veșnice.
Așteptăm foarte curând experien
țele dumneavoastră cât mai recente,
potrivite pentru timpul de criză pe care îl trăim. Ce poți face astăzi, nu lăsa pe mâine! Articolele pot fi trimise
coordonatoarei departamentului de la
nivelul conferinței sau direct pe adresa
misiuneafemeii@adventist.ro.

Detalii tehnice
Conținut: titlu, un verset biblic la
subiect, povestirea succintă a expe
rienței, o aplicație spirituală sau un
apel final, numele autoarei, comunitatea și conferința din care provine.
Dimensiuni: 2 000-2 100 de caractere fără spații (inclusiv versetul biblic);
folosiți, vă rog, diacriticele (ă, â, î, ș, ț).
Vă mulțumesc pentru bunăvoință.
Teodora Goran, director Departament
Misiunea Femeii, Uniunea Română

n CALENDARUL EVENIMENTELOR DIN luna IULIE*
Dată

Eveniment

Loc

Invitat/responsabil

1-14 iulie

Congresul mondial al
tinerilor adventiști

Pretoria, Africa de Sud

Gary Cangy, director Departamentul de Tineret,
Conferința Generală.
Departamentul Tineret, Conferința Banat

2-7 iulie

Tabără de copii

Porumbacu de Sus,
jud. Sibiu

14-21 iulie

Tabără de exploratori

Nadăș, jud. Arad

21-26 iulie

Tabără de licurici

Nadăș, jud. Arad

15-21 iulie

Tabără de tineret
cu corturile

Milcoiu, jud. Vâlcea

*Anumite evenimente se pot modifica în timp.

Augustin Angheluţă, director asistent,
Departamentul Tineret, Conferința Oltenia
Daniel Grigore, pastor

Departamentul Tineret, Conferința Banat
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Chemate pentru a sluji
O prezentare a Departamentului Misiunea Femeii
Declaraţie de misiune
Departamentul Misiunea Femeii există ca să
susțină, să încurajeze și să provoace spre dezvoltare femeile adventiste, ca să fie ucenice autentice ale lui Isus Hristos și membre ale bisericii
mondiale. Misiunea noastră, în sensul mai larg,
este comună tuturor creștinilor – aceea de a reflecta caracterul lui Hristos în biserică și în lume.
Dar, în mod specific, departamentul are următoarele roluri:
• să conștientizeze femeile de valoarea lor inestimabilă, deoarece au fost create şi răscumpărate de Dumnezeu;
• să faciliteze aprofundarea credinței lor și experimentarea creșterii și reînnoirii spirituale;
• să creeze relații în cadrul bisericii mondiale,
pentru a încuraja legăturile de prietenie și
sprijin reciproc, precum și schimbul de idei
creative și informații;
• să încurajeze implicarea tinerelor adventiste
în misiune și să creeze oportunități pentru
dezvoltarea potențialului lor în Hristos;
• să răspundă preocupărilor femeilor într-un
context global;
• să aducă în atenția bisericii perspectivele specific feminine asupra unor subiecte;
• să contribuie la extinderea metodelor dinamice de slujire creștină pentru femei;
• să provoace fiecare femeie adventistă să contribuie cu potențialul ei pentru a completa
darurile altor femei și bărbați, în timp ce lucrează împreună pentru a promova misiunea globală a Bisericii Adventiste de Ziua a
Șaptea.
Istoric
Cu mai mult de 100 de ani în urmă, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a recunoscut că
Dumnezeu a oferit daruri speciale femeilor. În
1898, Sarepta Henry a fost numită director al
Departamentului Misiunea Femeii la Conferința
Generală. Încurajată de Ellen White, ea a depus
8
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eforturi neobosite pentru a crea un sistem de comunicare și de susținere a femeilor din biserică.
A publicat articole și a călătorit în multe locuri.
În anul 1900 a decedat și, pentru un timp, un comitet format din 9 persoane a continuat lucrarea
ei. Treptat, activitatea s-a stins... A fost reactivată
în 1990 și apoi, în 1995, a fost înființat în mod
oficial Departamentul Misiunea Femeii în cadrul
Conferinței Generale. De atunci a cunoscut o permanentă dezvoltare în întreaga lume.

Ce este şi ce face Misiunea Femeii
 cadrul în care femeile adventiste își pot exprima nevoile spirituale, emoționale, fizice și
sociale;
 încurajează sporirea potențialului femeilor,
pentru a deveni active în toate aspectele slujirii în biserică, în societate, în familie;
 oferă suport femeilor rănite, indiferent de
motiv – divorț, abuz sau, pur și simplu, singurătate;
 inițiază grupuri de discuții pe subiecte de interes pentru femei;
 contribuie la instruirea tinerelor printr-un
program de acordare de burse;
 îndrumă femeile pentru a-și descoperi darurile spirituale și a le folosi cu bucurie spre
slava lui Dumnezeu.

Ce nu este Misiunea Femeii
 nu este un departament nou; și-a început
funcționarea încă din 1898 (conform istoricului);
 nu este un sindicat pentru femeile care au
nemulțumiri, justificate sau nu;
 nu reprezintă locul de promovare a drepturilor femeilor, deși acestea au importanța lor;
 nu este o simplă modalitate de a petrece
timpul liber și nu reprezintă cadrul în care
să aibă loc dezbateri care să promoveze idei
feministe;

Departamentul Misiunea Femeii | Principal
Traducere și adaptare – Teodora Goran

 nu promovează hirotonirea femeilor, dar consideră că toți trebuie să ne folosim abilitățile
spre slava lui Dumnezeu;
 nu se ocupă cu discreditarea bărbaților. Este
împotriva discriminării de orice fel, de aceea nu se adresează unui public-țintă, în mod
exclusiv. Acest departament caută suflete, nu
le respinge.

Misiunea Femeii în 3D
Departamentul Misiunea Femeii își concentrează eforturile în trei direcții importante:
1.	 Hrănire

Lucrarea de hrănire urmărește îmbogățirea
vieții spirituale a femeilor din biserică și societate, pentru a le forma ca ucenice ale lui Hristos.
Ţintele lucrării de hrănire:

• să încurajeze fiecare femeie să dezvolte o
relație profundă cu Isus;
• să favorizeze creșterea lor spirituală prin
studiul zilnic al Scripturii și al Spiritului Profetic;
• să încurajeze fiecare femeie să aibă o viață de
rugăciune autentică;
• să provoace fiecare femeie să experimenteze
puterea rugăciunii de mijlocire;
• să antreneze femeile în diverse campanii de
evanghelizare, în relația de părtășie cu noii
membri ai bisericii, în vizitarea lor.
Seminare disponibile: Biblia, prietena mea;
În prezența Lui; Înapoi la origini; Invitație la
rugăciune; Ca să fim una; Desigur, ne pasă;
Femeilor le place să povestească; O cântare nouă;
Speranță în depresie.
2.	 Instruire

Biserica recunoaște darurile oferite de Duhul Sfânt femeilor și încurajează dezvoltarea și
folosirea lor. Femeile să se pună la dispoziția
lui Dumnezeu, să fie instrumente în mâna Sa
pentru o lume care tânjește după un cuvânt al
speranței, după o atingere a dragostei.
Ţintele lucrării de instruire:

• să formeze, să pregătească fiecare femeie
pentru a da mărturie despre puterea Evangheliei;

• să încurajeze fiecare femeie să pășească
înainte cu credință în această lucrare;
• să motiveze femeile să participe activ la
programele de evanghelizare ale bisericii;
• să încurajeze bisericile să le implice pe femei în campaniile de evanghelizare.
Departamentul oferă cursuri de lidership în
patru nivele, acoperind o gamă largă de subiecte, ce vor forma lideri pentru Misiunea Femeii.
Acestea sunt organizate în cadrul conferințelor/
Uniunii/Diviziunii. Cursurile sunt recunoscute
de Universitatea Adventistă Griggs, SUA.
3.	 Misiune

Femeile sunt motivate să se implice în misiunea de câștigare a sufletelor care așteaptă atingerea dragostei lui Hristos. Sunt pregătite seminare
și diverse materiale potrivite pentru acest scop:
Femeile Bibliei şi eu; Strategii de evanghelizare.

O misiune pentru fiecare femeie:
Atinge o inimă! Spune lumii!
„Când trebuie să fie făcută o lucrare mare și hotărâtă, Dumnezeu alege atât bărbați,
cât și femei, iar dacă talentele lor nu sunt
combinate, lucrarea va avea de pierdut.”
(E. G. White, Evanghelizare, București, Editura Viață și Sănătate, 2008, p. 374)
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o denominațiune care se dezvoltă rapid,
dar este încă mult de lucrat. Femeile reprezintă 70% din membrii bisericii1, de aceea
participarea lor la îndeplinirea misiunii de
pregătire a oamenilor pentru revenirea lui
Isus este vitală.
„O misiune pentru fiecare femeie: Atinge o inimă! Spune lumii!” este strategia propusă în cadrul Departamentului Misiunea
Femeii de la nivelul Conferinței Generale
pentru a favoriza dezvoltarea lucrării de evanghelizare, folosind metodele lui Hristos. Scopul
primordial este acela de a motiva fiecare femeie
să-și îmbunătățească relațiile – cu Isus, cu propria familie, cu membrii bisericii și cu ceilalți
semeni din societate – să demonstreze bunătatea
în slujirea creștină practică.
Temelia noastră este exemplul lui Hristos:
„Numai metoda lui Hristos va aduce un succes
real în încercarea de a ajunge la inima oameniCurierul Adventist
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lor. Mântuitorul S-a unit cu oamenii ca unul care
le dorea binele. El Şi-a arătat simpatia față de ei,
a îngrijit de nevoile lor și le-a câștigat încrederea. Apoi le-a spus: «Urmați-Mă!»” (E. G. White,
Divina vindecare, București, Viață și Sănătate,
2010, p. 98)
Ne este oferit aici un rezumat al metodei lui
Hristos de a câștiga sufletele. Cum îi putem urma exemplul pentru a-i conduce pe oameni la El?
1. „Mântuitorul S-a amestecat printre
oameni ca unul care le dorea binele.” A ne
amesteca printre oameni înseamnă să ieșim în
societate, să cunoaștem persoane noi și să ne facem prieteni. Astfel putem împărtăși cu ei iubirea lui Hristos și vom fi surprinse să vedem cum
El ne conduce să le fim de folos. Să includem
acest obicei în lucrarea noastră. Acesta este un
prim pas important.
2. „El Şi-a arătat simpatia.” Isus Se apropia
de oameni și Își exprima simpatia față de ei, le
demonstra că Îi pasă de ei. Și noi putem face
aceasta. Să arătăm simpatia și interesul nostru
față de prieteni petrecând timp cu ei, oferindule atenție, încurajare, speranță și având urechea
deschisă pentru a-i asculta.
3. „El a slujit nevoilor.” Atunci când ieșim
în întâmpinarea nevoilor semenilor, noi folosim metoda lui Hristos. Bunătatea și dragostea
câștigă inimile lor. Blândețea manifestată în provocările zilnice le atrage atenția și îi conduce la
Hristos.
4. „El le-a câştigat încrederea.” Manifestarea respectului și a cinstei câștigă încrederea
unei persoane. Isus le-a vorbit pe față oamenilor,
i-a tratat cu respect și astfel le-a câștigat încrederea. Trebuie să-I urmăm exemplul.
5. „Apoi le-a spus: «Urmaţi-Mă!»” Vestea
cea bună pe care o împărtășim, invitația pe care
o adresăm prietenilor și vecinilor, este invitația
de a-L urma pe Isus Hristos.

Cămine ce oferă speranţă şi vindecare
Proiectul „Cămine ce oferă speranță și vindecare” presupune părtășie cu semenii noștri. În
aceste vremuri tulburi, când deznădejdea abundă, casele noastre pot fi acel loc în care familia,
vecinii și prietenii petrec timp împreună pentru
a împărtăși speranță și vindecare prin intermediul hranei spirituale și emoționale. Aici
se leagă relații de prietenie între femei, se oferă
încurajare și speranță şi, astfel, sunt întâmpinate
nevoile fiecăruia.
10 Curierul Adventist
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Cum pot stârni interesul?

Invită femeile la tine acasă sau într-o
locație neutră. Dacă vrei, poți servi și o gustare.
Împărtășește-ți experiența personală, spune ce
a făcut Isus în viața ta. Invită-le să participe la
un program, timp de opt săptămâni. Explică-le
că acesta este un program care se desfășoară pe
termen lung, cu pauză la fiecare opt săptămâni.
(Numărul de săptămâni poate varia, în funcție de
posibilitatea de adaptare a invitaților.) Lucrăm în
grupe mici (până la 15 persoane). Scopul este să
formăm prietenii durabile pentru Isus.
Cum să organizez programul?

