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ste sfi're linele ncstra să ţinem 

fî a>aAfiătă fiecărui dar

de la ^Dawme&ea. Q$n fe /a l acesta 

credinţa, eăte tnta^i/afwntru a cewe şi afi/ri/mi mai 

mult. ^ste mai mare incarê â re fie/ntra noi în 

cea- mai micxz line^u^iantarefie <xwe efrimim de 

la ’tŷ â nnexeti decât t/n, tacite linecaAJa îlărilefie 

ca^ lefw/emgfăMMC'redwita şi eafiemwtta al/ara. 

&uflletu/cawe răsfanxle la la ra lla i zDummetceu, 

va^ ca o^rădină line odaia . (§^matatea la i v/a 

oreşterefvede. ^a^nî a la i va răâă î in întuneric 

şi s/ava ^Jonvnalai se 'ita vedea, fieste el. $ a  ne 

adacem aminte de ialwrea duioasă a Somnolai 

si de maltimea înda^ari/or ^&ai. C&tfsem&neao j

fwfvoralai Q$wae/, să wiclicămfiietrele noastre de 

amintire şi să înAori&mfie ele is/̂ oriafî etioasă a 

ce/orŞocate de ^̂ avnne&eafe/ntra, noi.
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M
isunea pe care Pavel o începuse atât de promiţător 
în Asia Mică părea că se stinge prematur. Cauza 
era cu totul neobişnuită: „Au fost opriţi de 

Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia” (Fapte 16,6). 
Fire activă, Pavel s-a reorientat imediat şi, împreună cu 
Timotei, „se pregătea să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus 
nu le-a dat voie” (vers. 7). Luca nu spune nimic nici despre 
felul în care „au fost opriţi”, şi nici despre motive. în ce 
priveşte metoda, să fi fost o viziune de noapte, sau un 
mesaj transmis prin profeţi recunoscuţi (ca în capitolul 
21,4), sau un glas lăuntric? Sau poate lucrurile nu se aranjau 
cum trebuie, toate pregătirile păreau sortite eşecului? în 
ce priveşte motivele acestei interdicţii fără pereche, ştim 
la fel de puţin. Comentariul adventist pune în discuţie 
posibila prezenţă a lui Petru în Bitinia şi eventualul con
flict care s-ar fi putut reaprinde acum între acesta şi Pavel - 
confruntarea celor doi la Antiohia (Gal. 2,11) probabil că 
avusese deja loc.

Nu rareori biserica creştină şi-a împlinit misiunea în 
împrejurări similare cu cele descrise aici. Deschiderea 
providenţială a unui teritoriu nu este totdeauna urmată de 
creşterea aşteptată. Decizii nobile şi acţiuni izvorâte din 
cea mai serioasă dorinţă de ascultare sfârşesc în zădărnicie. 
Ca acum 150 de ani, când scandalizaţi de faptul că 
Universitatea Harvard acceptase un student negru, studenţii 
albi ameninţau că se vor retrage. Preşedintele universităţii, 
la înălţimea momentului, a declarat că, în acest caz, „toate 
resursele financiare ale universităţii vor fi consacrate 
educaţiei acelui s tudent negru” . S tudentul Beverly 
Williams, a murit însă înainte de începerea cursurilor. Cred 
că două lucruri se pot învăţa din acest fragment al raportului 
din Fapte 16. Justeţea orientării cuiva nu se judecă doar 
după rezultatele concrete. Curajul moral şi viziunea socială 
a preşedintelui universităţii au rămas fără obiect atunci, dar 
această incredibilă neşansă nu le-a metamorfozat în laşitate 
şi bigotism, chiar dacă omul a trebuit, cu siguranţă, să

înghită multe ironii şi injurii. Câteodată are importanţă şi 
ceea ce nu eşti lăsat să faci. Pentru că vorbim despre 
Duhul Sfânt, în toată Biblia îl găsim luptându-se cu omul 
(Gen. 6,3), obişnuit cu împotrivirea oamenilor (Fapte 7,51), 
adesea întristat de necredinţă (Is. 63,10), exasperat de 
minciună (Fapte 5,9), respins când cere să conducă viaţa 
celor pe care i-a născut din nou (Gal. 3,3), împins la gelozie 
de cochetarea noastră cu Satana (Iacov 4,5), gata să fie 
„stins” chiar în biserică (1 Tes. 5,19), crezut mai puţin decât 
oricare alt duh (1 Ioan 4,1) şi, în cele din urmă „demascat” 
ca venind de la cel rău (Mat. 12,24-32)! Pe Faraon trebuie 
să-l împiedice să se apropie de soţia lui Avraam (Gen. 12,17). 
Pe Balaam trebuie să-l oprească de pe drumul sinucigaş al 
lăcomiei. Pe Saul îl stăpâneşte ca să nu se vadă ce om 
nespiritual este pe tronul poporului lui Dumnezeu. Pe David 
nu-1 părăseşte, în ciuda întrebării: „Unde mă voi duce 
departe de Duhul Tău?” (Ps. 139,7) Pe conducătorii iudei 
nu-i lasă să îl asasineze pe Isus înainte de timpul hotărât. 
Acum încă stăpâneşte deasupra haosului şi împiedică 
distrugerea prin autoaprindere a planetei. Asemenea lucruri 
trebuie să oprească de obicei acest Duh bun al lui Isus.

Aici însă, în Fapte, Duhul opreşte de la vestirea Crucii 
lui Hristos în nişte ţinuturi. Cu siguranţă că a avut motive. 
Dar ce glorios este să trebuiască să fii oprit de la aşa ceva! 
Mai merită să observăm şi deschiderea lui Pavel de a se 
supune aceste „glorioase interdicţii”, fie că o înţelegea, 
fie că (probabil) nu. Şi nimeni n-ar putea spune că Pavel 
era lipsit de personalitate şi temperament.

Viziunea şi chem area
„Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia 

sta în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: Treci în 
Macedonia, şi ajută-ne!’” (Fapte 16,9) Macedonia urma să 
fie poarta de intrare a Evangheliei pe continentul european. 
„Acesta este unul dintre momentele cruciale ale istoriei 
Europei. Viitorul ei depinde în mare măsură de răspunsul 
pe care Pavel îl dă acestei chemări. Europa trebuie să fie 
fericită că acest cutezător apostol nu a ezitat să răspundă 
chemării care i-a fost transmisă. Până acum, el fusese 
împiedicat să-şi împlinească marea dorinţă de a evangheliza 
în Asia şi Bitinia. Dar acum, un continent întreg îl invita, 
şi el nu poate să nu vadă motivul interdicţiei divine de 
care ascultase cu atâta credincioşie” (Comentariul biblic 
adventist, voi. 6, pag. 327). Nu trebuie să fii profet ca să 
vezi că suntem încăodată la un asemenea moment crucial 
al istoriei Europei şi singura şansă este Evanghelia.

Rezultatele slabe, eforturile nerăsplătite, aspiraţiile 
nefinalizate nu invalidează caracterul şi iubirea care le-au 
inspirat. La vremea sa, Dumnezeu ne trimite o viziune şi
o chemare la o slujire care corespunde cel mai bine 
planurilor Sale. Ascultarea este singura ieşire din confuzie.

Adrian Bocăneanu, 
preşedintele Uniunii
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Ce ne confruntă
Privind în trecut, vedem viitorul...

, Aceia care nu respectă trecutul nu au 
dreptul să privească spre viitor.”

Aceste cuvinte mi le-a spus un 
bărbat din Munţii Apuseni, care a fost 
odată în fruntea satului, iar acum era 
un copil al lui Dumnezeu. M-am închi
nat îm preună cu el, în localitatea 
Ivăniş, timp de mai mulţi ani. După 
citirea articolului „Ce ne confruntă44, 
din luna octombrie, am dat slavă lui 
Dumnezeu, pentru că El mai are încă 
mulţi bărbaţi în Israel (pe vremea lui 
Ilie erau vreo. şapte mii) care au privirea 
întoarsă spre Iehova - ca Neemia, 
altădată, împreună cu poporul din care 
făcea parte.

Articolul ne cheamă la Biblie şi la 
Mărturie, singurul izvor ce poate răcori 
sufle tu l, în acest tim p de arşiţă  
spirituală. Se simte tot mai mult nevoia 
acelei credinţe care schimbă viaţa, nu 
doar religia, şi care lucrează ‘din 
dragoste’. Suntem puşi faţă în faţă cu
o mare criză de integritate. Nu sunt 
puse în discuţie numai conduita şi 
crezul bisericii, dar mai ales caracterul 
celor ce o compun.

De 19 secole, biserica a cerut lumii 
să-şi recunoască vina şi să-şi corecteze 
păcatele, să se pocăiască, să creadă în 
Evanghelie. Astăzi, lumea ne cere să 
trăim  p rinc ip iile  pe care le-am 
propovăduit altora.

Noi, creştinii, declarăm, ca şi Pavel: 
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evan
ghelia lui Hristos...“, dar oare lui Isus 
şi Evangheliei Sale nu le este ruşine 
cu viaţa şi faptele unor propovăduitori 
ai crucii, unor purtători ai Numelui Său?

Criza integrităţii implică întreaga 
biserică. Când un mădular suferă (cade) 
sau biruieşte, atunci toată comunitatea 
suferă sau se bucură.

„Când integritatea se erodează, 
rezultatul este căderea, compromisul, 
apostazia.” Din istoria unui popor 
învăţăm : când pocăin ţa  nu este 
temeinică, trezirea nu este reală.

Este nevoie să cunoaştem un dia
gnostic exact, ca să folosim un remediu 
bun. Să nu ne legănăm cu gânduri dulci, 
ademenitoare (vezi Ier. 6,14). Ceea ce

aşteaptă şi doreşte cerul de la noi este 
pocăinţa. Dar aceste predici ne place 
să le auzim mai rar... Dovada absolută 
că un om este păcătos este că nu îşi 
recunoaşte starea sa rea, spunea Mar
tin Luther.

Să nu separăm slujirea de închina
re, datoria de doctrină, mărturisirea de 
realitate, pentru că s-ar putea obţine 
rezultate, dar nu vor fi roade... roade 
care să rămână, cum spunea Isus.

Aceasta ar trebui să ne preocupe, 
în aceste zile de final. Rugaţi-vă ca 
roada voastră să rămână...

Eugen Dumitrescu, pastor, 
Câmpia Turzii

Mark Finley şi Poveste de iarnă
Povestea zguduitoare din articolul 

„Poveste de iarnă” (octombrie 1998) 
m-a impresionat foarte mult şi m-a trimis 
cu gândul la cel mai frumos program 
evanghelistic: ,fap te  2000“. Legătura
o voi arăta în final...

Articolul mi-a reamintit despre 
raportul dintre ceea ce suntem şi ceea 
ce ar trebui să fim ca oameni ai 
credinţei... Fără a fi o predică directă, 
m-a condus la o atentă cercetare de sine 
în lumina celor spuse de Mântuitorul, 
în Matei 25,31-46.

Consider articolul un apel solemn 
al Duhului Sfânt la inima noastră, spre 
a ne îndemna să nu trecem cu nebăgare 
de seamă pe lângă nevoile reale ale 
semenilor noştri - nevoi care pot 
deveni ale lucrării, în cele din urmă...

Mulţumim Bunului Dumnezeu 
pentru că ne oferă vindecare prin 
, fap te  2000”... Acest program este, de 
fapt, tot un apel al Duhului Sfânt pentru 
„reînviorarea adevăratei evlavii printre 
noi” ... Dacă ne vom implica cu toată 
inima în programul evanghelistic 
„Fapte 2000”, condus de Mark Finley 
la B ucureşti şi reluat în toate 
comunităţile din ţară, întâmplări ca cea 
din „Poveste de iarnă” nu se vor mai 
repeta... Nu se vor mai repeta pentru că 
acest program cheamă cu prioritate, pe 
fiecare membru al bisericii, la înviorare 
spirituală, la redeşteptare şi reformă...

Pavel Burlacu, pastor, 
Conferinţa Moldova



NtEŞEMNIEIE CONFEtlNŢEI GENERALE DESFIE AUTORITATEA ÎH IISEMCĂ - 11

Păcatele
bisericii
S

e pot învăţa multe lecţii despre 
iertare din istoria femeii prinse 
în adulter (vezi Ioan 8). Dar, de 

multe ori, una se pierde din vedere. Ea 
are de-a face cu modul în care i-a tratat 
Domnul Isus pe conducătorii iudei 
făţarnici, care au încercat să-L prindă 
în cursă. După ce i-a luat apărarea 
femeii faţă de acuzatorii ei, prin 
cunoscuta afirmaţie: „Cine dintre voi 
este fără păcat să arunce cel dintâi cu 
piatra în ea”, Domnul Isus a continuat 
să scrie, cu degetul Său, pe pământ, 
păcatele fiecăruia dintre ei.

în loc să-i umilească în public pe 
aceşti acuzatori (cărora nu le-a fost greu 
să o umilească în public pe femeie), 
Domnul Isus a ales să-i mustre într-un 
mod care le dădea o lecţie, dar nu le 
demasca public păcatele. Nu doar faţă 
de femeie a fost arătată îndurare, ci şi 
faţă de cei care încercau cu orice preţ 
să-L rănească pe Domnul Isus.

Care este lecţia?
Bunătatea noastră, a bisericii, nu 

va întrece niciodată evlavia şi sfinţenia 
tuturor membrilor noştri laolaltă; iar 
aceasta depinde doar de măsura în care
Ii supunem viaţa noastră Domnului 
Isus Hristos. Nu există nici un indica
tor mai bun, care să arate în ce măsură 
am acceptat să ajungem „părtaşi firii 
dum nezeieşti” (2 Pet. 1,4), decât 
modul în care ne tratăm unii pe alţii, 
mai ales pe cei care greşesc.

Dar ce facem atunci când chiar 
biserica greşeşte?

Una este să manifeşti iertare şi milă

Robert Folkenberg

faţă de persoane, dar ce facem când e 
vorba de organizaţie -  de conferinţă, 
de uniune, de d iv iz iune  sau de 
Conferinţa Generală? Demonstrăm 
aceeaşi milă, aceeaşi iertare şi aceeaşi 
iubire pe care le-a arătat Domnul Isus? 
Sau ne simţim îndreptăţiţi să atacăm?

In multe privinţe, biserica este o 
ţintă care poate fi lovită uşor.

Fiind plină de oameni păcătoşi, 
care greşesc, biserica are ceva ce fiecare
-  fie liberal, fie conservator, moderat 
sau extremist - poate să urască, să 
critice şi să condamne. Cine vrea să 
găsească defecte, greşeli, ipocrizie, 
incompetenţă, conducere defectuoasă 
le poate găsi în biserică - încă din 
timpul lui Avraam.

Nu cunosc, nici în Biblie, nici în 
scrierile sorei White, nici o promisiune 
că organizaţia va fi lipsită de defecte 
înainte de a doua venire a Domnului 
Hristos. Iar ca preşedinte al Conferinţei 
Generale, ca unul care am fost în 
biserici din toată lumea, cunosc, 
probabil, despre problemele bisericii 
noastre mai mult decât majoritatea 
celor mai vehemenţi critici ai noştri. 
Nu ne plac aceste probleme; ne rugăm 
şi lucrăm pentru rezolvarea lor. Dar, 
pentru că realitatea, precum şi starea 
omului sunt aşa cum sunt, atunci când
o problemă este rezolvată, apar imediat 
încă o duzină în locul ei.

Biserica a făcut greşeli. Dar, în loc 
să plângem, să ne rugăm şi să căutăm 
să remediem situaţia, nu cumva o 
agravăm  trâm biţând răul? Unele 
probleme sunt grave, într-adevăr.

Totuşi, nu de puţine ori, am văzut 
situaţii în care păcatul cel mai mare se 
pare că nu este atât de mult problema 
în sine, ci atitudinea celor care se simt 
inspiraţi să o comunice lumii.

Priviţi cuvintele acestea: „Ascultaţi 
Cuvântul Domnului, Dumnezeu! Aşa 
vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Pentru 
că ai zis: ‘Ha! Ha!’ sfântului Meu Locaş, 
când era pângărit, ţării lui Israel, când 
era pustiită, şi casei lui Iuda, când se 
ducea în robie” [şi] „pentru că ai bătut 
din mâini şi ai dat din picior, pentru că 
te-ai bucurat în chip batjocoritor şi din 
adâncul sufletului de ţara lui Israel, de 
aceea, iată că îmi întind mâna peste 
tine [împotriva ta, după trad. engl.]” 
(Ezech. 25,3-7). Dacă Domnul S-a 
simţit atât de ofensat de amoniţi, 
pentru că s-au bucurat de căderile 
poporului Său, cum îi priveşte El pe 
cei dinăuntru care fac la fel?

De-a lungul anului trecut, am scris 
despre biserică - despre autoritatea, 
structura, regulamentele şi forma ei de 
conducere. Dar închei această serie cu 
un apel personal către dv., stimate 
frate/stimată soră. Cred că iubirea 
pentru biserica dv. vă inspiră preocu
parea pentru problemele pe care le 
vedeţi în ea. Vă întreb: Trataţi biserica 
din care faceţi parte cu aceeaşi iubire 
şi cu aceeaşi iertare pe care le-a 
manifestat Domnul Isus? Sau faceţi un 
păcat mai mare decât cel pe care-1 
criticaţi şi înrăutăţiţi şi mai mult 
situaţia?

Atunci când cei pe care îi iubiţi fac 
greşeli, îi abandonaţi, îi atacaţi sau 
arătaţi ostentativ greşelile lor în faţa 
altora? Sau căutaţi ca, prin răbdare, 
iubire şi bunătate, să aduceţi vinde
care, refacere şi armonie? Prima 
variantă poate agrava problemele; a 
doua nu poate decât să le amelioreze.

Domnul Hristos ne-a lăsat un 
exemplu strălucitor în ce priveşte 
modul în care să tratăm persoanele şi 
organizaţiile care greşesc. Depinde 
doar de noi dacă îl vom urma.

Robert Folkenberg este preşedintele 
Conferinţei Generale a Bisericii 

Adventiste de Ziua a Şaptea.
Adventist Review, 3 decembrie 1998



8 Rapoarte - Perspective
1 Ce aţi vrea să reţineţi pentru o pagină de istorie 1998? 2 Puteţi schiţa un portret 
uman şi spiritual al conferinţei dv. din al zecelea an al libertăţii? 3 Intre NET şi FAPTE 
2000, care este viziunea misionară pe care vreţi s-o împărtăşiţi conferinţei dv.? 4 Acest

CONFERINŢA BANAT

1 e Istoria presupune în mod 

concret oam eni, fapte, locuri şi 
întâmplări. Anul 1998 a însemnat 
pentru Conferinţa Banat o creştere 
evidentă a competenţei oamenilor ei. 
Pe data de 9 mai, în biserica Betania 
din Timişoara a avut loc ceremonia de 
hirotonire a unui nou grup de tineri 
pastori: Valentin Rusu, Ioan Pop şi 
Gabriel Brezoi. Evenimentul a pus în 
mişcare întregul teritoriu al conferinţei, 
deoarece fiecare  d in tre  cei trei 
reprezintă o anumită zonă geografică 
r  V alentin  Rusu din T im işoara , 
actualmente pastor la Arad, Ioan Pop, 
pe atunci la Oradea, actualmente pas
tor la Măderat, Gabriel Brezoi, la Haţeg 
şi ulterior la Orăştie (Hunedoara).

