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CĂTRE CITITORI:
Pagina pentru scrisori este un spaţiu de 

dialog în care să puteţi comunica sugestii, 
reacţii la articolele publicate, preferinţe 
pentru anumite subiecte sau abordarea 
unor probleme pe care le socotiţi 
importante. Ne cerem scuze dacă, din 
motive de spaţiu, vom reformula unele 
scrisori mai lungi.

De asemenea, p rim im  cu plăcere 
manuscrise nesolicitate. Sunt bine venite 
informaţii şi iniţiative din viaţa 
comunităţilor. Apreciem articole care 
tratează aspecte legate de experienţa 
personala şi puncte de vedere asupra 
problemelor majore care ne confruntă.

um ina  aceas ta  era  ad ev ăra ta  L um ină , care  
luminează pe orice om, venind în lume (loan 
1,9). Lumea şi-a avut marii ei învăţători, bărbaţi 

cu o in te ligen ţă  uriaşă şi cu o m inunată  putere de 
observaţie, oameni ale căror cuvinte au stimulat cercetarea 
şi au scos la iveală domenii vaste de cunoaştere; şi aceşti 
bărbaţi au fost onoraţi ca fiind conducătorii şi binefăcătorii 
neamului lor. Dar aici este Unul mai presus de ei. „Tuturor 
celor ce L-au primit... le-a dat dreptul să se facă copii ai 

lui D u m n e z e u .” „N im en i n-a  v ăzu t v reo d a tă  pe 
Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, 

Acela L-a făcut cunoscut” (loan 1,12.18). Putem să 
urmărim şirul marilor învăţaţi ai lumii până acolo unde 
se întind rapoartele omeneşti. Dar Lumina a fost înainte de 
ei. După cum luna şi stelele sistemului solar strălucesc 
prin lumina reflectată de la soare, tot astfel, în măsura în 
care învăţătura lor e adevărată, cugetătorii cei mari ai lumii 
reflectă razele Soarelui dreptăţii. Fiecare perlă a cugetării, 
fiecare scânteiere a inteligenţei sunt de la Lumina lumii.
/V

In zilele noastre, auzim mult despre educaţie, dar adevărata 
educaţie superioară este dată de Acela „în care sunt ascun
se toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei”. „In El era 
viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor” (Col. 2,3; loan 1,4). 
„Cine Mă urmează pe Mine”, a zis Isus, „nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii” (loan 8,12).

Hristos, Lumina lumii, ed. 1997, pag. 390, 391
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ACEI QĂNITI
NE VJNDECâ

Adrian Bocăneanu

H
erodot relatează că babilonienii aveau foarte 
puţini doctori. Bolnavii erau trataţi după 
înţelepciunea poporului. Atunci când cineva se 

îmbolnăvea, era dus în piaţa cetăţii. Trecătorii care 
suferiseră de aceeaşi boală sau cei care văzuseră cum se 
tratează boala îi dădeau sfaturi cu privire la metoda de 
vindecare. Era interzis să treci pe lângă o asemenea 
persoană fără să o întrebi care-i este suferinţa şi fără să-i faci 
o recomandare, în cazul că aveai vreuna.

Dimpotrivă, în Egiptul secolului al cincilea Î.Hr. erau 
foarte mulţi doctori. Medicina era în mâinile specialiş
tilor, fiecare ocupându-se de o anumită parte a corpului. 
Erau experţi în boli de ochi, de inimă etc. Herodot preci
zează că nimeni nu era pregătit ca generalist.

Aplicaţia pe care o am în minte este în domeniul 
îngrijirii şi vindecării sufleteşti. Modelul babilonian mă 
atrage mai mult decât cel egiptean. De ce? Pentru că, în 
interiorul şi mai ales în exteriorul bisericii, sunt mai mulţi 
oameni în suferinţa sufletească decât poate să îngrijească 
un singur om, adică pastorul sau prezbiterul. Al doilea 
motiv este că Dumnezeu a aşezat darurile încurajării, sfă
tuiţii şi mângâierii în trusa mai multor membri ai biseri
cii, nu doar în cea a pastorului. Iar al treilea motiv, poate 
mai important decât primele, este că biserica în care 
credincioşii se susţin şi se ajută între ei creşte şi se matu
rizează mai bine decât cea în care se pretinde ca suferinzii 
să fie îngrijiţi numai de specialist. O asemenea biserică 
reprezintă mult mai bine caracterul Domnului Hristos.

Apăsaţi de griji şi de poveri personale, avem înclina
ţia să ne izolăm de plângerile şi suferinţele altora. Spu
nem că venim la adunare, dar de fapt nu vrem să venim 
destul de aproape de nimeni şi adunarea nu se realizează. 
Vorbim de comunitate, dar de fapt nu punem nimic în co
mun. Tendinţa pe care am observat-o în ultima vreme în 
unele locuri, de a institui reguli de nevorbire în adunare, 
chiar şi în pauze, deşi venită din motive corecte în sine, 
convine pornirii fireşti spre izolare şi dă un argument bun 
egoismului cu care vrem să ne protejăm de suferinţa 
celorlalţi.

„Purtaţi-vă sarcinile unii altora”
„Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel 

legea lui Hristos” (Gal. 6,2). Pentru adventişti, atât de 
atenţi cu privire la lege, aceste cuvinte trebuie să aibă o 
însemnătate foarte serioasă. Care este „legea lui Hristos” 
la care se referă Pavel aici? „Pentru că Eu v-am dat o 
pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu” (Ioan 13,15). 
„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum 
v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (vers.

34). Viaţa bisericilor adventiste trebuie să fie tot atât de 
mult un exemplu de împlinire a acestei legi a lui Hristos 
pe cât este şi de împlinire a legii Sabatului. Luther 
spunea că, în biserică, membrii caută să se dăruiască pe 
sine „ca un Hristos pentru aproapele său”.

Cum să mobilizăm biserica la acţiune? Primul pas este 
cultivarea unei mentalităţi a slujirii reciproce. Aproape în 
fiecare comunitate sunt persoane care îndeplinesc o 
lucrare admirabilă, fără să fie cunoscute şi promovate. 
Vizitându-i pe membri, pastorul află întâmplător despre 
cât de binefăcătoare a fost vizita unui alt credincios. 
Istorisiri mişcătoare sunt rostite şi uitate. De ce nu le-am 
transforma în ilustraţii de predici, punct de plecare al 
unei discuţii cu diaconii sau prilej al unui serviciu de 
recunoştinţă? O inimă sensibilă la ceea ce se petrece 
valoros şi nobil în comunitate oferă aceste exemple care 
încep să modeleze o atitudine a slujirii reciproce.

Un pastor a amintit în predică despre o soră, 
deprimată după o lungă convalescenţă, care şi-a recăpătat 
curajul şi speranţa după ce a fost vizitată de o prietenă 
din grupa ei. Mişcată de sprijinul primit, ea s-a hotărât să 
înceapă să lucreze la rândul ei pentru suferinzi şi 
persoane din spital. Pastorul a întrebat: „Sunt persoane 
care ar dori să i se alăture?” Răspunsul a fost uimitor. 
Comunitatea avea resurse deosebite de slujire, din care 
doar puţine fuseseră valorificate. Misiunea a început, în 
paralel cu formarea şi instruirea. Pe măsură ce lucrarea 
avansa, cei care se oferiseră erau selectaţi. în flecare 
adunare sunt persoane sensibile, iubitoare, calde, cu 
încredere în Dumnezeu şi în oameni, energice şi altruiste. 
Oamenii se simt mai bine în prezenţa lor. Pastorul nu are 
decât să recunoască aceste daruri. Procesul de formare îi 
va îndepărta însă pe cei care vor doar prestigiul, dar nu au 
dispoziţia de a învăţa, de a se lăsa transformaţi, ca şi pe 
cei care poartă vorbe dintr-un loc în altul, distrugând 
încrederea celor pe care doresc să-i ajute. Cu puţină 
imaginaţie şi pregătire, resurse simple, adaptate nivelului 
participanţilor, orientate spre nevoile practice, vor ridica 
treptat eficienţa lucrării şi-i vor lărgi cercul de influenţă.

Cei care au fost loviţi în propria viaţă - au 
supravieţuit unui grav accident, au pierdut prin cancer un 
membru al familiei, au fost respinşi de familie când L-au 
primit pe Hristos, au luptat cu depresii sau au revenit în 
biserică după experienţe dureroase - au un potenţial 
extraordinar. De multe ori ei nu-şi dau seama, până ce nu 
sunt încurajaţi, ce tezaur de experienţe şi credinţă au de 
împărtăşit altora care trec prin încercări asemănătoare. 
Henri Nouwen îi numeşte „acei răniţi care ne vindecă”.
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Cea mai mare speranţă - Curierul 
Adventist să apară la timp

Noua apariţie a Curierului Adventist 
este un motiv de bucurie şi de speranţă 
pentru mine.

Mă bucur pentru echilibrul demer
sului grafic (nici demodat, nici îndrăz
neţ), pentru stilul serios şi totuşi lumi
nos al articolelor, pentru varietatea te
matică. îmi face plăcere să constat că 
revista oficială a bisericii din România 
nu mai este o colecţie de articole tra
duse, că autori şi personaje autohtone 
prind viaţă în paginile Curierului.

Cred că toţi cititorii se bucură de 
calitatea hârtiei, care este un semn de 
preţuire, de respect faţă de cei ce 
cumpără revista.

Simţământul meu este că, totuşi, 
C urieru l A d ve n tis t nu a înceta t 
căutarea acelei identităţi inconfun- 
dabile, care să reprezinte viaţa unei 
biserici adventiste aflate în procesul 
unor transformări evidente. De aceea, 
sper să găsesc, în paginile numerelor 
urm ătoare, mai m ulte reporta je , 
dezbateri, ş tiri calde. N iciodată  
biserica noastră nu a trăit efervescenţa 
atâtor evenimente notabile. Ar fi oare 
prea greu sau prea mult ca angajarea 
unui fotoreporter să aducă mai aproape

de ochiul nostru şi de inima noastră 
chipuri şi locuri despre care doar am 
auzit?

Dezbaterea unor subiecte sociale, 
etice sau teologice, într-un cadru com
petent, ne-ar oferi poate mai multă 
certitud ine că „Isus H ristos este 
Acelaşi ieri, azi şi în veci” (Evrei 13,8).

Aş dori să ştiu mai mult din viaţa 
diasporei adventiste româneşti. Mai 
ales din cele bune.

Publicarea lunară a unui articol 
scris de Ellen White pentru revistele 
bisericii din timpul dânsei ar constitui 
pentru mine îm plin irea nevoii de 
„hrană tare la tim pul p o tr iv it” . 
T raduceri din franceză, germană, 
spaniolă ar întregi imaginea valorilor 
adventiste contemporane.

Ce fac exploratorii, companionii, 
tinerii misionari români din Africa sau 
America? Apoi cred că ar fi cel puţin 
interesant ce se întâmplă cu fraţii noştri 
din zonele lovite de calamităţi sau de 
războaie.

însă cea mai mare speranţă a mea 
este ca revista, pe care o iubesc oricum, 
să apară la timp, cu regularitate. Pâinea 
ca ldă e pâine caldă . M ă rog ca 
Dumnezeu să binecuvânteze acest nou 
început pentru care mă bucur şi sper.