Alege un subiect pe care să-l studiați timp
de opt săptămâni. Consultă întregul grup, astfel
încât să înțelegi care este tema cea mai potrivită
pentru toți. Sugestii pentru alegerea subiectului:
sănătate, hrănire spirituală, familie, educația copiilor, comunicare etc.
Poți folosi DVD-uri, prezentări Power Point,
broșuri sau alte materiale. Poți avea și invitați
speciali. Nu e necesar să conduci personal întâlnirea în fiecare ocazie.
Prezentarea subiectului poate dura aproximativ 30 de minute. Apoi să urmeze alte 30 de
minute pentru discuții libere în cadrul grupului.
Încheie întâlnirea cu o scurtă rugăciune.
„Femeile, asemenea bărbaților, sunt chemate să strângă adevărul în inima lor ca să-l poată
împărtăși cu alții. Să-și ocupe locul lor în acest
timp de criză și Domnul va lucra prin ele. Să
fie pe deplin conștiente de privilegiul și datoria
pe care o au și să lucreze sub călăuzirea Duhului Sfânt. Mântuitorul va binecuvânta și va oferi
lumina Sa acestor femei dispuse la sacrificiu și,
astfel, vor primi o putere care o va întrece pe cea
a bărbaților. Ele sunt chemate la o lucrare pe care bărbații nu o pot face în familii, o lucrare de
câștigare a sufletelor. Ele se pot apropia de inima
celor care nu s-ar deschide față de altcineva. Lucrarea lor umilă și discretă este necesară pentru
a le explica oamenilor adevărul în familiile lor.
Cuvântul lui Dumnezeu semănat astfel va crește,
se va dezvolta și, prin influența lui, familii întregi
vor fi convertite. (E. G. White, Mărturii pentru
biserică, vol. 9, p. 128, 129, orig.) n
La sfârşitul anului 2012, în România, din totalul de
66 826 de membri adventiști, 40 101 erau femei, iar
26 725 erau bărbați.
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Să ne cunoaştem familia adventistă

Comunitatea Baia Mare

C

redinţa adventistă a ajuns în Baia Mare
în anul 1913, prin activitatea misionară a
fratelui Alexandru Szentpetri. În toamna
anului 1923, la Baia Mare, cu sprijinul pastorului Gheorghe Motorca, din Sighet, s-a înființat
o primă grupă de rugăciune, compusă din doi
membri şi trei prieteni. Lucrarea misionară a
micii grupe a continuat, roadele s-au înmulţit,
astfel că, în anul 1938, a fost organizată cea dintâi
comunitate adventistă de ziua a şaptea din Baia
Mare, care număra 25 de membri.
Cu toate că a trecut prin dificultăți și per
secuții, în primăvara anului 1956, comunitatea
cuprindea 66 de membri. Clădirea închiriată
în care se adunau a devenit neîncăpătoare. Din
acest motiv, s-a luat hotărârea să fie achiziționată
o clădire proprie, adecvată desfășurării serviciilor divine. A fost cumpărat un imobil care,
începând cu anul 1957, constituie locașul de în
chinare al Bisericii Adventiste din Baia Mare.
Din comunitatea-mamă Baia Mare, de-a lun-

Suedia

R

egatul Suediei este situat în nordul Europei,
în estul Peninsulei Scandinave, având o populaţie estimată la 9,5 milioane de locuitori
şi un teritoriu aproape de două ori cât al României. Are o istorie de peste 1 000 de ani ca stat independent, o populaţie destul de omogenă, iar din
1523, capitala ţării este Stockholm. Se estimează
că jumătate din suprafaţa ţării este acoperită de
păduri, ceea ce face din Suedia unul dintre marii
producători de hârtie şi produse lemnoase. Suedia a fost creştinată în secolul al XI-lea şi timp
de aproape 500 de ani religia catolică a fost suverană. Reformatorii Olaf şi Laurentius Petri au
adus în Suedia învăţăturile protestante, iar până
astăzi, mai mult de 80% din populaţie se declară
parte a Bisericii Evanghelice Lutherane.
Prima Biserică Adventistă din Suedia a fost
înfiinţată în 26 august 1880, în urma activităţii
misionare a lui J. P. Rosquist, un suedez botezat
de Matteson, la Oslo. Biserica avea 47 de membri, 26 dintre ei venind prin mărturisire de credinţă din Biserica Baptistă. Pentru activitatea sa,
Rosquist a fost arestat şi închis în Orebro. Până
în 1882 au mai fost înfiinţate încă două biserici,
iar în 1886, numărul membrilor ajunsese la 250,
în ciuda emigrărilor masive şi a persecuţiilor. Tot
atunci s-a început publicarea unei reviste misio-

gul timpului, s-au desprins mai
multe comunităţi, care au devenit
biserici de sine stătătoare şi au constituit districte separate: comunitatea Coltău, comunitatea Cavnic,
comunitatea Seini, comunitatea
Rogoz și grupa de la Sălsig. De asemenea, din comunitatea Baia Mare
A, de limbă română, s-a desprins şi
comunitatea Baia Mare B, de limbă
maghiară, care îşi desfășoară serviciile divine în alt interval orar, în
aceeaşi clădire.
În anul 2013, intenţionăm să
aniversăm, într-un cadru festiv,
100 de ani de adventism în orașul
Baia Mare. În prezent, comunitatea
Baia Mare A cuprinde un număr de
100 de membri, care îşi duc lupta
credinţei pe altarul Domnului.
Niculae Cojani

nare, s-a organizat casa de editură şi
Şcoala de Sabat. Prima şcoală a bisericii s-a deschis în 1895, iar trei ani
mai târziu, o şcoală pentru pregătirea misionarilor.
Astăzi, în Suedia sunt 2 762 de
membri adventişti, 37 de biserici şi
2 grupe. În ciuda societăţii foarte seculare în care trăiesc, tinerii suedezi
sunt plini de zel pentru misiunea
bisericii, mulţi dintre ei participând
în ultimii ani în campanii misionare
externe.
Dar nu doar ei sunt misionari.
În iunie 2012, Casa Regală a Suediei
l-a decorat pe muzicianul adventist
Herbert Blomstedt, care, la 85 de
ani, este unul dintre cei mai cunoscuţi şi activi dirijori de orchestră
din ţară. Blomstedt a vorbit deseori
despre apartenenţa sa la Biserica
Adventistă şi despre valoarea Sabatului în viaţa sa, fiind o mărturie vie
a puterii Evangheliei într-o lume tot
mai străină de Dumnezeu.
Adrian Neagu este pastor
în Conferinţa Oltenia.
Curierul Adventist
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Fericirea misiunii
...dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea. (Proverbe 28:10 u.p.)

Ce este fericirea?
Oamenii au concepţii
diferite despre fericire.
Unii spun că, dacă ai sănătate, este suficient. Alţii consideră că, dacă ai
destui bani, poţi cumpăra orice, inclusiv fericirea. Sunt şi oameni care
consideră că familia, casa
ori maşina te-ar putea face fericit. Pentru cei care
se află dincolo de gratii,
libertatea ar fi de ajuns ca
să fie fericiţi. Pentru unii,
titlul contează. Pentru alţii, doar mâncarea. Dar
rezolvă verbul „a avea”
cele mai profunde năzuinţe ale inimii omeneşti?
Realitatea demonstrează
că lucrurile stau altfel.
Are fericirea un fel de
reţetă-miracol? Este fericirea un scop?
Domnul Isus începe
cuvântarea de pe munte
cu aceste cuvinte: „FERICE DE....!” Descoperim că verbul „a avea”
nu prea are legătură cu
fericirea.
DEX-ul defineşte fericirea ca fiind o stare de
mulţumire sufletească, intensă şi deplină. Acest
lucru înseamnă că fericirea vine din interior.
Lucrurile exterioare au o influenţă, dar nu sunt
determinante. Fericirea este o „alegere”; ea are
de-a face cu Izvorul vieţii şi al dragostei, care este
Dumnezeu.
Mântuitorul răstoarnă concepţia lumii despre fericire şi spune că fericirea este ceva cu totul
diferit: „Ferice de cei blânzi...!”; „Ferice de cei
12 Curierul Adventist
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flămânzi...!”; „Ferice de cei cu inima curată...!”;
„Ferice de cei împăciuitori...!” (Matei 5:5-9)
Domnul Isus merge până acolo încât spune
chiar şi despre cei prigoniţi că sunt fericiţi. Ce
diferenţă este între gândirea seculară şi gândirea
divină! Este exact distanţa de la pământ la cer.
Ellen White spune că cea mai mare minune
a lumii moderne are loc atunci când un suflet
Îl primeşte pe Isus Hristos ca Mântuitor personal. Când omul fără speranţă găseşte sens pentru
viaţa lui, aceasta este schimbată, transformată.
Domnul Isus îi spune lui Nicodim că un astfel de
om este născut din nou. Am auzit multe mărturii
care confirmă aceasta.

Fericire... în Misiunea Femeii
Surorile care se implică în proiectele Departamentului Misiunea Femeii experimentează această fericire într-un mod special. Iată ce
mărturiseşte Nicoleta Neacşu, coordonatoarea
acestui departament în Biserica Labirint, Bucureşti:
„În cadrul întâlnirilor noastre lunare, am
încercat să fim de folos. Aproape că am uitat că
suntem în «misiune», pentru că ne-am preocupat să fim de ajutor, să le arătăm doamnelor că
se poate şi altfel, că se poate mai bine. Am invitat medici, am abordat subiectele solicitate, am
vorbit cu fiecare, ne-am împrietenit şi uneori
le-am ascultat păsul. Am încercat să Îl descoperim pe Dumnezeu prin ceea ce facem. Ştiam că
aşa a procedat Mântuitorul. Şi mai ştiam ceva.
Că atunci când faci ceva cu toată inima, Dumnezeu binecuvântează şi conduce lucrarea.
Mare ne-a fost bucuria când, la întrebarea
fratelui pastor dacă este cineva interesat de studiul Bibliei, 12 persoane s-au înscris, doritoare să studieze. Altele au început să participe la
serviciile divine. Sămânţa este semănată, dar
Domnul face să crească şi să aducă rod. Prin prietenia şi deschiderea noastră, prejudecăţile sunt
dărâmate. Am vorbit de curând la telefon cu o
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doamnă, pentru a o invita la un program organizat de surorile noastre. Am întrebat-o ce mai
face, cum stă cu sănătatea, cum se descurcă...
Mi-a răspuns cu glasul tremurând că de mult
nu a mai întrebat-o cineva cum se simte, că ea
este ortodoxă, dar vine pentru că a găsit la noi
ceva ce nu a găsit nicăieri: altfel de oameni şi alt
fel de atmosferă. Când auzim astfel de cuvinte
nu putem decât să Îi mulţumim lui Dumnezeu,
pentru că El este Cel care mişcă inimile oamenilor.”
O altă experienţă care descoperă fericirea în
misiune este prezentată de Andreea Strâmbu,
coordonatoarea proiectului „Pentru tine, doamnă”, din Târgovişte, comunitatea Betania:
„Acest program a fost oferit în dar femeilor
din localitate, de ziua lor. Cu un impact foarte bun la public, programul a îmbinat mesajul
biblic cu prezentări de sănătate, psihologie,
frumuseţe feminină şi nutriţie. Cifrele indică faptul că a fost un succes: 35 de femei reunite în echipa organizatorică, peste 30 de
persoane neadventiste au participat în fiecare
seară, fie datorită prietenelor lor, fie datorită
uneia din cele 2 000 de invitaţii oferite pe stradă.
Au fost oferite 100 de mici cadouri femeilor întâlnite pe străzile târgoviştene pe data de 8 Martie, însoţite de mesaje ca: „Fiindcă atât de mult
a iubit Dumnezeu lumea...”, „Fiindcă ai preţ în
ochii Mei...”, „Eu vin curând şi răsplata Mea este
cu Mine” ş.a.
Dar Dumnezeu nu calculează succesul unei
lucrări în cifre, ci în suflete. Un singur suflet este
de o valoare incomensurabilă. Şi pentru câştigarea unui suflet, El lucrează în mod surprinzător,
proiectele noastre reprezentând de multe ori
doar un pretext.
Aşa s-a întâmplat în cazul unei doamne şi al
fiicei sale care urmăreau de ceva vreme predici
pe internet, studiau pe cont propriu şi se convinseseră astfel că trebuie să respecte Sabatul.
Într-o zi, doamna i-a mărturisit unei colege că
ea caută o biserică ce păzeşte sâmbăta, iar aceasta i-a făcut imediat legătura cu o prietenă care
o invitase la programul „Pentru tine, doamnă”.
Astăzi, mama şi fiica Îi slujesc lui Dumnezeu în
biserica noastră, fiind o mărturie vie a faptului
că El lucrează prin noi.
Ne rugăm în continuare pentru zecile de prietene care au revenit şi cu ocazia altor proiecte
ca: „Paşte pentru sufletul meu”, „Seminare pentru părinţi şi copii”, clase de gătit etc.