Creşterea vizează şi domeniul 
noilor lăcaşuri de cult inaugurate: 
Cermei (Arad), pe 24 octombrie, Tipări 
(Timiş), pe 14 noiembrie, şi capela 
Betania, din T im işoara , pe 28 
noiembrie. în mod fericit, întreaga 
obşte a luat cunoştinţă de aceste ocazii 
şi nici presa nu a rămas indiferentă. 
Biserica adventistă există şi prezenţa 
ei este din ce în ce mai mult consemnată 
cu respect şi demnitate.

2 e  4 iulie poate fi considerată data 

de naştere a unei noi biserici la Făget, 
judeţul Timiş. Dincolo de dificultăţile 
şi durerile  acestei noi faceri, 
Providenţa S-a dovedit deosebit de 
generoasă. Evenimentul numit NET 
’98 a însemnat un aflux neobişnuit de 
vizitatori, uneori până la o sută de 
oaspeţi, mulţi dintre ei urmând în mod 
serios formele de pregătire pentru

CONFERINŢA MOLDOVA

1 e Evenimentul anului 1998 este, de 

departe, evanghelizarea prin satelit - 
NET 498..Ni s-a reconfirmat faptul că 
suntem în timpul sfârşitului, când 
Evanghelia penetrează orice mediu. Nu 
este de mirare că acest frumos imn al 
mântuirii se continuă fără pauză, cu o 
nouă strofă, poate strofa finală - FAPTE 
2000, urm ătoru l exam en, poate 
ultimul, al credinţei noastre în advent.

în 1998, familia comunităţilor 
noastre a crescut cu încă trei surori: 
Matca 2 (Galaţi), Bicaz (Neamţ) şi 
Speranţa-Bacău. Am avut nouă cere
monii de consacrare a noi locaşuri de 
închinare: Bârlad şi Bălţaţi (Vaslui), 
Focşani, Mărăşeşti (Vrancea), Matca 2, 
Bereşti (Galaţi), Buhuşi, Speranţa- 
Bacău (Bacău), Bucecea şi Dămideni 
(Botoşani) şi Ţibăneşti (Iaşi). Toată lauda 
să fie a lui Dumnezeu pentru aceste 
biruinţe, iar tuturor celor care s-au înrolat 
în aceste bătălii, o apreciere sinceră.

2 e  Aceşti zece ani de libertate au trecut 

repede. La început ne simţeam chiar 
stânjeniţi, întrebându-ne ce să facem 
mai întâi. însă, curând am constatat cu 
bucurie că mergem în pas cu profeţia. 
De la aproape 100 de com unităţi 
organizate, astăzi am atins cifra 206; 
de la 11.000 de membri, acum mergem 
spre 15.000; de la 35 de angajaţi, am 
ajuns astăzi la 64 de angajaţi în 
pastoraţie ; iar acum reapar două 
categorii de lucrători de avangardă: 67 
de evanghelişti voluntari şi aproape 
150 de colportori.

Este uimitor sacrificiul multor 
membri pentru îndeplinirea misiunii:

CONFERINŢA MUNTENIA

1 e Dacă pentru lume, în general, anul 

1998 a fost anul cu cele mai multe 
dezastre , care au produs pagube 
materiale şi de vieţi omeneşti, pentru 
biserică, prin mila lui Dumnezeu, 
putem spune că a fost un an bun.

Pentru NET ’98, alte zeci de comu
nităţi au achiziţionat echipament de 
recepţie, dovedind, prin aceasta, că 
fraţii noştri au pe suflet lucrarea 
misionară. Aceasta se face cu multe 
sacrificii şi cu lepădare de sine.

Pe lângă e fo rtu rile  legate de 
vestirea Evangheliei, încă mai sunt 
şantiere unde, cu mari eforturi, se 
încearcă  te rm inarea  case lo r  de 
rugăciune.

Şi anul acesta câteva au ajuns la fi
nal, trăind clipa bucuriei cu ocazia 
inaugurărilor. Amintim pe cele care au 
răsuflat uşurate de povara mult prea 
grea în vremuri ca acestea. Pe 19 
septembrie, la Vălenii de Munte se 
pune punct unor ani buni de răbdare, 
m uncă şi sacrific iu . La numai o 
săp tăm ână, com unita tea  soră, 
Homorâciu, trăieşte aceeaşi bucurie. Pe 
24 octom brie , în oraşul Fieni 
(Dâmboviţa), se inaugurează o clădire 
nouă, frumoasă. La 31 octombrie, 
com unitatea  Urlaţi (Prahova), cu 
istorie mai scurtă, dar zbuciumată, are 
acum linişte în noua clădire. Şi ultima 
care s-a bucurat în sărbătoare anul 
trecut a fost biserica Ploieşti Sion care, 
la rândul ei cu un istoric palpitant şi 
imprevizibil, reuşeşte până la urmă să 
răsufle uşurată.

La acest capitol am mai putea
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început de an vine cu multe griji şi spaime. Tot mai mulţi oameni sunt dezorientaţi şi fără 
ajutor în faţa şomajului, sărăciei şi bolii. Ce răspuns au comunităţile noastre pentru 
aceştia? 5 Aţi vrea să ne dezvăluiţi primele cinci subiecte de pe agenda dv. de rugăciune?

CONFERINŢA OLTENIA

1 e încep cu ceea ce nu se scrie de 

obicei pe o pagină de istorie; aş numi-o 
„stabilitatea conferinţei

Neajunsurile datorate schimbărilor 
la nivelul conferinţei şi în biserici lo
cale, p lecării câtorva pastori cu 
experienţă şi angajării unui număr 
mare (22) de slujitori tineri au putut fi 
com pensate  dato rită  u rm ătorilo r 
factori: (a) Duhul Sfânt a fost invitat şi 
lăsat să controleze întreaga activitate; 
(b) Coeziunea corpului pastoral şi 
motivarea spirituală a relaţiilor şi 
ac tiv ită ţi lo r  noastre , precum  şi 
întărirea colaborării cu slujbaşii locali 
prin întâlniri periodice; (c) Lucrul în 
echipă; (d) Programe de prevenire a 
crizelor financiare; (e) Spiritul de 
sacrificiu al familiilor pastorilor şi al 
majorităţii membrilor bisericii.

Pagina de istorie are în frunte 
tineretul. Niciodată vara şi toamna nu 
au fremătat ca în 1998. Cu entuziasm, 
inteligent şi matur, tineretul „vine” ! 
Excursii, tabere, instruire, organizare, 
evanghelizare, festivaluri, programe, 
slujire, părtăşie, bucurie şi speranţe... 
pentru biserica de azi şi de mâine!

Alte consem nări în pagina de 
istorie a anului 1998: • Inaugurarea a
12 case de rugăciune: Băileşti, Craiova
-  centru, Craiova-Romaneşti, Soceni, 
Albeşti (Dolj), Strehaia (Mehedinţi), 
Brezoi (V âlcea), A lexandria  2, 
Cârlomanu, Dobroteşti 2, Meri, Păru 
Rotund (Teleorman). Mai sunt în lucru 
72; • Prima sesiune de bacalaureat 
organizată la Liceul Adventist, cu 80% 
promovaţi; • 25 noi studenţi la Insti-

1 e Este uimitor să constat că suntem 

mult mai aproape de îm plin irea  
profeţiilor finale ale istoriei decât ştiam 
sau simţeam de cele mai multe ori.

Pregătirile fastuoase care se fac 
pentru a celebra cât mai proeminent 
anul 2000, crizele politice, financiare, 
economice şi mai ales spirituale şi 
morale din lumea aceasta, şi din ţara 
noastră, ne atrag atenţia  asupra 
p reocupării om enirii pentru un 
deznodământ iminent.

în acest contex t, p riv ind la 
bisericile locale din conferinţă, remarc 
un reviriment spiritual, un interes 
crescut pentru adevăratele valori ale 
vieţii, o preocupare pentru o apreciere 
justă a situaţiei spirituale, precum şi 
eforturi stăruitoare de îmbunătăţire.

Trebuie menţionat faptul că 1998 a 
fost un an de transformări, schimbări sau 
reînnoiri la nivel de conferinţe, şi 
aceasta şi-a pus amprenta şi la noi. 
Hirotonirea ca pastori, la 6 septembrie, 
a doi dintre colegi, Gheorghe Csergedi 
şi Ioan Pârcălab, a fost o binecuvântare. 
Membri şi pastori colaborează pentru a 
semăna fiecare sămânţă a Cuvântului 
în cele mai prielnice locuri. Inaugurarea 
bisericii din Crasna (Maramureş), după 
mulţi ani de la organizare, este o 
încurajare pentru grupe precum: 
Monariu, Şieu Sfântu, Dealu Ştefăniţei 
(Bistriţa), Sebeş, Viiiţu de Jos (Alba), 
Vişeu de Sus (Maramureş), alături de 
Rona de Jos (Maramureş), care deja a 
fost organizată ca biserică locală.

2 e  Mi se pare potrivit răspunsul 

lui Petru la provocarea lui Isus pe 
^  ____________

CONFERINŢA TRANSILVANIA de 
SUD

1 .  în timp ce, pe plan mondial, anul 

1998 a fost caracterizat ca fiind anul 
celor mai mari catastrofe naturale, iar 
pe plan naţional, întreprinderi mari, 
aparent viabile, au devenit fa li 
mentare, faptul că biserica se menţine 
şi chiar progresează pe anumite planuri 
este o minune a iubirii divine, pe care 
am trăit-o pe viu. Aceasta adevereşte 
aceeaşi realitate, exprimată atât de 
plastic în Sfintele Scripturi: „Izvorul 
lui Iacov este deoparte... şi cerul lui 
picură rouă”. Astfel, la data de 16 aprilie 
1998, delegaţii din toate comunităţile 
conferinţei, prezenţi la adunarea 
electivă, au aflat de înfiinţarea 
com unităţilor Prejmer, întorsura 
Buzăului, Ceuaşu de Câmpie, iar în 
cursul anului am sărbătorit inaugu
rarea comunităţilor Sighişoara, Tg. 
Mureş D, Ungheni, Braşov Sion, Aluniş 
şi Fiţcău. Au fost întăriţi prin bine
cuvântare ca pastori fraţii: Antal 
Kardos, Paul Csavdari şi Eduard 
Cristea. Corpul pastoral a crescut prin 
angajarea ca pastori misionari a fraţilor 
Andras Biro şi J6zsef Veress, 
absolvenţi ai ITAGU.

în ziua de 14 iunie reprezentanţii 
comunităţilor s-au strâns din nou în 
sala Pa la tu lu i de C ultură  din 
m unicip iu l Tg. M ureş, pentru a 
sărbători ceea ce a devenit deja o 
tradiţie -  Sărbătoarea Secerişului. 
Motoul l-a constituit raportul biblic 
despre Rut: „Ea a cules spice de pe 
câmp până seara”. Tot atunci a fost
o ocazie de a privi spre fascinantul 
program NET ’98, de asemenea o

CURIERUL AOVENTIS'

CONFERINŢA TRANSILVANIA de 
_____________ NORI)_____________



botez. Cu această ocazie, Evanghelia 
veşnică a atins cel puţin două sau trei 
noi localităţi. In curând vom avea acolo 
prezenţă adventistă.

De fapt, manifestarea majoră în 
anul care a trecut rămâne NET ’98, cu 
participări de oaspeţi care au depăşit, 
de regulă, o mie de persoane pe seară, 
cu variaţia normală specifică sfârşitului 
de săptăm ână. Deja num ărul de 
botezuri a crescut în mod evident, iar 
în lunile care urmează, vom continua 
să culegem roadele binecuvântate ale 
acestei revărsări de har demne de 
sfârşitul de veac pe care îl trăim.

3* Viziunea misionară a conferinţei 

noastre nu se limitează doar la perioada 
dintre NET ’98 şi FAPTE 2000, ci se 
extinde dincolo de pragul mileniului, 
sub numele BANAT 2001 - ACASĂ. 
Acest proiect aduce o schimbare a 
centrului de greutate de pe supravieţuire 
pe dezvoltare. Cu toate dificultăţile 
materiale pe care le presupune 
înrăutăţirea situaţiei economice, 
avântul misionar al bisericilor este 

f remarcabil. Ţinta generală ca fiecare 
district să întreţină cu mijloace umane 
şi financiare proprii cel puţin un 
misionar care lucrează în zona albă este 
depăşită deja din start de biserici ca 
Şepreuş, care au făcut planul concret ca, 
în cursul acestui an, să susţină cel puţin 
trei misionari. Fondurile promise în mod 
ferm şi personal vor acoperi, confortabil, 
proiectul. între NET ’98 şi FAPTE 2000, 
biserica va deveni o torţă de 
spiritualitate şi o imensă şcoală de 
ucenicie în transmiterea excelentă a 
speranţei celei de a doua veniri. Ştim că 
vom avea scăzăminte şi dificultăţi, dar 
îndrăznim pentru că Maestrul nostru a 
biruit şi ne încurajează să îl urmăm.

Noi credem că misiunea bisericii 

nu este doar de a predica Evanghelia. 
Speranţa pe care o transmitem altora 
trebuie să aibă şi o formă socială. 
Modelul Mântuitorului, care umbla 
din loc în loc, făcea bine, vindeca şi 
învăţa pe oameni, trebuie să fie adoptat 
într-o măsură mult mai concretă. Di
verse departamente, precum cele de

--------------------- <41

deopotrivă adulţi şi copii, tineri şi 
bătrâni, credincioşi maturi sau abia 
născuţi din nou.

Iată doar un exemplu viu dintre 
multele biserici fierbinţi ale Moldovei: 
Comăneşti. Astăzi suntem la câţiva paşi 
de consacrarea minunatului templu 
advent din Comăneşti. Construcţia 
ultrafuncţională are, pe lângă sala de 
cult şi camere anexe, un apartament 
parohial, iar podul larg are o destinaţie 
foarte atrăgătoare: centru de tineret! 
Câţi membri are această impunătoare 
biserică? 37 în mod obişnuit, iar la 
N E T ’98, 145! O spun pentru că ştiu că 
adventiştii comăneşteni sunt conta- 
gioşi! Desigur, nu pot să nu amintesc 
măcar două nume dintre cele 37: Paul 
Dumitrescu şi Puiu Garai, mânaţi de 
duhul de a gândi şi făptui ca pentru 
Domnul.

Iată acum un om de afaceri care ne 
spune că, şi pe ţigăneşte, „adventism“ 
înseamnă „sacrificiu şi evangheli- 
zare“. Fratele Bradu Copoţ este doar 
unul dintre oamenii binecuvântaţi 
material, care apreciază că 80% din 
profit este foarte potrivit să meargă în 
lucrare. „într-o vreme în care multe 
firme ajung falimentare, eu dau mai 
mult pentru Domnul şi am mai multă 
p ro sp e ri ta te !44 spune el. Iată o 
provocare care aşteaptă răspunsul altor 
candidaţi la prosperitate.

Mă bucur că fraţii şi surorile mele 
din Conferinţa Moldova îl iubesc pe 
D om nul şi dau zecim ea cu 
credincioşie, aduc şi daruri, sacrifică, 
trudesc, zidind porţi spre cer, iubesc şi 
păzesc Cuvântul, respectă Casa şi pe 
slujitorii Domnului, iar dorinţa lor cea 
mai arzătoare este să-L întâmpine cât 
mai curând pe Mântuitorul lor drag, 
cu cât mai mult rod în braţe. Domnul 
să-Şi binecuvânte poporul!

3. FAPTE 2000 nu se va face nici 

prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul 
Domnului. De aceea, „Cincizecime 
pentru mine“ înseamnă FAPTE 2000 
sau... jiimic. Să ne luptăm cu toată 
ardoarea pentru această divină umplere 
cu Ploaie Târzie, în aceste şapte 

^ ____________
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adăuga înfiinţarea a trei comunităţi 
care funcţionează în case de rugăciune 
noi: Ileana (Buzău), Foişor-Bucureşti 
şi Giurgiu B. Una dintre marile bucurii 
ale conferin ţe i M unten ia  este şi 
sporirea  num ărulu i de pastori 
hirotonisiţi prin adăugarea celor trei 
fraţi care, în luna decembrie, au trăit, 
la Slobozia, bucuria şi emoţia acestui 
eveniment: Roland Paraschiv, Lucian 
Floricel şi Ionel Calotă.

2 .  Ar fi interesant de cunoscut cum 

ar arăta un portret uman şi spiritual 
alcătuit din peste 20.000 de chipuri, 
cu gândire proprie, cu multe trăsături 
specifice, dar şi cu multe puncte 
comune. Las pe seama fiecăruia să-şi 
imagineze acest lucru, sugerând doar 
că, dacă cineva, tânăr sau bătrân, şi-ar 
dori să vadă într-un fel anume acest 
portret, să se întrebe cu ce a contribuit 
el la im aginea pe care o doreşte 
bisericii.

Aş putea totuşi să exemplific ceva 
în acest sens cu iniţiativa unui grup din 
comunitatea Labirint, care a dorit cu 
orice preţ înfiinţarea unei alte comu
nităţi. Aceşti membri au dorit, au 
insistat, au muncit, au sacrificat şi, în 
cele din urmă, au o casă de rugăciune 
foarte frumoasă, în care se simt ca 
într-o familie şi doresc să lucreze şi 
pentru alţii. Celor mai în vârstă li s-a 
alăturat şi un grup de tineri dornici de 
a face cât mai mult, remarcându-se prin 
entuziasm şi tenacitate.

3« Doar cu câţiva ani în urmă, îmi 

băteam capul cu întrebarea: Cum se 
va ajunge cu Evanghelia la orice 
făptură? Acum mă minunez de ceea ce 
se întâmplă şi cred că nu m-am minunat 
destul, pentru că ceea ce este nemai
văzut şi nemaipomenit se află încă în 
faţă. Este lucrarea lui Dumnezeu, El o 
are în mâini, iar noi trebuie doar să 
răspundem la chemarea Lui.

Vestea că Bucureştiul va fi prins în 
lanţul celor zece puncte care vor încon
jura tot globul cu vestirea Evangheliei 
ne-a produs şi bucurie, dar şi griji şi 
emoţii. Suntem pregătiţi pentru un 
seceriş aşa de mare? Anul 1999 va fi,

----------------------
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CONFERINŢA OLTENIA

tutui Teologic (19 la teologie zi şi f.f., 
6 la litere); • Prima şcoală de prezbiteri; 
• C an tonam ent de patru zile cu 
pastorii, la Sătic; • Trimiterea unui pas
tor (fratele Titi Gâdea) la biserica de 
români din Madrid; • NET ‘98, în 85 
de biserici, cu o prezenţă medie de circa 
1400 v izitatori pe seară. Au fost 
botezate deja 173 de persoane, peste 
150 pregătindu-se pentru o ocazie 
viitoare.

2 e  Din nefericire, portretul oferit 

este şi uman, şi spiritual, semănând cu 
legendarul Ianus: o parte a feţei ne 
întristează, alta ne bucură.

Unele biserici cu lungă tradiţie 
adventă , neim plica te  m isionar, 
neîmprospătate cu membri noi, au 
început să-şi piardă misiunea şi să-şi 
creeze false fronturi de luptă (dezbinări, 
mândrie, modă, lăcomie, răceală, 
apostazie etc.).

în acelaşi timp, alte biserici vechi 
au gustat din cupa trezirii şi a 
misionarismului, dublându-se în timp 
record: Alexandria, Albeşti (Teleorman), 
Ianca (Olt), Moţăţei Sat şi Gară, Băileşti, 
Vârvor (Dolj) şi Slăveşti (Vâlcea).

Grupa celor născuţi de curând este 
prezentă atât în zone albe, cât şi în 
bisericile vechi care au simţit gustul 
misiunii: ei, pruncii în Hristos, uneori 
„înţărcaţi” prea devreme de la vizitare, 
părtăşie şi iubire; ei, cei fericiţi că sunt 
salvaţi şi că pot salva pe alţii!