Daniel Nae, pastor. Bucureşti
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D
eseori, în cercetările noastre 
de suflet, în faţa provocă
rilor, a neîmplinirilor, ne 

adresăm lui Dumnezeu, rugându-L: 
„Doamne, arată-mi care este cea mai 
mare nevoie a mea!”

Şi de atâtea ori am auzit răspun
sul cerului, vocea lui Dumnezeu 
spunându-ne: „Tu ai nevoie de pu
tere”. Puterea de a sta de partea lui 
Dumnezeu şi a adevărului Său; pute
rea de a fi deosebiţi de lume; puterea 
de a birui păcatul şi a trăi în neprihă
nire; puterea de a fi martori eficienţi.

Prietene, ai nevoie de putere pen
tru a te putea păstra curat în mijlocul 
unei lumi corupte şi imorale. E nevo
ie de putere enormă pentru a nu apă
sa pe un buton, ca să nu cobori în 
lumea infernului, a groazei, a 
degradării şi imoralităţii.

Ai nevoie de putere să părăseşti 
dezinteresul şi comoditatea pentru a 
veni la întâlnirea cu Dumnezeu în 
fiecare Sabat şi la fiecare altar.

Ai nevoie de putere pentru a stu
dia Cuvântul. E mult mai uşor să des
chizi un ziar, o revistă, un roman, să 
priveşti la un ecran decât să te 
hrăneşti din Cartea vieţii.

E nevoie de putere ca să-ţi păs
trezi pacea şi liniştea în cămin. Aici 
este, de fapt, proba adevăratei puteri, 
aici fără martori străini - să fii amabil, 
plăcut, iubitor.

Făgăduinţa din Fapte 1,8 este 
vestea cea bună a lui Dumnezeu 
pentru toate aceste nevoi.

Da! Pentru fiecare slăbiciune a fi
rii care ne apasă, pentru fiecare căde
re şi înfrângere care ne opreşte înain
tarea, pentru fiecare neîmplinire, 
pentru fiecare nerostire de adevăr 
mântuitor pentru semeni, răsună 
făgăduinţa lui Dumnezeu: „Voi veţi 
primi o putere”.

Biserica lui Dumnezeu de astăzi 
are nevoie de această putere. Avem 
destule cunoştinţe teoretice şi teolo
gice, dar ne lipseşte puterea. Diavo
lul este cel mai mare teolog, dar 
aceasta nu l-a împiedicat să devină 
cel mai mare vrăjmaş al lui 
Dumnezeu.

Nu vreau să spun că nu e bună 
cunoştinţa. Avem nevoie de multă 
cunoaştere, dar aceasta nu este sufi
cientă. Cunoştinţa este lemnul aşezat 
în sobă, dar focul este esenţial pentru

„Voi veţi primi

o putere"
Gheorghe Modoran

a aprinde cunoştinţele noastre.
Cea mai mare nevoie a noastră 

este de prezenţa focului Duhului 
Sfânt al lui Dumnezeu pentru a in
cendia viaţa noastră, pentru a ne 
umple inimile cu putere de sus.

Prea adesea am văzut Evanghelia 
ca având un singur centru. Aş dori să 
descoperim Evanghelia ca având do
uă adevăruri centrale:

1. Sângele Domnului Hristos ne 
curăţă de orice păcat. Aceasta adu
ce rezolvarea problemei păcatului - 
iertarea. Este un adevăr puternic 
subliniat în Evanghelie. Prin sânge
le Lui avem curăţirea, iertarea păca
tului. Dar acesta nu este singurul 
adevăr.

2. „Voi veţi primi o putere” - pu 
terea Duhului Sfânt al lui Dumne
zeu, puterea de a nu mai păcătui - 
sfinţirea.

Iertarea şi sfinţirea nu prea au 
avut loc împreună în viaţa noastră. 
Ne-a interesat mai mult iertarea şi 
mai puţin sfinţirea. însă ele merg 
doar împreună.

Biserica lui Hristos a privit une
ori atât de intens dealul Golgotei, 
încât a pierdut din vedere însemnă
tatea Cincizecimii.

Da! Evanghelia are două culmi, 
două vârfuri: culmea Golgotei, 
Muntele Calvarului - cu mesajul 
iertării păcatului prin sângele jertfei 
şi Muntele Măslinilor - cu mesajul 
biruinţei asupra păcatului, prin 
Duhul Sfânt.

Calvarul şi Muntele Măslinilor 
îşi trimit împreună, spre noi, mesajul 
iertării şi al biruinţei. Este adevărat, 
înainte de slavă este o cruce, înainte 
de glorie este o coroană de spini.
Dar, pe drumul crucii, ajungem la 
slavă doar trecând prin Muntele 
Măslinilor cu mesajul lui de putere.

Ioan Botezătorul pune alături

două declaraţii despre Hristos: „Iată 
Mielul”, iată Paştele, iată Calvarul 
(Ioan 1,29) şi „Am văzut Duhul 
[Sfânt] pogorându-Se din cer... peste 
El” (Ioan 1,32). Lucrarea Domnului 
Hristos a fost strâns împletită cu 
sânge şi foc.

în vechime, de trei ori pe an, toţi 
bărbaţii lui Israel trebuia să participe 
la cele trei mari sărbători: Paştele, 
Cincizecimea şi Sărbătoarea 
Roadelor (Secerişul). Şi prezenţa lor 
la aceste sărbători anuale, în ordinea 
amintită, transmite spre noi un 
puternic mesaj.

Suntem invitaţi mai întâi la 
sărbătoarea Paştelui, la sărbătoarea 
Golgotei, unde Mielul Pascal,
Mielul înjunghiat este gata să sufle 
putere peste noi la sărbătoarea 
Cincizecimii. Aici viaţa noastră este 
umplută cu putere, pentru a putea 
participa apoi la sărbătoarea 
roadelor, a secerişului.

Da! De la Paşte la Seceriş nu se 
poate ajunge decât trecând pe la 
Cincizecime.

în cartea Faptele Apostolilor, 
plină de experienţe ale prezenţei şi 
călăuzirii Duhului Sfânt, găsim o 
întrebare: „Aţi primit voi Duhul 
Sfânt când aţi crezut?” (19,2). Ei 
primiseră un botez al pocăinţei, al 
Calvarului, dar era nevoie şi de un 
botez al puterii, al Cincizecimii. Şi 
doar de aici, de la Cincizecime, 
putem merge cu bucurie la 
sărbătoarea roadelor. Doar de pe 
Muntele Măslinilor avem siguranţa 
înălţării noastre la cer, pentru că 
Muntele Măslinilor a fost Muntele 
înălţării Domnului Hristos.

Dumnezeu te invită mai întâi la 
Golgota. Vino la cruce. De aici, şi 
numai de aici, începe drumul spre 
slavă. Dar vino mai departe. 
Urmează-L pe Isus pe Muntele 
Măslinilor.

Tu ai nevoie de putere. Tu vei 
primi o putere. Tu trebuie să devii un 
biruitor. Nu trebuie să trăieşti mai 
departe ca un înfrânt.

Şi apoi vino, vino la bucuria, la 
sărbătoarea roadelor - roade care vor 
fi strânse în împărăţia slavei.

Gheorghe Modoran este directorul 

Departamentului Educaţie, la Uniune.



Cum a fost să vă treziţi azi 
dimineaţă şi să constataţi că sunteţi 
conducătorul bisericii din lumea 
întreagă?

Am fost uluit. Evident, este ceva 
cu totul neaşteptat.

în ultimele două săptămâni, am 
fost plecat de la Conferinţa Generală 
şi, ştiind că urma să aibă loc o schim
bare aici, am reflectat, mi-am pus în
trebări, m-am rugat şi mi-am cercetat 
sufletul. M-am rugat mult, dar n-am 
întâlnit nici un profet pe drum. Nu a 
fost nici un Samuel, care să-mi 
spună: „Iată calea; aceasta este”.
Cred că, în sensul acesta, Dumnezeu 
nu m-a ajutat prea mult; dar într-un 
alt mod, cred că Dumnezeu îmi 
spunea: „Am o organizaţie bună.
Sunt prezent acolo prin Duhul Sfânt. 
Sunt acolo cu comitetul; lasă-1 să-şi 
facă lucrarea şi vei vedea cum merg 
lucrurile”. Şi aşa s-a întâmplat.

Să vorbim despre Jan Paulsen, 
dacă nu vă supăraţi. Cum v-aţi 
descrie?

Nu sunt o persoană foarte compli
cată. Cred că sunt o persoană deschi
să. Pentru mine contează foarte mult 
să existe pace şi o atmosferă de tole
ranţă şi de bunăvoinţă. Cred că, în 
împrejurările date, este mai impor
tant să demonstrăm bunătate decât să 
demonstrăm că avem dreptate. Pentru 
mine, aceste lucruri au o mare valoare.

Vorbiţi-ne despre copilăria dv.
Am crescut într-un cămin adven-

„Cred că sunt 
o persoană deschisă” 
pastorul Jan Paulsen

William Johnsson, redactorul revistei Adventist Review,

de vorbă cu noul preşedinte 
al Conferinţei Generale

Interviul de mai jos a fost luat marţi dimineaţă, 
2 martie, la 12 ore după alegerea pastorului Paulsen.

tist. Un cămin adventist minunat. 
Minunat.

Tatăl dv. a fost pastor?
Nu, nu a fost pastor. Căminul în 

care am crescut a fost foarte modest. 
Tatăl meu era cizmar, repara încălţă
minte. Nu am crescut chiar în sărăcie, 
dar familia noastră a fost foarte 
modestă.

în  Norvegia?
în Norvegia, în nordul Norvegiei. 

Tatăl meu şi mama mea erau credin
cioşi admirabili. Azi dimineaţă de
vreme, când i-am spus mamei ce s-a 
întâmplat, ea a început să plângă, dar 
a spus: „Domnul o să-ţi dea putere. 
Domnul te va ajuta”. Aceasta este, 
desigur, şi convingerea mea.

Tatăl dv. trăieşte?
El a murit acum 12 sau 13 ani.
Ce aţi putea să ne spuneţi despre 

familia dv.?
Soţia mea îmi este un ajutor 

deosebit. Ea are darul de a-mi spune 
adevărul fără nici o reţinere. Avem 
trei copii. Cel mai mare este o fiică; 
este căsătorită şi locuieşte în Anglia. 
Ea predă cursuri de îngrijirea 
medicală a copiilor, la universitatea 
din Londra. Apoi avem doi fii. Cel 
mai mare locuieşte şi lucrează la 
Oslo, iar cel mai tânăr este în Haiti, 
unde lucrează pentru ADR A.

Cred că sunteţi al doilea preşe
dinte din afa ra  Americii de Nord. 
Prim ul a fost fratele C. H. W atson, 
în anii 1930, care era australian. 

_______________ ^ _______________

Dv. sunteţi primul european.
Da.
Ce semnificaţie are lucrul 

acesta?
Nu văd nici o semnificaţie 

deosebită în lucrul acesta. Biserica 
noastră este o colectivitate prezentă 
în foarte multe ţări, iar peste 90% 
dintre membrii noştri sunt în afara 
Americii de Nord. Alegerea unui 
preşedinte care vine din altă parte a 
lumii decât America de Nord este, 
cred eu, un pas absolut normal.