Misiune în zone albe
În localitatea Breaza
din judeţul Prahova, s-a
desfăşurat un program
special pentru femei. La
Casa de Cultură „Ion
Manolescu”,
doamnele
au venit seară de seară,
timp de o săptămână şi
au sorbit fiecare punct al
programului. Sfaturile de
sănătate au fost apreciate
deopotrivă cu momentele spirituale. De atunci, o
grupă formată din aceste doamne continuă să
se întâlnească la Casa de
Cultură din Breaza. Au
făcut chiar un fel de club
al lor pe care l-au numit
„Tinereţe fără bătrâneţe”.
Pentru că în localitatea
Breaza nu există nicio biserică adventistă, aceste
persoane participă la anumite evenimente în bisericile din Câmpina. Două
surori de corp, Sanda şi
Sabina, participă Sabat de
Sabat la serviciile divine.
Cei doi copii ai Sandei
s-au integrat foarte bine la
grupa de Primară din comunitatea Petru Rareş şi
recită cu mare bucurie psalmi la Şcoala de Sabat
sau la programele copiilor. Mama lor s-a înscris
la clasa de pregătire pentru botez şi este hotărâtă să încheie legământ cu Dumnezeu. În ciuda
problemelor de sănătate pe care le are, Sanda
este nelipsită de la Casa Domnului, chiar dacă
în fiecare Sabat parcurge câţiva kilometri de la
Breaza la Câmpina. Lângă Dumnezeu se simte
cel mai bine.
Aceste persoane au făcut o descoperire foarte
importantă, asemenea psalmistului: „Fericirea
mea este să mă apropii de Dumnezeu.” (Psalmii
73:28). De fapt este o fericire reciprocă. Numai
un om fericit îi poate face şi pe alţii fericiţi. Este
ceva molipsitor aici. Vedem acest lucru în viaţa
Domnului Isus, care a trăit să-i facă pe alţii fericiţi. Cine urmăreşte doar propria fericire va fi
toată viaţa nefericit. Egoismul înseamnă păcat,
în timp ce doar oamenii neprihăniţi moştenesc
fericirea. n
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Cine va lucra pentru Tine?

L

Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge
pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:8)

a început a fost doar un vis pe care nu îndrăzneam să-l transform în realitate. Cât
de bine cunoştea Dumnezeu lucrul acesta!
La momentul potrivit, când aşterneam pe hârtie nişte gânduri pentru surori, cu titlul „Femei
curajoase”, am găsit şi eu curajul care îmi lipsea.
Dumnezeu a transformat o idee în fapte. Prima
clasă de gătit a fost organizată pentru elevele Liceului Teologic Adventist, din Craiova. A fost o
experienţă de neuitat, care ne-a dat imboldul de
a crede că o astfel de lucrare merită continuată.
A urmat proiectul iniţiat de Conferinţa
Generală: „Misiunea în marile oraşe.” Au fost
propuse multe proiecte misionare pentru Craiova, cel mai mare oraş din Oltenia; între ele s-a
numărat şi clasa de gătit. Am avut tendinţa să
dau câţiva paşi înapoi, dar mi-a venit în minte
gândul că Dumnezeu cunoaşte această lucrare şi,
dacă merg împreună cu El, voi depăşi teama de
necunoscut.

Strategia de lucru
În urma campaniei pe care au desfăşurat-o
mai multe echipe de colportori în oraş, mergând din casă în casă sau lucrând la standurile
organizate în zone aglomerate, s-a adunat o bază

de date. Oamenii au optat pentru unul sau mai
multe cluburi organizate în oraş, în zone diferite. Iniţial s-au înscris 160 de persoane, dar din
această listă au fost selecţionate doar 60, cele care au optat numai pentru clasa de gătit. Întâlnirile s-au desfăşurat în sala de mese de la sediul
Conferinţei Oltenia, chiar dacă aceasta nu putea
fi considerată un loc neutru pentru persoanele
cu prejudecăţi faţă de Biserica Adventistă.
De câte ori nu L-am întrebat pe Dumnezeu:
Cine va lucra pentru Tine? Femeile sunt atât
de ocupate cu serviciul lor, cu familia… Mai
sunt încă persoane care vor face sacrificii pentru
Tine?
Dumnezeu a răspuns la fel ca şi în cazul lui
Ilie. Când proiectul misionar a fost prezentat în
biserica din Craiova, s-au înscris 30 de surori,
gata să se implice. Pe lângă această grupă preţioasă, au fost invitate să participe şi soţiile pastorilor care slujesc în judeţul Dolj. Iată deci echipa.
Mai rămâneau însă multe de organizat. Cea mai
mare frământare era găsirea celei mai bune modalităţi de a ne împrieteni cu o grupă numeroasă
de persoane necunoscute. Privind în urmă, am
înţeles că Dumnezeu ne-a descoperit pas cu pas
voia Lui. Având încredere şi răbdare, înţelegem
în cele din urmă drumul pe care El ne conduce.

Emoţii... din culise
Iniţial am avut doar o lungă listă cu numere
de telefon, o idee şi... multă teamă, urmând organizarea în detaliu. Fiecare a avut responsabilităţile ei. Lucrul în echipă ne-a ajutat foarte mult
să ne completăm şi să învăţăm fiecare din experienţa celeilalte. Am hotărât ca întâlnirile clasei
de gătit să aibă loc săptămânal şi fiecare întâlnire
să urmărească o anumită temă, ca de exemplu:
Dejunul, Prânzul, Cina, Diete şi reţete, Azi mănânc un curcubeu etc. Doamnele au asociat tema
respectivă cu decorul sălii, cu pliantul pe care
l-au primit de fiecare dată şi cu temele de nutriţie prezentate. Reţetele din pliant erau pe rând
14 Curierul Adventist
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exemplificate în miniatură la masa demonstrativă de către persoanele care le-au pregătit, iar pe
masa din mijlocul sălii erau aşezate preparatele
serii, fiecare platou având afişat numele reţetei.
De multe ori au fost luate interviuri participanţilor şi au fost organizate concursuri, în
scopul cunoaşterii şi stimulării cursanţilor de a
asimila informaţiile prezentate. În timp, s-a alcătuit şi o listă cu adrese electronice, apoi am folosit şi această modalitate pentru a oferi informaţii
şi materiale invitatelor.
La prima întâlnire au venit 17 persoane din
cele 60 invitate, după care numărul cursanţilor
a crescut progresiv până la 50, deoarece persoanele care participau invitau la rândul lor pentru
următoarea ocazie şi pe alţii. Am avut o scurtă
vacanţă în timpul sărbătorilor de iarnă, dar, spre
surprinderea tuturor, când întâlnirile au fost reluate, numărul persoanelor de diferite vârste nu
s-a diminuat.

Surprize... de suflet
În zilele de 1, 2, 8 şi 9 martie 2013, cursurile de gătit au fost înlocuite cu un program de
sărbătoare dedicat mai mult îngrijirii sufletului.
Temele medicale s-au îmbinat armonios cu prezentarea seminarelor, a poeziei, a muzicii și cu
prezentarea de carte creştină, iar la final, degustarea preparatelor vegetariene. Ne-am bucurat
de o prezenţă numeroasă, la un moment dat sala,
cu o capacitate de 90 de locuri, devenind neîncăpătoare. Câteva mâini pricepute au confecţionat
felicitări pentru invitate cu ocazia venirii primăverii, iar în ziua de 8 Martie au primit cadoul
pregătit de Sola Scriptura.
Ne-a surprins interesul invitatelor pentru
cântec; s-au bucurat că au putut cânta de fiecare dată acelaşi imn dedicat mamei şi, în special,
Creatorului ei. Au fost solicitate pliantele cu reţete, pentru că doamnele doreau să le ofere mai
departe prietenelor lor. O doamnă a povestit entuziasmată cum, atunci când şoferul de taxi a întrebat-o unde vrea să ajungă, ea a explicat unde
merge şi ce se întâmplă acolo. În urma scurtei
discuţii, şoferul şi-a exprimat dorinţa ca soţia şi
mama lui să participe la curs, iar doamna, care
avea în geantă toate pliantele cu reţete pe care
le primise deja, i le-a oferit cu generozitate şoferului pentru soţia acestuia. La întâlnire a povestit întâmplarea uneia dintre organizatoare şi
a primit un alt set complet de pliante. A fost aşa
de fericită că şi-a recuperat reţetele, iar noi ne
bucuram pentru că ea devenise deja... misionară.

Impresii
Deşi iniţial unele
persoane au fost mai
retrase, cu timpul şi-au
deschis inima şi ne-au
comunicat că fac tot ce
pot să nu lipsească de la
curs, pentru că se simt
bine când participă. Cineva mi-a mărturisit că
întâlnirile noastre nu
sunt doar simple ocazii
educative, ci a observat că motivaţia spirituală ne îndeamnă să
lucrăm în felul acesta.
I-am confirmat aceste
simţăminte şi am asigurat-o de sinceritatea
cu care o facem. O altă
doamnă a mărturisit că
a fost atrasă să participe mereu la prezentări
pentru că, explica ea:
„…sunteţi modeste, fără machiaj şi bijuterii,
iar aspectul acesta al simplităţii contează foarte
mult pentru mine”.
Nu pot uita invitaţia pe care am făcut-o, recunosc cu reţinere, unei doamne pe care o întâlnesc lunar, atunci când, datorită serviciului,
trebuie să-i predau o situaţie statistică. M-a surprins participând la fiecare ocazie, iar în zilele
festive de martie, a venit însoţită de alte două
colege. De curând mi-a mărturisit că este impresionată şi doreşte să participe şi la programele
bisericii noastre. Sunt încă multe experienţe frumoase în urma acestei lucrări, chiar dacă nu sunt
prezentate aici. Dumnezeu a lucrat prin vasele
Lui cele mai slabe.
Noi ne rugăm pentru femeile care au participat la clasa de gătit. Au nevoie în continuare de
slujirea noastră dezinteresată. Sunt multe suflete preţioase care aşteaptă o invitaţie pentru a-L
cunoaște cât mai curând pe Dumnezeu.
„Sfera noastră de influenţă poate părea restrânsă, priceperea – mică, ocaziile – puţine,
realizările – limitate, dar dacă vrem să ne deschidem inimile înaintea principiilor de viaţă divine,
vom deveni mijloace prin care se revarsă puterea
unor curenţi dătători de viaţă.” (Ellen G. White,
Divina vindecare, Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, Bucureşti 1997, p. 336). n

Marta Răducan este
director al Departamentului Misiunea
Femeii, Conferința
Oltenia.
Curierul Adventist

iunie 2013

15

Misiunea Femeii

Voi sunteţi sarea pământului

M

ântuitorul le-a predat multe lecții practice ucenicilor Săi. Una dintre acestea este
raportată în Matei 5:13.
„Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea
își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic,
decât să fie lepădată afară și călcată în picioare
de oameni.”
Gospodinele știu cel mai bine cât de importantă este sarea pentru ca mâncarea să fie gustoasă și pentru conservarea acesteia. Dar trebuie
să știm la fel de bine că acest principiu este valabil și pe plan spiritual. Prin Fiul Său, Dumnezeu
a dat un gust nou vieții noastre. El a băut paharul
amar al nelegiuirilor noastre, a murit ca să plătească vina care ne aparținea, dar S-a ridicat din
mormânt pentru a împărtăși cu mine și cu tine
gustul biruinței asupra păcatului. Prin Duhul
Sfânt, este posibil să trăim frumos, după principiile cerului. Îți dorești și tu o astfel de viață?

Teodora Goran este directoarea Departamentului Misiunea Femeii,
Uniunea Română.
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Vino la antrenament!
Dacă vei consulta „papilele gustative” ale firii pământești, nu vei savura această ofertă. Dar
Isus este dispus să te conducă în antrenamentul
de educare a gustului, pentru a descoperi adevărata valoare a principiilor nutritive pregătite de
El pentru sufletul tău. Nu trebuie decât să-I spui
că vrei să începi și... gata.
În locul vechiului tău „fast-food”, adică un
text citit în grabă și o rugăciune fugară, El te va
trezi cu glas duios în zorii zilei pentru a-ți servi marele dejun, bogat în cuvinte de apreciere
dătătoare de energie, în vitaminele făgăduințelor
și în mineralele sfaturilor prețioase, potrivite
pentru toate provocările zilei. Încântat/ă de așa
generozitate, îți vei deschide inima și-I vei spune cât de bine te simți în prezența Lui. Și atunci,
ce să vezi? Se va oferi să meargă cu tine pe tot
parcursul zilei. El, Împăratul Universului, îți va
arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, va pune
în gura ta cuvintele potrivite și te va conduce în
atingerea țintelor bune.
Când norii încercărilor și ai problemelor vor
căuta să-ți întunece dispoziția, El va fi acolo ca

să-ți aducă aminte că este Soarele tău și va întinde înaintea ta o masă cu un prânz consistent,
format din aperitivul încurajării, proteinele
înțelepciunii și lipidele credinței. Astfel, îţi vei
putea continua alergarea și vei simți din plin binecuvântarea Lui în cursul după-amiezii.
Când sosește ora cinei, te invită să iei loc
lângă El și, în timp ce sorbi din ceaiul aromat al
relaxării, Îi întâlnești privirea caldă ce parcă te întreabă: Cum ți s-a părut antrenamentul? Atunci
constați că nu poți altfel decât să izbucnești
într-un cântec de laudă și mulțumire și-I spui cu
entuziasm că vrei să continui... zi de zi.