După 10 ani de libertate, un por- 
tret-surpriză este al credincioşi\orfără 
libertate, din penitenciarul Craiova. 
Zilnic, ei memorează textul de dimi
neaţă şi ştiu ce studiu biblic avem. 
Nu ştiu la câte capitole le suntem 
superiori, dar există unul la care ei 
excelează: „dragostea dintâi” faţă de 
Dumnezeu, faţă de Scriptură, faţă de 
aproapele.

Noi, cei liberi, uneori nu avem 
libertatea în Hristos pe care o au ei. Ei 
nu se sfiesc să se numească fraţi, iar 
ceea ce uneori considerăm a fi elemente 
de subcultură , pentru ei sunt de 
identita te : „Pacea D om nulu i” , 
„Maranata”, „Amin” !

NORI)

ţărmul Mării Galileii: „Doamne, Tu 
toate le ştii, ştii că Te iubesc” (Ioan 
21,17). Parcă nu demult a fost această 
cotitură, când, într-o zi de decembrie 
’89, vineri la amiază, se prefigura o 
nouă uşă de lumină pentru Biserica 
A dventistă din România. în mod 
incredibil, au trecut mai bine de nouă 
ani de atunci. Zelul fierbinte, planurile 
optimiste, uneori neînţelepte, s-au mai 
potolit. Acum putem privi mai clar, mai 
realist. Simt că avem nevoie de ceva 
mai m ultă considera ţie  pentru a 
aprecia libertatea de care ne bucurăm, 
pentru a fi folosită şi mai eficient. Au 
fost experienţe frumoase şi utile în mai 
multe domenii ale lucrării. Liceul 
Maranatha din Cluj este o dovadă a 
multor străduinţe de a le oferi copiilor 
noştri o posib ilita te  de educaţie  
adventistă. E greu să atingi un ideal al 
educaţiei într-o lume pervertită, dar 
vreau să fiu clar că nu am renunţat nici 
pe departe la această ţintă. Unele 
experienţe n-au făcut decât să ne 
înveţe.

Casele de rugăciune, frumoase, 
realizate în Sighet, Câmpia Turzii, 
Vişeu de Jos, Leordina după Râu, 
Moisei, Izvorul Dragoş, Lunca de Jos, 
Poienile de sub Munte, Repedea, 
Ruscova, Dej, Cireşoaia, Seini şi altele, 
vorbesc despre sacrificii şi eforturi 
imense ale fraţilor şi surorilor din 
aceste biserici locale. Clujul se luptă 
pentru a depăşi lipsuri şi crize, pentru 
a termina noua casă de rugăciune. 
Dacă este să vorbim despre eroi, 
trebuie să spun că, în Transilvania de 
Nord, lucru hotărât, fiecare membru 
este un adevărat erou.

3e Privim deja spre Fapte 2000, 

ca la un vis conştient care trebuie 
exploatat bine în folosul planului de 
mântuire pentru noi şi pentru cei din 
ju ru l nostru. în s itua ţia  în care 
interesul pentru Evanghelie  este 
răstălmăcit şi devine tot mai scăzut, 
este deosebit de im portant să ne 
mobilizăm cu toţii pentru a folosi 
eficient această ocazie unică pentru 
România. Faptul că se organizează o

culme a eforturilor misionare din 
ultimii ani.

Ca o încoronare a întregului an, 
a fost serbarea din Sala Palatului -  
Tg. Mureş, în data de 26 decembrie, 
unde, sub bagheta fratelui Cazan 
Vasile, directorul Filarmonicii din 
Tg. Mureş, au răsunat frumoasele 
noastre imnuri advente, cu o prezenţă 
impresionantă de membri care au 
umplut sala până la refuz.

Ne bucurăm că anul 1998 a fost 
tot un an de har, pe de o parte eviden
ţiat în succesele dobândite, dar şi 
pentru ca să ne acopere lipsurile şi 
greşelile.

Faptul că biserica se 

menţine şi chiar progre

sează pe anumite planuri 

este o minune a iubirii 

divine, pe care am trăit-o 

pe viu.

2. în componenţa actuală, Confe- 

rinţa Transilvania de Sud este în al optu
lea an de existenţă. Am pornit la data de
1 ianuarie 1992 cu un total de 6979 
de membri, 121 de comunităţi şi 21 
de districte. La 1 octombrie 1998, 
conferinţa noastră însuma 8935 de 
membri, 141 de comunităţi şi 35 de 
districte. „Ce lucruri mari a făcut 
Dumnezeu!” (Num. 23,23) în urma 
unei priviri generale, putem spune 
că, în mare parte, avem membri de 
naţionalitate română şi maghiară, 
concentraţi în jurul municipiilor Tg. 
Mureş şi Braşov, cu o prezenţă mai 
slabă în judeţele Covasna şi Harghita.

Deşi im plicarea  concre tă  în 
acţiuni m isionare  reprezin tă  un 
procent scăzut din numărul total al
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Sănătate, Tineret, Misiunea Femeii, 
Lucrarea laică, îşi propun să participe 
la misiune, prin fortificarea structurii, 
crearea de noi programe şi implicarea 
b iseric ilo r locale în proiecte  
comunitare. Este o adevărată favoare 
pentru noi ca proiectul de probaţiune 
(recuperarea socială a deţinuţilor), 
subvenţionat de PHARE, să se 
desfăşoare  chiar pe terito riu l 
conferinţei noastre. Iniţiativa concretă 
a comunităţii Beliu (Arad) de a sprijini 
copiii abandonaţi este o altă 
manifestate misionară, socială, care va 
avea, în curând, primii beneficiari. 
Există chiar o iniţiativă de a oferi 
posibilităţi concrete de satisfacere a 
stagiului militar în alternativă utilitară, 
pentru toţi tinerii bisericii care aleg şi 
urmează o asemenea variantă. Este 
lăudabil proiectul lansat în comuni
tatea Salem din Arad, reprezentativă, 
de altfel, prin numărul de credincioşi 
şi prin forţa de care dispune. Un nume 
ca dr. Silviu Szentesi merită să fie 
amintit în acest context.

5* Agenda mea de rugăciune se 

fcompune din două liste paralele: cea 
impusă de preocupările profesionale, 
care nu poate fi despărţită de întregul 
ansamblu devoţional al conferinţei. încă 
din aprilie, funcţionează la sediul 
conferinţei o grupă de luptă în 
rugăciune, cu întâlniri regulate în fiecare 
dimineaţă la ora nouă şi o listă foarte 
clară de subiecte fierbinţi. în prima parte, 
lista mea se confundă cu aceea a grupei 
din care fac parte. îmi este greu să 
stabilesc un clasam ent precis al 
priorităţilor, dar primele cinci dintre ele 
sunt următoarele: FAPTE 2000, 
reînnoirea licenţei pentru Radio Vocea 
Speranţei, fiecare pastor cu familia şi 
districtul lui, BANAT 2001 -  ACASĂ, 
Departamentul Tineret în cadrul uniunii. 
A doua variantă a listei de rugăciune are 
centrul de greutate în familie şi 
dezvoltarea personală. Mă consider un 
student permanent şi rugăciunea mea 
ştie lucrul acesta.

săptămâni speciale de consacrare. 
Singura motivaţie autentică a misiunii 
este focul lăuntric al Duhului, care ne 
constrânge să iubim ca Isus.

Iar grupele mici sunt tot de la Duhul 
Adevărului; ele reprezintă biserica 
lucrătoare şi anunţă triumful. Să păşim 
la porunca Duhului!

4* Am fost martori şi părtaşi la 

necazurile comune ale semenilor noştri, 
precum şi la cele speciale, cum sunt 
inundaţiile. Ajutoarele au curs din toate 
părţile conferinţei, precum şi de la 
conferinţele surori, cărora le mulţumim 
încă o dată. Serviciul ADRA nu a trecut 
cu vederea pe nici un sinistrat. La 
M oineştf  s-a organizat „Ziua 
Pensionarilor", care s-au minunat pentru 
că se gândeşte cineva şi la ei. Apoi, cu 
ocazia celei de A 50-a Aniversări a 
Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, a fost subliniat încă o dată 
faptul că adventiştii urmăresc binele 
cetăţii trecătoare  în care se află. 
Activitatea laică are 20 de proiecte în 
desfăşurare pentru punerea membrilor 
noştri în legătură cu cei nevoiaşi şi 
ajutarea acestora prin efortul bisericii, 
precum şi al oamenilor bogaţi din 
localităţile respective. RMI-ul, prin 
fratele Dan Costin, este implicat în 
realizarea casei de copii abandonaţi de 
la Tisa Silvestri (Bacău), un proiect 
solicitant, dar şi incitant prin misiunea 
de recuperare pe care şi-o propune.

5* (a) Comuniune personală mai 

profundă cu Dumnezeu, prin rugăciune, 
m edita ţie  şi s tudiu; (b) B iruinţa  
„Cincizecimii pentru mine“ în toate 
sufletele, familiile şi com unităţile 
b iseric ii noastre ; (c) C ontinua  
luminare a conducătorilor bisericii, la 
orice nivel, cu sfatul special al Duhului 
Sfânt pentru acest timp; (d) Unitatea şi 
credincioşia tuturor lucrătorilor şi 
membrilor noştri faţă de Cuvânt şi faţă 
de mandatul nostru misionar; (e) Suc
cesul surprinzător al FAPTE-lor 2000, 
care să depăşească anticipările noastre 
cele mai îndrăzneţe: să revină Isus!

pentru Conferinţa Muntenia, anul testului 
definitoriu privind interesul pentru 
lucrare şi întâlnirea cu Domnul Hristos.

Am simţământul că stăm nu numai 
în faţa unui test o rganiza toric  şi 
administrativ, ci mai cu seamă în faţa 
testului spiritual.

Faptul că o lume întreagă ştie că, 
tim p de 16 zile, din C onferin ţa  
M unten ia  se transm ite  m esajul 
E vanghelie i pentru  m ilioane de 
oameni trebuie să ne bucure şi să fim 
recunoscători lui Dumnezeu care, în 
acest fel, ne arată că ne iubeşte şi că 
prin noi vrea să atragă atenţia lumii 
asupra mesajului Său salvator.

Fie ca Duhul Sfânt să însufleţească 
pe toţi, de la mic la mare, pentru o biru
inţă de răsunet a Numelui Său cel mare.

4. Sărăcia, suferinţa şi alte neajun

suri nu ocolesc nici com unităţile  
noastre. Cu toate acestea, în situaţii de 
criză, frăţietatea noastră a dovedit că 
ştie să simtă împreună cu cei în necaz 
şi lipsă. Au fost inundaţii, incendii şi 
alte calamităţi, dar spiritul de jertfire 
de sine a atenuat suferinţa semenilor 
noştri. Cred că bunul Dumnezeu vrea 
să ne pregătească prin astfel de stări 
pentru crize mai mari care vor veni 
peste lumea întreagă. Convingerea 
mea este că se vor găsi destui care vor 
şti ce au de făcut.

5* Desigur, agenda de rugăciune a 

cuiva se poate sch im ba şi după 
împrejurări. în ce mă priveşte, am 
totdeauna în vedere şi port ca pe o 
povară, zi de zi, câteva subiecte de 
rugăciune: copiii mei, lucrarea pe care 
o fac şi care nu doresc să fie o pricină 
de poticnire pentru nimeni, colegii mei 
pastori, cărora le doresc călăuzirea 
D uhului Sfânt la tot pasul, 
comunităţile din conferinţă, tineretul 
b iseric ii şi, anul acesta, în mod 
deosebit FA PTE 2000. Bunul 
Dumnezeu să-mi răspundă la ele după 
îndurarea Lui cea mare.

Ion Buciuman Teodor Hutanu
_________
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3. Nu trebuie să aşteptăm trezirea 

bisericii ca întreg. Ea va începe cu 
unul singur şi fiecare membru are 
această posibilitate.

Proiectul FAPTE 2000 nu va fi 
începutul implicării, ci culmea lucrării 
fiecărei biserici, grupe, familii şi 
persoane. Nu tehnica de vârf va fi 
factorul decisiv şi nici programul în 
sine. Ceea ce fiecare trebuie să facă nu 
va fi făcut nici de Mark Finley, nici de 
videoproiectoare, ci va fi realizat de 
Duhul Sfânt, prin fiecare membru activ 
consacrat. Nimeni nu poate secera de 
unde nu a semănat. Grupele mici pot 
avea un rol decisiv în pregătirea şi 
finalizarea programului din septembrie.

Multă rugăciune pentru FAPTE 
2000.

Aceste probleme pot fi rezolvate 

numai prin acţiuni comune.
Im aginea lui Hristos nu va fi 

difuzată în lume prin intermediul unor 
catedrale luxoase, slujbe pompoase sau 
oratorie! Nici cu ajutorul vilelor care 
nu adăpostesc pe cei nenorociţi sau al 
banilor cu diverse chipuri şi slove, care 
stau ca rezervă pentru ziua de mâine!

Drama sfârşitului nu constă în prin
cipal din lipsa locurilor de muncă, a 
hranei şi a sănătăţii; lipsa iubirii le dă 
acestora dimensiuni de criză.

Creştinii primului secol n-aveau 
proprietăţi mai multe decât cei de 
astăzi. Dar dragoste, cu siguranţă, 
aveau. Dragostea acoperă totul, doar 
ea are soluţii. Recomand credincioşilor 
bisericilor noastre să întâmpine aceste 
nevoi cu dragoste, din care vor izvorî 
soluţii inepuizabile.

într-o lume suprapopulată de creştini, 
n-ar trebui să fie greu de identificat 
ucenicii: „Priviţi... cât de mult se iubesc!”

5. Programul meu are următoarea 

ordine: (1) Primirea Duhului Sfânt; (2) 
Familia; (3) Familiile pastorilor din 
conferin ţă , com ite te le  uniunii, 
diviziunii şi Conferinţei Generale; (4) 
Bisericile din conferinţă (pe districte); 
(5) Cercul (misionar) de influenţă.

Sabinei Bancu

aot:< m m »ievki i rai imvi a a :< m t i »:avta i rtwi ra
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campanie de evanghelizare prin satelit, 
chiar din ţara noastră, este un alt atu 
care trebuie conştientizat şi folosit. Cu 
zece ani în urmă, nu visam aşa ceva, 
pentru ca acum să trăim împlinirea 
proorociei cu privire la vestirea nemai
pomenită a Cuvântului, aici, la noi acasă. 
Ar fi o pierdere iremediabilă dacă am 
lăsa nefructificată o asemenea ocazie.

4 *  în fiecare dimineaţă, ştirile 

transmise pe toate canalele din România 
vorbesc despre criza economică şi 
financiară care ne afectează. Şomajul 
a devenit un fenom en terorizant, 
perspectivele de viaţă sunt tot mai 
sumbre. Şi totuşi, psalmistul afirmă că 
„al Domnului este pământul cu tot ce 
este pe el”, pentru ca să nu vedem „pe 
cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii 
lui cerşindu-şi pâinea” (Ps. 24,1; 37,25). 
Nu cred că trebuie să avem motive de 
îngrijorare (vezi Fii. 4,6; 1 Petru 5,7), 
atâta timp cât legătura noastră cu 
Dumnezeu este o experienţă reală.

5 .  Dacă doriţi doar primele cinci 

subiecte de rugăciune, voi aminti: (1) 
Cursul de pregătire al evangheliştilor 
din toată ţara ce va fi organizat la 
Vişeu de Jos, împreună cu fratele 
M onier; (2) Liceul M aranatha, 
lucrarea şi perspectivele acestuia, 
mereu atacate. 3. C ontinuarea şi 
terminarea casei de rugăciune Cluj B.
4. Relaţiile dintre membrii bisericii, 
precum şi dintre fraţii chemaţi să 
păstorească aceste biserici. Pot spune 
că, în urma rugăciunilor deja înălţate 
pentru aceasta, în cele mai multe dintre 
bisericile locale ne bucurăm de o 
atmosferă plăcută, binecuvântată, 
deschisă şi sinceră, care îl încurajează pe 
fiecare membru la o experienţă reală cu 
Dumnezeu. Colectivul pastoral este o 
familie caldă şi binecuvântată. 5. FAPTE 
2000 nu este doar un subiect de rugăciune, 
ci mai ales de acţiune. Trebuie să nu uităm 
că suntem doar semănători şi secerători, 
că mai există Cineva care trebuie să 
lucreze şi care va lucra la inimile 
ascultătorilor şi privitorilor.

losif Suciu

membrilor, menţionăm cu deosebită 
pre ţu ire  m is ionarii vo lun tari şi 
comunităţi ca Toaca, Sărmaşu etc., 
care, pe lângă planurile misionare ale 
uniunii, au desfăşurat acţiuni locale.

Pe teritoriul conferinţei noastre 
a luat fiinţă Centrul de Sănătate şi 
Medicină Preventivă de la Herghelia 
(M ureş), care îm pleteşte  în mod 
arm onios cele două ram uri de 
activ itate din dom eniul nevoilor 
sufleteşti şi al celor fizice.

3. în vederea purtării mesajului 

mântuirii în fiecare localitate fără 
prezenţă adventistă, s-a reaccentuat 
nevoia de a găsi evanghelişti voluntari. 
Deşi răspunsul nu e pe măsura 
nevoilor, ne impresionează dispoziţia 
celor 26 de voluntari care deja activează 
în diferite localităţi. Ţinem să evi
denţiem comunitatea Toaca, ce oferă 
aproape 6 milioane de lei pe lună pentru 
realizarea proiectelor misionare.

4 #  Am putea menţiona activităţile 

desfăşurate de Tabita, ADRA, pentru 
a veni în sprijinul celor care au suferit 
de pe urma inundaţiilor din acest an. 
De asemenea, în cadrul conferinţei 
funcţionează Telefonul Speranţei 
S.O.S., Şcoala Biblică prin Cores
pondenţă, care are în jur de 200 de 
cursanţi. Considerăm că răspunsul 
complet la această problemă a fost 
dat de mult, prin cuvintele Mântuito
rului: „Căutaţi mai întâi împărăţia 
lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, 
şi toate aceste lucruri vi se vor da pe 
deasupra” (M atei 6,33). Dorinţa 
noastră este să nu oferim doar soluţii 
parţiale, ci soluţii complete.

5 *  în conferinţa noastră există 

o listă foarte concretă de subiecte 
pentru rugăciune, care este mereu 
reactualizată. O dată cu 1999, ne 
propunem în capul listei următoarele 
subiecte: FAPTE 2000, misionarii 
voluntari, tineretul, campaniile de 
evanghelizare, surori şi fraţi aflaţi în 
situaţii de criză.

Emilian Niculescu

| CURIERUL ADVENTIST I I  IANUARIE 1999



iv
er

so
ri

lo
r 

- 
19

98
 

an
ul

 
an

iv
er

sa
ri

lo
r 

- 
19

98
 

an
ul

 
an

iv
ei

DATE PE CARE FIECARE

Pasagerii navelor de croazieră care traversează Pasajul 
Interior din Alaska sunt surprinşi uneori să vadă instalaţii 
de semnalizare de forma unui far, aşezate la distanţă de 
câteva mile între ele, de-a lungul coastei stâncoase. Astăzi, 
farurile ar putea părea demodate. Intr-un timp în care se 
folosesc sisteme electronice avansate pentru facilitarea 
navigaţiei, mulţi uită faptul că majoritatea bărcilor mici 
de pescuit încă nu au, la bord, un radar sofisticat care să le 
apere de pericol şi dezastru.