Cred că aţi lucrat în ţări străine. 
Vorbiţi-ne puţin despre aceasta.

Mi-am început activitatea în 
Norvegia, ca pastor. Dar, când aveam
27 de ani, eu şi tânăra mea familie 
am fost chemaţi în Ghana. Am predat 
Biblia la colegiul nostru pentru 
formarea profesorilor, de la Bekwai. 
Apoi am fost invitaţi să mergem la 
colegiul adventist din Nigeria, 
primul colegiu înfiinţat pentru 
africanii din regiunea sub-sahariană.

Cei şase ani în Africa de Vest au 
fost, într-adevăr, minunaţi. Am putut 
să înţeleg în mod clar atât diversita
tea culturală a bisericii, cât şi modul 
extraordinar în care .lucrează Dumne
zeu în împrejurări diferite. Lucrarea 
care mi s-a încredinţat acolo a fost 
diferită - mai întâi am predat teolo
gia, apoi am lucrat ca preşedinte al 
colegiului.

Suntem o biserică neobişnuită, 
remarcabilă - mondială şi diversă.
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Dar şi menţinerea laolaltă a acestei 
biserici este o misiune enormă.
Cum menţinem familia mondială a 
Bisericii Adventiste?

Pentru ca marea noastră familie 
mondială să rămână unită, cred că 
este important să acceptăm să ne 
angajăm în mod egal în ce priveşte 
împărţirea resurselor, sfătuirea 
împreună şi acordul asupra modului 
în care intenţionăm să ne formulăm 
declaraţiile. Acestea sunt elemente 
importante care să ne ţină laolaltă 
asemenea unei familii. în acelaşi 
timp, este important ca elementele 
creative care slujesc biserica să fie 
aşezate foarte aproape de locul în 
care trăieşte biserica, acolo unde ea 
îşi desfăşoară viaţa. Iar prin aceasta 
să reflectăm ascultarea de Dumnezeu 
în această structură organizatorică 
deosebită.

Presupun că vorbiţi despre 
biserica locală.

Da. Şi despre biserica naţională.

Permiteţi-mi să insist asupra 
acestui subiect. Mi se pare că mulţi 
dintre membrii noştri văd Confe
rinţa Generală ca pe o birocraţie 
numeroasă, depărtată, imperso
nală. Cum credeţi că am putea 
trece peste această prăpastie?

Cred că observaţia dv. este înte
meiată. De asemenea, mă nelinişteşte 
faptul că, probabil, este o descriere 
corectă. Nu cunosc o soluţie uşoară 
la această situaţie. Dar noi toţi care 
lucrăm la un sediu central, cum este 
cel al bisericii mondiale, trebuie să 
fim conştienţi de faptul că există 
puncte de vedere diferite în această 
privinţă. De asemenea, trebuie să 
facem toate eforturile să comunicăm 
cu biserica locală şi să stăm aproape, 
să putem fi uşor de abordat de 
biserica din orice ţară. Să intrăm în 
viaţa acestor biserici, să înţelegem 
punctele lor de vedere, ceea ce le 
preocupă, aşa încât să nu trăim în- 
tr-un loc izolat, complet singuri.

Având în vedere că aţi obţinut 
un doctorat şi că aveţi o experienţă 
considerabilă în învăţământ, cred 
că sunteţi foarte preocupat de 
educaţie şi de tineri.

Da. Anii mei de activitate în edu
caţie şi în mediul academic mi-au

adus o recompensă deosebită, au fost 
foarte rodnici şi fericiţi. Cred că 
înţeleg câte ceva din preocupările şi 
poverile lor. Şi doresc ca mediile 
academice şi celelalte instituţii de 
educaţie să ştie că, în mine, nu au o 
forţă ostilă aici, la Conferinţa. 
Generală. Lucrarea de educaţie a 
bisericii noastre este foarte amplă; ea 
cuprinde foarte multe instituţii şi 
doresc ca ele să sprijine biserica şi ca 
eu să le ofer sprijin. Cred că este 
important, însă, ca toate instituţiile 
noastre de educaţie şi mai ales cele 
de învăţământ superior să îşi afirme 
clar identitatea şi participarea la 
misiunea bisericii. în scopul acesta 
voi face tot ce pot să le susţin.

Un număr de membri ai biseri
cii vor avea interesul să vadă cum 
vă veţi raporta la ei sau dacă aveţi 
un mesaj pentru ei. Mă gândesc 
îndeosebi la tineri şi la surori.

Sunt foarte conştient de faptul că 
tinerii constituie o parte foarte im
portantă a bisericii. De asemenea, su
rorile reprezintă cea mai mare parte a 
bisericii noastre. Amândouă aceste 
grupe de membri au motive să îşi pu
nă întrebări cu privire la forţa rolului 
lor în biserică. Doresc să văd că atât 
tinerii, cât şi surorile din biserică îşi 
asumă un puternic rol creativ în viaţa 
şi în mărturia bisericii. Când spun 
aceasta, recunosc faptul că acest rol 
nu este ceva ce intenţionez să le dau 
eu. Dumnezeu li l-a dat deja. Eu doar 
recunosc că biserica este a lor. 
Biserica are nevoie de ei şi vrea să-i 
folosească. Am fi într-o stare foarte 
nefericită, dacă nu am găsi roluri 
creative atât pentru tinerii, cât şi 
pentru surorile din biserica noastră.

Cum aţi descrie stilul dv. de 
conducere?

Probabil că democraţia este cea 
mai bună cale de înaintare pe care o 
avem. Am convingerea fermă că oa
menii cu care lucrez ar trebui să sim
tă că au acces imediat, liber, la cei 
care sunt aleşi în funcţii de conduce
re. Nu intenţionez să aduc la îndepli
nire lucrarea aceasta stând izolat. Voi 
avea de călătorit mult, dar doresc să 
rămân în biroul acesta pentru un in
terval de timp echitabil. Eu lucrez 
cel mai bine atunci când pot să vor

besc cu oamenii despre problemele 
care ne stau în faţă, înainte de a ne 
afla prinşi într-o procedură stabilită.

Suntem o biserică pentru care 
misiunea este esenţială - face parte 
din fiinţa noastră. Care credeţi că 
sunt posibilităţile de aducere la 
îndeplinire a misiunii?

Acum aproape zece ani, când am 
acceptat noţiunea de Misiune 
Globală, de intrare în zone fără 
prezenţă adventistă, ne-am lansat în 
ceva care este, într-adevăr, esenţa 
adventismului. Vom fi angajaţi faţă 
de ea şi o vom continua până la 
revenirea Domnului - până când 
mandatul va fi încheiat. Sunt angajat 
din toată inima faţă de obiectivele 
Misiunii Globale.

Aştept cu nerăbdare să lucrez 
îndeaproape cu responsabilii pentru 
Misiunea Globală, de aici, de la 
Conferinţa Generală, dar ea nu se 
face doar aici. Da, aici avem un birou 
de mărime modestă în serviciul 
Misiunii Globale, dar ea se aduce la 
îndeplinire în afara biroului. Există 
mii de voluntari care lucrează şi care 
au fost instruiţi în alte locuri. De 
aceea, eu văd Misiunea Globală din 
sediul acesta ca pe un centru de 
resurse, de orientări şi iniţiative 
pentru diferite zone ale lumii.

Să vorbim despre comunicaţii. 
Pe de-o parte avem această creştere 
enormă a tehnologiei. Pe de altă 
parte, există modul simplu de vesti
re a Evangheliei, de Ia om la om, 
prin mărturie personală, şi acesta 
este esenţial. Cum vedeţi că pot fi 
unite acestea?

înainte de toate, permiteţi-mi să 
spun că trăim în epoca tehnologiei. 
Am intrat în ea şi ca biserică, iar pre
decesorul meu, fratele Folkenberg, a 
făcut o lucrare remarcabilă în privin
ţa aceasta. N-ar trebui nici să ne 
treacă prin minte să dăm înapoi. Noi 
doar folosim resursele actuale şi vom 
continua să le folosim şi să le dez
voltăm. Un lucru nu aş vrea să se în
tâmple, şi anume să ajungem să defi
nim evanghelizarea, mărturia, lucra
rea misionară - indiferent de terme
nul pe care îl alegem - ca fiind, în e- 
senţă, ceea ce se transmite prin satelit. 
Inima mărturiei şi a creşterii bisericii
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o reprezintă comunitatea locală. Pas
torul împreună cu membrii bisericii 
locale, ei trebuie să aibă iniţiativa 
pentru mărturie şi pentru creşterea bi
sericii. Aşa văd eu şi aş susţine ferm 
ca responsabilitatea pentru mărturia 
bisericii să fie foarte mult în mâinile 
pastorilor şi ale bisericilor locale. 
Consider celelalte lucruri pe care 
putem să le transmitem prin satelit o 
binecuvântare suplimentară faţă de 
efortul misionar de mărturisire al 
bisericii locale.

Aţi amintit de pastori. Cred că 
este adevărat dacă spunem că unii, 
poate mulţi pastori de astăzi se simt 
aşezaţi în prima linie, încordaţi şi 
extenuaţi. Aveţi un cuvânt pentru 
pastorii care păstoresc bisericile 
noastre din întreaga lume?

Aş vrea să le spun că lucrarea pe 
care o au este o lucrare grea şi totuşi 
extraordinar de binecuvântată. Ei 
sunt ambasadorii Domnului Hristos. 
Ei lucrează pentru El şi El este tot
deauna cu ei. Nu le-a fost încredinţa
tă o lucrare uşoară, dar ei n-au ales-o 
aşa cum se alege orice altă profesie. 
Ei au fost chemaţi la această lucrare.

Aveam 15 ani atunci când am 
simţit convingerea fermă că Domnul 
m-a chemat să fiu pastor şi niciodată 
nu am privit înapoi. Intr-un sens, 
aceasta este şi ceea ce mă stimulează
- simţământul că este lucrarea pe care 
Dumnezeu doreşte să o fac. Aş fi 
foarte nefericit dacă nu aş face lucra
rea aceasta. Şi cred că majoritatea 
pastorilor noştri simt la fel. Ei o fac 
pentru că Dumnezeu doreşte ca ei să 
o facă. Pentru ei, pur şi simplu, nu 
există altă viaţă aşa de atrăgătoare. Şi 
aş vrea să le spun acestor pastori, fără 
care nu am putea înainta ca biserică: 
„Rămâneţi tari în Domnul. Domnul 
care v-a chemat va fi cu voi şi vă va 
da putere săptămână de săptămână.”

Care consideraţi că sunt marile 

probleme care confruntă biserica 
astăzi?

Eu consider că unul dintre aspec
tele importante care confruntă biseri
ca derivă din caracterul ei internaţio
nal. Este foarte, foarte important ca, 
pe măsură ce biserica va continua să 
crească pe plan internaţional - şi ea

va continua să crească rapid pe plan 
internaţional -, forţele conducătorilor 
şi forţele creative care susţin creşte
rea bisericii să fie percepute ca fiind 
larg răspândite, în tot câmpul mon
dial. Aceasta nu înseamnă diminua
rea importanţei Conferinţei Genera
le. înseamnă doar recunoaşterea rea
lităţii că, pentru biserică, este mai 
bine ca forţele creatoare din mijlocul 
membrilor noştri din diferite ţări şi 
naţionalităţi şi care sunt înzestraţi cu 
diferite talente, din lumea întreagă, 
să-şi găsească expresie acolo. Cred 
că este important să permitem şi să 
sprijinim acest fel distinct de 
dezvoltare.