Afară din solniţă!
Bucuria autentică a unei vieți pline de sens
va fi simțită și de cei din jur. Mărturia practică a
vieții tale transformate va fi aceasta: „Gustați și
vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care
se încrede în El!” (Psalmii 34:8). Multe inimi se
vor deschide față de El și vor fi astfel protejate de
stricăciunea lumii acesteia. Câștigul va fi veșnic!
Vrei să fii sarea care dă gust bun pământului?
Nu cred că-ți dorești altceva, adică să fii o sare care și-a pierdut gustul, fiind creștin/ă doar cu
numele în solnița bisericii... Aceasta înseamnă
a-L reprezenta greșit pe Dumnezeu și este mai
rău decât a fi necredincios. Iar soarta sării care și-a pierdut gustul este aceea de a fi aruncată
afară...
Astăzi e timpul să ne rugăm fierbinte ca Duhul Sfânt să coboare în viața noastră și să aducă
gustul Împărăției cerurilor. n

Mihai Bejinariu | Muzica speranţei

Repetiţii pentru corul
de la Marea de Cristal

Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în
mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise,
robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. (Apocalipsa 15:12-13 p.p.)

O muzică cerească
Oricât de mult am încerca să ne imaginăm
frumusețea, solemnitatea și maiestuozitatea acelei muzici, trebuie să recunoaștem că suntem
mărginiți și că limitele înțelegerii noastre nu
pot cuprinde splendoarea aceea cerească. Toată
muzica sacră scrisă și cântată de-a lungul anilor
care au trecut peste planeta Pământ, tot ce a inspirat, a emoționat sau a surprins vreodată prin
frumusețe și profunzime nu este altceva decât o
umbră, o slabă anticipare a muzicii și a corului
din ziua aceea. Atunci cântarea experienței fie
căruia, a ceea ce a însemnat salvarea prin har, va
fi admirată de îngeri și fiecare glas se va uni întrun cor imens a cărui splendoare va fi de neegalat. Astfel că ceea ce cântăm de pe acum este o
repetiție pentru cântarea din ziua aceea.
Responsabilizați de aceste așteptări, ne propunem o serie de îndemnuri pentru o bună și
cuviincioasă cântare în familie, în biserică, în manifestările cultural-spirituale organizate cu diverse ocazii sau spontane. Prin rândurile următoare,
ne propunem o abordare concretă a misiunii muzicale pe care o mamă o poate realiza în familie.
Dintre numeroasele aspecte care s-ar desprinde
de aici, am ales două direcții: beneficiile educării
muzicale a copiilor și cultivarea vocii acestora.
Vocea umană – un instrument perfect
Nu doar pentru posibilitățile de acordaj perfect, netemperat sau natural, ale vocii umane,
nici pentru înaltele performanțe pe care le poate atinge prin studiu o persoană care își cultivă
vocea și nici măcar numai pentru cei care au
un talent vocal ieșit din comun, vocea este un
instrument perfect, deoarece este pus la îndemâna oricui în mod gratuit. Mai mult, acest instrument este încorporat și poate să transmită în
mod nemijlocit stări sufletești care fac să vibreze
inimile celor care ascultă.

Mamele au șansa de a le transmite propriilor copii valorile morale și sociale prin muzică.
Cântând alături de copii, mama îi va învăța să
asculte, să se raporteze corect la înălțimea fiecărei note, să socializeze, să respecte munca. Printre multe alte avantaje, muzica formează în copil
răbdarea, perseverența și o imaginație sănătoasă.
În afara cazurilor particulare cu probleme de
sănătate ale aparatului auditiv, fiecare om poate
cânta corect, evident cu o perioadă mai mică sau
mai mare de antrenament. Ca oricare activitate
de învățare, cultivarea vocii presupune o investiţie de timp, răbdare și o enormă perseverență.
La aceste aspecte se adaugă și beneficiile pe
care le poate aduce studiul unui instrument muzical. Indiferent că va deveni muzician sau nu,
dezvoltarea capacităților intelectuale, asociată
cu efortul psihic al muncii cu sine, va crea în
timp valori incontestabile. Talentul muzical al
unui copil apare și se dezvoltă proporţional cu
timpul alocat și efortul depus în studiu. Această
muncă trebuie adaptată la vârsta și la capacitățile
copilului. Întotdeauna repetiția trebuie să fie
o activitate plăcută, cu finalitate concretă în
familie (copilul poate cânta la altarele familiei)
sau în societate (concerte sau programe muzicale în biserică, ce au ca temă promovarea, încurajarea și dezvoltarea copiilor care studiază un
instrument muzical).
Poate că formarea muzicală presupune o investiție de timp, energie și bani, însă peste timp, vei
fi răsplătită cu bucuria de a-ți fi
crescut copiii lângă Dumnezeu,
de a fi semănat în ogorul minții
lor și de a le fi transmis prin muzică, direct în inimă, valorile ce vor conta odată. Și
atunci, în ziua aceea, în
acel cor de oameni sal
vați, cântând lângă tine,
vor fi și copiii tăi. n

Mihai Bejinariu are
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Ce îşi doresc cu adevărat
tinerii adventişti?

S

e spune că această generaţie de tineri din biserică este mai puţin interesată de credinţă
decât înaintaşii lor.
Ce gânduri vă trec prin minte când vedeţi tineri care par plictisiţi de biserică, de predici, de
misiune? Sau tineri care frecventează din ce în
ce mai rar biserica sau chiar o părăsesc? Este o
imagine cu care ne confruntăm adesea și pentru
care se caută un răspuns.
Fără să știm ce e în inima multora dintre ei,
putem să găsim multe răspunsuri, dar nu și pe
cel adevărat. Nu ar mai fi interesați de Dumnezeu, de caracterul Lui iubitor, de Cuvântul
care are încă putere? Istoria Bisericii Adventiste ne confirmă că Dumnezeu a început această
mișcare prin tineri: deci ei sunt cei care caută un
scop măreț și nobil pentru care să trăiască.
În mod sincer se
crede despre tineri că își
doresc un divertisment
spiritual, că mesajul
simplu al Cuvântului nu
mai are relevanță pentru ei, fiind demodat,
tradiționalist și condiți
onat cultural și că avem
nevoie de metode „inovatoare”, presupuse a fi
„mai bune, pentru a atin
ge mentalitatea postmo
dernă”. Și când acestea
par a da rezultate pe
termen scurt, ținându-i
pe tineri încă ceva timp
în clădirile bisericilor,
suntem tentați să nu
observăm rezultatele
adevărate, cele care se
văd pe termen lung. Am
prieteni care au trecut
prin această experiență,
rezultatul acestei abor
dări fiind că au plecat
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Impact România – un răspuns al tinerilor

puțin mai târziu, rămânând cu nevoia adâncă
a sufletului lor neîmplinită și cu o frustrare legată de biserică.

Nevoia lor este Mântuitorul
Și nimic nu Îl poate înlocui. Deși adesea
aparențele transmit opusul, ei își doresc o chemare din partea lui Dumnezeu pentru viața lor.
Cine ar mai crede că în tinerii care astăzi
par atât de dezinteresați se ascunde un Petru,
un Ioan, un Ilie, o Debora ai zilelor de pe urmă? De multe ori, tinerii nu se ridică mai sus de
așteptările pe care le au ceilalți de la ei și, dacă
sunt provocați cu un vis măreț, ei vor face totul
să-l atingă.
Atunci când tinerii simt că biserica are nevoie de ajutorul lor şi că au un rol important
în planul Lui, găsesc și un motiv real pentru a
rămâne în biserică. Tinerii caută o cauză pentru
care să trăiască și să moară. Și nu există o cauză
mai bună decât cauza lui Dumnezeu. Ei vor, în
realitate, ocazia de a renunța la tot pentru cauza Sa, așa cum Hristos a renunțat la tot pentru ei. Caută provocarea la desăvârșire în toate
lucrurile. Și mai vor să fie folositori și folosiți
în slujba lui Dumnezeu. Și toate acestea se întâmplă când înțeleg sacrificiul Lui.
Când sunt luați în serios, când sunt provo
cați, tinerii sunt capabili de sacrificii și angajamente spirituale și sunt dezamăgiți atunci
când alții așteaptă puțin de la ei. Ei vor să realizeze ceva deosebit pentru Dumnezeu ca răspuns la dragostea Lui.
O iniţiativă a tinerilor – Impact România
Fără a avea pretenția de a fi o soluție unică
la problemele tinerilor, ci doar o inițiativă care
sprijină biserica alături de celelalte programe de
tineret existente, proiectul Impact România mi-a
oferit, ca tânăr, câteva răspunsuri.
Organizat în colaborare cu Uniunea Română
de către tineri implicaţi în diverse departamente

George Alin Ionescu | Impact în România

şi instituţii ale bisericii, Impact România este o
platformă care unește departamentele bisericii și
are ca scop să îi ajute pe tineri să-L întâlnească
pe Hristos, urmărind implicarea lor în misiunea
internă și externă.
Privit prin ochii participanților, Impact România este mai mult decât un proiect: este o
mișcare a tinerilor dedicaţi misiunii Bisericii
Adventiste, prin intermediul căreia pot experimenta reînviorarea.
Pentru tineri este mai ușor să înainteze pe
drumul ales de El atunci când nu sunt singuri,
ci au alături un grup de prieteni ce împărtășesc
aceeași țintă și aceeaşi viziune. De aceea, Impact
România vrea să fie un astfel de grup de prieteni
suport care să te ajute să crești în relația ta cu
Hristos și, indiferent de nivelul la care ești acum,
să simți că ești acceptat. Pasiunea tinerească
pentru un studiu profund al Bibliei, pentru o
viață de rugăciune fierbinte, precum și îndrăzneala de a-L împărtăși altora pe Mântuitorul ca
Prieten sunt de-a dreptul contagioase.
Viziunea inspirată a unei armate de tineri care să ducă Întreita Solie Îngerească întregii lumi,
în această generație1, stă în spatele acestei mișcări
de tineret al cărei mesaj este Hristos cel răstignit,
Hristos cel înviat care va reveni în curând.

Planul Impact
Acțiunea Impact România are la bază o filosofie biblică conform căreia fiecare tânăr este un
misionar, ținta lui fiind asemănarea în caracter cu
Mântuitorul. Iar prin instruirea oferită de către
unii dintre cei mai buni vorbitori şi evangheliști
locali și din întreaga lume, se investește în tineri
și în dezvoltarea lor personală.
Domnul are o chemare unică pentru fiecare dintre noi. Avem nevoie de misionari care să
lucreze sub acoperire ca avocați, profesori, mecanici, doctori, programatori, ingineri, arhitecți.
Cauza lui Dumnezeu trebuie să fie prioritatea
noastră.
Pornind de la un congres motivațional, cursuri de instruire misionară și participarea la
proiecte misionare interne și externe, obiectivul
Planului Impact este de a pregăti tinerii să fie
câștigători de suflete pentru tot restul vieții lor.
„Cu o asemenea armată de lucrători, formată din tinerii
noştri, corect instruiți, cât de curând ar putea fi dusă întregii lumi solia despre un Mântuitor răstignit, un Mântuitor înviat şi care va reveni în curând!” (Ellen White,
Educaţie, Editura Viață și Sănătate, ediţia 2009, p. 271).

1

Primul pas a fost făcut
Născut din această viziune, Primul Congres
Impact România a avut loc la Institutul Teologic Adventist din Cernica, în perioada 7-12 mai
2013. Sub tematica „În această generație”, congresul a reunit tineri și lideri de tineret din toată
țara, numărul participanților ajungând în Sabat
la peste 400 de persoane.