Ce n-ar fi dat apostolul Pavel să existe faruri pe timpul

său! „De trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine”, scrie el 
trist (2 Cor. 11,25). Fără îndoială, aceste experienţe grele 
l-au determinat să facă aplicaţii spirituale cu privire la 
primejdia ca noi, creştinii, să fim „purtaţi de orice vânt de 
învăţătură” (Efes. 4,14), ajungând efectiv la căderea de la 
credinţă („naufragiu”, după trad. engl.) prin lovirea de 
bancurile de nisip nevăzute, ale dezamăgirii, îndoielii şi 
renunţării la credinţă (1 Tim. 1,19).

Semnalele pentru navigaţie îndeplineau două scopuri: 
(1) să-l pună în alertă pe marinarul imprudent cu privire la 
riscul de a naufragia şi (2) să ilumineze capătul drumului, 
intrarea în port. Marinarii cu experienţă urmăresc şi astăzi 
semnalele pentru aceste două motive importante. William

C
u cinci sute de ani înainte de 
Domnul H ristos, profetu l 
Daniel vorbea criptic despre o 

perioadă foarte importantă în profeţiile 
Bibliei, pe care el a caracterizat-o drept 
„tim pul s fâ rş itu lu i” (Dan. 8,17;
11,35.40; 12,4). Exprimarea aleasă de 
Daniel are o importanţă crucială.

Este important să se facă distincţie 
între „timpul sfârşitului” şi sfâ rşitu l  
timpului”. Sfârşitul timpului este un 
singur eveniment, cataclismic. El va 
avea loc atunci „când trâm biţa  
Domnului va suna şi nu va mai fi timp”. 
Timpul sfârşitului, însă, este o întreagă 
succesiune de evenimente - o perioadă 
care conduce, inevitabil, către acel ma
re eveniment final, sfârşitul timpului, 
a doua venire a Domnului Hristos.

în armonie cu semnalul luminos al 
profeţiei lui Daniel, acest timp al 
sfârşitului a marcat, totodată, încheie
rea unei perioade istorice importante - 
cei 1260 de ani de supremaţie a „cor-

„Timpul 
sfârşitului”

1798
nului mic” (papalitatea) în Europa (vezi 
Dan. 7,8.11.20.21; Apoc. 12,6; 13,5) - 
şi începutul numărătorii profetice fi
nale, până la momentul sfârşitului.

S-a întâmplat acum 200 (201 ] de ani, 
în februarie 1798. Un mareşal strălucit 
şi semeţ al Franţei, în vârstă de 45 de 
ani, genera lu l L ou is-A lexandre  
Berthier [ 1753-1815],2pe atunci şeful 
statului major al armatei lui Napoleon 
în Italia, şi-a condus trupele în Roma, 
a proclamat noua Republică Romană 
şi a continuat marşul direct în Statele 
Papale. Berthier l-a luat prizonier pe 
Pius VI şi l-a dus în exil politic la 
Avignon, Franţa - un eveniment prin 
care, potrivit istoricului iezuit James 
Hennesey, de la Universitatea Ford- 
ham, „biserica |catolică) a fost zguduită 
din temelii”.3

Cu secole înainte, apostolul Ioan, 
cel care a scris Apocalipsa, caracteri
zase profetic evenimentul acesta ca fi
ind o „rană de moarte” dată papalităţii
- „de moarte”, dar nu fatală. Pentru că 
papalitatea urma să se ridice din nou, 
să pretindă o influenţă şi mai mare. în 

 _________________

cele din urmă, „tot pământul” se va 
„mira” de reînvierea şi înălţarea ei 
(Apoc. 13,3.4).

Astăzi, chiar dintre cei credincioşi, 
prea puţini înţeleg amploarea colosală 
a acestui eveniment monumental care 
a avut loc acum 200 de ani. După căde
rea zidului Berlinului, pe 9 noiembrie 
1989, Austin Kiplinger, coredactor al 
respectatei publicaţii Kiplinger Wash
ington Letter, scria, cu adâncă uimire, 
că nu se aşteptase să fie martor, în tim
pul vieţii lui, la un eveniment extraor
dinar ca acesta, care să schimbe cursul 
istoriei.4 Şi totuşi, zidul Berlinului 
stătuse în picioare doar 28 de ani! Ce 
ar fi simţit redactorul Kiplinger, dacă 
ar fi trăit în 1798, la începutul „timpului 
sfârşitului”, când supremaţia papală de 
1260 de ani s-a spulberat!

Daniel spunea mai departe că peri
oada aceasta, „timpul sfârşitului”, va 
fi recunoscută după două trăsături evi
dente: , Atunci mulţi o vor citi (vor aler
ga încoace şi încolo - după trad. engl.] şi 
cunoştinţa va creşte” (Dan. 12,4).

Pe măsură ce ne apropiem cu paşi 
repezi de sfârşitul secolului al 
douăzecilea, în mass-media abundă 
articolele retrospective şi programele 
speciale care se concentrează asupra 
realizărilor din acest secol. Recent, 
jurnalistul Walter Cronkite declara că, 
„fără îndoială, secolul al douăzecilea a 
fost secolul celui mai mare progres pe 
care l-a cunoscut omul vreodată”.5 
Ritmul schimbării, în domenii ca trans-
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ADVENTIST AR TREBUI SA LE CUNOASCĂ
A. Spicer, fost preşedinte al Conferinţei Generale, ştia din 
experienţă cât de uşor poate poporul lui Dumnezeu să 
„devieze” de la diiecţia bună. După pensionare, el a scris 
cartea Beacon Lights o f Prophecy (Semnale luminoase 
ale profeţiei). Este foarte probabil că alegerea acestui titlu 
a fost influenţată de bine cunoscutul îndemn adresat de 
sora White, cu ocazia sesiunii din 1893 a Conferinţei 
Generale: „Nu trebuie să ne temem de nimic pentru viitor, 
decât de a uita drumul pe care ne-a condus Domnul şi 
învăţătura Sa în istoria noastră trecută” .1

De-a lungul anului 1998, care a intrat în istorie, 
adventiştii de ziua a şaptea au comemorat patru „semnale” 
aniversare. Ele ne avertizează cu privire la primejdii

spirituale şi iluminează ultima parte a drumului spre Noul 
Ierusalim. Iată care sunt acestea:

1. împlinirea a două sute de ani de la începerea 
perioadei numite în Biblie „timpul sfârşitului”, în anul 
1798.

2. A o sută cincizecea aniversare a celei dintâi dintre 
cele 22 de „Conferinţe de Sabat”, ţinute între anii 1848 şi 
1850, în timpul cărora au fost formulate pentru prima dată 
punctele fundamentale ale doctrinei adventiste.

3. A o sută patruzecea aniversare a viziunii despre tema 
marii Lupte, primite de sora White în 1858.

4. O sută de ani de la publicarea cărţii Hristos, Lumina 
lumii (The Deşire o f Ages), în 1898.

porturi, tehnologie şi medicină, a fost 
diferit de tot ce s-a trăit de-a lungul 
istoriei civilizaţiei.

Acum douăzeci şi trei de ani, am 
vizitat mai multe şcoli adventiste de pe 
coasta de vest a Statelor Unite, împre
ună cu Emest Lloyd, unul dintre ultimii 
pionieri autentici ai mişcării advente. 
Fratele Lloyd, care avea atunci 95 de 
ani, fusese martor la o mare parte din 
istoria bisericii noastre.

La mijlocul anilor 1890, când avea 
15 ani, fratele Lloyd salutase venirea 
primei „căruţe fără cai”, pe bază de 
benzină, pe străzile din Battle Creek, 
Michigan. Avea 22 de ani, când fraţii 
Wright au făcut primul zbor cu avionul 
la Kitty Hawk, Carolina de Nord, pe
11 decembrie 1902. Şi avea o vârstă 
foarte avansată - 89 de ani -, dar era 
încă sprinten, când astronautul Neil 
Armstrong, de pe navaApollo 77, a de
venit primul om care a pus piciorul pe 
suprafaţa lunii, pe 20 iulie 1969.

Timp de aproape şase mii de ani, 
oamenii n-au mers mai repede decât pu
tea să alerge un cal şi doar au visat că 
vor zbura. Dar aici era un om care a fost 
martor la naşterea erei automobilelor şi 
la ajungerea primului om pe lună - toate 
acestea în decurs de 90 de ani!

Confirmarea adevărului din profe
ţia lui Daniel se vede pretutindeni în 
jurul nostru: cu siguranţă, trăim în 
„timpul sfârşitului”.

Ce semnal de navigaţie pentru noi 
astăzi!

^Djjiy/jjjiyjy ily jiibuiy 
lIjjj jj y/ j l» u d u J u - l iM

M
işcarea Adventă condusă de William Miller s-a năruit o dată cu 
„Marea Dezamăgire” devastatoare, de pe 23 octombrie 1844, pentru 
că Domnul Isus nu Se întorsese pe pământ pe 22 octombrie, aşa cum 

spuseseră milleriţii. Acei foşti milleriţi care au continuat să creadă cu tărie că 
Domnul Hristos vine „curând” stăteau acum în faţa a două obstacole de 
netrecut: (1) nu aveau o solie şi (2) nu aveau ascultători. în mod clar, prima lor 
prioritate a fost să cerceteze din nou Scripturile foarte serios, ca să stabilească 
în ce constase greşeala lor şi care fusese motivul acesteia.

Câteva luni mai târziu, Dumnezeu a început să le rezolve prima dilemă 
prin chemarea la lucrarea profetică a unei tinere invalide, în vârstă de 17 ani, la 
o dată necunoscută, în decembrie 1844. Ellen Harmon (care urma să devină în 
curând Ellen White, prin căsătoria cu pastorul fost millerit James S. White) a 
fost caracterizată bine de istoricul adventist John N. Loughborough ca fiind 
„cea mai slabă dintre cei slabi”,6 cel mai puţin probabil candidat la această 
lucrare, din întreaga istorie a profetismului!

Cei rămaşi din millerism, care prin anul 1860 şi-au luat numele de 
„adventişti de ziua a şaptea”, au stabilit cadrul fundamental al convingerilor 
lor doctrinale în timpul celor 22 de „Conferinţe de Sabat (Sabbath Confer- 
ences)”, care s-au desfăşurat la sfârşit de săptămână, între 1848 şi 1850.7 însă. 
în mare măsură, rolul pe care l-a îndeplinit Ellen White a fost înţeles greşit, 
atât în cadrul Bisericii Adventiste, cât şi în afara ei. Istoricul George Shriver 
greşeşte atunci când declară că „izvorul autorităţii pentru doctrina fAZŞ] este 
Biblia, dar scrierile lui Ellen White se bucură de o apreciere atât de mare, 
încât, pentru tot ce ţine de viaţa practică, izvorul autorităţii îl reprezintă Biblia 
aşa cum este interpretată de Ellen White”.8

Ellen White a avut, într-adevăr, de îndeplinit un rol cu ocazia acestor 
conferinţe de la început, dar nu cel pe care mulţi cred că l-a avut. în loc să 
înceapă formarea doctrinei prin soliile date prin Ellen White, Duhul Sfânt „a 
venit din urmă”, după ce credincioşii îşi făcuseră mai întâi partea lor: studierea 
intensă a Bibliei, perioade lungi de rugăciune, multe discuţii între ei şi chiar

W t :
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perioade de post. Numai după ce participanţii au mers până acolo unde au 
putut merge, Duhul Sfânt a intervenit - prin viziunile date sorei White - ca să 
confirme concluziile lor sau să sugereze noi direcţii pentru studiu.t;

Descriind rolul pe care îl avusese ea în timpul acestor 22 de Conferinţe 
de Sabat, Ellen White scria, 55 de ani mai târziu: „în tot acest timp, nu 
puteam să înţeleg modul de gândire al fraţilor mei. Mintea parcă îmi era 
închisă şi nu puteam înţelege semnificaţia pasajelor biblice pe care le 
studiam”.10

Ea nu participa la discuţiile care urmau. Rolul ei se limita la a spune ce 
văzuse şi auzise în viziunile trimise în mod special pentru confirmare sau 
pentru corectare, şi nimic mai mult. Corpul credincioşilor care se străduiau 
să înţeleagă Cuvântul - şi nu Ellen White - a fost cel care a stabilit ce urma 
să creadă această biserică. în modul de lucru al Bisericii Adventiste, se 
păstrează încă această metodă distinctivă de formulare prin consens a 
declaraţiilor doctrinale.

Această implicare directă a membrilor în formularea adevărurilor esenţiale, 
în cadrul Bisericii Adventiste, rămâne şi pentru noi, astăzi, un semnal de 
călătorie de importanţă vitală!

Viziunea privind tema marii lupte (1858)

I
ntr-o dimineaţă de martie din 1858, 
la sfârşitul unei călătorii de două 
săptămâni în partea de nord a sta

tului Ohio, Ellen şi James W hite 
conduceau serviciul de înmormântare 
a unui tânăr decedat, din locul acela. In 

.timpul acestui trist serviciu, sora White 
a primit o viziune care a durat două ore. 

i Două zile mai târziu, în timpul 
călătoriei de cca 250 km care a durat 
toată ziua, de la Fremont, Ohio, la Jack- 
son, Michigan, sora White i-a vorbit 
pentru prima dată soţului său despre 
detalii ale acestei lungi viziuni. în ea îi 
fuseseră desfăşurate principalele scene 
din „marea luptă” dintre bine şi rău - 

| dintre Domnul Hristos şi Satana - de la 
început şi până la sfârşit.

Cu zece ani mai devreme (în 1848), 
îi fuseseră descoperite multe detalii ale 
acestui conflict cosmic. De data aceas

ta, două lucruri erau importante: (1) o 
mare parte din ceea ce i se prezentase 
prima dată a fost repetat, pentru a fi 
accentuat, şi (2) îngerul care o însoţea 
pe sora White i-a spus, pentru prima 
dată, să scrie tot ce conţinea viziunea.11

Dar un călător nevăzut îi însoţea pe 
James şi Ellen White, în acea zi de 
martie, în călătoria lor. Satana era un 
călător fără bilet în vagonul lor de tren, 
în acea zi de marţi, pentru că diavolul 
depinde la fel de mult ca şi noi de 
profeţii lui D um nezeu pentru cu 
noaşterea viitorului. Şi, în timp ce 
trăgea cu urechea, nevăzut, la ceea ce 
spunea sora White, fără îndoială că, în 
clipa aceea, el a rămas înmărmurit şi 
îngrozit!

Niciodată mai înainte - nici chiar 
în timpurile biblice -, Dumnezeu nu le 
descoperise profeţilor Săi, atât de 
deplin, planurile, metodele, tacticile 
diabolice, strategia lui Satana - modul 
lui de lucru! Imediat diavolul a hotărât 
că această carte nu va fi scrisă niciodată.

Chiar în seara aceea, în timp ce soţii 
White erau oaspeţi ai familiei Daniel 
şi Abigail Palmer, în căminul acestora, 
la Jackson, Michigan, Ellen a suferit un 
atac de paralizie. Soţul şi prietenii ei 
erau convinşi că nu va mai trăi. Dar, 
ca răspuns la rugăciunile lor arzătoare, 
ea a fost vindecată parţial.12

în dimineaţa următoare, soţul ei a 

________________ ^ ________________

trebuit să o ducă în braţe până în 
vagonul de tren, pentru  u ltim ii 
aproximativ 70 km ai călătoriei până 
la Battle Creek.

Ajunşi înapoi acasă, pe strada 
Wood, Ellen a intrat într-o perioadă de 
şase luni de convalescenţă.

încercând să împlinească porunca 
îngerului, ea a descoperit că, la început, 
„puteam să scriu doar o singură pagină 
pe zi, după care trebuia să mă odihnesc 
trei zile; dar, pe măsură ce am progre
sat, puterea mi-a crescut” .

Când a ajuns la jumătate cu scrierea 
volumului pe care îl numim astăzi 
Tragedia veacurilor, sora White a fost 
chemată să se roage pentru soţia unui 
pastor adventist, despre care se credea 
că este pe moarte.

în timp ce se ruga, sora White a 
primit o viziune şi i s-a „arătat că, prin 
atacul neaşteptat de la Jackson, Satana 
intenţionase să-mi ia viaţa, ca să mă 
împiedice să scriu această carte” .13

Planurile sale fiind zădărnicite 
astfel, Satana a început apoi să-i 
împiedice pe oameni să citească această 
carte, a cărei scriere nu o putuse 
împiedica - o carte care îl demască pe 
deplin, mai mult decât oricare altă carte 
din istoria literaturii.

Ce semnal de călătorie este această 
solie pentru poporul lui Dumnezeu de 
astăzi!

CURIERUL ADVENTIST IANUARIE - 1999



Publicarea cărţii
Hristos, Lumina lumii - 1898

O
 ultimă aniversare în 1998 a 
fost împlinirea a o sută de ani 
de la publicarea cărţii Hristos, 

Lumina lumii (The Deşire ofAges). Sora 
Norma Collins, director asociat al White 
Estate, a scris despre istoria emo
ţionantă a acestei biografii incom
parabile a Domnului nostru şi despre 
influenţa ei durabilă. [Articolul va fi 
publicat în numărul viitor al revistei.]

Biserica Adventistă s-a dezvoltat 
ca urmare a studierii sârguincioase a 
profeţiilor biblice care identificau anu
mite evenimente („semne”) ce urmau 
să aibă loc, aşa încât să cunoaştem mai 
bine timpul în care venirea Domnului 
nostru este „aproape” (Mat. 24,33). Din 
nefericire, şi spre deosebire de autoarea 
cărţii Hristos, Lumina lumii, mai există 
printre noi persoane care continuă 
să-şi îndrepte atenţia spre ceea ce vine, 
şi nu spre Cine vine!

Prima solie, atât a lui Ioan Boteză
torul, cât şi a Domnului Isus, le-a atras 
atenţia ascultătorilor lor prin acest 
anunţ: „ îm pără ţia  C erurilo r  este 
ap ro ap e” (M at. 3,2; 4 ,17). Este 
sem nificativ  faptul că ei au spus 
„împărăţia cerurilor”, nu „Democraţia 
Cerurilor” sau „Republica Cerurilor” !

Şi toţi ascultătorii lor ştiau exact ce 
înseamnă aceasta: un împărat, cu pu
tere şi autoritate absolută, conduce to
tul. El le-a spus supuşilor Lui ce să facă 
şi, de asemenea, cum şi când să o facă. 
Autoritatea Lui nu poate fi contestată.

Aşa cum ni se arată clar în cartea 
Hristos, Lumina lumii, Domnul Isus 
avea două titluri principale. Primul, 
numele Său, „Isus”, înseamnă „Mân
tuitor” - El a venit să mântuiască „pe 
poporul Lui de păcatele sale” (Mat.
1,21), să plătească, pentru fiecare 
cetăţean al împărăţiei Sale, datoria pe 
care oamenilor le era imposibil să o 
plătească pentru păcatele lor.

Dar Isus a fost numit, de asemenea, 
„Domn” ş i , jnvăţător” - titluri regale, pe 
care El le-a acceptat fără ezitare: „Voi 
Mă numiţi ‘învăţătorul şi Domnul’, şi 
bine ziceţi, căci sunt” (Ioan 13,13).

Dar Domnul Isus înţelegea că

recunoaşterea domniei Lui înseamnă 
mai mult decât rostirea acestor nume: 
„De ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ 
şi nu faceţi ce spun Eu?” (Luca 6,46).

Până astăzi, n-am întâlnit pe nimeni 
care să nu fie pe deplin dispus ca 
Hristos să fie „Mântuitorul” său. Vreau 
ca El să mă salveze din păcatele mele, 
să plătească preţul pentru fărădelegile 
mele, să îmi acopere această datorie 
uluitoare.