Dumnezeu primeşte 

bunăvoinţa noastră de 

a-L asculta şi mă rog 

ca El să o folosească In 

mod creativ.

Funcţia la care aţi fost chemat 
impune atâtea solicitări, însărcina
rea este uriaşă. Care este perspecti
va dv. acum, când porniţi pe acest 
drum neprevăzut, împreună cu 
Domnul?

însărcinarea, responsabilitatea, 
funcţia, imensitatea ei nu pot fi de
scrise. Nu găsesc cuvinte care să 
poată exprima exact modul în care o 
văd eu. Consider că este o responsa
bilitate uriaşă, dar şi o ocazie extra
ordinară. Nu vreau să par exagerat de 
curajos, dar, într-un sens, mă bucur 
pentru că am ocazia să fac parte din 
conducere şi în această funcţie spe
cială. Depind de Domnul în mod 
absolut. Deşi sunt de peste 40 de ani 
în această lucrare, aparţin încă ome
nirii căzute şi fac greşeli atât pe plan 
personal, cât şi în decizii şi pe plan 
profesional. Greşelile există, şi to
tuşi, cu Domnul, ştiu că El ne susţine 
în slăbiciunea noastră. El primeşte 
bunăvoinţa noastră de a-L asculta şi 
mă rog ca El să o folosească în mod 
creativ.

Eu îmi voi face partea. Vorbesc

cu Domnul în mod regulat. Voi fi 
dispus să ascult pe fraţi şi pe surori şi 
să acţionăm împreună. Dacă aş ve
dea această funcţie ca pe o preşedin
ţie laică sau ca pe o demnitate rega
lă, aş înlemni de spaimă. Dar suntem 
împreună. Domnul este stăpânul. El 
ne cheamă. Cred, am convingerea că 
El a fost prezent în lucrările de ieri. 
Aceasta îmi dă încredere şi putere şi 
voi face tot ce pot împreună cu El.

Aveţi vreun pasaj special din 
Biblie către care vă îndreptaţi cel 
mai adesea?

Desigur, sunt multe. Dar, ori de 
câte ori mă gândesc la ceea ce 
aşteaptă Domnul de la mine, îmi vine 
în minte Mica 6,8: „Ţi s-a arătat, 
omule, ce este bine, şi ce alta cere 
Domnul de la tine, decât să faci 
dreptate, să iubeşti mila şi să umbli 
smerit cu Dumnezeul tău?”

Cum îşi încarcă bateriile fratele 
Jan Paulsen? Desigur, mergeţi la 
Domnul, dar trebuie să existe [şi] 
alte surse din care să vă reîncărcaţi 
bateriile.

Da, da, există. Nu este ceva foarte 
complicat. Soţia mea este un sprijin 
imens şi o resursă enormă pentru 
mine. Nu aş putea face aceasta fără 
sprijinul ei. Şi am mulţi prieteni. Şi 
familia mea, familia extinsă. Atunci 
când cineva vine la mine şi-mi spu
ne: „Vreau să ştii că mă rog pentru 
tine în această situaţie specială”, 
aceasta înseamnă enorm pentru mine.

Dacă v-aţi putea întâlni perso
nal cu fiecare adventist din lume, 
deşi cei mai mulţi membri nu vă 
vor întâlni, ce aţi dori să le spuneţi 
acestor oameni - cei aşa-zis 
neînsemnaţi, dar care nu sunt 
neînsemnaţi?

Nu, nu sunt neînsemnaţi. Ei sunt 
biserica. Este foarte important ceea 
ce spuneţi. Fără ei, nu ne-am avea 
locul, nu am avea nici o funcţie. Ei 
sunt biserica. Dar aş dori să le spun: 
„Vă voi întâlni în curând. Cu toţii ne 
îndreptăm spre împărăţie. Domnul 
vine curând. Rezistaţi. Fiţi tari. 
Aceasta încerc eu să fac şi ne vom 
întâlni”.

Adventist Review, 11 martie 1999
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EFECT SPECTRAL LA DISTANTĂ
r

Fizica cuantică si
9

credinţa creştină
5 5

Clifford Goldstein

/
r n lumea su bato mică a realităţii cuantice, natura contrazice noţi

unile noastre elementare care fin de gândirea sănătoasă: au loc 

evenimente fără să existe o cauză, electronii,ştiu ”că sunt urmăriţi, 

iar particulele există şi nu există în mod simultan. Fizica cuantică 

confruntă omenirea cu fenomene care nu doar demască limitele logicii, 

ale raţiunii şi ale gândirii raţionale, dar le şi sfidează cu îndrăzneală. 

La nivel cuantic, se întâmplă lucruri pe care oamenii de ştiinţă aproape 

că nu pot să le creadă, şi cu atât mai puţin să le explice, cel puţin nu 

fără să le fie pusă la grea încercare credinţa şi chiar credulitatea. Este 

mai rezonabil să credem că Domnul Hristos a săturat5.000 de oameni 
cu doar câteva pâini şi câţiva peşti decât să credem în fenomenele 

cuantice. într-adevăr, ,/iebunia",Evangheliei (1 Cor. 1 £ 5 ) este mai logică 

decât ceea ce fizicienii înşişi numesc absurditatea” realităţii cuantice.

Naşterea  f i z i c i i  m o d e r n e
în anii 1600, savanţii europeni au început să se îndepărteze de 

scolasticism, al cărui model fusese filosoful grec Aristotel şi care dominase de 
secole tradiţia intelectuală occidentală. Când arătătorul de pe cadranul istoriei 
a indicat anul 1700, se făcuseră mari progrese în toate domeniile de gândire, şi 
mai ales în fizică. Datorită realizărilor extraordinare ale lui Isaac Newton, 
concepţia fundamentală despre lume fusese schimbată radical şi definitiv.

Şi totuşi, până la începutul secolului al douăzecilea, ştiinţa newtoniană 
(sau clasică) nu putea să explice anumite fenomene cu privire la lumină şi la 
cantitatea de energie emisă de obiecte incandescente. Trebuia să fie propuse 
noi modele. Ca rezultat, a luat naştere fizica modernă, care s-a împărţit în două 
ramuri: teoria relativităţii şi teoria cuantică. Dacă relativitatea se ocupă în ge
neral cu lumea macrocosmică (gravitaţia, stelele, galaxiile, universul însuşi), 
teoria cuantică se îndreaptă spre zona opusă: cea a entităţilor subatomice, 
infinitensimal de mici şi, sub anumite aspecte, imposibil de măsurat. Şi, deşi 
relativitatea generală poate să pună la grea încercare chiar credulitatea (de 
exemplu, ea învaţă că gravitaţia nu este altceva decât spaţiul-timp care produ
ce modificări ale masei), în lumea cuantică, limitele raţiunii umane sunt
stânjenitor de vădite.

E x p e r i m e n t u l  f a n t e i  d u b le
Punctul de pornire în teoria cuantică este experimentul simplu al fantei 

(deschizăturii) duble. Dacă se aruncă o pietricică într-o baltă de apă, apa se 
îndepărtează, formând valuri. Dacă între balta aceasta şi o altă baltă există un

______________ As__________
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obstacol subţire cu două orificii, valurile vor trece prin ambele orificii, iar din
colo de obstacol vor forma valuri mai mici. Dacă orificiile sunt destul de 
apropiate, cele două seturi de valuri se vor întâlni dincolo de obstacol, se vor 
uni şi vor forma o „imagine de interferenţă”.

Lumina se comportă asemănător. Lumina care trece prin fiecare dintre do
uă fante, aflate în acelaşi plan, formează mici valuri pe o placă fotografică 
situată dincolo de planul fantelor. Fiecare „val” de lumină care trece printr-o 
fantă se uneşte cu cel din partea opusă - la fel ca valurile din apă - şi formează 
o imagine de interferenţă pe placa fotografică.

Dacă una dintre fante este închisă şi lumina trece doar prin a doua, ea se 
acumulează, pur şi simplu, pe placa fotografică din spatele fantei, la fel cum 
pietrele aruncate printr-o deschidere făcută într-un zid se vor îngrămădi dinco
lo de aceasta. De fapt, oamenii de ştiinţă pot să realizeze emiterea fotonilor u- 
nul câte unul (experimentul se poate face şi cu electroni sau cu atomi), printr-o 
fantă, iar „grămada” aşteptată se formează chiar în spatele fantei.

Până aici, totul e bine. Dar, dacă în timp ce fotonii sunt emişi unul câte 
unul prin această singură fantă, oamenii de ştiinţă deschid a doua fantă, de aş
teptat ar fi să nu se schimbe nimic. Fotonii ar trebui să se strângă în spatele 
primei fante, tot aşa cum pietrele aruncate prin deschiderea din zid s-ar strânge 
grămadă dincolo de ea, chiar dacă s-ar mai face o deschidere, pe o altă direc
ţie. A doua fantă n-ar trebui să influenţeze ce se întâmplă la prima. Corect?

Greşit, cel puţin la nivelul fizicii cuantice. Dacă fotonii, electronii sau ato
mii sunt emişi unul câte unul prin prima fantă şi, în acelaşi timp, este deschisă 
a doua fantă, de cealaltă parte se formează o imagine de interferenţă! Cu alte 
cuvinte, apare aceeaşi imagine ca şi cea obţinută atunci când particulele trec 
prin ambele fante.

Care să fie explicaţia? Este emis câte un singur foton, printr-o singură fan
tă. Potrivit gândirii sănătoase, prezenţa celei de-a doua fante nu ar trebui să 
determine nici o schimbare, aşa cum prezenţa celei de-a doua spărturi din zid 
nu ar aduce nici o schimbare în ce priveşte aruncarea pietrelor doar prin prima 
spărtură. Dar fotonii, electronii sau atomii „ştiu” că este deschisă şi a doua 
fantă şi trec şi prin ea, iar ca rezultat, formează o imagine de interferenţă pe 
placa fotografică!

„Fiecare foton porneşte ca o particulă şi ajunge ca o particulă”, scria astro- 
fizicianul John Gribbin. „Dar se pare că el a trecut simultan prin ambele orifi
cii, a interferat cu sine însuşi şi a reuşit să se aşeze pe film exact acolo unde 
trebuie, ca să-şi aducă infima sa contribuţie la imaginea globală de interferen
ţă. în acest comportament sunt două mistere. în primul rând, cum trece un sin
gur foton, simultan, prin ambele fante? în al doilea rând, chiar dacă reuşeşte să 
ne păcălească astfel, cum ‘ştie’ el unde să se aşeze în imaginea globală?”'

P r inc ip iu l  i n c e r t i t u d i n i i
Fizica cuantică prezintă un alt fenomen care lasă în praf raţiunea ome

nească. El se numeşte principiul incertitudinii al lui Heisenberg, pe care astro- 
fizicianul Stephen Hawking, de la Universitatea Cambridge, îl numeşte „o 
proprietate fundamentală şi incontestabilă a lumii”.2 Acest principiu spune că 
este imposibil să cunoaştem atât viteza, cât şi poziţia unei particule subatomice.