Care a fost efectul mesajelor biblice puternice, centrate pe Hristos, însoțite de sesiuni de
rugăciune unită și de un program evanghelistic ce
i-a adus pe tineri pe teren, în contact cu oamenii?
Oferindu-le localnicilor cadou o ediție a revistei Viață+Sănătate și înscriindu-i la cluburile
de sănătate ale Centrului Medical Adventist din
zona Ghencea, București, tinerii au ajuns la concluzia: „Vrem mai multă misiune.”
Urmările întâlnirii cu puterea Cuvântului din timpul congresului s-au văzut în viețile
participanților prin deciziile pentru botez și prin
faptul că mulți și-au dedicat viața să-I slujească lui Hristos. Am văzut tineri schimbați și, de
multe ori, camera de rugăciune devenea neîncăpătoare. În timpul acestor zile auzeam în jurul
meu tineri povestind cu pasiune ce proiecte misionare s-au decis să înceapă în urma întâlnirii.
Cuvântul a avut impact!
Dar Impact-ul nu s-a terminat, ci de-abia a
început. Așteaptă noi tineri și lideri de tineret
care să se alăture armatei pe care El o ridică. Urmează călătoria misionară de la Sibiu – 10 zile de
instruire și misiune. Conectarea ta cu Impact-ul
se poate face pe adresa de internet: www.impactinromania.org
Prin acest articol, vrem să mulțumim lui
Dumnezeu și bisericii pentru sprijinul pe care,
ca tineri, îl simțim din partea lor. n
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Reportaj

Provocările comunicării moderne

şi avantajele comunicării personale

P

este 120 de participanți, directori și responsabili ai departamentelor de comunicare din
toată România, profesioniști din domeniul
media, pastori și experți ai Bisericii Adventiste de
Ziua a Șaptea la nivel mondial au relansat provocarea unei comunicări mai bune, adaptate schimbărilor tehnologice, la Stupini, județul Brașov, în
cadrul Convenţiei Naționale de Comunicare.
„Pentru noile generații”, a remarcat Kirsten
Øster-Lundqvist, directorul Departamentelor
Comunicare și Media din cadrul Conferinței
Anglia de Sud, „dacă nu ești pe internet, nu
exiști”. Internetul este principala lor sursă de informare. În plus, în lumea secularizată este mai
ușor să inviți o persoană la un eveniment prin
intermediul internetului, în special prin intermediul rețelelor de socializare, fără ca aceasta
să se simtă agasată. Această persoană poate invita și alte persoane, iar cele care vor răspunde
invitației pot decide să meargă – sau nu – în
funcție de „cine mai vine”.
De altfel, acest mesaj a fost transmis și de Nelu
Burcea, directorul Departamentului Comunicare
al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel
național: „Deși anumite mijloace clasice au efect
pentru anumite categorii de vârstă, majoritatea
tinerilor au alte mijloace de informare și de petrecere a timpului liber; așadar, cu aceste mijloace clasice nu se comunică eficient cu acest grup
important. De aceea, ne străduim să încurajăm în
continuare misiunea pe internet.“
Alte două subiecte au fost lansate de Corrado
Cozzi, directorul Departamentului Comunicare
din cadrul Diviziunii Inter-Europene, acesta subliniind, pe de o parte, că atunci când ne adresăm
audienței trebuie să fim orientați spre exterior,
folosind expresii adecvate, lipsite de termeni de
jargon și, pe de altă parte, neînțelegerea rolului
responsabilului de comunicare. „În lucrarea de
slujire, uneori nu înțelegem ce face un alt slujitor
al lui Dumnezeu, iar alteori celălalt nu înțelege
ce facem noi. Fiecare trebuie să își ia timp pentru a înțelege un alt aspect al misiunii și pentru a
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merge împreună în direcția îndeplinirii misiunii
care ne-a fost încredințată de Isus Hristos. “
Tot în acest context, pastorul Nelu Burcea a
recunoscut faptul că, din motive istorice sau culturale, există și dificultăți de înțelegere a rolului
comunicării. A menționat de asemenea că, deși
s-au făcut pași hotărâți și mulți au înțeles rolul și
sprijinul pe care îl pot avea din partea responsabililor locali, există și reticențe sau temeri cu privire
la această activitate de comunicare, în general, sau
cu privire la utilizarea noilor tehnologii.
În contextul comunicării și al interesului pentru celălalt, Williams Costa Jr., directorul Departamentului Comunicare din cadrul Conferinței
Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea,
a remarcat și un fapt mai puțin plăcut pentru
credincioșii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea
la nivel mondial: „Dacă un membru al familiei dispare, toată familia îl caută, dar dacă un
membru al familiei bisericii dispare, nu îl caută
nimeni. Între 1950 și 2000 s-au alăturat bisericii
peste 24 de milioane de credincioși, înstrăinându-se de biserică 7 milioane.” Soluția propusă de
fratele Costa este comunicarea directă cu oamenii. „Deși avem la dispoziție numeroase metode
de comunicare, cea mai eficientă metodă rămâne comunicarea directă, personală, deoarece
transmitem mult mai mult decât mesajul scris
sau vorbit. 85% din ceea ce comunicăm este exprimat de limbajul trupului. Folosind metodele
moderne de comunicare, aceasta se pierde.”
La finalul întâlnirii, William Costa Jr. a
apreciat activitatea Departamentului de Comunicare al bisericii din România. În semn
de recunoștință, fratele Costa a oferit un mic
simbol pentru profesionalismul demonstrat în
promovarea unei imagini autentice a Bisericii
Adventiste de Ziua a Șaptea. De asemenea, a fost
apreciată și activitatea Centrului Media Adventist, pentru faptul că transmite publicului românesc valorile adventiste și mesajul de speranță pe
care ni L-a încredințat Mântuitorul. n
Preluare din Info Adventist, nr. 622, din 17 mai 2013

George W. Reid | Credinţa practică

Consideraţii legate de Paşte
Traducere: Allen Micu

C

Care este istoria Paștelui şi de unde
provine sărbătorirea acestei zile?

u ocazia Paştelui, creștinii catolici, orto
docși şi protestanți comemorează învierea
lui Isus. Fără îndoială, învierea a avut o
importanţă enormă pentru biserica apostolică,
pentru că ea apare în mod proeminent în me
sajele evanghelistice ale apostolilor, așa cum sunt
raportate în cartea Faptele Apostolilor. Totuși nu
se face nicio altă mențiune despre momentul în
care s-a petrecut, în afară de precizarea că învierea a avut loc în prima zi a săptămânii. Nu
există nicio sugestie că învierea a făcut ca o nouă zi să fie sfântă. În Biblie poate fi găsită numai
o zi sfântă a săptămânii – Sabatul. Acesta a fost
instituit ca o parte a procesului Creației de către
Dumnezeu Însuşi şi niciodată nu a fost anulat.
Din acest motiv, noi păzim doar Sabatul ca timp
sacru, sau sfânt.
Este de remarcat faptul că niciodată biserica
apostolică nu a dat atenţie nici datei naşterii lui
Hristos, nici celei a învierii Sale, așa cum se întâmplă azi. Niciuna din aceste zile nu a fost sărbătorită de către primii creştini. Dar în secolele
al III-lea şi al IV-lea, o dezbatere specială a apărut între bisericile creştine cu privire la ziua în
care trebuie respectat Paştele.
Pentru ramura romano-catolică, această dată
a fost în mare măsură stabilită la Conciliul de
la Niceea (325 d.Hr.), cu o formulă oarecum
artificială de a respecta această zi, care nu poa
te fi o comemorare a învierii reale. De obicei,
Paştele cade întotdeauna într-o duminică, şi
duminica aleasă se deplasează pe o perioadă
de patru săptămâni, variind între 22 martie şi
25 aprilie. Ramura de Răsărit a creştinătăţii a
ales un sistem diferit, astfel că, în tradiţia orto
doxă, Paştele este stabilit la date diferite de cele
din Biserica Catolică din Apus şi a bisericilor de
tradiţie protestantă. Primii creştini nu au dat nicio atenţie comemorării zilei învierii lui Hristos.
Deşi învierea lui Isus este un eveniment istoric
de o importanţă uriaşă, nu avem niciun considerent biblic pentru a instaura o zi specială de
sărbătoare. Situația aceasta s-a creat în secolele ul-

terioare ale istoriei bisericii creştine. Din acest
motiv, adventiştii nu au ținut cont niciodată de
o anumită zi de Paşte, așa cum fac alte biserici.
Interesul nostru este de a reveni la practicile şi
credinţa bisericii creştine timpurii.
Cu toate acestea, trăim într-o societate care
celebrează Paştele. Această sărbătoare este ori
entată din ce în ce mai mult, ca și în cazul Cră
ciunului, spre oportunitatea comercială care se
deschide în această zi. Îmbrăcămintea, în spe
cial, este asociată cu Paştele, aşa cum jucăriile
sunt alăturate Crăciunului.
Nu există niciun motiv biblic clar pentru păzirea Paştelui ca o sărbătoare religioasă. Însă, în
unele părţi ale lumii, oamenii devin receptivi în
această perioadă a anului la anumite mesaje din
Biblie. Se deschide astfel ocazia de a ajunge la oameni cu mesajul complet al lui Hristos, adesea,
această acțiune având un rezultat bun. În aceste
condiţii, cu ocazia Paştelui şi a evenimentelor
care-l însoțesc, se pot susține evanghelizări, fără
a atribui însă vreo semnificaţie religioasă spe
cială zilei în sine. Dacă există posibilitatea de
a promova mesajul lui Hristos, să facem lucrul
acesta fără a compromite adevărul biblic. Și în
acest caz este necesar să luăm în considerare sfatul Lui de a fi „înţelepţi ca şerpii, fără răutate ca
porumbeii”. n
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Institutul Teologic Adventist

Misiune în Republica Moldova
Departamentul de Promovare al Institutului Teologic Adventist

Î

n perioada 1-17 februarie 2013, 9 studenți ai
Institutul Teologic Adventist, însoțiți de pastorul Benjamin Stan (capelan), au susținut
un program de 19 conferințe biblice în Republica Moldova. Proiectul s-a realizat în urma
colaborării dintre Institutul Teologic Adventist
și Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste
din Republica Moldova, alături de organizațiile
Quiet Hour și Share Him, care coordonează astfel de programe în mai multe țări.
Această experiență le oferă
studenților o viziune mai clară
despre misiunea globală de predicare a Evangheliei, fiind un element important în pregătirea lor
ca viitori lucrători pentru Dumnezeu.
În articolul de faţă, vă prezentăm câteva dintre impresiile
studenților și ale pastorului ITA,
la încheierea proiectului misionar.
Robinson Dan – student masterand Teologie
Experiența implicării în Programul Share
Him, din Moldova, a marcat într-un mod semnificativ viața mea. A fost prima ocazie când am
prezentat un număr atât de mare de prelegeri
biblice. Am fost plăcut surprins de oamenii de
acolo (Buțeni), de prezența lor la biserică și de
deschiderea lor față de mine și de colegii mei.
Implicarea lor în susținerea mea și invitarea oamenilor la program mi-au adus cea mai mare
bucurie.
Am învățat multe lucruri despre cultura oamenilor de acolo și despre proiectele pe care ei
le dezvoltă cu scopul de a transmite semenilor
mesajul Evangheliei. De asemenea, am fost impresionat și de preocuparea pe care o au pentru
studiul Bibliei.
Abel Havresciuc – student Teologie anul II
Este prima dată când particip la un asemenea proiect și am rămas foarte impresionat de
experiențele pe care le-am trăit acolo (Bozieni).
A fost frumos să ducem mesajul speranței și cred
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că acesta a fost cuvântul care rezumă mesajul
prezentărilor susținute.
Am fost uimit să văd cum vizitatorii veneau
seară de seară și erau interesați de aceste subiecte. Când am vizitat oamenii de acolo, am rămas
impresionat și de credincioșia lor. Mi-a plăcut
mult cum aplică învățăturile Bibliei în viața lor.
Acum constatat că Dumnezeu m-a folosit ca
un instrument în mâinile Lui și, prin mine, acei
oameni au primit mesajul Evangheliei veșnice.
Vlad Brăgaru – student Teologie anul IV
Ceea ce m-a impresionat în acest proiect a
fost modul în care Dumnezeu a lucrat ca să ne
formeze o echipă. În fiecare seară, după terminarea prezentărilor, ne adunam și povesteam
experiențele pe care le-am avut. Astfel ne încurajam unii pe alții și ne rugam pentru cei care
participau la program, dar mai ales pentru cei
care treceau prin situații speciale și ne-au cerut
să ne rugăm pentru ei.
Pentru mine, Republica Moldova este casa mea, pentru că sunt originar din Moldova
și, când am aflat vestea că vom merge acolo
pentru un program de prezentări biblice, I-am
mulțumit lui Dumnezeu că am posibilitatea să
prezint mesajul Evangheliei oamenilor din țara
mea (în localitatea Hîncești).
Andrei Daniel – student Teologie anul IV
De la început m-am gândit că va fi o experiență unică pentru mine. Aveam convingerea
că la întoarcere nu voi mai fi același în ceea ce
privește misiunea. Și așa a fost. Deşi am trecut
prin momente de descurajare foarte profunde,
Dumnezeu m-a încurajat și, prin puterea Lui, am
mers mai departe. Chiar dacă programul a început cu scaune libere, finalul a fost unul exploziv,
astfel încât la ultimele prezentări erau oameni
care stăteau în picioare (în localitatea Ialoveni).
Alin Cătinean – student Teologie anul IV
Pot spune că acest program pe care l-am
susținut în localitatea Ghidighici a fost un moment foarte important în viața mea, chiar dacă
am trecut prin situații dificile. Unele persoane au
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venit într-o seară să arunce cu bulgări de zăpadă
în geam. În altă seară au rupt afișele, au dat toate
bannerele jos de pe stâlpi și au făcut și gălăgie.
Însă toate aceste situații mi-au dat mai mult curaj să merg înainte și să duc la bun sfârșit ceea ce
am început.
Vasile Borz – student Teologie anul IV
Singurul lucru care m-a nemulțumit în acest
proiect a fost constatarea că nu m-am pregătit
suficient pentru lucrarea pe care Dumnezeu
a avut-o pentru mine în acest timp. Dar, tocmai aici am văzut binecuvântarea specială a lui
Dumnezeu în faptul că m-a folosit chiar dacă
sunt nevrednic pentru lucrarea Lui.
Deși biserica în care am prezentat Cuvântul
lui Dumnezeu avea numai 20 de membri (localitatea Costești), în fiecare seară am avut vizitatori. Surpriza cea mai plăcută a venit la sfârșit,
când au ieșit în față 11 persoane care au decis
să-şi predea viața lui Isus și să încheie un legământ cu El, prin botez.
Costel Gogoneață – student masterand Teologie
Lucrarea din Republica Moldova (orașul Or-