Dar vreau ca El să-mi spună ce cuvin
te pot să folosesc şi care sunt interzise?

Vreau ca El să-mi spună ce am sau 
nu am voie să citesc, ce program de 
televiziune pot sau nu pot să urmăresc?

Vreau ca El să-mi spună ce alimente 
pot sau nu pot să consum?

Vreau ca El să-mi spună ce 
îmbrăcăminte să port sau să nu port?

Criza fundamentală pentru noi, 
creştinii, se concentrează de cele mai 
multe ori în jurul dorinţei noastre de a-L 
avea pe Isus ca Mântuitor, dar de a-I 
respinge pretenţiile ca Domn. Totuşi, 
aşa cum ne descoperă cu atâta compa
siune capodopera scrierilor sorei White, 
este imposibil să-L primim pe Isus doar 
într-unul dintre rolurile Sale.

Isus cel din Scriptură - şi din cartea 
Hristos, Lumina lumii - i-a învăţat pe 
urmaşii Lui să se roage: „Vie împărăţia 
Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, şi 
pe pământ... Căci a Ta este împărăţia, 
şi puterea, şi slava, în veci. Amin” (Mat. 
6,10-13). Recunoaşterea lui Isus ca 
împăratul de drept al vieţii noastre este 
încununarea necesară a acceptării 
darului harului Său - mântuirea.

Domnul Isus a spus că, în ziua jude
căţii de apoi, mulţi vor fi şocaţi când 
vor bate la uşa cerului. Ei se vor aştepta, 
plini de încredere, să fie primiţi imediat. 
Dar îl vor auzi spunându-le: „Niciodată 
nu v-am cunoscut”. De ce? Pentru că 
ei au „auzit” învăţăturile Lui, dar, în 
cele din urmă, nu le-au „făcut” (Mat. 
7,21-24.26).

Domnul Isus, „plin de har şi de 
adevăr” (Ioan 1,14), şi totuşi Acela prin 
care se ţin şi astăzi toate lucrurile (vezi 
Col. 1,17), este cel mai important sem

______________ _________________

nai de călătorie: „calea, adevărul şi 
viaţa”, „adevărata Lumină, care lumi
nează pe orice om venind în lume” 
(Ioan 14,6; 1,9). Acum, când [am 
trecut] într-un an nou, câtă nevoie 
avem de Mântuitorul şi Domnul, care 
este şi astăzi, la fel ca întotdeauna, 
„Lumina lumii” .

1 General Conference Daily Bul-
letin, 1893, pag. 24. 2 Encyclopedia 
Americana (1991), voi. 3, pag. 617; 
Encyclopedia B ritannica , (1988),
voi. 11, pag. 160. 3 Encyclopedia 
Americana (1991), voi. 6, pag. 36. 4 
„Special M essage” , supliment al 
ediţiei din 17 nov. 1989; şi conf. cu 
ediţia din 25 aug. 1989.5 Nancy Lloyd, 
„And That’s the Way It Was”, Modem  
M a tu rity , septem brie-octom brie,
1998, pag. 71; vezi şi „2000: The 
Power of Invention; How an Explo- 
sion of Discoveries Changed Our 
Lives in the Twentieth Century”, 
Newsweek, Special Edition, Winter,
1997-1998; „The Greatest Inventions 
of the Twentieth Century - Masters of 
Discovery”, U.S. News & World Re
port, raport special, 17-24 aug. 1998.
6 The Rise and Progress o f Seventh-
day Adventists, pag. 91, 7 3 .7 Seventh-
day Adventist Encyclopedia (1996),
voi. 11, pag. 508.8 Abingdon Dictio-
nary o f Living Religions (1981), pag.
672.9 Selected Messages, cartea 1, pag.
206, 207. 10 Ibid., pag. 207." Spiri
tual Gifts, cartea 2, pag. 270. ]2Ibid.y 
pag. 271, 272.13 I b i d pag. 272.14 
Pentru o descriere mai completă, vezi 
Roger W. Coon, „The Great Contro- 
versy Vision”, în The Great Visions o f 
Ellen G. White (1992), pag. 62-75.

Roger W. Coon, Ph.D., a lucrat ca 
director asociat al Ellen G. White Es
tate, până când a ieşit la pensie. In 
prezent, continuă să lucreze ca profesor 
de călăuzire profetică, la Seminarul : 
Teologic al Universităţii Andrews.

Adventist Review, 24 decembrie 1998
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Peter Harper

M
ergeam spre casă şi aveam, 
în maşină, cinci puşti de 
mare calibru, aşa că vă daţi 

seama cam ce era în capul meu. La 
cererea lui, îl însoţisem pe un coleg la 
un studiu biblic într-o familie de tineri 
care trecea printr-o criză teribilă.

La terminarea studiului, l-am invitat 
pe prietenul meu să se roage. Când şi-a 
încheiat rugăciunea, am adăugat: „în 
Numele lui Isus Hristos, mustru spiritul 
de frică din Nigel”. Am auzit un ţipăt 
puternic, am deschis ochii şi l-am văzut 
pe Nigel întins pe jos, cu faţa în sus.

Este uimitor ce ascund oamenii. De 
mult timp, Nigel fusese chinuit de voci 
pe care le auzea în minte şi care îi 
spuneau că trebuie să-şi împuşte soţia. 
Venea acasă de la serviciu şi îi spunea 
soţiei: „Trebuie s-o fac, trebuie să te 
omor”. Ţinuse acele cinci puşti ascunse 
îp dormitorul lor. în seara aceea, nu am 
câştigat o biruinţă deplină asupra 
demonilor din tânărul acesta chipeş, 
dar am luat armele cu noi. Peste două 
zile, seara, cu ajutorul unui alt coleg, 
Nigel a fost eliberat de demoni.

Prin rugăciune primim putere
L-am rugat pe acest coleg să 

înfiinţeze grupe de rugăciune în fiecare 
zi, în următoarele săptămâni, pentru 
susţinerea lui Nigel în acest timp de 
însănătoşire. El ne-a spus că, a doua 
zi, vocile nu se mai auzeau în minte, 
dar le putea auzi afară, vorbindu-i 
batjocoritor şi ameninţător. în urmă
toarele  câteva zile, au d ispăru t 
complet. Am ţinut armele acelea la noi 
acasă timp de patru luni, până când am 
simţit că i le pot încredinţa lui Nigel. 
După mulţi ani, Nigel şi soţia lui sunt, 
şi astăzi, m em bri cred incioşi ai 
bisericii.

Nu totdeauna această lucrare este 
la fel de impresionantă. Mă gândesc la 
un tânăr adventist care se convinsese 
că este posedat de demoni. Am lucrat

lumea modernă
cu el tim p de două ore şi avea 
manifestări foarte convingătoare, până 
când am stabilit că acesta era modul 
său de a primi atenţie din partea 
prietenilor lui. Un alt tânăr a pus-o pe 
prietena lui să ne ceară ajutorul şi se 
făcea că are o problemă, doar ca să vadă 
dacă ne poate păcăli.

Acesta este unul dintre aspectele 
care ne confruntă  atunci când ne 
implicăm în acest gen de lucrare. Cel 
care o face ajunge să fie cunoscut şi 
privit într-un mod aproape superstiţios, 
chiar de către creştinii maturi, care ar 
trebui să cunoască mai mult. Din acest 
motiv evit, pe cât posibil, să folosesc 
cuvinte ca „exorcism” şi „posedat”, 
pentru că poartă cu ele un mister. Nu 
am cerut niciodată să fac o astfel de 
lucrare şi în nici un caz nu o caut. Cu 
toate acestea, dacă mi se prezintă, nu 
mă retrag din faţa ei.

0  parte normală a lucrării de 
pastor

Dacă citim pasaje ca Matei 10,7.8 
şi Marcu 3,14.15, am putea să vedem 
scoaterea demonilor ca pe o parte 
normală a lucrării Evangheliei. Este o 
lucrare care se bazează întru totul pe 
biruinţa câştigată de Domnul Hristos 
pe cruce. în ce priveşte oferirea iertării, 
îndepărtarea vinovăţiei şi acordarea 
neprihănirii, se poate spune că fiecare 
păcătos care îl primeşte pe Domnul 
H ristos şi se naşte din nou este 
„izbăvit” (vezi Col. 1,13.14).

In toate ramurile lucrării de pastor, 
primul lucru esenţial este diagnosticul. 
De aceea, următoarea întrebare ar 
trebui să o punem de la început: Cauza 
acestei probleme este de ordin afectiv, 
fiziologic sau mintal? Ori este ceva mai 
mult? Dacă nu există criterii evidente 
care nu pot fi ignorate, cel mai bun 
răspuns este: „Aşteaptă şi vei vedea”. 
Dacă persoana primeşte ajutor de la o 

________________ ^ ________________

sursă care pare potrivită trebuinţei lui, 
dar rezultatul este negativ, sau dacă 
problema continuă să se repete, vine 
un timp în care este bine să se facă o 
examinare din punct de vedere spiri
tual. Un stimat psihiatru adventist îmi 
spunea odată că a avut exact această 
experienţă cu un anumit pacient care, 
după cum s-a dovedit; era demonizat. 
Până la experienţa aceasta, el nu 
crezuse în demonism.

Arme de luptă
Care sunt „armele cu care ne luptăm 

no i” (2 Cor. 10,4)? Cuvântul lui 
Dumnezeu, sângele Domnului Hristos, 
primirea lui Hristos ca Mântuitor şi 
Domn, biruinţa Sa pe cruce, învierea 
Sa, rugăciunea şi mijlocirea, pocăinţa 
şi mărturisirea, repararea cuvenită. 
Dacă lucrarea Duhului Sfânt este 
prezentă în toate acestea, creştinii sunt 
bine pregătiţi să exercite autoritatea 
care le-a fost delegată de Domnul (vezi 
Luca 10,19). împreună cu aceasta, 
trebuie să înţelegem că există un as
pect strict legal al eliberării de spiritele 
rele. Mântuirea pe care Domnul Hristos 
a câştigat-o pentru noi trebuie primită, 
cerută şi acordată, altfel spiritele rele 
nu vor da înapoi.

Observaţi următoarele puncte 
importante cu privire la 
această lucrare

1. Biblia şi rugăciunea sunt armele 
principale care vor tulbura spiritele 
rele. (Vezi Apoc. 12,10.1 l;Luca 10,19; 
Efes. 1,7; Ps. 35; 51; 107,20; 1 Ioan 
1,9; Mat. 28,18 şi multe altele.)

2. Găsesc că este important ca 
persoanele pentru care lucrez să repete 
după mine rugăciunile de mărturisire 
şi de renunţare. Făcând aşa, ele îşi 
declară în mod clar, în faţa puterilor 
întunericului, alegerea ca Domnul 
Hristos să le conducă viaţa. Pe baza
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credinţei în El, aceste puteri n-au 
alternativă, ci trebuie să se retragă.

3. Trebuie să fie stabilite mijloacele 
prin care demonii intră şi motivele 
pentru care ei rămân în viaţa cuiva. 
Şedinţele spiritiste sau tablele Quija 
folosite de către spiritişti sunt surse 
evidente, dar păcate persistente şi tole
rate, cum sunt ura, resentimentele, 
minciuna, refuzul de a ierta, blasfemia, 
im oralitatea, ca să amintesc doar 
câteva, au şanse la fel de mari să aducă 
robia în viaţa cuiva (observaţi Marcu 
7,20-23). Alte mijloace de intrare a 
dem onilo r sunt partic iparea  la 
în ch inarea  păgână, h ipno tism ul, 
practicile oculte şi tehnicile similare de 
control al minţii.

4. C h inu irea  de către puteri 
demonice poate fi transmisă, uneori, de 
la o generaţie la alta, în cadrul familiei. 
Dacă nu vi se pare credibil, atunci 
gândiţi-vă la violenţa şi abuzul sexual 
asupra copiilor, care se întâlnesc în 
generaţii succesive ale aceloraşi 
familii. Deseori, factorul genetic este 
veriga care lipseşte atunci când se 
s tab ileşte  cauza  unei problem e. 
Mărturisirea şi renunţarea pot să rupă 
acest lanţ genetic (vezi Exod. 20,5 şi 
Plâng. 5,7).

5. Nu este înţelept să se intre în 
discuţie cu demonii. Dacă li se dă 
această ocazie, vor bolborosi ca nişte 
copii, prin persoana în cauză, o oră 
întreagă, sau ar putea alege să se 
ascundă, prefăcându-se că sunt surzi, 
în am bele cazuri, c reştinu l are 
autoritatea să le poruncească să iasă 
afară din omul acela.

6. Spiritele rele rareori acţionează 
singure. în cele mai multe cazuri, ele 
se găsesc în grupuri. în cazurile grave, 
au tendinţa să iasă unul câte unul, 
arătându-şi caracterul prin manifestări 
fizice asupra persoanei. în câteva 
minute, am văzut un om demonstrând 
multe caracteristici: mândrie extremă, 
autocompătimire, mânie, încredere de 
sine exagerată, ură, aroganţă, aşa cum 
era fiecare spirit din el. Uneori însă, 
spiritele pur şi simplu „îşi vor lua 
lucrurile şi vor pleca” . Dar trebuie să 
se verifice încă o dată, pentru că poate 
fi doar un şiretlic din partea lor.

7. Niciodată n-ar trebui să lucrăm 
singuri. Această lucrare trebuie făcută 
neapărat în echipă, în care unul este 
conducătorul, iar încă unul sau doi

asigură susţinere prin rugăciune, 
observare şi încurajare.

8. Este de mare folos să existe 
cineva care are darul de a deosebi 
duhurile. Darul acesta nu este infailibil, 
dar, dacă este exercitat cu umilinţă, se 
pot economisi o mulţime de timp şi 
energie. Această lucrare este foarte 
pretenţioasă.

9. Nu este nevoie de strigăte, de 
agitaţie sau de un mers grav, afectat. 
Lucrarea aceasta se poate desfăşura în 
linişte, la fel ca o discuţie obişnuită sau 
ca un studiu biblic normal. Dar, dacă 
se întinde pe mai mult timp, este foarte 
potrivit să se facă o pauză, pentru 
recăpătarea puterii.

10. Trebuie să fim sensibili faţă de 
sentimentele celor în nevoie. Poate că 
ei vor face dezvăluiri foarte personale 
din trecutul lor. Aceasta le-ar putea 
provoca m ultă durere, lacrimi şi 
sentimente de ruşine. Ar trebui să fie 
asiguraţi perm anent că fac bine. 
Trebuie să fie respectaţi, asiguraţi de 
marea iubire a lui Dumnezeu pentru ei 
şi să li se reamintească faptul că durerea 
lor va fi, în curând, doar o amintire.

11. Ca să alungaţi întunericul, 
aduceţi lum ina. „D escoperirea  
cuvintelor Tale dă lumină” (Ps. 119, 
130; vezi şi 2 Cor. 4,1-7).

12. Pentru că există demoni care 
folosesc Num ele Dom nului Isus, 
întotdeauna când sunt implicat în 
această lucrare îl identific clar pe 
Domnul nostru prin titluri ca Domnul 
Isus Hristos, Hristos Isus şi Isus din 
Nazaret.

0  lucrare holistâ
Lucrarea de eliberare de demoni are 

de-a face cu întreaga persoană şi, din 
acest motiv, nu trebuie abordată cu 
uşurinţă sau cu încredere necugetată. 
Ori de câte ori există cel mai mic 
indiciu că se face aşa, este înţelept să 
se ceară intervenţia unui medic creştin.

Oamenii pot întreba de ce această 
lucrare pare să fie aşa de obositoare şi 
să consume atâta timp. Fără îndoială 
că apostolilor şi Domnului Isus nu li s-a 
părut aşa. Dar gândiţi-vă la următoarele 
lucruri:

1. Nu ne vom ocupa aici de motiv, 
dar Domnul Hristos şi apostolii aveau
o măsură de putere şi de discernământ 
care rar se vede astăzi (vezi Luca 13,16; 
8,44-46; 6,17-19; Mat. 14,34-36; Ioan 

 _________________

4,17.18; 9,3; Fapte 5,3; 13,9.10; 14,9; 
19,11.12).

2. Aceasta înseamnă că se va folosi 
timp pentru a descoperi, de la cei în 
cauză, elementele vitale din trecutul lor, 
care au influenţă asupra stării lor din 
prezent (vezi Marcu 9,17-29).

3. Adesea, cei pentru care lucrăm nu 
ştiu sau nu sunt convinşi că este absolut 
necesară o descoperire de sine deplină. 
Astfel, motivele pentru care spiritele au 
reuşit să intre în viaţă sunt descoperite 
de multe ori doar după o cercetare 
răbdătoare. Uneori, chiar punctele pe cane 
este important să le ştim sunt ascunse de 
mintea persoanei în nevoie şi memoria 
este pusă la lucru doar prin cercetare.

4. Din cauză că demonilor li s-au 
dat anumite drepturi de acces în viaţă, 
fie de persoana în cauză, fie de 
înaintaşii ei, demonii se vor împotrivi 
şi vor contesta eforturile de a-i alunga, 
până când acele drepturi le vor fi 
refuzate. îmi amintesc de un tânăr 
groaznic de demonizat şi care nu era 
creştin. Mult timp, spiritele l-au forţat 
să-L respingă pe Domnul Hristos, deşi 
el dorea foarte mult să-L primească.

5. Lipsa de experienţă poate fi 
costisitoare din punct de vedere al 
timpului şi al efortului. în ce mă 
priveşte, sunt recunoscător că mi-am 
făcut stagiul de ucenic, în această 
lucrare, alături de un om cu experienţă. 
Se pare că există, pe de-o parte, o 
anumită teamă şi chiar spaimă, iar pe 
de altă parte, puternice sentimente de 
nesiguranţă cu privire la subiectul 
acesta. Mai am foarte mult de învăţat 
şi nu vreau să dau impresia că sunt mare 
specialist. Nu am făcut decât să 
îm părtăşesc ce am învăţat prin 
experienţă directă şi prin lectură atentă. 
Subliniez cuvântul „atentă”, pentru că 
este nevoie să avem discernământ în 
lucrările pe care le acceptăm.

Peter Harper este pastor la Wagoja,
New South Wales, Australia.

Ministry, iunie 1998
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I
ntr-o vară, acum câţiva ani, stând 
la casa de bilete dintr-un aeroport, 
am auzit aceste cuvinte neplăcute, 

care îmi erau adresate: paşaportul dv. 
a expirat” . Eram expediată. Respinsă. 
Vedeam, în gând, paşaportul valabil, 
în sertarul de sus, acasă, dar casa era la 
distanţă de mai mult de o oră. I-am dat 
telefon vecinei mele să mi-1 aducă şi, 
după o lungă aşteptare, am putut să 
urc în avion în ultimul minut. Dar, 
prin tr-o  experien ţă  necruţătoare , 
d escoperisem  im portan ţa  unui 
paşaport. El atestă cetăţenia. Şi am 
ajuns să mă gândesc la cetăţenia mea 
cerească. Care sunt dovezile care 
atestă că o am? Ellen White le enumeră 
ca fiind dragostea, pacea şi bucuria 
(vezi My Life Today, pag. 14). Aşa că 
mă întreb: Este valab il astăzi 
paşaportul meu pentru cer?