Poate că ideea aceasta nu este extra
ordinară, dar extraordinar este motivul 
pentru care nu putem cunoaşte aceste 
două mărimi, şi anume faptul că ob
servarea unui aspect al particulei îl 
schimbă pe celălalt. Cu alte cuvinte, 
actul observării unei particule îi 
schimbă realitatea.

Situaţia se complică şi mai mult. 
în lumea cuantică, o particulă suba- 
tomică se pare că nu „există” până 
când este observată. Potrivit unei in
terpretări, ea se află într-o stare „fan
tomă” - nu este o particulă fizică, ci 
doar o „undă de probabilitate”, ima
terială, care devine particulă numai 
atunci când este privită. Şi chiar 
atunci, se poate cunoaşte doar pozi
ţia sau mişcarea ei, nu ambele, fiind
că realitatea cuantică este aşa de ne
clară, încât încercarea de a măsura un 
aspect al existenţei particulei deter
mină dispariţia celuilalt.

Principiul incertitudinii are im
plicaţii şi mai paradoxale pentru 
experimentul fantei duble. Dacă la 
fiecare fantă ar fi aşezat un detector 
de electroni, atunci, chiar dacă elec
tronii ar trece prin ambele fante, ima
ginea interferenţei undelor, la care 
ne-am aştepta, care ar apărea în mod 
normal de cealaltă parte, nu apare. în 
schimb, electronii doar se îngrămă
desc dincolo de fiecare fantă. De ce? 
„Observarea undei electronului”, 
scria John Gribbin, „face ca aceasta 
să dispară şi electronul să se compor
te ca o particulă, în momentul crucial 
în care trece prin fantă”.3 Observarea 
electronilor a determinat schimbarea 
acestora! De fapt, rolul de undă înce
tează şi în cazul în care se aşază un 
detector doar la una dintre fante, iar 
în partea cealaltă nu se formează nici
o imagine de interferenţă, pentru că, 
spune Gribbin, electronii care trec 
prin „a doua fantă ‘ştiu’ că noi ne 
uităm la prima fantă” şi, prin urmare, 
se poartă, ca particule.4

„ E fe c t  spectral  la 
d i s t a n ţ a "

Un alt aspect al realităţii cuantice 
se arată şi mai neîndurător faţă de 
gândirea raţională. Să presupunem că 
două particule subatomice, rezultate

CURIERUL ADVENTIST 10 M A R T IE -1 9 9 9



Meditând la prim ele z ile  ale  
ştiinţei cuantice, Werner 
Heisenberg (cel al cărui nume  
îl poartă principiul 
incertitudinii) scria: „ Im i aduc 
am inte  de o discuţie cu [Niels] 
Bohr, care a durat m ulte  ore, 
până noaptea târziu , si s-a 
term inat aproape în disperare; 
iar la sfârşitul discuţiei, m -am  
dus să m ă plim b singur, în- 
tr-un parc din apropiere, şi 
repetam mereu, în m inte, 
întrebarea: Chiar poate natura  
să f ie  a tâ t  de absurdă cât ni se 
pare că este în aceste 
experimente atomice?"7

Poate că ar ti trebuit să 
studieze ceva m ai logic.

De pildă Evanghelia.

1 John Gribbin, Schrodinger’s Kittens and 
the Search fo r  Reality: Solving tlie 
Quantum Mysteries (New York: Little, 
Brown, and Co., 1995), pag. 5.
2 Stephen Hawking, A Brief H iston  o f  
Time (New York:Bantam Books, 1988), 
pag. 55.
' Gribbin, pag. 13.
4 Ibid.
5 Timothy Ferris, The Wltole Shebang 
(New York: Simon and Schuster. 1997), 
pag. 269.
6 Citat în Murray Gell-Mann, The Quark 
and llie Qasar (New' York: Freeman 
Press, 1994), pag. 165.
7 Werner Heisenbcrg. Pliysics and 
Philosophy (New York: Harper and Row, 
1962), pag. 43.

Clifford Goldstein este noul redactor al 
studiilor Scolii de Sabat, la Conferinţa 

Generală. El a scris 13 cârti, locuieşte şi 
lucrează la Silver Sprint;, Maryland.

Adventist Review, 27 august 1998

în urma unei ciocniri, se află la distanţă de un milion de ani lumină una de al
ta. în domeniul cuanticii, în clipa în care se observă momentul cinetic al une
ia dintre particule, cealaltă particulă, oricât de departe ar fi, îşi va inversa 
brusc sensul de deplasare, cu o viteză mai mare decât cea a luminii! Cele două 
particule aflate în mişcare ar putea fi comparate cu două bile de biliard care 
sunt lovite cu tacul - una dintre ele aflându-se într-un sat oarecare de pe su
prafaţa pământului, iar alta la Paris. în clipa în care cineva observă deplasarea 
mingii din sat, mingea de la Paris îşi inversează brusc sensul de deplasare!

„Aceasta este ciudăţenia cuanticii”, scria Timothy Ferris, profesor de fizi
că la Universitatea Berkeley. „Interferenţa cu o parte a sistemului cuantic modi
fică rezultatele observate în altă parte, chiar dacă sistemul a fost mărit la dimen
siuni enorme... Este ca şi când lumea cuantică n-ar fi auzit niciodată de spaţiu - 
ca şi când, într-un mod ciudat, ea ar crede că se află în câte un singur loc.”5

Albert Einstein folosea expresia „efect spectral la distanţă” şi niciodată nu 
a putut să se împace cu această teorie. Alţii, în special pionierii fizicii cuan
tice, au făcut mari eforturi ca să armonizeze implicaţiile muncii lor. Comen
tând fenomenele inexplicabile ale realităţii subatomice, fizicianul danez 
Niels Bohr scria astfel: „Cine spune că se poate gândi la fizica cuantică fără 
să-l cuprindă ameţeala, prin aceasta arată doar că nu a înţeles nimic din ea”.6

Fiz ica  cuant ica  si c r e d i n ţa  creşt ina
r  r r

Oricât de complicate ar fi, fenomenele cuantice conduc către o idee sim
plă: dacă o ştiinţă atât de exactă ca fizica ne confruntă cu aspecte ale realită
ţii care depăşesc raţiunea omenească, Evanghelia de ce n-ar face la fel? întru
parea în corp omenesc a Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi moartea 
Sa pentru păcatele noastre sunt adevăruri care nu pot fi înţelese doar cu ajutorul 
logicii, al raţiunii şi al experienţei. Logica singură poate conduce la un Creator, 
dar nu la Calvar. Evanghelia este adevărul care trebuie să ne fie spus; altfel, 
niciodată nu l-am cunoaşte, indiferent de câtă raţiune şi câtă logică am folosi.

Şi chiar după ce ne-a fost adusă la cunoştinţă, trebuie să primim Evanghe
lia prin credinţă, pentru că, dacă ar fi strict logică, nu am avea nevoie de cre
dinţă ca să credem în ea. A crede că, „pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos 
a murit pentru noi” (Rom. 5,8) nu este tot una cu a crede că 2 + 2 = 4 (deşi în 
matematica cuantică 2 + 2 = 4 nu este neapărat adevărat, pentru că nu se 
poate şti niciodată cu siguranţă ce valoare are 2!). Cine are nevoie de credinţă 
ca să creadă că suma unghiurilor unui triunghi este egală cu 180 de grade? 
Credinţa este necesară pentru a crede în „nebunia” crucii (1 Cor. 1,18) tocmai 
pentru că crucea poate să pară că este o nebunie.

Desigur, şi fizica cuantică poate părea o nebunie, ba chiar cu atât mai 
mult. Din punct de vedere strict logic, este mai uşor să credem „că Isus Hristos 
a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi” (1 Cor. 15,3) decât să credem 
că simpla observare a momentului cinetic al unei particule subatomice poate 
inversa sensul de deplasare al altei particule aflate la o distanţă de milioane 
de ani-lumină de prima. Spre deosebire de fizica cuantică, Evanghelia nu ne 
cere să sfidăm logica, ci doar să mergem dincolo de limitele ei. Realitatea 
cuantică sfidează cele mai elementare noţiuni ale noastre despre realitate, 
ceea ce Evanghelia nu face niciodată. Şi totuşi, dacă mergem mult mai depar
te de domeniul îngust al logicii, nu este nimic ilogic în faptul că Domnul 
Hristos, din iubire sinceră pentru oamenii căzuţi în păcat, a suferit pedeapsa 
păcatelor noastre, pentru ca noi să nu o mai suferim niciodată.

Care este concluzia? Dacă ceva atât de solid, de tangibil şi de accesibil 
simţurilor noastre cum este materia, cum este chiar domeniul fizic, poate trece 
dincolo de limitele raţiunii - cu cât mai mult ar trebui ca limitele raţiunii să se 
vadă clar într-un domeniu cum este credinţa, care cuprinde o realitate mult 
mai complexă decât doar materialismul fizicii cuantice?
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Puterea

Ellen White

eoarece cartea naturii şi cartea revelaţiei poartă 
m m amprenta aceluiaşi Autor, ele nu pot decât să se 

armonizeze una cu alta. Prin metode diferite şi 
într-un limbaj diferit, fiecare dintre ele dă mărturie despre 
aceleaşi adevăruri importante. Ştiinţa descoperă mereu noi 
minuni; dar cercetarea ştiinţifică nu scoate la iveală nimic 
care, dacă este înţeles corect, să vină în conflict cu revelaţia 
divină. Cartea naturii şi Cuvântul scris au adus lumină 
una asupra celeilalte. Ele ne fac cunoştinţă cu Dumnezeu, 
învăţându-ne câte ceva din legile prin care lucrează El.

Concluzii trase greşit din fapte observate în natură au dus, totuşi, la un 
pretins conflict între ştiinţă şi revelaţie; iar în efortul de a reface armonia, au 
fost adoptate interpretări ale Scripturii care subminează şi distrug forţa 
Cuvântului lui Dumnezeu. S-a crezut că geologia contrazice interpretarea 
literală a raportului creaţiunii, scris de Moise. Se pretinde că a fost nevoie de 
milioane de ani, pentru ca pământul să evolueze din haos; şi, pentru a face 
Biblia să se armonizeze cu această pretinsă descoperire ştiinţifică, se 
presupune că zilele creaţiunii au fost perioade lungi, nedefinite, care au 
acoperit mii sau chiar milioane de ani.

O astfel de concluzie este lipsită de orice temei. Raportul Bibliei este în 
armonie cu sine şi cu ceea ce învăţăm din natură. Despre prima zi folosită în 
lucrarea creaţiunii se raportează: „Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o 
dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi” (Gen. 1,5). Şi, în fond, acelaşi lucru se 
spune despre fiecare dintre primele şase zile ale săptămânii creaţiunii. 
Inspiraţia declară că fiecare dintre aceste perioade a fost o zi formată din seară 
şi dimineaţă, la fel ca toate celelalte zile care au urmat. Cu privire la însăşi

lucrarea creaţiunii, mărturia divină 
este aceasta: „Căci El zice, şi se face; 
porunceşte, şi ce porunceşte ia 
fiinţă” (Ps. 33,9). Pentru ca pământul 
să evolueze din haos, cât timp I-ar fi 
trebuit Celui care putea să cheme 
astfel la existenţă nenumărate lumi? 
Nu cumva trebuie să falsificăm 
sensul Cuvântului lui Dumnezeu ca 
să explicăm lucrările Sale?...