hei) a însemnat pentru mine două săptămâni
comprimate de slujire. Am învățat mai mult să
intrăm în legătură cu oameni noi, oameni pe care nu i-am văzut niciodată, dintr-o cultură nouă,
chiar dacă vorbim despre un teritoriu care cândva făcea parte tot din România.
Acolo am învățat că, dincolo de tot ceea ce
vorbim și spunem, este foarte important să ascultăm. În acest proiect am învățat lecția ascultării.
Iulian Condrachi – student masterand Teologie
Acest proiect a adus pentru mine mai multe provocări. În primul rând pentru că a fost
prima campanie de prezentări biblice pe care
am susținut-o. În al doilea rând a fost faptul că
în primele seri vezi fețe noi, care nu mai sunt
în public în serile următoare. Această situație

mi-a ridicat multe
întrebări cu privire la modul în care
prezint mesajul biblic. Iar în al treilea
rând, m-am gândit
cum pot să transmit
mesajul în așa fel încât să fiu suficient
de convingător și
oamenii să ia decizii pentru Hristos,
dar în același timp, să nu se simtă constrânși
într-o anumită direcție. Dar, mai mult, cea mai
mare provocare a fost să învăț cum să prezint
Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod relevant și
atrăgător (Prezentările au avut loc în localitatea
Logănești).
Daniel Constantin – student masterand Teologie
Pentru mine, Proiectul Share Him desfășurat
în localitatea Molești a fost o experiență foarte
plăcută. În primul rând pentru că am văzut că
oamenii pot să fie calzi, primitori și în alte locuri, nu numai în România. În al doilea rând,
a fost numărul de vizitatori din fiecare seară.
Atât fratele pastor, cât și membrii se așteptau
ca numărul vizitatorilor să scadă după prima
prezentare, însă, spre deosebire de toate celelalte
programe evanghelistice pe care le-am prezentat, numărul aproape că era constant. M-am
bucurat foarte mult pentru acest lucru și I-am
mulțumit lui Dumnezeu.
Pastor Benjamin Stan – capelanul Institutului
Teologic Adventist
Studenții care au participat în acest proiect
s-au descurcat foarte bine. Mesajele pe care
le-am primit din bisericile în care ei au lucrat
au fost pozitive şi, mai mult, studenții au venit
acasă cu experiențe foarte frumoase. Bineînțeles
că au mai fost și momente de descurajare și poate pentru că unii au fost plecați de acasă pentru prima dată într-un context de genul acesta,
dar acum toți se pot numi evangheliști de talie
internațională. În final, nota poate să fie 9,50,
chiar 10 pentru tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Cred că experiența a fost benefică pentru
ei și în sensul că au învăţat ce înseamnă lucrul
în echipă. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a
oferit această experiență (A susținut prezentări
la Ivanovca Nouă). n

Curierul Adventist

iunie 2013

23

Istorie contemporană

Botezul
sub restricţiile comuniste

R

egimul comunist a considerat actul botezului ca fiind forma cea mai directă și eficientă de „prozelitism”. În mod legal, botezurile
nu puteau fi interzise. Aceasta ar fi însemnat ca
Ministerul Cultelor să recunoască în mod oficial
faptul că măsurile sale vizau desfiinţarea bisericii.

Măsuri de limitare a botezurilor
În schimb, au fost luate numeroase măsuri de
îngrădire a oficierii botezurilor și de limitare a
influenţei acestora în rândul populaţiei. Prima
măsură de îngrădire a fost aceea a interzicerii
oficierii botezului fără dovada legală a trecerii
la un alt cult.
De cele mai multe ori, credincioșii care voiau
să treacă la altă biserică se confruntau cu dificultăţi administrative, instituţiile în cauză (biserica, primăria) declinându-și competenţa. În
consecinţă, numeroși credincioși, după un timp
lung de așteptare, se adresau direct Ministerului
Cultelor pentru a li se rezolva situaţia, însă fără
rezultat.
În mai 1960, a
fost interzisă botezarea credincioșilor
care
aparţineau
altor culte1, motivându-se că aceasta
însemna prozelitism
și provoca tensiuni
între biserici. O perioadă de mai mulţi
ani nu a fost aprobată oficierea de botezuri, chiar dacă cei
care solicitau să fie
botezaţi proveneau
din familii adventiste și erau la vârsta

majoratului2. Cuvântul de ordine al autorităţilor
era amânarea botezurilor cât mai mult posibil,
chiar dacă erau îndeplinite cerinţele impuse. Pastorul adventist Mihai Ionescu afirma cu ocazia
unei conferinţe de orientare: „Avem persoane
în mijlocul nostru care așteaptă de ani de zile să
devină membrii noștri, dar tovarășii împuterniciţi nu ne dau voie să îi botezăm.” De asemenea,
pastorul Rădoi din Târgu-Jiu declara, în aceleași
împrejurări: „Am oameni (care așteaptă, n.r.) de
șase-șapte ani, oameni pe care nu îi pot primi
din cauză că împuternicitul nu îmi dă voie”3.
S-a încercat chiar anularea retroactivă a botezului unor tineri din familii adventiste, pe motivul că, la data nașterii lor, părinţii erau ortodocși.
Cerându-se anularea botezurilor considerate ilegale, se propunea să se retragă acreditarea pastorilor care efectuaseră botezul, iar dacă, prin
anularea botezurilor ilegale, numărul membrilor
ar fi scăzut sub 20, urma să se retragă și autorizaţia de funcţionare a comunităţii.
Pentru a se asigura respectarea acestor interdicţii, pastorii trebuiau să alcătuiască din timp
liste cu propuneri pentru botez pe care să le
înainteze pentru aprobare inspectorilor de culte.
Un alt scop al solicitării listelor de botez cu
toate datele personale, inclusiv profesia, era și
acela de a fi informaţi angajatorii candidaţilor
pentru botez. Aceștia primeau sarcina să-i împiedice să se boteze, ameninţându-i cu pierderea
locului de muncă. Au fost interzise botezurile
în râuri, cu excepţia cazului în care comunitatea
nu avea baptisteriu și nu existau nici alte biserici
apropiate. În toate cazurile se impunea ca botezurile să fie oficiate fără public numeros4. La
botez puteau participa, într-o perioadă, numai
oficianţii și membrii familiei sau rudele foarte
apropiate ale celui botezat.
Mai mulţi credincioși și-au arătat nemulţumirea faţă de „recomandările” venite de la „cen2

Idem, documentul nr. 640/30 mai 1973.
ACNSAS, fond Informativ, dosar 1798, vol. 1, f. 196.
4
ASSC, dosar 94/1951, vol. 5, f. 8.
3
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ASSC, dosar 109/1963, vol. 3, f. 304.
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tru”. Conducerea trebuia să le spună membrilor
că „botezul este o problemă personală a fiecărui
credincios și nu e cazul să se facă alai cu această
ocazie”5. A fost interzisă, de asemenea, oficierea
botezurilor și a oricăror manifestări publice cu
participarea fanfarelor și a corurilor.
Și atunci când botezurile erau aprobate de
Departamentul Cultelor, au existat situaţii în care acordul a fost retras chiar înainte de oficierea
lor6. De exemplu, în ziua de sâmbătă, 4 iulie 1959,
comunitatea adventistă Labirint, București, era
pregătită pentru oficierea botezului a șase persoane, selectate dintr-un număr de 64 care au
participat la pregătirea pentru botez. Cu 15 minute înainte de oficiere, s-a anunţat că botezul
nu se mai poate efectua. S-a produs mare agitaţie
printre membri. O credincioasă, Neacșu Ioana,
s-a ridicat în plină adunare spunând: „Fraţilor,
să apărăm credinţa, să nu cedăm cu niciun chip!
Începe prigoana. Botezul de astăzi a fost oprit de
autorităţi.” A citat apoi articolul 84 din Constituţie și alte paragrafe și a continuat: „Fraţii sunt
lași; au cedat o mulţime de drepturi ale bisericii;
ei nu apără libertatea. Să nu-i urmăm. Trebuie
să ne ridicăm noi, membrii, să luăm problema
în mână. Nu trebuie să ne lăsăm.” La scurt timp,
a sosit la faţa locului pentru a liniști spiritele directorul Ion Rodeanu de la Culte, cel care anulase botezul. Singura soluţie rămânea oficierea de
botezuri clandestine7.

Botezuri ilegale
Împuterniciţii cultelor încercau să-i descopere pe oficianţii botezurilor clandestine, dar,
de cele mai multe ori, cercetările rămâneau fără
rezultat. Majoritatea celor audiaţi declarau că nu
știu sau nu pot să spună de către cine au fost botezaţi. Pentru derutarea autorităţilor, erau folosite diferite strategii, în special de către baptiști.
Înainte de botez, se lansa zvonul că anumite persoane fuseseră botezate sau că la o anumită dată
era programat un botez. Aceasta declanșa efectuarea de cercetări de către împuternicitul Cultelor, care constata că era vorba de o alarmă falsă.
După un timp, când se considera că lucrurile
s-au liniștit, se efectua botezul. Uneori zvonul era
repetat până când se aprecia că nimeni nu urma
să mai reacţioneze nici la zvon, nici la botez.
Cu toate interdicţiile și măsurile severe de
sancţionare, botezurile nu au putut fi oprite, în-

trucât ele reprezentau raţiunea de a fi a bisericii. În decursul perioadei de interdicţie, care a
durat până la sfârșitul anilor ’70, au fost oficiate
numeroase botezuri considerate ilegale de autorităţi. Ele se efectuau în condiţii de clandestinitate, de regulă noaptea8, în locuri izolate sau în
case particulare cu o participare foarte restrânsă.
Conducătorii bisericilor erau somaţi să intervină
pentru a împiedica astfel de botezuri, prin sancţionarea celor care le oficiau9.
S-a încercat stăvilirea avalanșei de botezuri
ilegale prin introducerea în Codul Penal a unei
noi infracţiuni: delictul de convertire ilegală.
Articolul 309 din Codul Penal prevedea: „Acela care primește și înscrie între credincioșii săi
vreo persoană aparţinând altui cult, fără a se fi
asigurat mai întâi că a îndeplinit formalităţile de
trecere de la cultul de care a aparţinut, comite
delictul de convertire ilegală. Această faptă poate
fi pedepsită cu închisoare corecţională.”
Sunt cunoscute numeroase cazuri de pastori cărora li s-a retras acreditarea pentru că au
oficiat botezuri ilegale10. Aceeași măsură a fost
aplicată și unor comunităţi, retrăgându-li-se autorizaţia de funcţionare11.
Multe dintre botezurile clandestine nu erau
oficiate de pastori, ci de către prezbiteri care nu
puteau fi sancţionaţi decât prin avertismente sau
înlocuiri din slujbe. Menţionăm în acest sens cazul prezbiterului Ștefan Popa, din București, care a fost demis din funcţia de prezbiter și a fost
anchetat de Securitate pe motiv că a efectuat botezuri ilegale. De asemenea, mai mulţi pastori cărora li se retrăsese acreditarea au fost ajutaţi din
punct de vedere material de către acest prezbiter
plin de curaj.
Autorităţile au fost astfel obligate să recunoască faptul că, în ciuda măsurilor luate, botezurile ilegale nu puteau fi oprite. Persoanele care
oficiau astfel de botezuri își asumau riscul de a fi
descoperite. Argumentele conducerii nu erau de
natură să împiedice continuarea oficierii botezurilor de noapte: „Botezul este o mărturie înaintea
lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Or, în cazul
botezurilor clandestine, cum se mai dă mărturie înaintea oamenilor?”12 Mărturii au fost date
însă și în aceste condiţii. Acestea au fost mărturii
puternice de credinţă și de curaj. n
8