Bucurie In Cuvânt
îmi este greu să-mi imaginez cum, 

în timp ce mergea spre Ghetsemani, 
Domnul Hristos a putut să le vorbească 
ucenicilor Săi (şi nouă) despre bucuria 
Sa! Dar ascultaţi cuvintele Sale: „V-am

Acest articol redă un mesaj devoţional 
prezentat la Comitetul Anual al Conferinţei 
Generale, de la San Jose, Costa Rica, din 
octombrie 1996.

spus aceste lucruri, pentru ca bucuria 
Mea să răm ână în voi, şi bucuria 
voastră să fie deplină” (Ioan 15,11). 
David, un fugar timp de douăzeci de 
ani, mărturisea că „înaintea Feţei [lui 
Dumnezeu] sunt bucurii nespuse” („în 
prezenţa [lui Dumnezeu] este bucurie 
deplină”, după trad. engl., Ps. 16,11). 
Aceasta sugerează următorul gând: cu 
cât umblu mai aproape de Dumnezeu, 
cu atât bucuria mea este mai mare.„A-L 
înţelege pe Dumnezeu şi a ne bucura 
de El este cea mai înaltă exercitare a 
puterilor omului”, spune sora White 
(Our High Calling, pag. 61). îmi este 
imposibil să mă îngrijorez şi să mă 
bucur de Dumnezeu în acelaşi timp. 
Sunt atâtea modalităţi prin care găsesc 
bucurie în prezenţa Sa! O metodă 
fundam enta lă  este s tud ierea  
Cuvântului Său.

Când aveam 12 ani, bunicii mei ne-au 
vizitat în frumoasa insulă Trinidad. 
Stând pe verandă, lângă mine, bunica 
îmi arăta Biblia ei veche, cu foile 
uzate şi nemaiavând margini aproape 
deloc, după ce fusese legată din nou 
de atâtea ori. M-au atras sublinierile 
pe care ea le făcuse cu diferite culori. 
Bunica mi-a explicat ce înseamnă 
culorile pentru ea. Făgăduinţele erau 
subliniate cu albastru, aşa cum e cerul.

___________ As____________
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Sfaturile şi avertizările erau subliniate 
cu roşu. Iar versetele referitoare la 
doctrină, cu verde, asemenea ierbii.

Până astăzi, îmi place să subliniez
aşa.

Luni de zile, după una dintre 
mutările noastre în afara Statelor 
Unite, de fiecare dată când înge- 
nuncheam, simţeam îndemnul să mă 
rog ca să mă adâncesc mai mult într-o 
viaţă de studiu. Metodele mele de 
studiu s-au îmbunătăţit şi bucuria mea 
a crescut în mod remarcabil. Sunt 
departe de a fi savant în ce priveşte 
cunoaşterea Bibliei, dar îmi place să 
aleg un subiect, să găsesc versete 
biblice referitoare la el, să compar 
diferite vesiuni, să pun întrebări şi să 
caut răspunsuri în multele izvoare 
ajutătoare pe care le am. Consider că 
este o comoară să stau chiar în prezenţa 
lui Dumnezeu, prin Cuvântul Său. Şi 
sunt atât de binecuvântată pentru că 
am scrierile Spiritului Profetic în com
puter! Nu sunt decât în grădiniţa 
cerului, dar bucuria mea în studiu 
continuă să crească.

Cu ani în urmă, am citit că timpul 
şi locul rugăciunii sunt sfinte, pentru 
că Dumnezeu este acolo. Dar cum 
găsim timp? Am spus-o de atâtea ori: 
„Aş vrea, dar nu am timp”. Gândul



acesta mi-a venit deseori, ca mamă a 
trei copii, soţie de pastor evanghelist 
şi profesoară la şcoala bisericii.

Dar Domnul Isus poate să simtă 
împreună cu noi, în datoriile care ne 
apasă. Din zori şi până seara, mulţimile 
se îngrăm ădeau  în ju ru l Lui, iar 
iscoadele II urmăreau la fiecare pas. Şi 
totuşi, Tatăl Său îi trezea urechea, în 
fiecare dimineaţă, ca să asculte (vezi 
Is. 50,4), aşa încât să poată fi întărit 
pentru datoriile fiecărei noi zile. Sunt 
sigură că El doreşte fierbinte să ne dea 
puterea, curajul şi bucuria Lui, înainte 
să înceapă ziua noastră de lucru fre
netic.

Locul meu consacrat este la birou, 
înconjurată de cărţi. Mă bucur de 
fiecare minut, când stau acolo, în 
prezenţa Sa. De multe ori, am ex

perienţa pe care o descrie sora White, 

atunci când scrie: „Dacă veţi studia 
Cuvântul lui Dumnezeu cu rugăciune, 
în mintea voastră se va aprinde lu 
m in a . D u m n e z e u  lu c re a z ă  cu 

fiecare cerce tă tor ze los” (S fa turi 
pentru părinţi, educatori şi elevi, pag. 

370).
Cred că Dumnezeu abia aşteaptă 

să primesc invitaţia Sa iubitoare de pe 
fiecare pagină. în Cugetări de pe  
Muntele Fericirilor (pag. 69), citesc 
că „El vrea să înţelegem cât de arzător 
şi duios ne doreşte inima Sa”.

Răspunsul meu faţa de 
Cuvânt

Atunci când încep să c itesc 
Cuvântul, mă rog pentru călăuzire; 
dar, mai mult decât atât, aleg să răspund 
de îndată ce Duhul Sfânt mă ajută 
să-mi dau seama că am nevoie de o 
anumită solie. Ediţia mea a Bibliei are 
mult spaţiu liber în dreptul versetelor; 
acolo scriu angajamentul meu, lauda 
sau rugăciunea mea de mijlocire. 
Pentru mine, studiul, rugăciunea şi 
lauda sunt unite. Cât de preţios este 
sentimentul de intimitate cu Prietenul 
meu cel mai bun şi câtă bucurie îmi 
aduce comuniunea cu El!

lată câteva exemple:
Ieremia 15,16 spune astfel: „Când 

am prim it cuvin te le  Tale, le-am 
înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria 
şi veselia inimii mele, căci după 
Numele Tău sunt numit, Doamne, 
Dum nezeul o ş tir i lo r!” în dreptul 
acestui verset, am scris: „Doamne, 
cuvintele Tale îmi dau bucurie. îţi 
mulţumesc şi Te laud. Fie ca ele să-mi 
răsune în urechi toată ziua”.

Plângeri 3,57 spune: „în ziua când 
Te-am chemat, Te-ai apropiat şi ai zis: 
‘Nu te teme!’“ Aşa că am scris în Biblia 
mea, alături de versetul acesta: „O, 
Doamne, Tu Te-ai rugat pentru sufletul 
meu. Sunt neliniştită pentru prietena

mea, Mary; mă rog pentru ea, Doamne. 
O iubesc aşa de mult! O, atrage-o la | 
Tine!”

Iar lângă F ilipen i 1,6 („Sunt 
încredinţat că Acela care a început în 
voi această bună lucrare o va isprăvi 
până în ziua lui Isus Hristos”), am scris: 
„Doamne, Te laud pentru lucrarea pe 
care ai început-o în mine. Te rog, du-o 
până la capăt, Doamne. Apără-mă de 
mine însămi”.

Cele mai multe Biblii nu au mult 
spaţiu liber lângă text. Aşa că aţi putea 
scrie doar data, în dreptul versetului, 
iar răspunsul dv. într-un carnet de 
notiţe, împreună cu data şi cu referinţa 
biblică.

Cartea mea de rugăciune 
creşte considerabil

De foarte multe ori, atunci cândl 
oamenii mă solicitau să mă rog pentru | 
ei sau pentru cineva din familia lor, 
pierdeam biletul pe care îmi scrisesem 
rugămintea sau pur şi simplu uitam de 
ea, în pofida bunelor mele intenţii. Dar, 
anul acesta, m-am gândit: Ia să folosesc 
un caiet cu pagini albe, în care să am 
câte o pagină pentru fiecare persoană, 
ca să scriu pe ea pentru ce mi-a cerut 
să mă rog. Aş putea să-mi notez numele, 
adresa, numărul de telefon, ziua de 
naştere şi, cel mai important, cererea 
concretă de rugăciune.

De atunci, exact aşa am făcut. Pe I



cele mai multe pagini, am fotografii 
ale celor pentru care mă rog. încerc să 
păstrez legătura cu aceste persoane şi 
mă bucur împreună cu ele pentru 
răspunsurile la rugăciuni. Cartea mea 
de rugăciune creşte considerabil.

Iată câteva exemple despre luptele 
şi biruinţele la care am avut privilegiul 
să iau parte:

1. Dan urma să se căsătorească. El 
lucra la o exploatare forestieră. A căzut 
de la cca 20 m şi a fost dus la spital 
inconştient, cu m ultiple fracturi, 
inclusiv la coloana vertebrală. Totuşi, 
ca prin minune, după spusele doc
torului, toate oasele rămăseseră exact 
la locul lor. Cu câteva săptămâni 
înainte de nuntă, Dan şi logodnica lui 
au fost botezaţi, iar în ziua nunţii, el a 
putut să m eargă până în faţa 
amvonului. Nu mă îndoiesc că a fost 
un răspuns la rugăciunea unită, la care 
m-am bucurat pentru că luasem parte 
şi eu.

2. John McGovem, un prieten de-al 
meu, mergea cu maşina la serviciu, la 
un centru adventist de carte. A trecut 
pe lângă o maşină parcată, în care a 
văzut două femei care stăteau de vorbă 
pe bancheta din faţă. O jumătate de 
kilometru mai departe, a simţit un 
îndemn puternic să întoarcă şi să 
meargă înapoi. între timp, însă, una 
dintre femei plecase. După ce s-a 
prezentat celei care răm ăsese în 
m aşină, a descoperit că pe ea o 
interesa religia. El a simţit din nou un 
îndemn puternic, de data asta să o 
întrebe dacă ar vrea să studieze Biblia 
cu o prietenă de-a lui - cu mine. Ea a 
fost de acord. Edie şi eu ne-am  
împrietenit, iar mai târziu, ea a fost 
botezată. Din cauza problem elor 
serioase din familie, nu era în siguranţă 
acasă. Aşa că, pentru un timp, ea şi cele 
două fiice ale ei au stat în căminul 
nostru. Au trecut mulţi ani de atunci, 
iar noi continuăm să păstrăm legătura 
una cu alta. Suntem  aşa de 
recunoscătoare  pentru că John a 
ascultat de îndemnurile pe care i le-a 
dat Dumnezeu!

3. Nellie, soţie de pastor la New 
York şi prietenă de-a mea, ştia că soţul 
ei va veni acasă târziu de la întâlnirea 
de comitet, de la biserică, aşa că ea şi 
copiii s-au culcat. Dormea profund

când, dintr-o dată, s-a trezit fiind 
îndemnată puternic, în mod repetat: 
Roagă-te pentru soţul tău - acum! A 
îngenuncheat lângă pat şi s-a rugat ca 
Dumnezeu să-l apere, deşi nu avea nici 
o idee despre vreo problemă sau criză 
anumită. Puţin mai târziu, l-a auzit 
deschizând uşa şi apropiindu-se. El 
mersese pe o autostradă cu o zonă largă 
de spaţiu verde la mijloc, când maşina 
a început să trepideze atât de tare, încât 
nu a mai putut fi ţinută pe carosabil. A 
tras de volan şi a ieşit de pe carosabil, 
dar apoi nu a ştiut ce să mai facă.

Deoarece zona era deluroasă, nu se 
puteau vedea farurile maşinilor care 
veneau din faţă, dar el a auzit o maşină 
care se apropia cu viteză excesivă. 
Pentru o clipă, a văzut luminile. Apoi, 
la fel de brusc, ele au d ispăru t, 
mergând pe sens interzis. Dacă el nu ar 
fi fost în afara carosabilului, un acci
dent frontal ar fi fost absolut inevitabil. 
După aceea, maşina nu a mai avut nici 
o problemă. Au îngenuncheat şi L-au 
lăudat pe D um nezeu pentru 
providenţa Sa.

Este de lucru în vale
Vreau să umblu cu Dumnezeu 

asemenea lui Enoh. Să merg fără 
şovăire , acolo unde mă conduc 
providenţele Sale. Uneori, provi- 
denţele Sale mă conduc pe cărări 
însorite; alteori, prin umbre. Uneori, 
îmi este uşor să recunosc că ele sunt 
minunate şi pline de înţelepciune; 
alteori, par întunecate şi misterioase. 
Dar, oricum, pot să mă bucur şi atunci 
în prezen ţa  Sa! M ergem  alături, 
Domnul meu şi eu, şi vorbim unul cu 
altul.

Umbrele nopţii biruie amurgul. 
Patru bărbaţi obosiţi urcă greu, în 
tăcere, pe aspra cărare de munte. 
Conducătorul lor Se retrage şi îşi varsă 
sufletul, cerându-I lui Dumnezeu 
putere pentru Sine şi pentru ucenicii 
Săi, o manifestare a divinităţii Sale, 
pentru ca ucenicii Lui să poată fi 
mângâiaţi la Calvar.

Dintr-o dată, cei trei îl privesc 
uimiţi, învăluit în lumină din cer. Faţa 
Lui străluceşte ca soarele. Ei văd cum 
M oise şi Ilie îi aduc m ângâiere  
învăţătorului lor. Aud un glas: „Acesta 
este Fiul Meu prea iubit, în care îmi 

___ _____________ A

găsesc plăcerea”.
Iar atunci când îşi ridică privirea, 

nu mai văd „pe nimeni, decât pe Isus 
singur”. Isus, tovarăşul şi prietenul lor; 
Isus, exemplul şi conducătorul lor.

Pe munte, împreună cu Isus, cei 
trei se bucurau, dorind să rămână pe 
înălţimi şi uitând de nevoile din vale, 
de jos.

Dar jos, în vale, luptându-se cu 
eşecul, nefiind în stare să împlinească 
nevoile unui tată şi ale fiului său 
dem onizat, nouă bărbaţi erau 
descurajaţi de înfrângerea lor, geloşi 
pe cei trei colegi de pe munte.

Domnul Isus părăseşte slava de pe 
munte şi răspunde chemării din vale, 
neferic irii şi degradării de jos , 
nevoilor copiilor voştri şi ai mei.

Mântuitorul meu tânjeşte şi astăzi 
să comunice cu noi, pe vârful nostru 
de munte. Dar El vrea să şi lucreze 
prin noi pentru cei din vale. Eu cred 
că, dacă vom păstra comuniunea cu 
El, dacă vom vorbi cu El şi ne vom 
bucura în El, dacă vom vorbi despre 
El şi vom trăi pentru El, vom ajunge, 
fără să ne dăm seama, să ne asemănăm 
tot mai mult cu El, să răspândim 
iubirea, pacea şi bucuria Lui.

Barbara Folkenberg este profe
soară pensionară, misionară şi soţie 
de pastor Ea locuieşte la Silver Spring, 
Maryland.
Adventist Review, 8 octombrie 1998
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Lucian Cristescu

E
ra prin 1976 când am cunoscut- 
o pe mama Maria. Eram elev la 
seminar, iar regretatul pastor 

Alexe Constantin tocmai îmi împru
mutase o carte grozavă contra evolu- 
ţionismului. Entuziasmat, mă hotărâ- 
sem s-o „editez” în româneşte şi căutam 
o „mână de aur” care să mi-o dactilo
grafieze fără greşeală. Un coleg de an, 
Cezar, m-a introdus la familia Sima.

Aşa am cunoscut-o pe sora Maria. 
Dactilografă de profesie, pensionată 
de zece ani pe un motiv oarecare, se 
dedicase multiplicării ilegale a lite
raturii noastre. Stătea într-o căsuţă cu 
o marchiză din sticlă colorată. Acolo 
urma să petrec câteva zile şi nopţi în 
tens iona ta  „a lch im ie” până la 
producerea cărţii. în acele zile i-am 
cunoscut mai bine şi soţul.

Sandu era un carac te r  foarte  
puternic. în mai multe reprize, mi-a 
povestit cum, dintr-un bandit de 
cartier din Tei, se convertise pe când 
se afla în închisoare; cum, apoi, fusese 
închis pentru a doua oară, pentru 
multiplicarea de lecţiuni, şi... câte şi 
mai câte... La umbra lui, Maria părea 
o personalitate modestă. A trebuit să 
treacă ani până să descopăr aurul 
ascuns din ea.

Maria s-a născut în ianuarie 1921, 
nu departe de Iaşi. Ar fi vrut să înveţe, 
să se facă profesoară. Dar ce să facă 
biata ei mamă, părăsită de soţ şi cu 
încă alţi şapte prunci în jurul ei? Pe la 
douăzeci de ani, Maria a plecat la tatăl 
ei, în Bucureşti, să înveţe meserie şi 
să stea pe picioarele ei. Ca să-şi sature 
căutările intelectuale, a ales dactilo- 
grafia, cu care apoi a slujit la tribunal, 
la minister şi în câteva întreprinderi.

într-o duminică din anul 1948 
ieşise în poartă. Tocmai se mutase de

PORTRET - PORTRET - PORTRET - PORTRET - PORTRET
o săptămână în Balta Albă şi aştepta 
acum o prietenă să meargă la film, în 
oraş. Când, pe nepusă masă, o bătrână 
se opri în faţa ei: „Bună ziua!” „Bună 
ziua!” „Da’ ce faci aici?” „Păi, mă duc 
la plimbare.”

„Da’ nu vrei să vii pân’ la mine?” 
Hmm, ciudată bătrână... „Şi ce să fac la 
m ata?” „D a’ hai, şi-om face 
rugăciuni...” Neştiind ce să-i mai zică, 
Maria îngăimă:,,Păi, unde stai?” Pe când 
bătrâna îi arăta căsuţa de pe uliţă, 
proprietăreasa ieşi în uşă... ca în urmă 
să comenteze: „Te-a chemat rătăcita 
asta? Las-o-n pace. E-o nebună. E 
pocăită”.

, Acum mă duc, c-am promis...” „Nu 
te du! Nu te du!”

Gândind că o şti proprietăreasa ceva, 
îşi alungă intenţia şi ieşi din nou în 
poartă. Dar bătrâna apăru iar, ca din 
pământ. „Hai, nu vii?” Nemaiavând 
încotro, Maria plecă îm preună cu 
bătrânica la ... N-o să vă vină să credeţi! 
La o „grupă mică“, de patru persoane. 
Au cântat, au citit, s-au rugat. După două 
ore, grupa ajunse de şaisprezece 
persoane. Maria a continuat să vină. A 
urmat apoi clasa de prieteni şi botezul.

în 1955 l-a cunoscut pe Sandu, 
proaspăt eliberat... şi s-au luat.

Pe atunci era criză de literatură şi 
ea -  era dactilografă! A început cu 
cărţile Spiritului Profetic, cu „Caiete” 
de citate din Mărturii. Acasă n-avea 
maşină de scris, aşa că trebuia să bată 
la serviciu. Dar nu era cinstit să baţi în 
timpul lucrului, aşa că stătea după ore. 
Şi pentru că securitatea îi controla pe 
cei ce stăteau peste program, Maria îşi 
inversase orarul: dim ineaţa bătea 
pentru Domnul şi după-amiază îşi 
făcea conştiinc io s  lucrările  de 
serviciu.

în anii ’50 nu se găseau lecţiuni, 
aşa că trebuia scrise la maşină. Exista 
deja o reţea subterană de intermediari. 
Unul îi aducea lecţiunea tradusă. Maria 
o bătea în zece, unsprezece exemplare, 
pe foiţă. „Cam câte exemplare băteai 
la un trimestru, soră M aria?” am 
întrebat-o eu.

„Ce să zic... erau multe. Băteam 
cam cinci ore pe zi, numai lecţiuni, şi 
asta tot trimestrul... Cred că scoteam 
câteva mii pe trimestru. Când le termi
nam, veneau băieţii la Sandu, care le 

________________________________

făcea distribuţia. Unii le duceau în 
Ardeal, alţii în Moldova... împărţeau 
cam una-două lecţiuni de comunitate. 
Şi, mai departe, fraţii le copiau de mână. 
Păstram cu grijă bonurile de la hârtia şi 
indigoul pe care le cumpăram, pentru 
ziua când voi cădea în mâna 
securităţii... Ştiam că va veni ziua aceea. 
Atunci, bonurile aveau să mă ocro
tească.