Să luăm în considerare ocaziile 
de cercetare ale omului, scurtimea 
vieţii, cât de limitată este sfera lui de 
acţiune, cât de restrânsă este 
viziunea lui. Să ne gândim cât de 
dese şi cât de grave sunt concluziile 
sale greşite, mai ales cu privire la 
evenimente despre care se crede că 
preced istoria biblică. Cât de des 
pretinsele deducţii ale ştiinţei sunt 
schimbate sau abandonate! Cu câtă 
uşurinţă aşa-zisa perioadă de 
dezvoltare a pământului este mărită 
sau micşorată, din când în când, cu 
milioane de ani, iar teoriile propuse 
de diferiţi oameni de ştiinţă vin în 
conflict unele cu altele! Având în 
vedere toate acestea, vom consimţi, 
pentru privilegiul de a stabili că ne 
tragem din bacterii, din moluşte şi 
din maimuţe, să dăm la o parte 
declaraţia Sfintei Scripturi, superbă 
în simplitatea ei: „Dumnezeu a făcut 
pe om după chipul Său, l-a făcut 
după chipul lui Dumnezeu” (Gen. 
1,27)? Să respingem acest raport 
genealogic - mai nobil decât al 
oricărui monarh - „fiul lui Adam, fiul 
lui Dumnezeu” (Luca 3,38)?

Dacă sunt înţelese corect, atât 
descoperirile ştiinţei, cât şi 
experienţele vieţii sunt în armonie 
cu mărturia Scripturii despre activita-
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tea continuă a lui Dumnezeu în 
natură.

în imnul prezentat de Neemia, 
leviţii cântau: „Tu, Doamne, numai 
Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor 
şi toată oştirea lor, şi pământul cu tot 
ce este pe el, mările cu tot ce cuprind 
ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri 
şi toată oştirea cerurilor se închină 
înaintea Ta” (Neem. 9,6).

Cu privire la acest pământ, Scrip
tura spune că lucrarea de creaţiune a 
fost terminată. „Lucrările Lui fuseseră 
isprăvite încă de la întemeierea lumii” 
(Evr. 4,3). Dar puterea lui Dumnezeu 
se exercită şi astăzi în susţinerea lucru
rilor pe care le-a creat. Inima bate şi 
respirăm nu pentru că mecanismul, o 
dată pus în mişcare, continuă să func
ţioneze. Fiecare respiraţie, fiecare bă
taie a inimii sunt dovezi ale grijii Ce
lui în care avem viaţa, mişcarea şi fi
inţa noastră. De la insecta cea mai mi
că până la om, fiecare făptură vie de
pinde zilnic de providenţa Sa. [Sunt 
citate pasajele biblice din Ps. 104,27- 
30; Iov 26,7-10; 26,11-14; Naum 1,3.]

Puterea supremă care lucrează prin 
toată natura şi care susţine toate 
lucrurile nu este, aşa cum pretind unii 
oameni de ştiinţă, doar un principiu 
care se extinde pretutindeni, o energie 
care pune totul în mişcare. Dumnezeu 
este duh; şi totuşi, El este o fiinţă 
personală, pentru că omul a fost făcut 
după chipul Său. Ca fiinţă personală, 
Dumnezeu S-a descoperit în Fiul Său. 
Domnul Isus, „oglindirea slavei” 
Tatălui, „şi întipărirea fiinţei Lui” 
(Evr. 1,3), când era pe pământ, la 
înfăţişare a fost găsit ca un om. Ca 
Mântuitor personal, El a venit în 
lume. Ca Mântuitor personal, S-a 
înălţat la cer. Ca Mântuitor personal, 
mijloceşte în curţile cereşti. în faţa 
tronului lui Dumnezeu, pentru noi 
slujeşte „unul ca un fiu al omului" 
(Dan. 7,13).

Apostolul Pavel, scriind prin 
Duhul Sfânt, spune despre Domnul 
Hristos că „toate au fost făcute prin El 
şi pentru El. El este mai înainte de 
toate lucrurile şi toate se ţin prin El” 
(Col. 1,16.17). Mâna care susţine 
lumile în spaţiu, mâna care susţine în 
ordinea desăvârşită şi în activitatea lor

neobosită toate lucrurile în întregul univers al lui Dumnezeu este mâna care a 
fost pironită pe cruce pentru noi.

Este imposibil să înţelegem măreţia lui Dumnezeu. „Domnul îşi are scaunul 
de domnie în ceruri” (Ps. 11,4); şi totuşi, prin Duhul Său este prezent 
pretutindeni. El cunoaşte în mod individual şi Se interesează personal de toate 
lucrările mâinii Sale. [Sunt citate pasajele biblice din Ps. 113,5.6; 139,2-10.]...

Făcătorul tuturor lucrurilor a rânduit ca fiecare mijloc să corespundă în mod 
desăvârşit unui scop, iar surplusul să fie pe măsura nevoilor. în lumea fizică, a 
luat măsuri pentru satisfacerea fiecărei dorinţe sădite de El. El a creat sufletul 
omenesc şi i-a dat capacitatea să cunoască şi să iubească. Şi nu stă în caracterul 
Lui să lase nesatisfăcute nevoile sufletului. Nici un principiu intangibil, nici o 
esenţă impersonală, nici o noţiune abstractă nu poate satisface nevoile şi 
aspiraţiile fiinţelor omeneşti în această viaţă de luptă cu păcatul, cu durerea şi cu 
suferinţa. Nu este destul să credem în lege şi în forţă, în lucruri care nu au milă şi 
care niciodată nu aud strigătul după ajutor. Trebuie să cunoaştem un braţ 
atotputernic care ne va susţine, un Prieten infinit care are milă de noi. Avem 
nevoie să ne prindem de o mână caldă, să ne încredem într-o inimă plină de 
gingăşie. Şi exact aşa ni S-a descoperit Dumnezeu în Cuvântul Său.

Cel care se adânceşte cel mai mult în studierea tainelor naturii va fi cel mai 
conştient de ignoranţa şi de slăbiciunea lui. îşi va da seama că există adâncimi şi 
înălţimi la care nu poate ajunge, taine pe care nu le poate pătrunde, domenii 
vaste ale adevărului, care stau înaintea lui şi în care nu s-a pătruns. El va fi gata 
să spună, împreună cu Newton: „Mi se pare că am fost ca un copil care stă pe 
malul mării, adunând pietricele şi scoici, în timp ce marele ocean al adevărului 
stă nedescoperit în faţa mea”.

Cei care ajung cel mai departe în cercetarea ştiinţifică sunt constrânşi să 
recunoască puterea infinită care lucrează în natură. Dar, pentru raţiunea 
omenească lipsită de ajutor, învăţătura naturii nu poate să pară decât 
contradictorie şi dezamăgitoare. Doar în lumina descoperirii [divine] poate fi 
interpretată corect. „Prin credinţă pricepem” (Evr. 11,3).

Acest articol este extras din cartea Educaţie, de Ellen White, capitolul „Ştiinţa şi Biblia".
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea consideră că Ellen White a exercitat darul biblic ai 

profeţiei pe o perioadă de peste 70 de ani, în care a predicat şi a scris.

Adventist Review, 27 august 1998
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Urnitele
ştiintei
»  K f  Clifford Gt

In cunoscuta sa carte, History o f 
Science (Istoria ştiinţei, 1929), Sir 
William Cecil Dampier scria: „în 

prezent, am ajuns să înţelegem că 
ştiinţa nu poate să se ocupe de 
realitatea supremă; poate doar să 
schiţeze o imagine a naturii, aşa cum 
este văzută de mintea omului”.

Sst... acesta este secretul cel mai 
bine ţinut al secolului douăzeci, în 
care ştiinţa a ajuns pentru noi ceea ce 
era Marduk pentru babilonieni şi 
Lenin pentru comunişti - un zeu.

Astăzi, arbitrul final al adevăru
lui, ceea ce stabileşte în cele din ur
mă cunoaşterea, nu se găseşte în Bi
blie, ci în laborator. „Ceea ce ştiinţa 
nu poate să ne spună”, scria Bertrand 

-Russell, „omenirea nu poate cunoaş
te”. Cu alte cuvinte, dacă nu se poa
te dovedi ştiinţific, dacă nu se află în 
domeniul cercetării empirice, nu se 
poate cunoaşte; în schimb, se poate 
doar crede (aşa cum s-ar putea crede 
că roşul este mai frumos decât ver
dele). De exemplu, morţii nu pot fi 
înviaţi pentru că ştiinţa susţine că 
morţii nu pot fi înviaţi (deşi, fizici
anul Frank J. Tiler, de la Universita
tea Tulane, a scris o carte bizară, The 
Physics o f Immortality - Fizica nemu
ririi -, în care a încercat să dovedeas
că, numai cu ajutorul fizicii, că 
morţii vor fi înviaţi).

Zeificarea ştiinţei este unul din
tre miturile principale ale epocii 
moderne, asemănător cu zeificarea 
cezarilor, într-o epocă anterioară.
Fără îndoială, ştiinţa are rolul ei, şi se 
descurcă bine în acest rol. Dar nu 
înseamnă că, dacă clorul este bun 
pentru combaterea microbilor, vei 
dori să-ţi speli gura cu el. O afirmaţie 
a lui Galileo, într-o parafrazare mai 
blândă, ar putea fi redată astfel: şti
inţa ar putea fi în stare să ne spună 
cum merg cerurile - dar nu cum mer
gem la cer.

Goldstein

într-adevăr, cel mai important lu
cru pe care avem nevoie să-l cunoaş
tem, mântuirea prin credinţa în Dom
nul Hristos, iese din sfera ştiinţei. Ce 
putem învăţa în laborator despre 
ispăşire, despre păcat, despre mântu
ire, despre răscumpărare, despre a 
doua venire a Domnului Hristos? în 
definitiv, limitele ştiinţei sunt dure
ros de evidente, atunci când ştiinţa 
spune că suntem aici doar datorită 
faptului că un amestec de elemente 
anorganice s-a transformat, întâmplă
tor, într-o formă primitivă de viaţă, 
iar aceasta a evoluat, timp de milioa
ne de ani, şi astfel a luat naştere ome
nirea, de la Sofocle la savanţii con
temporani. (Un alt subiect preferat al 
meu este felul în care au dispărut 
dinozaurii: probabil, o cometă uriaşă 
a lovit pământul şi l-a acoperit cu 
fum, a distrus toată vegetaţia şi astfel 
au pierit, o dată cu ei, toţi bronto- 
zaurii, pterodactilii ş.a.m.d.)

Ce putem învăţa în 

laborator despre 

ispăşire, despre păcat, 

despre răscumpărare, 

despre a doua venire a 

Domnului Hristos?

Nu doar limitele, dar şi primej
diile ştiinţei (atunci când ea iese din 
sfera ei) sunt descoperite într-o altă 
carte, God, the Evidence (Dumnezeu, 
dovezile). în această carte, Patrick 
Glynn încearcă să folosească experi
enţele din apropierea morţii ca pe o 
dovadă a faptului că sufletul omului 
este nemuritor. Glynn susţine că stu- 

________________ ^ ______________

diile ştiinţifice actuale „dovedesc” 
faptul că experienţele oamenilor care 
„pleacă” din corpul lor, atunci când 
„mor”, şi care vorbesc cu rudele lor 
moarte sunt un fel de călătorie în 
„viaţa viitoare”.