Idem, dosar 109/1963, vol. 1, 98, f. 148.
Idem, dosar 14/1970, vol. 7, f. 9.
10
Idem, dosar 95/1952, vol. 3, f. 10.
11
Idem, dosar 94/1953, vol. 13a, f. 3, 4.
12
Idem, dosar 109/1963, vol. 1, f. 148.
9

5

Idem, dosar 93/1960, vol. 13/1, f. 38.
ACNSAS, fond Informativ, dosar 1798, vol. 1, f. 405.
7
ASSC, dosar 14/6/1975, vol. 1, f. 17.
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Mergem înainte!
Mai multe detalii
legate de locațiile
de anul acesta,
dar și despre perioada înscrierilor vei
găsi pe site-ul www.
studentvaldenz.ro.
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Schimbarea viziunii
Trebuie să recunosc faptul că, atunci când am
auzit pentru prima dată de acest proiect, am fost
destul de rezervat. Consideram impresiile celor
deja implicați ca fiind cam exagerate, iar eu nu
doar că nu mă vedeam făcând lucrarea aceasta
(evanghelizare prin literatură + misiune medicală), dar o consideram a fi una care se adresează
altora, în niciun caz tinerilor.
Printr-o persoană dedicată acestei lucrări,
Dumnezeu m-a chemat personal să gust și să
văd ce înseamnă „Student Valdenz”, ce înseamnă evanghelizarea prin literatură. Nu știam că,
din momentul acceptării acestei provocări, viața
mea avea să se schimbe complet. Au fost cel
puțin patru aspecte care m-au marcat la primul
contact cu proiectul:
În primul rând, am descoperit faptul că există foarte multe nevoi ale oamenilor care cer a fi
împlinite. Pe plan fizic, relațional, mintal, spiritual, oamenii caută soluții la problemele lor.
În al doilea rând, am descoperit că oamenii
încă iubesc cărțile. Atunci, am concluzionat eu, e
nevoie de cineva care să le îndrepte atenția către
cărțile care conțin adevărul timpului nostru.
În al treilea rând, am realizat că un evanghelist cu literatura (un student valdenz) este nevoit
să facă față unei multitudini de provocări, pentru că ia contact cu oameni mulți și diferiți. Am
conștientizat că un astfel de om trebuie să fie
condus permanent de Duhul Sfânt.
În al patrulea rând, bucuria pe care văzut-o
pe fețele tinerilor implicați m-a răscolit cel mai
mult. M-am întrebat serios: Eu de ce nu pot fi la
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fel? Am descoperit mai târziu că această împlinire vine doar atunci când slujești, adică atunci
când te dăruiești.
De acum începusem să privesc altfel proiectul
acesta, însă foarte curând am fost pus față în față
cu o altă mare provocare.

Criza de identitate a unui adventist
Perioada aceea a participării în Proiectul
„Student Valdenz” m-a adus față în față cu ceea
ce aș numi-o acum, criza de identitate a unui adventist care se considera normal. La modul cel
mai serios, am căutat să răspund la întrebarea
simplă: De ce sunt adventist de ziua a șaptea și ce
implică lucrul acesta?
Scriptura, Spiritul Profetic și rugăciunea m-au
ajutat să găsesc răspuns la această întrebare atât
de profundă. Am descoperit faptul că Biserica
Adventistă de Ziua a Șaptea s-a născut ca o biserică misionară, iar orice membru al acesteia
trebuie să fie un misionar. Am înțeles rolul și
importanța evanghelizării prin literatură, împletită cu misiunea medicală. Am fost convins că
această metodă va avea succes până la sfârșitul
timpului. Am înțeles că aceasta este metoda
aleasă de Dumnezeu pentru a lumina pământul
cu slava Lui.
Personal, am ales să mă identific din ce în ce
mai mult cu acest proiect, cu această școală, cu
această lucrare despre care s-a spus că este cea
mai nobilă – „este cea mai bună educație pe care
o pot dobândi tinerii”1.
Ellen White, Evanghelizarea prin literatură, Bucureşti,
Editura Viaţă şi Sănătate, 2007, p. 30.

1
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Despre greutăţi şi lupte
Pentru a-ţi forma o imagine cât mai corectă
despre acest proiect, vrem să-ţi punem în față
cele mai mari provocări pe care le va întâmpina
un student valdenz:
 va învăța lecția dureroasă a jertfirii de sine;
 va trebui să fie convins de importanța lucrării
pe care o face, pentru că va avea de întâmpinat mari presiuni, uneori chiar din partea
cunoscuților;
 se va lovi și de unele refuzuri, priviri ciudate și cuvinte dureroase din partea oamenilor,
astfel că există mari șanse de a se descuraja;
 va suferi căldura sufocantă a verii;
 se va cere din partea lui o mare capacitate de
adaptare la condiții și situații noi;
 va fi tentat uneori să se compare cu ceilalți –
aici este posibil iarăși să apară descurajarea;
 va avea de înfruntat și oboseala.
Toate acestea te invităm să le cântărești şi să
le compari cu ceea ce a făcut Isus pentru tine.
Apoi citește te rugăm mărturiile de mai jos și
hotărăște-te.

De ce aş alege iarăşi acest proiect?
Fie că ai auzit sau nu de acest proiect, te provocăm să te gândești serios ce vei face cu timpul
pe care îl vei avea în vara aceasta. Unii deja au ales.
„Este locul în care Dumnezeu mi-a predat
multe lecții valoroase. Am înțeles aici faptul că
slujirea reprezintă cel mai nobil și mai înălțător
lucru. Satisfacțiile și împlinirile trăite aici nu
le-am mai găsit în nicio altă activitate.”
Bărbuceanu Ștefan – Craiova, DJ
„Consider Proiectul «Student Valdenz» ca
fiind contextul ideal pentru o dezvoltare personală armonioasă. Nu cunosc un loc mai potrivit
pentru a-mi folosi vacanța de vară.”
Pavelescu Lucian – Vatra Dornei, SV
„Este locul unde am învățat de fiecare dată
altruismul și unde am experimentat personal
făgăduința care spune: „Cel ce udă pe alții va
fi udat și el.” Standardele înalte promovate aici
și influența înălțătoare a tinerilor dedicați lui
Dumnezeu fac din acest proiect unul pe care îl
aștept cu atât de mare nerăbdare în fiecare vară.”
Țopârlan Alexandru – Pitești, AG
„Este locul în care L-am simțit de fiecare dată
foarte aproape pe Dumnezeu, L-am auzit vor-

bindu-mi și lucrând în viața mea
și a celor din jur. Este un privilegiu pentru mine să răspund din
nou chemării Sale.”
Jarai Zsolt – Sărmașu, MS

4 ani, 10 orașe mari,
peste 250 de tineri implicați
în misiune prin literatură.
Sute de mii de cărți și reviste
vândute și oferite. Milioane
de oameni care au auzit mesajul Evangheliei – toate astea
pentru că Dumnezeu a inventat Proiectul Student Valdenz.

„Participând pentru prima
oară în acest proiect în vara anului 2009, Dumnezeu mi-a oferit
cea mai frumoasă vacanță. De
atunci nu pot să nu particip în
fiecare an. «Student Valdenz»
are un farmec aparte pentru că
metodele de slujire și răspândire
a Evangheliei folosite aici sunt
Noi mergem înainte.
exact metodele folosite de MânTu ce faci?
tuitorul atunci când era pe pământ. Voi participa cu siguranță
și anul acesta.”
Mezdrea Daniela – Slatina, OT
„Un lucru e clar: Student Valdenz e locul în
care Dumnezeu modelează, formează caracterul. Te provoc să încerci!”
Popa Bianca – Sebeș, AB
„Aici am avut bucuria de a-i conduce pe oameni la Hristos. Pentru mine, «Student Valdenz»
este ca o oază de verdeață într-un loc secetos. Este ca un respiro care te invită să te oprești din ritmul alert al vieții și care te așteaptă să călătorești
pe acea stradă cu dublu sens numită slujire. La
final de drum, constați că beneficiarii sunt atât
cei care primesc, dar mai ales cei care dăruiesc.”
Stănescu Olivia – Speriețeni, DB
„Sunt lucruri pe care le faci o singură dată în
viață, sunt evenimente pe care le trăiești o singură dată și sunt experiențe pe care rareori mai
ai ocazia să le retrăiești. Am trăit în acest proiect
o experiență pe care, din fericire, o retrăiesc an
de an – studiul Cuvântului lui Dumnezeu, puterea rugăciunii de mijlocire, prieteni de nădejde,
relații noi, o familie, o echipă pe care te poți baza. Vino și vezi, nu ai cum să regreți!”
Răceală Marta – Craiova, DJ
„«Student Valdenz» este experiența de care
orice tânăr are nevoie în aceste timpuri zbuciumate şi solemne, este locul unde sufletul găsește
împrospătare și împlinire. A merge pe urmele lui
Isus este cea mai nobilă experiență pe care o pot
avea oamenii, iar proiectul oferă tocmai această
experiență. Domnul te cheamă să faci echipă cu
El! Nu ezita, pune-L la încercare, iar la sfârșit vei
fi cel mai fericit!”
Calinovici Raluca – București

Mugurel Ciurea,
responsabil proiect
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Profeţie biblică

Cei 144 000

A

m încheiat articolul anterior cu sigiliile
al cincilea și al șaselea, spunând că acestea descriu judecata preadventă, respectiv
cea de-a doua venire a lui Isus. Pecetea a cincea
înfățișează reabilitarea drepților morți (martirii
care primesc haine albe) și amânarea răzbunării
asupra locuitorilor pământului. Răzbunarea se
amână până când drepții în viață (tovarășii lor
de slujbă) „vor fi completați” (Apocalipsa 6:11)1.
Pecetea a şasea este un tablou al întoarcerii Mântuitorului2, care îi descrie pe cei răi, cărora, în

Cornilescu traduce eronat cu „până se va împlini numărul”, cuvânt care nu se găsește în textul grecesc și care sugerează destul de straniu că Dumnezeu ar avea un
număr de martiri care așteaptă să se realizeze. De fapt,
ceea ce trebuie împlinit/completat nu este numărul de
credincioși care vor fi dați morții, ci chiar credincioşii.
2
Poate că cititorul se întreabă cum se rezolvă următoarea
inadvertenţă: dacă pecetea a cincea reprezintă judecata
preadventă (1844), cum se împacă cu semnele astrale
ale peceţii a şasea, care tradițional sunt datate anterior
(cutremurul – 1755; întunecarea soarelui şi luna roşie ca
sângele – 1780; căderea de stele – 1833)? Răspunsul cel
mai bun în opinia mea este oferit prin Ioel. La fel ca alţi
profeţi ai VT, Ioel vorbeşte despre întunecarea luminătorilor ca semn al zilei Domnului (Ioel 2:10; 3:15; cf. Ier.
4:23-28), când timpul judecăţii, odată sosit, va anula orice
posibilitate de pocăinţă. Dar Ioel vorbeşte şi despre întunecarea luminătorilor „înainte de a veni Ziua Domnului”
(Ioel 2:31), când „oricine va chema numele Domnului va
fi mântuit” (v. 32). În Apoc. 6:14-17 nu mai este timp de
pocăinţă, ceea ce mă face să cred că semnele din 1755,
1780 şi 1833 sunt mai degrabă împlinirea lui Ioel 2:10;
1

ziua aceea, disperarea le smulge de pe buzele
tremurânde întrebarea retorică: „Cine poate sta
în picioare?” (Apocalipsa 6:17). Cei care „vor
fi completați” sunt aceiaşi cu cei care vor sta în
picioare în ziua mâniei, descrişi în Apocalipsa
7:1-3 ca fiind cei sigilaţi pe frunţile lor cu numele Fiului şi al Tatălui (cf. Apocalipsa 14:1).
Numele lor de cod este cei „o sută patruzeci şi
patru de mii”.