într-o zi din martie 1959, Mitică, 
unul din băieţi, care se dădea a fi om 
de încredere, a stat la noi până la 
miezul nopţii. La câteva minute după 
ce Mitică plecă, apărură în poartă 
patru inşi de la securitate. Au făcut 
percheziţie, apoi anchetă. Mie mi-au 
dat doar un avertisment. Pe Sandu, 
însă, l-au condamnat la doisprezece 
ani. După recurs, i-au scăzut condam
narea la numai şase ani, dar la ‘po
litici’. Doi ani n-am ştiut nimic de el.

în timpul ăsta, eu am continuat să 
bat lecţiuni. în mai 1961, din nou a 
venit securitatea şi m-a luat şi pe mine. 
M-au încadrat la ‘uneltire împotriva 
ordin ii so c ia le ’, cu şapte ani de 
închisoare corecţională şi cu confisca
rea a tot ce aveam: casă, lenjerie... tot. 
Recursul nu mi-a ajutat cu nimic, ba 
dimpotrivă: din pedeapsă ‘corecţio
nală’ mi-au dat ‘temniţă grea’.”

Aşa şi-a început Maria odiseea 
temniţei. Mai întâi la Jilava, opt luni 
în „fort”. Bănuiesc că nu ştiţi ce este 
fortul. Eu l-am văzut. Este o închisoare 
subterană, la o adâncime de şapte 
metri, pe sub tarlale de porumb şi 
floarea soarelui. Fortul era destinat ca 
loc de exterminare. Lumină nu era, iar 
aerisirea era jalnică. Abia dacă puteai 
zări prin hornul de aerisire, închis şi 
el cu obloane, dacă afară era zi sau 
noapte. în beciul Măriei se îngrămă
deau şaizeci şi patru de deţinute pe 
douăzeci şi cinci de metri pătraţi. In 
fort era interzis să se vorbească. Deţi
nuţii aveau dreptul la numai douăzeci 
de minute ieşire la aer.

„Şi ce mâneai, mamă Maria?”
„Nu existau decât patru feluri de 

mâncare, toate cu untură. Nu-mi rămâ
neau decât două felii de mămăligă şi
o sută de grame de pâine pe zi. Mai 
rău era că nu ne dădeau decât o 
singură cană de apă pentru toată ziua 
şi pentru toate nevoile.”
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Din Jilava a fost transferată la Plo
ieşti, la „regimul tăcerii” . Era singură 
în celulă. Acolo, ca să i se dea dreptul 
de muncă, Maria a făcut greva foamei.

După şapte luni, au mutat-o la Ora
dea şi au scos-o la muncă: la împletit 
răchită şi nylon. Poate ziceţi: la muncă
-  e bine, că de împletit nu e greu. 
Atunci imaginaţi-vă că e iarnă, că 
n-aveţi decât o rochiţă pe trup, că staţi 
în hala neîncălzită şi strângeţi colacul 
ud de răchită între picioare până când 
vă crapă pielea pe coapse, până când 
degetele nu vă mai ascultă.

După trei ani şi două luni de 
„temniţă grea”, decretul de graţiere 
din 1964 o eliberă şi pe Maria.

Când a ajuns în Bucureşti, avea 
picioarele umflate până sus, încât nu 
putea să poarte încălţăminte. A doua 
zi, pe când mergea susţinută de-o soră 
pe Şoseaua G iurg iu lu i, ca să se 
prezinte la secţia de miliţie pentru 
luare în evidenţă, îl întâlni pe Sandu, 
ras în cap, cu bocceaua pe umăr, sosit 
şi el de la ocnă. Tăcuţi, s-au îmbrăţişat. 
Romantic, nu?

„Plângeai, mamă Maria?”
„Noi? Când vii de acolo, eşti ca 

de piatră. Zâmbeam doar... Se adunase 
lumea în jurul nostru, vreo douăzeci 
de oameni. Femeile plângeau.“ 

Pentru că nu mai aveau domiciliu, 
au locuit pe la fraţi. După trei luni, 
când putu din nou să se încalţe, fostul 
ei director, care a respectat-o mult, i-a 
bferit din nou serviciu. Acelaşi post!

Când a împlinit patruzeci şi şase 
de ani, găsind un prilej de sănătate, 
Maria s-a pensionat. Era iarăşi în putere 
şi vroia să facă ceva pentru Domnul.

„I-a venit lui Sandu ideea să înregi
străm pe bandă toate Mărturiile. Nouă 
volume.” „Pentru orbi?” „Nu numai 
pentru orbi. Pentru toţi cei care nu le 
aveau. în doi ani de zile aveam  
lucrarea terminată: o jumătate de sac 
de benzi. Apoi le-am încredinţat lui 
nea Costea din Popa Tatu, ca să le dea 
prin ţară.”

S im ţind că lucra rea  lor în 
Bucureşti era împiedicată de ochii 
urmăritorilor, cei doi s-au hotărât să 
se mute la Breaza. Cu ce au vândut, 
au cumpărat cărămizi. Aveau gânduri 
mari: să facă o casă cu două apar
tamente şi cu o „cameră de sus”, ca o 
casă de odihnă pentru copii şi pentru 
fraţii lucrători. Un partener, însă, i-a 
înşelat şi, după doi ani de trudă, s-au 
întors în Bucureşti, doar cu câţiva 
gologani. Şi-au luat o căsuţă  cu 
marchiza din sticlă colorată. Aici i-am 
cunoscut eu. Episodul cu Breaza le-a 
fost totuşi de folos: urmăritorii le-au

pierdut urma.
între timp, un prieten le făcu rost 

de o maşină de scris neînregistrată şi 
Maria se puse din nou pe scris. Un altul 
le-a făcut o „legătură” la Casa Scânteii, 
unde le multiplicau cu cinci bani pagi
na. Cartea pe care o editasem atunci, 
în căutarea unui răspuns , fusese 
scoasă în o mie trei sute de exemplare
-  o mare performanţă -  şi fusese difu
zată în toată ţara. Deşi ochii îi slăbi
seră, mâinile Măriei băteau fără greş.

Nea Sandu prinsese aripi. Lucra 
fără frică, aproape pe faţă, aşa cum nici 
potera nu se aştepta să-l vadă lucrând. 
Prin 1977, cu planuri mari, Sandu 
cumpără o casă pe [strada] Ţepeş Vodă: 
avea am biţia  să facă  o lin ie de 
legă to rie  sub terană . Scotea tone 
întregi de pământ, fără ca cineva să se 
sesizeze. Sub o placă masivă de beton, 
cu intrarea mascată, nimeni nu bănuia 
că acolo se afla deja o legătorie  
completă. Camioanele veneau şi se 
duceau. A d uceau ... m ateria le  de 
construcţie. Dar, sub câteva scânduri 
sau sub câţiva saci de ciment, erau mii 
de pagini de Marea luptă, Patriarhi 
şi Profeţi, Profeţi şi Regi, Experienţe 
şi Viziuni sau cărţi mici de Imnuri 
creştine. Câţi dintre noi nu ne-am hrănit 
cu ele, fară să le ştim sursa!

Acum, având experienţa confiscă
rii anterioare, Sandu şi M aria au 
hotărât diviziunea muncii. „Ascultă, 
Sandule! Tu lucrezi acolo, în Ţepeş 
Vodă, iar eu lucrez aici. Acolo eu n-am 
să merg. Dacă cazi, iei totul asupra ta. 
Eu... ţin la bătaie. N-am să recunosc 
nimic. Dacă cad eu, tu nu ştii nimic... 
şi tot salvăm ceva.”

în primăvara lui 1979, după aproa
pe doi ani, copoii prinseră reţeaua. 
După câteva luni de urmărire, se 
înfiinţară într-o noapte la căsuţa cu 
marchiză. N-a trebuit să deschidă uşa, 
că Sandu a şi zis: „Mario, gata!“ Au 
scotocit toată casa. Au găsit maşina 
de scris, indigoul şi copiile, dar nici o 
carte xerografiată. în Ţepeş Vodă au 
găsit cărţile căutate, dar n-au găsit 
nimic scris la maşină şi nici beciul cu 
legăto ria . Pe M aria  au dus-o  la 
anchetă, în Calea V ictoriei, şi au 
continuat s-o ancheteze, în timp ce pe 
Sandu l-au ridicat.

„M-au luat de acasă, m-au luat şi 
de pe stradă... O dată m-au luat şi de 
la pâine, în papuci şi în capot.” 

în şase rânduri au bătut-o cum au 
vrut, dar n-au scos nimic de la ea. Au 
vrut să-l bată şi pe Sandu, dar nu le-a 
mers: din două mişcări, Sandu îşi 
aruncase haina, îşi sumecase mânecile 
şi era gata de luptă. „Ce... ce faci?” l-a

întrebat uluit mardeiaşul. „Păi... nu 
ne batem?” îi replică Sandu. „Află, 
nene, eu-s recidivist şi nu mă tem de 
de-astea.” (Când Sandu mi-a povestit 
scena, l-am întrebat încurcat: „Păi 
cum, un creştin se bate?” Sandu m-a 
privit drept în ochi: „Sunt fiu de 
Dumnezeu şi n-am să permit nimănui 
să-mi batjocorească demnitatea” .) în 
cele din urmă, au lăsat-o pe Maria şi 
l-au condamnat pe Sandu la doi ani 
închisoare. Era a treia lui condamnare! 
Mi-amintesc cum ne rugam, în cercuri 
mici, pentru Sandu.

Dumnezeu ne-a ascultat şi, după un 
an şi o lună, Sandu şi Maria erau iarăşi 
împreună. De atunci şi până la moartea 
lui Sandu, în iama lui ’88, lucrarea lor 
s-a limitat la acte de omenie, mărturie 
personală, studiul cărţilor sfinte, fără 
răgaz. Mi-amintesc de-un cuvânt rostit 
de Sandu în acest răstimp: „Frate, eu 
sunt zilierul lui Dumnezeu. Fac totul 
azi; căci mâine nu mai ştiu”.

O dată cu zorii libertăţii, în vara 
lui ‘90, mama Maria mă sună: , Jurate, 
nu mai e mult şi vine Domnul. Nu 
vreau să las nimic pentru foc. Vreau să 
dau casa mea pentru lucrare, aşa cum 
voia şi Sandu...” Şi Maria a donat casa 
din Ţepeş Vodă bisericii. Cealaltă 
căsuţă, neputând s-o vândă până de 
curând, a pus-o la dispoziţia celor în 
nevoie. Rând pe rând, două familii de 
studenţi de la Institutul Teologic şi alte 
patru familii sau persoane indepen
dente şi-au găsit adăpostul, pe gratis, 
la mama Maria.

Dar, cu doi ani în urmă, mama Maria 
mă sună din nou: reuşise să vândă şi 
căsuţa. Jumătate din bani i-a investit 
în cărţi pentru Biblioteca mobilă din 
Cort şi Labirint. Pentru cealaltă jum ă
tate, dorea un sfat... Mi-amintesc ce 
bucurie a fost când cele câteva milioane 
au ajuns la misionarii voluntari.

Stăteam şi priveam îndelung faţa 
brăzdată, de şaptezeci şi opt de ani, a 
mamei Maria. Căutam să-i citesc istoria 
şi durerile din cute... Şi nu găseam 
nimic din toate acestea. Doar aerul 
senin, sclipirea vie a singurului ochi 
cu care mai vede şi un zâmbet care 
răsare şi stăruie, ca pe faţa unui tânăr 
cu viitorul înainte.

„Spune-mi, mamă, ce mai ai pe 
pământ?”

„Nimic... Şi sunt mulţumită. Nu 
vreau nimic decât să fiu gata pentru 
Ziua aceea. Nu regret nimic. Dacă ar fi 
să mai trăiesc viaţa o dată, aş lua-o tot 
aşa. îmi pare rău numai că n-am făcut 
mai mult...”

Lucian Cristescu este secretarul
Asociaţiei pastorale, la Uniune.
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Divorţul face tot mai multe victime
In 1997, s-au destrămat în România 34.752 de familii. Aceasta înseamnă că 

69.504 bărbaţi şi femei au renunţat să mai creadă că vor fi fericiţi în cadrul familiei 
lor şi au decis să divorţeze. în ultima vreme, de când procedura juridică a fost 
simplificată, divorţul se pronunţă relativ repede.

Mai mult chiar, nu mai este necesar să se intre în amănunte, nici să se 
demonstreze vina cuiva. Este suficient să se invoce o vină comună, cum ar fi 
existenţa unor neînţelegeri permanente, sau să se spună, pur şi simplu, că sunt 
„firi diferite”.

Divorţul nu aduce alinare sufleteasca
Indiferent cât de uşor poate deveni procesul de divorţ din punct de vedere 

juridic, el rămâne la fel de complicat şi dureros din punct de vedere sufletesc. 
Deşi scăpaţi de neplăcerile procesului, foştii parteneri nu-şi găsesc automat 
fericirea.

Dimpotrivă, de obicei, sunt copleşiţi de o nouă suferinţă: singurătatea. De 
aceea, unii dintre cei ce divorţează regretă mai târziu pasul făcut, sperând chiar 
într-o eventuală împăcare şi, de ce nu, recăsătorire. „Trebuie să vrea şi el să ne 
împăcăm”, spune Liana, o femeie divorţată, care se gândeşte să se recăsătorească 
cu fostul ei soţ. „Am putea să o luăm de la capăt. N-am mai face aceleaşi greşeli.”

De ce se ajunge la divorţ?
Vă propun ca, în rândurile de mai 

jos, să observăm care sunt motivele 
pentru care, de obicei, se ajunge la 
divorţ. Şi, pentru a fi cât mai exacţi, să 
privim la concluzia unui specialist în 
domeniu, sociologul Dumitru Borcun: 
„Una din cauzele divorţu lu i este 
comunicarea. Faptul că există un limbaj 
comun, că amândoi folosesc aceleaşi 
expresii precum: ‘viaţa de familie’, 
‘realizareprofesională’, ‘corectitudine’ 
sau ‘fericire’ îi face să creadă că dau 
acelaşi sens cuvintelor.

Din păcate, după un timp, iese la 
iveală faptul că ea şi el nu făcuseră 
schimb de sensuri, de semnificaţii şi de 
valori, că schimbaseră între ei nişte 
biete cuvinte, prin care fiecare înţelegea 
altceva, în funcţie de experienţa de 
viaţă, de educaţie, de mediul familial 
şi de cultura din care provenea, de 
formaţia profesională44.

Deci să enumerăm: 1. Experienţa 
de viaţă, 2. Educaţia, 3. Mediul fami

lial şi cultura de provenienţă, 4. For
maţia profesională. Aceasta înseamnă 
că, în aceste patru domenii, există 
aspecte care pot uni sau, dimpotrivă, 
pot despărţi familii.

Se poate face ceva?
Când am citit concluziile  

specia liş tilo r, I-am m ulţum it lui 
Dumnezeu pentru că îşi conduce 
biserica cu atâta dragoste. De ce? 
Fiindcă, cu mult timp înainte de aceste 
concluzii ale oamenilor, El a oferit bi
sericii Sale lumină în privinţa vieţii 
de familie şi, în mod special, a atras 
atenţia asupra pregătirii pentru căsă
torie. Mai mult chiar, exact acestea 
sunt domeniile asupra cărora Domnul 
ne sfătuieşte să ne gândim bine înainte 
de căsătorie, fiindcă „este mult mai 
bine să desfaceţi un angajament înainte

de căsătorie decât să vă despărţiţi după 
căsătorie, aşa cum fac mulţi” (Ellen 
White, Căminul Adventist, pag. 41).

Cu alte cuvinte, Domnul ne cere să 
deschidem ochii bine înainte de căsăto
rie, fiindcă, după unirea de la altar, este 
deja prea târziu. Tocmai din acest mo
tiv, conducerea bisericii adventiste nu 
lasă lucrurile în voia lor, ci vine cu 
soluţii adecvate zilelor noastre.

Ce înseamnă aceasta 
pregătire?

Cu câteva luni înainte de nunta 
propriu-zisă, pastorul împreună cu 
viitorii miri stabilesc, de comun acord, 
zilele şi locul în care se vor întâlni ca 
să discute aspectele esenţiale ale vieţii 
de familie. Deci, pregătirea premaritală 
se desfăşoară conform unui program. 
Discuţiile durează de obicei înjur de o 
oră, dar uneori pot ajunge la două sau 
chiar trei ore. Astfel, cei doi tineri au 
ocazia să discute, de faţă cu pastorul, 
despre legământul lor, şi, în acelaşi 
timp, să-şi aşeze temeliile vieţii de 
familie.

Ce subiecte se abordează?
Mai întâi de toate, doresc să men

ţionez faptul că, în cadrul acesta priel
nic, tinerii sunt ajutaţi să dea acelaşi 
sens termenilor pe care îi folosesc. 
Pastorul urmăreşte gândirea celor doi, 
în trebându-i mereu: „Ce înţelegi 
prin...?”, tocmai pentru a evita situaţia 
am intită  de sociologul Dumitru



Borcun.
Aşadar, subiectele ar fi acestea:
1. Cunoaşterea de sine, 2. Mediul 

familial, 3. Rolurile în căsnicie, 4. Co
municarea 5. Finanţele, 6. Sexualitatea. 
Să aruncăm o privire asupra acestor 
subiecte.

1. Cunoaşterea de sine
Când se discută despre cunoaşterea 

de sine, se porneşte de la premisa că, 
într-o relaţie, fiecare oferă şi primeşte 
ceva. Pentru a şti ce poţi oferi şi ce-ţi 
poate oferi partenerul, este necesar ca 
fiecare să se cunoască pe sine. Desigur, 
nimeni n-o poate face în mod absolut. 
Doar Domnul ne cunoaşte pe deplin. 
Dar principalele trăsături de caracter 
pot fi descrise şi trebuie cunoscute. De 
aceea s-a întocmit un test simplu, care 
îi ajută să se identifice cu unul dintre 
cele patru temperamente fundamentale.

Mai departe, au loc discuţii cu 
privire la calităţile şi deficienţele pe 
care le-au descoperit unul la altul de 
când sunt prieteni. De obicei, discuţia 
aceasta îi uneşte mai mult, iar ei devin 
şi mai hotărâţi să se căsătorească. Pe 
de altă parte, dacă ceea ce descoperă 
unul despre altul, la o privire mai atentă, 
nu le place, este momentul cel mai 
potrivit să o spună acum, înainte de 
Căsătorie.

2. Mediul familial
Mediul familiei îşi pune amprenta 

asupra fiecărui membru al ei. Nu este 
totuna dacă un copil creşte într-un 
mediu al competiţiei sau, dimpotrivă, 
al colaborării. Efectele vor fi diferite, 
atât pe termen scurt, cât şi pe termen

lung. Şi, fiindcă în orice familie există 
un mediu specific, este bine ca cei doi 
să-şi definească, pe de o parte, care a 
fost mediul în care au crescut, iar apoi 
care va fi mediul pe care-1 doresc în 
propria lor familie. Tot aici se stabileşte 
tipul de relaţii pe care le vor avea cu 
părinţii, cu fraţii şi cu celelalte rude. 
Tinerilor li se cere să-şi viziteze sau să 
le scrie viitorilor socri. Nu-i aşa că după 
căsătorie o fac atât de rar? Tocmai de 
aceea se caută stabilirea unor relaţii 
plăcute cu toţi membrii familiei, ca toţi 
să sprijine noua familie.