Nu este de mirare că Ellen White 
a folosit atât de mult timp ca să aver
tizeze cu privire la spiritism, care va 
face parte din amăgirile finale ce vor 
lua lumea în stăpânire, înainte de a 
doua venire a Domnului Hristos. 
Există savanţi care aprobă şi susţin 
învăţătura că sufletul omului este 
nemuritor şi conştient. Doar oamenii 
„naivi” şi „habotnici”, care cred în 
Biblie, o mai neagă.

Nici biserica nu este imună. Unii 
profesori de Biblie pretind că folo
sesc „metoda ştiinţifică” pentru stu
dierea Scripturii, ca şi cum această 
metodă ar descoperi adevărata în
semnătate a textului. Se ridică, din 
nou, întrebarea: Ce poate să ne spună 
ştiinţa - care neagă creaţiunea în şase 
zile literale şi potopul universal - 
despre faptul că Domnul Hristos i-a 
dat vederea orbului din naştere, des
pre hrânirea celor cinci mii de oa
meni, despre învierea lui Lazăr sau 
despre învierea şi vindecarea fiicei 
lui Iair? Nu poate să ne spună decât 
că evenimentele acestea nu puteau să 
aibă loc. Aceşti profesori ar fi cu mult 
mai avantajaţi, dacă ar folosi „meto
da magică” pentru interpretarea tex
tului (în magie, cel puţin, există loc 
pentru credinţă).

în romanul Fraţii Karamazov 
(1880), Fiodor Dostoievski îşi 
exprima, prin personajul Părintele 
Paisie, îngrijorarea cu privire la pri
mejdia de a-i atribui ştiinţei prea 
multe merite. „Ţine minte”, spunea 
călugărul, „că ştiinţa acestei lumi - 
ştiinţă care s-a înmulţit - a analizat, 
cel puţin în ultimul secol, tot ce ne-a 
transmis Dumnezeu prin cărţile sfin
te. După această analiză necruţătoa
re, învăţaţii acestei lumi nu au mai 
rămas cu nimic din tot ce era sfânt, 
din vechime. însă au analizat doar 
fragmentele şi au trecut cu vederea 
întregul, iar orbirea lor este, într-ade- 
văr, uimitoare. Dar întregul stă, încă, 
neclintit în faţa lor şi porţile locuin
ţei morţilor nu îl vor birui”.

Bun sfat, în sfârşit.

Clifford Goldstein este redactorul

studiilor Scolii de Sabat, la Conferinţa 
Generală.

Adventist Review, 23 iulie 1998
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STUDIEREA PASIONATĂ A BIBLIEI

Cinci idei pentru 

a ne apropia de Dumnezeu
. ................. . Tarni Latsha

„0 femeie spirituală se poate apăra de şapte afirmaţii sau fap
te umilitoare pe minut. Dar o femeie fără evlavie se prăbuşeşte 
după una singură“ (Prov. 24,16, versiune parafrazată de Latsha).

A
tunci când prietenele mele îmi spun: „Nu am timp să studiez Biblia!" maxilarul 
inferior mi se înţepeneşte de parcă ar fi prins între tocul de la pantof şi mozaic. O 
creştină care nu studiază Biblia este ca o persoană care suferă de diabet zaharat şi 

care nu are timp să ia insulină; ea va muri. Găsiţi timp. Citiţi Biblia. Trebuie să studiaţi Cu
vântul lui Dumnezeu ca să supravieţuiţi. Pământul pe care îl cunoaştem va înceta curând 

să mai existe. Fiţi entuziasmată de viitorul strălucit care vă aşteaptă. Vă rog, citiţi Biblia.

1. Faceţi o p r io r i ta te  din studierea B ib lie i.
Dv. doriţi să aveţi succes în tot ce faceţi. Care femeie nu şi-o doreşte? Ce alt motiv 

aveţi să faceţi 50 de treburi o dată: să vorbiţi la telefon, ştergând cu o mână praful de pe 
măsuţă, iar cu cealaltă legănând copilul?

Dar trebuie să înţelegeţi că aveţi nevoie disperată de Dumnezeu. Includeţi studierea 
Bibliei în programul dv. obişnuit. Altfel, lucruri trecătoare mai importante vor apărea de 
îndată. Conductele vor îngheţa. Maşina de spălat se va defecta. Nasul va curge. Motorul 
se va bloca. O prietenă pe care n-aţi văzut-o de douăzeci de ani vă va anunţa că vine în 

vizită peste câteva minute.

Atunci când stau, dimineaţa, în prezenţa lui Dumnezeu, alergarea mea din timpul zilei 
se dovedeşte mai productivă decât atunci când nu încep ziua cu El. Dumnezeu făgăduieşte 

că îmi va binecuvânta activităţile (vezi Deut. 28,8.9), şi o face.

2. Creaţi o id e n t ita te  sociala axată pe sp ir itua lita tea  dv.
Identificaţi-vă cu Dumnezeu aşa cum vă identificaţi cu alţi membri dragi ai familiei. 

Spuneţi: „El este Mântuitorul m eu! A l meu!” Cereţi-L pe E l! Când vă veţi da seama că, 
prin Cuvântul Său cel sfânt, El vă vorbeşte în mod personal, atunci Biblia vă va fascina, 
vă va atrage, vă va îndestula. Iar atunci când participaţi la serviciile divine ale bisericii, 
nu-L rugaţi pe Dumnezeu să vă dea o binecuvântare şi apoi să staţi aşteptând şi dorind ca 
ea să vină. Eu făceam aşa şi am ajuns să duc o viaţă spirituală rece şi izolată! Foarte mult 
timp, nu puteam să înţeleg de ce nu cresc spiritual atunci când citesc Biblia şi îl rog pe 
Dumnezeu să mă binecuvânteze.

Am continuat să mă rog şi să-L implor pe Dumnezeu: „Umple-mă cu Duhul Tău cel 
Sfânt” . Intre timp, mergeam la Şcoala de Sabat la fel ca o păpuşă din cârpe, cu segmente 
mobile, dar pe dinăuntru eram goală. Cu siguranţă că Dumnezeu a privit la mine şi m-a 
întrebat: „De ce vrei Duhul Meu? După ce II vei primi, vei vesti Evanghelia? Vei începe 
să lucrezi la locul tău de închinare?”

Pentru că nu înţelegeam de ce rugăciunile mele nu primeau răspuns hotărât, am vorbit 
cu cineva despre nemulţumirea mea. I-am spus că, în ultimul timp, când eram la biserică, 
simţeam adesea că se petrece cu mine ceva ex'trem de neplăcut şi că nu mai doream să 
merg la biserică.

Ştiţi ce răspuns am primit? „Nu te ruga pentru o binecuvântare. Roagă-L pe 
Dumnezeu să te facă pe tine o binecuvântare.”

Nu m-am considerat jignită de sfatul acesta. Am început să mă rog altfel. L-am 
implorat pe Dumnezeu să mă facă pe mine o binecuvântare pentru alţii şi, de atunci, când 
studiez Biblia, o înţeleg mai bine. Dumnezeu îmi deschide ochii să văd lucruri spirituale 
pe care, înainte, nu le-am văzut. Simt că Duhul Sfânt mă conduce. El mă şi inspiră să 

vorbesc despre ceea ce învăţ şi să lucrez pentru a face biserica mea un loc mai prietenos.

3. Nu inventaţi scuze.
Nimeni nu are mai mult timp într-o zi decât dv. Nimeni! Acelaşi Domn care face să 

plouă binecuvântări peste cei buni şi peste cei răi ne dă tuturor aceleaşi 24 de ore ca să le 
folosim, în fiecare zi.

Nimeni nu este mai bogat sau mai 
sărac în ce priveşte timpul pe care îl are. 
Dar unii înghesuie mai mult decât alţii în 
buzunarul timpului. Aceasta este tot.

4. Creaţi un program de închinare.
După cum se ştie, în anumite etape din 

viaţă, crearea unui program de închinare se 
poate dovedi mai dificilă decât în altele. 
Atunci când eşti singură şi ai de crescut 
trei copii, când ai serviciu cu normă 
întreagă şi îţi continui şi studiile, ai mai 
multe conflicte cu programul de studiere a 
Bibliei decât atunci când ai 85 de ani, eşti 
la pensie şi locuieşti singură.

Eu am fost acea mamă singură, cu trei 
guri pe care trebuia să le hrănesc. Aveam 
de scris discursuri, de plătit impozite şi de 
pregătit reportaje de ştiri. Simţeam că nu 
mai pot găsi loc, în programul meu, pentru 
studierea Bibliei. Atunci I-am adresat o 
cerere lui Dumnezeu.

„Doamne“, m-am rugat, „sunt aşa de 
obosită. Va trebui să-mi dai energie 
suplimentară să fac tot ce am de făcut. Te 
rog, Doamne, trezeşte-mă dimineaţă 
devreme şi ajută-mă să nu-mi fie somn, ca 
să pot studia Cuvântul Tău.“

In dimineaţa următoare, la ora trei, 
m-am trezit de-a binelea. Nu doream să 
mai dorm, iar cursurile începeau abia la 8. 
Aşa că am coborât din pat şi am studiat 
Biblia timp de o oră. Apoi, dintr-o dată, 
m-am simţit iarăşi foarte obosită şi m-am 
culcat din nou până la ora 6. Dumnezeu şi 
eu ne-am întâlnit aşa timp de câţiva ani.

5. Aduceti-vă aminte unde v-a condusj. Aduceti-va aminte 
Dumnezeu în trecut.

Dacă studiaţi Biblia în mod sârguin- 
cios şi dacă puneţi în aplicare Cuvântul 
Său, Dumnezeu va locui în dv. O femeie 
hrănită din punct de vedere spiritual se 
poate apăra de câteva sute de afirmaţii sau 
fapte umilitoare; nu cunosc motivul. Cel 
mai înţelept om care a trăit vreodată spu
nea că creştinii au mai multă putere şi mai 
multă rezistenţă decât cei fără Dumnezeu. 
Aceasta nu înseamnă că, dacă veţi studia 
Biblia cu regularitate, nu vor veni încer
cări, nu vă veţi supăra niciodată sau nu vă 
veţi simţi niciodată ispitită să explicaţi de 
ce nu trebuie să ascultaţi de un principiu 
biblic despre care ştiţi că este adevărat. Nu 
înseamnă că Satana nu va lupta împotriva 
membrilor familiei dv. înseamnă doar că 
Dumnezeu vă va da puterea să treceţi cu 
bine prin orice necaz pe care îl întâmpinaţi.

Dacă vă aduceţi aminte unde v-a 
condus Dumnezeu în trecut, veţi fi 
încurajată să faceţi faţă viitorului. Atunci 
când eu nu simt prezenţa lui Dumnezeu, 
mă încred în învăţămintele pe care le-am 
primit de la El. Dumnezeu nu a suferit şi 
nu va suferi niciodată un eşec.

Adventist Review, 13 august 1998
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Dumnezeul lui Iacov 
este un turn de scăpare 
pentru noi.