Cine sunt cei 144 000?
Apocalipsa 7 se împarte natural în două
părţi. Versetele 1-8 vorbesc despre cei 144 000,
iar versetele 9-17 descriu o mare mulţime. Întrebarea „cine sunt cei 144 000” depinde de relaţia
dintre aceştia şi marea gloată din cea de-a doua
parte a capitolului. Neall3 identifică patru opinii,
cărora li se alătură şi soluţia foarte recentă a lui
Matthews4, după cum o arată tabelul de pe pagina 29.
Spaţiul nu ne permite evaluarea tuturor celor cinci opinii, dar ceea ce se poate observa este
că atât numărul susţinătorilor, cât şi cel al argumentelor inclină balanţa în favoarea variantei a
treia, aceea că cei 144 000 şi marea gloată sunt
unul şi acelaşi grup, dar în circumstanţe diferite.
Mai jos voi reda cele mai importante argumente.
Primul argument vine dintr-o strategie literară pe care Ioan o foloseşte de patru ori în Apocalipsa.5 Există mai multe situaţii când Ioan aude
şi apoi vede. De fiecare dată, ceea ce vede este
foarte diferit de ceea ce aude, dar tot de fiecare
dată, ceea ce vede nu este altceva decât o explicaţie într-un limbaj diferit a ceea ce aude. Iată două
exemple: Leul din seminţia lui Iuda, despre care
Ioan aude, este, atunci când priveşte, Mielul care
părea junghiat (Apocalipsa 5:5-6). La fel, curva
3:15. Dar acestea se vor repeta la o scară mult mai mare
şi vor împlini Apoc. 6:15-17, chiar la revenirea lui Isus.
3
Beatrice Neall, “Sealed Saints and the Tribulation,”
Symposium on Revelation –Book I, ed. Frank B. Holbrook
(1st printing 1992; Silver Spring, MD: Biblical Research
Institute, 2000), 267-272.
4
Kenneth Mathews, Revelation Reveals Jesus (Greeneville, Tennessee: Second Coming Publishing, 2012), 1:398400.
5
Vezi Jon Pauline, Seven Keys (Nampa, Idaho: Pacific
Press Publishing Association, 2009), 79-80.
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Cei 144 000

Marea gloată

Susţinători

Evrei

Neamuri

Dispenaţionalismul evanghelic

Sfinţii ultimei generaţii

Mântuiţii din toate generaţiile

Adventiști: U. Smith

Acelaşi grup în circumstanţe diferite: înainte de necazul cel mare
(144 000) şi după venirea lui Isus (marea gloată)

Neadventiști: Beasley-Murray, Caird,
Charles, Ladd, Lenski, Swete;
Adventiști: J. Paulien, R. Stefanovic etc.

Biserica înainte de necazul
cel mare

Biserica în timpul necazului cel mare:
spiritual înaintea tronului lui Dumnezeu

Adventiști: B. Neall

Sfinţii ultimei generaţii

Martirii perioadei 538-1798

Adventiști: K. Matthews

care şade pe ape mari, despre care i se spune lui
Ioan, este văzută de profet ca o femeie care călăreşte o fiară (Apocalipsa 17:2-3). Şi într-un caz,
şi în celălalt, deşi simbolurile se schimbă, este
vorba despre aceleaşi realităţi. Tot aşa, Ioan aude
despre cei 144 000 (Apocalipsa 7:4) şi apoi se uită la ei (Apocalipsa 7:9).
Al doilea argument vine din faptul că la întrebarea: „Cine poate sta în picioare”, care îi vizează
pe cei care sunt în viaţă la ziua mâniei, răspunsul
direct este marea gloată „care stătea în picioare”
(Apocalipsa 7:9), ceea ce ne arată că acest grup
este contemporan cu revenirea.
Al treilea argument este Apocalipsa 7:14
– marea mulţime vine din necazul cel mare şi
este acelaşi grup cu biruitorii fiarei (Apocalipsa 15:2), adică exact cei 144 000 (cf. Apocalipsa
14:1-3).
Al patrulea argument vine dintr-o viziune a
lui E. G. White, care relatează în Mărturii, vol.
1, p. 69 (în orig.) că în templul noului Ierusalim
nu vor intra decât cei 144 000. Ei bine, în Apocalipsa 7:15, Ioan spune că cei din marea mulţime
stau înaintea scaunului de domnie şi-I slujesc zi
şi noapte în Templul Lui. Ultimul argument vine tot de la E. White, care, vorbind despre cei
144 000 în Tragedia veacurilor, p. 649-650 (orig.),
încheie descrierea cu Apocalipsa 7:14-17, care
este un pasaj despre marea gloată. Aşadar, cei
144 000 sunt biserica lui Dumnezeu înainte de
necazul cel mare, descrisă ca o mare mulţime
după terminarea acestuia.

Cum se explică diferenţele?
Există două diferenţe formale foarte puternice între cele două grupuri. Cei 144 000 sunt

descrişi drept un număr fix de evrei, în timp ce
marea gloată este o grupare compusă din toate
naţiunile şi pe care nu o putea număra nimeni.
Expresia „12 000” din Apocalipsa 7:5-8 trebuie
înţeleasă ca o convocare la luptă, înainte de necazul cel mare. În Vechiul Testament găsim foarte
des în contextul războiului expresia „miile lui
Israel” (Numeri 10:4; 31:5; Iosua 22:14,21,30). În
marea gloată vedem rezultatul eforturilor făcute
de cei 144 000 după necazul cel mare. Ei cheamă
poporul lui Dumnezeu să iasă afară din Babilon
(cf. Apocalipsa 18:4), ceea ce implică intrarea în
rândurile celor 144 000. Rezultatul este o mulţime fără număr. Cât priveşte faptul că cei 144 000
sunt evrei, acest lucru trebuie înţeles în sensul
Noului Testament, drept creştini (Iacov 1:1; Romani 4:17; Galateni 3:7).

Caracteristici spirituale
Ca martori ai revenirii lui Isus, sunt cei 144 000
mai speciali decât alţi credincioşi din istorie?
Este spiritualitatea lor superioară? Deşi mulţi
dintre noi tind să-i vadă pe cei 144 000 într-o
categorie unică, singura lor măreţie constă în
traversarea necazului cel mare, care este cea mai
dificilă perioadă din istorie. Cât priveşte calitatea lor spirituală şi maniera mântuirii lor, sunt
aceleaşi din toate timpurile: ei sunt fără pată
înaintea lui Dumnezeu, deoarece şi-au spălat
hainele în sângele Mielului (Apocalipsa 7:14).
Lor li se potriveşte foarte bine ultimul vers din
poezia „Iertare”, de Al. Macedonski: „Sunt om ca
orice om – iertare”. Ce poate fi mai sublim că,
în ceasul cel mai întunecat al istoriei, nu omul e
important, fie el şi credincios, ci Hristos, Mântuitorul? n
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Femei din Biblie
1. Descoperiţi numele eroinelor Bibliei, citind caracterizările de mai jos:
a. Cea mai frumoasă creatură, femeia perfectă care nu a avut copilărie.
b. Numele ei înseamnă „mama multor popoare”; soţia care-şi numea soţul „domn”.
c. A trecut testul amabilităţii, curajoasă, gata să pornească
în călătoria vieţii cu un soţ pe care nu-l cunoştea.
d. Mamă curajoasă, plină de credinţă, care n-a ţinut seama de
porunca faraonului.
e. Femeia dubioasă din Ierihon care, prin credinţă,
a făcut parte din linia genealogică a Domnului Isus.
f. Judecătoare înţeleaptă şi prorociţă care participa
la războaiele poporului lui Dumnezeu.
g. Devotamentul acestei moabite, culegătoare de spice,
a făcut din ea străbunica lui David.
h. A dat dovadă de un sacrificiu uimitor, renunţând la unicul copil,
primit prin credinţă, dar a primit în schimb 3 fii şi 2 fiice.
i.

Credinţa, frumuseţea şi curajul acestei împărătese au salvat
de la moarte un popor.

j.

Două surori din Betania, care reprezintă două faţete
ale dragostei pentru Mântuitorul: slujire şi ataşament.

k. Cea mai privilegiată, cea mai „binecuvântată între femei”;
supunere necondiţionată faţă de planurile lui Dumnezeu.
l.

Slujitoare valoroase în lucrarea Evangheliei, pe vremea
apostolilor (3 femei).
m. Dărnicia întruchipată, femeia iubită
de mulţi, care a fost înviată.
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Răspunsuri: 1. a – Eva; b – Sara; c – Rebeca; d – Iochebed;
e – Rahav; f – Debora; g – Rut; h – Ana; i – Estera; j – Marta
şi Maria; k – Maria, mama lui Isus; l – Fivi, Priscila, Lidia;
m – Tabita. 2. Samariteanca

Livia Ciobanu-Mihai
este redactor-corector
la Editura Viaţă şi
Sănătate.

2. Recunoaşteţi personajul desenat.
Cea căreia Domnul Isus i-a cerut
„Dă-mi să beau!” este cunoscută
ca S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Coloraţi desenul.

Teodor Huţanu | De la inimă la inimă

Ceva ciudat
se întâmplă cu păcatul

A

vem două figuri biblice a căror reacție față
de păcat a rămas de referință. Profetul Isaia vede templul ceresc și tronul divin, aude
refrenurile serafice: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor”, iar răspunsul său instinctiv este
neașteptat, judecându-l după percepția noastră
contemporană cu privire la spiritualitate și închinare: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un
om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui
popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii
mei pe Împăratul, Domnul oștirilor” (Isaia 6:5).
Apostolul Petru, la rândul său, după o pescuire nesperată, întreprinsă la cuvântul Tâmplarului din Nazaret, strigă ca din senin: „Doamne,
pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos!”
Când sunt atâtea lucruri extraordinare în jurul lor, de ce acești titani ai credinței nu uită realitatea păcatului? Nu e de mirare că după Evrei
11 – galeria eroilor credinței –, apostolul Pavel
ne taie calea cu același semnal de avertizare: „Să
dăm la o parte orice piedică și păcatul, care ne
înfășoară așa de lesne” (Evrei 12:1).
O carte cu un titlu sugestiv, valabil nu doar
pentru americani – Moartea lui Satan: Cum
și-au pierdut americanii simțul răului –, surprin
de atitudinile contrastante ale americanilor față
de două tragedii de proporții: scufundarea Tita
nicului, în 1912, și explozia navetei spațiale
Challenger, în 1986. Când Titanicul a îndoliat
planeta, presa de la acea dată insista că trebuie să învățăm niște lecții: tehnologia are limite,
iar mândria umană are consecințe nefaste. Unul
dintre cele mai citate texte biblice era Matei 23:12
– „Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se
va smeri va fi înălțat.” Cu alte cuvinte, tragedia
Titanicului nu era pusă pe seama contextului
economic sau social, ci pe seama păcatului.
Însă, când naveta Challenger a explodat, jur
naliștii își găseau cu greu cuvintele, pentru ca în
cele din urmă cineva să nimerească limbajul adecvat: „Înseamnă că rușii ne-au luat-o înainte?”
Concluzia este inevitabilă: undeva, între
1912 și 1986, ne-am pierdut limbajul capabil să
descrie ce este greșit în viața noastră.

Este doar o deficiență de sinceritate sau de
percepție? Am ajuns să privim răul cuibărit între noi ca pe un animal de companie sau ca pe
o posibilitate de schimbare și împlinire? De ce
am recurge la un raționalism penibil și nu am
recunoaște pur și simplu: este păcat, am păcătuit?!
De ce nu mai sunt „la modă” Iosif: „Cum aș
putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” (Geneza 39:9)
sau David: „Cutremurați-vă și nu păcătuiți!
Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când
stați în pat, apoi tăceți” (Psalmii 4:4)?
Isaia nu se simte înclinat să aplaude: „Corul a fost în formă în această ocazie!” Nu, ci
strigă zbuciumat: „Vai de mine...” Ca și Petru
după pescuirea minunată, Isaia nu apelează la
încadrări terapeutice sau psihologice pentru a
descrie condiția umană. Păcatul nu cere explicaţii patologice, temperamentale, sociale sau
educaționale. El trebuie numit direct pe nume
pentru a putea fi tratat corespunzător. Este oarecare adevăr și în evaluările noastre, însă Ioan
Botezătorul ne atrage atenția că nu este indicat
să pierdem vremea: „Iată Mielul lui Dumnezeu,
care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29).
De ce Redeșteptarea nu mai ajunge la noi?
De ce tot mai puțini dintre copiii și tinerii noștri
sunt îndrăgostiți de biserica noastră împodobită cu straie tot mai atractive? Când noi nu mai
credem în rugăciune – pentru că ne rugăm să se
facă voia lui Dumnezeu, iar apoi facem ce vrem
noi –, să nu ne mirăm că tinerii nu mai cred în
Biblie, în Creație sau chiar în Dumnezeu. Păcatul
domesticit în sufletele noastre și în curțile Domnului poate fi pus deoparte doar dacă este privit
și tratat cu oroarea și hotărârea marilor păcătoși,
deveniți sfinți printr-o pocăință cinstită.
„Păcatul este cel mai mare dintre toate relele,
iar partea noastră este să avem milă de cel păcătos și să-l ajutăm” (Parabolele Domnului Isus,
387, în orig.). La final de Apocalipsă, Martorul
credincios stăruie pe lângă noi: „Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te!” (Apocalipsa 3:19). Cât va
mai stărui? n
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