3. Rolurile în căsnicie
Rolurile în căsnicie se discută la 

cea de-a treia ocazie a consilierii. De 
obicei, când discut acest subiect cu 
viitorii soţi, îi văd zâmbind când îi 
în treb: „Care dintre voi va spăla 
geamurile?” Se privesc unul pe altul 
şi fac ochii mari! Ambii rămân surprinşi 
să constate că, pentru fiecare activitate, 
trebuie stabilit un responsabil. Chiar 
şi pentru dusul gunoiului! Acum este 
momentul să cadă de acord că viaţa în 
doi este diferită de cea de „acasă“ şi că 
orice sarcină, cât de mică, trebuie 
îndeplinită de unul dintre ei. Altfel vor 
apărea nemulţumiri şi conflicte. Or aşa 
ceva cu siguranţă că nu-şi doresc! O, 
cât de mult regretă acum unii că n-au 
făcut pregătire premaritală!

4. Comunicarea
C om unicarea  rep rez in tă  o 

problemă vitală pentru căsnicie. în timp 
ce lipsa comunicării produce conflicte 
între parteneri, existenţa ei oferă punţi 
de rezolvare a conflictelor. Dar oare se

poate spune aşa ceva şi în dreptul 
tinerilor? Fiindcă oricine îi poate 
vedea stând de vorbă între ei chiar şi 
ore în şir, fără să se plictisească. în- 
tr-adevăr, aşa este, lor le place să 
comunice. De fapt, asta se face şi în 
cadrul consilierii premaritale: tinerii 
vorbesc unul cu altul! Iar pastorul îi 
ajută să comunice uşor şi plăcut, să 
abordeze subiectele în care au opinii 
diferite şi să găsească soluţia comună. 
Apoi li se prezintă câteva cazuri 
conflictuale şi li se cere să găsească 
rezolvări la fiecare dintre ele. Făcând 
aşa, ei se pregătesc să găsească soluţii 
comune pentru propriile lor probleme.

5. Finanţele
Finanţele, ori, mai bine zis, lipsa 

lor, au ridicat dintotdeauna discuţii 
aprinse atât în societate, cât şi în familii. 
De aceea, este bine ca, de la bun 
început, să se stabilească un echilibru 
între dorinţe şi posibilităţi. Acum este 
cel mai potrivit moment să se discute 
„la rece” despre posibilităţile financiare 
care le stau la îndemână. Mai mult 
chiar, cei doi sunt încurajaţi să facă o 
plimbare prin magazine pentru a se 
familiariza cu preţurile actuale la 
diferite sortimente care până acum 
i-au preocupat mai puţin. Astfel, teoria 
se îmbină cu practica.
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6. Sexualitatea
In cea de-a  şasea ocazie de 

consiliere, se discută despre planul lui 
Dumnezeu în întemeierea familiei. 
A stfel, sexua lita tea  um ană este 
prezentată în adevărata ei lumină, 
combătându-se ideile eronate pre
zentate prin mass-media. Vrem, nu 
vrem, acesta este un subiect despre care 
vorbeşte toată lumea şi fiecare se crede 
liber să spună ce-i trece prin minte! Iar 
tinerii ascultă, fără să aibă un criteriu 
de selecţie sănătos. Cu atât mai mult, 
deci, suntem datori faţă de tinerii noştri 
în această privinţă.

7 .  Alte in fo rm a ţ i i
Deşi s-ar părea că n-ar mai fi nimic 

de spus, consilierea nu se încheie aici, 
ci se p rogram ează o în tâ ln ire  
postmaritală, în care cei doi, deja 
căsătoriţi, pot cere şi alte informaţii şi 
sfaturi de care simt că au nevoie. Astfel, 
putem spune că tinerii adventişti care 
decid să-şi unească v ieţile  în 
legământul căsătoriei au o şansă în plus 
să devină o familie fericită.

Care sunt avantajele 
pregătirii premaritale?

Sigur, nimeni nu poate garanta că 
tinerii care parcurg acest program vor 
fi scutiţi de anumite greutăţi. Nimeni 
nu poate garanta reuşita unei căsnicii 
doar pentru că s-a trecut prin programul 
de consiliere premaritală. Tot ce se 
poate spune este că, fără această 
pregătire minimă, ea nu va reuşi nici 
atât! Fiindcă, dacă fac accidente cei ce 
au învăţat să conducă o maşină, cu cât 
mai mult vor face accidente grave cei 
care se urcă la volan fără nici o 
pregătire! Pe de altă parte, pregătirea 
premaritală îi oferă tinerei familii un 
ajutor pe termen lung; din moment ce 
bazele căsn ic ie i au fost aşezate 
împreună cu păstorul sufletesc, de ce 
nu s-ar solicita ajutorul lui şi atunci 
când apar probleme pe parcursul vieţii 
de familie?

Aminteam la început despre Liana, 
tânăra care şi-ar dori să se recăsă
torească cu fostul partener. Ce bine

dacă i-ar mai fi partener! Fiindcă acum 
situaţia este complicată şi de divorţul 
care a fost deja pronunţat. Acum sunt 
prinşi în propria lor greşeală şi nu-i 
deloc uşor să treacă peste ea. De aceea, 
pare mai uşor să rămână separaţi. Cât 
de adevărată este declaraţia pe care o 
face Dumnezeu: „Eu urăsc despărţirea 
în căsătorie” (Mal. 2,16)!

Ce-şi doresc tinerii?
La nuntă, cei mai mulţi dintre 

nuntaşi li se adresează cu următoarele 
cuvinte: „Să vă dea Domnul tot ce vă 
doriţi!” Dar, de fapt, ce-şi doresc 
tinerii? Să fie fericiţi împreună! Toate 
celelalte dorinţe se subordonează 
acesteia. Şi atunci, dacă prin pregătirea 
premaritală se poate realiza ceva ce 
duce la fericire, să fie privită ca o 
obligaţie neplăcută?

Fie şi aşa! Important e să se facă.

Cine ştie dacă nu se va repeta şi azi 
minunea petrecută cu Naaman? Ce-şi 
dorea el? Să fie vindecat. Când, însă, i 
s-a cerut să se scalde de şapte ori în 
Iordan, s-a mâniat. Şansa lui a fost că 
avea slujitori care-1 iubeau şi care i-au 
spus: „Dacă proorocul ţi-ar fi cerut un 
lucru greu, nu l-ai fi făcut?” (2 împ. 
5,13) După ce s-a cufundat în Iordan, 
Naaman s-a vindecat. Şi n-a fost greu.

La fel le spun şi eu celor tineri, ca 
un slujitor umil: „Dacă vi s-ar cere ceva 
greu, ca să fiţi fericiţi, n-aţi face?” 
Cereţi informaţii suplimentare de la 
pastorul vostru şi de la cei care au 
parcurs deja cursul de pregătire  
premaritală.

Paul Csavdari este pastor şi direc
tor pentru Viaţa de familie, în Conferinţa 
Transilvania de Sud.



o  
—1

"i—i

1

T>1

D
--i

«1

0
^-1

1

" 1
->1

71T

^ i

SFATURI PENTRU MAME

110 ovontaje ale alăptării |

Alăptarea va fi modul exclusiv de 
alimentaţie a sugarului pe parcursul 
primelor 4-6 luni de viaţă.

Laptele matem este alimentul ideal 
pentru sugar. El are o serie de avantaje 
pe care nici una dintre alternativele sale 
nu le reuneşte:

1. Este perfect adaptat necesităţilor 
nutritive ale sugarului. Laptele fiecărei 
specii este adaptat necesităţilor puilor 
speciei respective. Există diferenţe 
foarte importante între compoziţia 
laptelui diferitelor specii.

2. Previne apariţia anemiei feriprive 
(prin lipsă de fier) datorită faptului că 
fierul pe care îl conţine se absoarbe 
foarte bine.

3. Conţine imunoglobuline umane 
(anticorpi) şi lizozim, care îl face un 
excelent mijloc de protecţie antiinfec- 
ţioasă a sugarului, al cărui sistem imu- 
nitar este încă insuficient dezvoltat.

4. Conţine lactoferină, o substanţă 
care blochează fixarea E. coli de celulele 
mucoasei intestinale, preve-nind astfel 
una din cele mai de temut forme de 
diaree la sugar.

5. Este ieftin şi mereu proaspăt.
i 6. Este comod - nu necesită efort de 
preparare, de încălzire etc.

7. Este accesibil oricui - 99% dintre 
femei pot alăpta, dacă doresc cu ade
vărat.

8. Este un aliment steril, datorită 
faptului că nu vine aproape deloc în 
contact cu mediul ambiant.

9. Deşi conţine mult colesterol (ne
cesar de altfel pentru dezvoltarea cre
ierului, care continuă până la 2 ani), 
datorită absenţei expunerii la mediul 
ambiant, acesta nu se oxidează, spre 
deosebire de colesterolul din laptele de 
vacă sau din formulele comerciale de 
lapte pentru sugari, care este oxidat. 
Colesterolul oxidat induce declanşarea 
procesului de ateroscleroză încă de la 
vârste foarte fragede.

10. Copiii alăptaţi la sân se dezvoltă 
în general mai bine emoţional şi 
intelectual decât copiii alimentaţi arti
ficial sau cu lapte de vacă.

In numărul viitor veţi afla bene
ficiile alăptării pentru mamă.

Reţeta lunii

Va cană urau 
Va cană orez 
Va cană arpacaş  
Va cană secară  

(sau altă cereală)
3 căni apă 
putină sare
1 banană
8 linguri nucă măcinată

Se înmoaie timp de 12 ore cerealele spălate 
în apă, apoi se fierb la foc mic cca 1 oră. Grâul 
şi arpacaşul se pot adăuga fără a fi înmuiate, în 
ultima jum ătate de oră, întrucât fierb mai 
repede.

Se curăţă banana şi se mixează cu nuca 
măcinată, obţinându-se o cremă. Se amestecă 
cu cerealele fierte.

Se servesc la micul dejun, calde, împreună 
cu fructe.

! V A LO A R E N U TR ITIV A /PO R ŢIE :
Calorii 215
Proteine 7,75 g (11% din totalul caloriilor)
Grăsimi 10,1 g (31%)
Glucide 42,75 g (58%)
Colesterol 0 mg (dacă se consumă fără lapte)

Ca variaţie, se  pot 
folosi stafide, 
curmale sau miere  
pentru î n d u l c i r e a ^  
cerealelor. Se poate  
servi si cu lapte

Fibre vegetale 6 g degresat bine fiert.

că sufăr d e . HIPERTENSIUNE ARTEREMA
1. Fiţi conştient de faptul că hipertensiunea arterială este periculoasă pentru sănătatea 

dv., fiind cauza multor boli debilitante şi invalidante - accidentul vascular cerebral, insuficienţă 
cardiacă congestivă, infarctul miocardic, ateroscleroza, boli renale etc.

2. Valorile optime ale tensiunii arteriale nu trebuie să depăşească 120/80 mm Hg în 
repaus; valori de până la 140/90 mm Hg sunt acceptabile (chiar dacă riscul de îmbolnăvire 
creşte deja la aceste valori), iar cele peste 140/90 mm Hg sunt patologice şi obligă la măsuri 
de corectare.

3. Majoritatea (80%) persoanelor cu hipertensiune arterială POT să obţină readucerea 
valorilor tensiunii la normal prin mijloace nemedicamentoase, prin schimbări în stilul de 
viaţă.

4. Schimbările în modul de viaţă reprezintă cea mai bună şi mai sigură abordare pentru 
reducerea tensiunii arteriale.

5. Verificati-vă valorile tensiunii arteriale regulat, cel puţin o dată pe lună.
In numărul viitor, veţi afla 10 lucruri accesibile pe care le puteţi lace 

pentru a vâ readuce la normal valorile tensiunii artenale.

Ne-aţi întrebat 77: 
vă răspundem

î. Copiii şi adolescenţii au necesităţi 
nutritive crescute. Este potrivit oare să 
nu se includă carnea în alimentaţia lor?

R. Carnea este eronat considerată ca 
indispensabilă pentru creştere. Sugarul se 
dezvoltă şi creşte foarte bine pe parcursul 
primelor 6 luni numai cu lapte matern; 
acelaşi lucru este valabil şi pentru  
următoarele 3 luni, în care alimentele cu 
care se face diversificarea sunt de origine 
vegetală (cei care susţin folosirea cărnii, în 
general recomandă introducerea ei după 9 
luni). Aceasta înseamnă că majoritatea 
sugarilor sunt vegetarieni în perioada în 
care necesităţile lor nutritive sunt cele mai 
crescute (sugarul creşte cu 200 g/săptămână 
în primele 3 luni şi numai cu 60 g/săptămână 
după 1 an). Oare nu este rezonabil să 
considerăm că o dietă vegetariană îi poate 
satisface cerinţele nutritive şi după aceea ?

Iată şi câteva argumente cu autoritate 
academică: _

• „Dietele vegetariene, planificate cu 

 ^ _________________

atenţie, sunt adecvate din punct de vedere 
nutritiv pentru sugari şi copii. Sugarii total 
vegetarieni nealăptaţi la sân vor fi hrăniţi 
cu formule comerciale pe bază de lapte de 
soia îmbogăţite cu fier, în primii doi ani de 
viaţă. După 2 ani, dieta vegetariană poate 
satisface toate necesităţile nutritive ale 
copilului în creştere. ” - „Alimentaţia 
sugarului sănătos născut la term en”, 
Declaraţie a Grupului Reunit al „Canadian 
Pediatric Society”, „ D ie te tic ia n s  of Canada” 
şi „Health Canada” avizată de Ministerul 
Sănătăţii din Canada, 1998.

• „Dietele exclusiv vegetale furnizează 
toate substanţele nutritive atunci când 
alimentele sunt alese din clase diferite. ” - 
„Nelson Textbook of Pediatrics”, W. B. 
Saunders, 15,h Edition, 1996.

Vă încurajăm să ne scrieţi pentru a pune 
întrebări sau pentru a face comentarii şi 
sugestii pe marginea celor prezentate în 
această pagină de sănătate.

Dr. Gily lonescu. directorul departamentului 
Sănătate şi temperanţă. la Uniune
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Televiziunea naţională a oferit o m ărturie pozitivă, fără dezbateri 
contradictorii, cu privire la principiile de credinţă ale Bisericii Adventiste, în 
cadrul unui film artistic prezentat la TVR 2, pe data de 14 octombrie 1998, 
intitulat „Inimă de copil44.

Filmul prezintă durerea părinţilor care doresc copii şi primesc groaznicul 
verdict că naşterea va aduce pe lume copii fără şanse de supravieţuire. Două 
familii din locuri diferite trăiesc această dramă. Niciodată nu s-ar fi întâlnit, dacă 
un medic nu ar fi sugerat un transplant de inimă pentru unul dintre copiii cu 
disfuncţii cardiace grave. Medicul a recomandat renumitul spital din Loma 
Linda. Intre timp, s-a găsit şi un donator: copilul celeilalte familii, care murise 
imediat după naştere.

După transplantul reuşit, realizat de bine cunoscutul chirurg adventist Leonard 
Bailey, cele două familii au stabilit o întâlnire emoţinantă. Mama care a primit 
inima pentru micuţul ei a dorit să-l cunoască pe binefăcător, iar mama care a luat 
decizia să salveze o viaţă s-a bucurat să audă inima pruncului ei bătând într-un 
alt piept.

Deşi în film nu s-a amintit niciodată cuvântul „adventist44, multe indicii au 
arătat că la Loma Linda se întâmplă ceva special. Mai întâi, discuţiile purtate 
între diferite personaje aminteau des despre încrederea în Dumnezeu - singurul 
care poate interveni. Apoi descrierea spitalului, modul în care personalul de la 
Loma Linda punea accentul pe relaţie şi pe credinţă, rugăciunea fierbinte a 
colectivului, totul arăta către o puternică mărturie despre principiile de sănătate 
ale Bisericii Adventiste.

Roland Paraschiv, pastor - Constanţa

0  m e m b r ă  a  c o rp u lu i  d id ac t ic  d e  la  Coleg iu l  O a k w o o d  
c o n d u c e  Asociaţia Americana de Sânâtate Publica

Membrii Asociaţiei Americane de 
Sănătate Publică (APHA) au ales-o 
recent pe Carol Easley Allen, şefa 
departamentului de îngrijire medicală 
de la Colegiul Oakwood, în calitate de 
preşedinte, urmând ca ea să preia 
această funcţie. Alegerea reprezintă un 
angajament voluntar pentru a conduce, 
timp de trei ani, cea mai mare asociaţie 
de sănătate publică din lume.

APHA are 32.000 membri, repre
zentând 50 discipline în domeniul 
sănătăţii, şi încă 20.000 de membri

afilia ţi , la n ivel sta ta l şi local. 
Organizaţia supraveghează şi eva
luează m ediul social, po litic  şi 
ştiinţific al sănătăţii publice, având 
principii solide şi o activitate eficientă 
în domeniul sănătăţii publice.

APHA reprezin tă  interesele  
membrilor ei în Congresul american şi 
în organele legislative statale, în agenţii 
şi prin funcţii executive la nivel fe
deral, statal şi local.

A dventist Review, 
24 decembrie 1998

Puteţi să le îm părtăşiţi experienţe spirituale deosebite ascultătorilor 
postului de radio Vocea Speranţei. Modul în care Dumnezeu îi transformă 
pe oameni emoţionează şi pătrunde inimile ascultătorilor postului de radio 
Vocea Speranţei. RVS difuzează experienţele speciale, memorabile, iar dv. 
puteţi contribui la această lucrare împărtăşind experienţa dv.

Contactaţi pe Lavinia Ştefan, de la RVS, la numerele de telefon 2114938 
şi 2109560 sau prin corespondenţă, pe adresa: Radio Vocea Speranţei, C. P. 

34-1, Bucureşti, cod 70350.
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După ce aţi închis revista...

W . ’ '
_

Probabil c ă ‘forma grafică înnoită a Curierului 
Adventist v-a făcut să-l păstraţi în ceva mai
mult. Puteţi să ne împărtăşiţi primele impresii?
V-a fost mai uşor să-l citiţi? Dar ŝăţ găsiţi fee a c e  vă 
interesează?  ̂ C <

■ V • ’ V ' • "  % ■* •

Să recapitulăm, în câteva rânduri, ceea ce constituie
j  '

substanţa acestui număr şi motivul alegerii făcute.
La fiecare început de an, masa rotundă cu preşedinţii 
conferinţelor a ajuns b obişnuinţă. V-aţi regăsit, în

•V I

vreun fel, în rapomri conferinţei dv.? Chiar dâcă nu, 
şi aveţi ceva semnificativ de adăugat, pagina de  ̂
scrisori vă aşjbedptă»* r

Nu se poate ca ai% plul despre eliberarea de sub
• W  * V wstăpânirea demonică'să nu vă fi atras atentia. du un ' 

timp în urmă, din fl citit lih asemenea articol ddj 
din curiozitate.' Daf, din ce în jce ttiffi d e s r j  dfl(a

1 f  i f f ţ *r ■ «
lărgirea lucrării misionare, pastorii ^ixomunitătUe
sunt în siiuatiâ să slujească uno/viain!?'al

1 J  l U T '  Z J

demonilor. Cum să recunoaştem
ameninţătoare? Cum j J  conduce
cu forţele^ satanice?. Am preluaLcfces
revista M in% y cu Operanta că as '

' îşi vor găsi răspunsul.
| | ş  ; f e l  . > • ? / /

Nu este-aşa că ati citit pe nerăs
ne nd i n i /  

u s u i i i L U i i i z l z  j j a r i f  

u u i i l u i L  *

r
%