Ps. 46,7



si mişcarea
New Age

Istoria m işcării Cezar Luchian
Astăzi, N ew  A ge  este un termen obişnuit în vocabularul religios. Din anii 

’70, mişcarea a început să atragă atenţia publicului, pe m ăsură ce sute de guru  

din orient, filozofi din occident, oameni de ştiinţă, staruri de film, scriitori şi 

politicieni s-au îndreptat spre New Age ca să găsească îm plinire din punct de 

vedere spiritual. Aceşti oameni - bărbaţi şi femei - vesteau zorii unei ere noi în 

istorie, o eră în care omenirea întreagă îşi va atinge, în cele din urmă, stadiul 

final de iluminare spirituală, printr-o convertire m ondială la o religie 

sincretică, m istică şi umanistă.
Ideile acestea nu sunt cu totul noi. Rădăcini recente ale mişcării pot fi ur

mărite de la renaşterea spiritismului în a doua jum ătate  a secolului al nouă

sprezecelea. Atunci, sub influenţa a patru persoane - Helena Petrovna Blavatsky, 

Annie Besant, George Steiner şi Alice Bailey -, filozofia mistică a Indiei şi 

ocultismul oriental au fost armonizate. S-a susţinut că ele reprezintă singura 

alternativă la ceea ce era, potrivit concluziilor acestor persoane, un creştinism 

defunct. Abia cam după un secol, însă, această mişcare „new age”, concepută din 

antichitate, şi-a atins, în cele din urmă, punctul culminant, după o lungă şi 

obscură adolescenţă consumată la um bra celor două războaie mondiale.

Punctul culm inant a fost atins ca o consecinţă a contraculturii anilor ’60. 

R espingerea valorilor m orale tradiţionale, denunţarea  unei societăţi m ateri

aliste, reanalizarea m ulto r m odele de gândire occidentale, „era L SD ” [era 

drogurilor], îm preună cu explozia artei psihedelice, şi criza  din V ietnam  au 

fost printre factorii1 cei mai importanţi care au contribuit la  lansarea acestei 

„alte ev an g h e lii” .

In esenţă, această „evanghelie” îi spunea lumii că fericirea supremă şi veş

nică depinde de expansiunea m istică a unui poten ţia l sacru interior, care este 

ascuns în fiecare fiinţă omenească. Atunci când acest potenţial va fi bine dez

voltat, omul îşi va descoperi iden tita tea  în  principiul divin  care guvernează 

universul acesta şi, astfel, va deveni iarăşi parte integrantă din ordinea cos

m ică iniţială.

Până la venirea acestei false evanghelii, creştinii au considerat că prin 

cipalii oponenţi ai lor sunt secularizarea  continuă a societăţii occidentale 

postm oderne, ideologiile  politice şi filozofice anticreştine şi intoleranţa 

crescândă a religiilor tradiţionale. D ar astăzi lucrurile stau altfel. Creştinii au 

acum un front nou: o religie nouă, care se răspândeşte şi care trece peste toate 

barierele religioase, sociale, culturale sau politice, neavând nici o carte drept 

izvor, nici un conducător omenesc şi nici un sediu fizic. Această religie nouă 

este o reţea aparent haotică de organizaţii, grupuri şi cluburi, care anunţă

CI ândva, eram ad
mirator al mişcării 

New Age. Curând 
după căderea comunis
mului, căutând adevărul şi 
dorind să aflu sensul vieţii, 
am ajuns la Biserica Orto
doxă, la misticismul orien
tal, iar apoi la multe ramuri 
ale mişcării New Age.
Eram atât de fascinat de 
New Age, încât am mers 
de la o facultate la alta, în 
România, şi am ţinut 
seminar ii despre aşa-zisa 
speranţă care s-ar găsi în 
această mişcare. Dar, 
personal, eram departe de 
a fi satisfăcut. Apoi L-am 
descoperit pe Domnul 
Isus. M-am umplut de 
bucurie. Când mă gândesc 
ce influenţă puternică a 
avut New Age asupra mea 
şi câte obstacole, eşecuri şi 
supărări m-au împiedicat 
să primesc Evanghelia, 
sunt recunoscător pentru 
binecuvântările pe care 
le-am primit inevitabil, o 
dată cu Domnul Isus.
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venirea unei Ere Noi (New Age).
Mulţi filozofi New Age se simt liberi 
să includă Biblia şi învăţăturile 
Domnului Isus în concepţiile acestei 
mişcări. De aceea, mişcarea New Age 
este, probabil, cel mai subtil şi mai 
puternic nimicitor al caracteristicilor 
unice ale credinţei creştine. într-ade- 
văr, unii autori creştini au numit-o 
„versiunea spirituală a SIDA”.2

în lumina acestor lucruri, era nu
mai normal ca, în societatea creştină, 
să se dezvolte o apologetică anti-New 
Age, în fruntea căreia se află creştinii 
evanghelici. Originea numelui New 
Age se poate atribui, în mare parte, 
lucrării The Hidden Dangers o f the 
Rainbow, de Constance Cumbey.3 A- 
ceastă carte şi altele care au urmat-o4 
au creat o teamă exagerată cu privire 
la o conspiraţie mondială secretă, ca
re va forma, în cele din urmă, un gu
vern mondial unic şi va impune fie
cărui om pretenţiile unei religii sata
nice. Cumbey a făcut o comparaţie 
amănunţită între mişcarea New Age 
şi Al Treilea Reich al lui Adolf Hi- 
tler, adăugând mai multe idei origi
nale în ce priveşte interpretarea pro
feţiilor, fapt care a dat credibilitate 
cărţii ei. în ultimii ani, cartea a fost 
reevaluată critic de un mare număr 
de cercetători conservatori ai Bibliei,5 
dar mulţi creştini trăiesc încă sub tea
ma superstiţioasă că, în spatele miş
cării New Age, se ascunde ceva rău. 

Biblia şi mişcarea New Age 
După cele de mai sus, este nece

sar să ne îndreptăm spre ceea ce spu
ne Biblia despre mişcarea New Age. 
Fără îndoială, această mişcare este o 
ameninţare pentru credinţa creştină 
(vezi Col. 2,8.18-23); ea împlineşte, 
parţial, profeţia Bibliei despre o 
renaştere, în timpul sfârşitului, a

religiilor false şi a falşilor mesia (vezi Mat. 24,5.23-26 etc); ipotezele sale 
intelectuale şi spirituale pregătesc mintea multora cu filozofii fundamentale 
care, în cele din urmă, i-ar putea face să primească amăgirile din „vremea 
sfârşitului” (vezi Apoc. 13,13.14; 16,14; 2 Tes. 2,9-12). Impactul mondial al 
mişcării New Age împiedică lucrarea Evangheliei la fel cum au făcut-o alte 
pseudo-evanghelii în trecut (vezi Gal. 1,6-8; 2 Ioan 7-11 etc.).6

în faţa acestor provocări, avem nevoie să ne ţinem „de Cuvântul adevărat, 
care este potrivit cu învăţătura... şi să” înfruntăm „pe protivnici” (Tit 1,9; vezi 
şi 1 Tim. 1,3; 4,1; 6,20; 2 Tim. 1,13 etc.).

Dar cum o facem? Cum ne împotrivim lucrării mişcării New Age şi cum lu
crăm pentru cei care sunt prinşi sub influenţa ei? Un număr de organizaţii 
creştine combat mişcarea New Age. De asemenea, mai multe cărţi publicate în 
ultimii zece ani conţin o analiză echilibrată a acestei mişcări, precum şi o 
susţinere biblică solidă a credinţei creştine.7

Dar oricine citeşte o apologie creştină contra mişcării New Age sau 
participă la un seminar despre acest subiect îşi va da seama că scopul princi
pal al acestora pare să fie acela de a avertiza cu privire la învăţătura şi practica 
amăgitoare ale New Age, faţă de care singura alternativă viabilă este vestirea 
Domnului Isus Hristos. Dar creştinii nu prea au de câştigat de pe urma acestei 
metode.

Sfatul lui Ellen White în această privinţă este extrem de preţios: „Nu este 
cel mai bine să insistăm asupra sentimentelor spiritiste, asupra teoriilor ciu
date, care duc în rătăcire şi care de ani de zile vin în mijlocul nostru... Dacă 
încercaţi să vă ocupaţi cu aceste subiecte, veţi fi conduşi să repetaţi amăgirile 
lui Satana şi astfel îl veţi ajuta să prezinte teoriile sale false. Hotărâţi-vă ca, 
niciodată, niciodată, să nu repetaţi minciuna, ci totdeauna să-i învăţaţi pe 
oameni adevărul”.8

Avertizarea este, într-adevăr, o parte importantă a lucrării noastre, dar este 
numai o parte mică. Trebuie nu doar să-i avertizăm, ci să-i şi conducem pe 
oameni la mijlocul prin care pot avea acces la harul lui Dumnezeu. Scopul 
principal este nu doar să demascăm minciuna, ci să-i şi conducem chiar la 
Domnul Isus.

Două caracteristici fundamentale
Prima premisă a oricărei filozofii despre lucrarea misionară este că 

Evanghelia este aceeaşi pentru toţi oamenii, dar că nu la toţi oamenii se poate 
ajunge în acelaşi fel. Caracteristicile specifice ale fiecărui grup, mediul 
cultural şi social în care trăiesc membrii lui, interesul lor pentru religie, 
nivelul lor de educaţie şi cel economic etc. cer să se folosească o metodă 
specifică faţă de fiecare grup. De aceea, cunoaşterea principalelor 
caracteristici psihosociale ale celor care ajung să intre în mişcarea New Age 
are o importanţă vitală.

Apostolul Pavel ne prezintă o analogie fascinantă, care arată că, în fiecare 
epocă, sufletul omenesc are aceleaşi nevoi, temeri, dorinţe şi speranţe 
fundamentale. El scria astfel: „Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută 
înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei 
este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie” (1 Cor. 1,22.23).

Pavel s-a folosit de distincţia dintre iudei şi greci, care oglindea o prejude
cată larg răspândită a evreilor, ca să ilustreze superioritatea Evangheliei şi 
universalitatea soliei creştine (vezi vers. 24-26). Felul în care i-a caracterizat 
pe iudei şi pe greci se aplică întocmai în cazul gândirii New Age. în lumea de 
astăzi, distincţia invocată de Pavel arată spre două tipuri diferite de persona
litate, în care plasa New Age prinde o mulţime dintre peştii ei.

Primul este grupul reprezentat în text de „iudei”: oameni nesatisfăcuţi cu 
viaţa pe care o trăiesc. Ei abia aşteaptă să scape de banalitatea concepţiilor 
din jurul lor. Vor să descopere o lume nouă şi să pună la încercare supranatu
ralul. Vor să se angajeze în tot felul de experienţe neobişnuite ca să aibă acces 
liber la o nouă dimensiune a universului. Ei „cer minuni” care să dea impor
tanţa vieţii lor. încearcă să-şi rezolve problemele de neadaptare socială şi de 
proastă apreciere de sine căutând refugiu într-o lume probabil inaccesibilă
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pentru omul de rând. Ei înţeleg că un 
corp sănătos este cel mai bun mijloc 
de manifestare a oricărei aventuri 
supranaturale şi, de aceea, sunt 
extrem de preocupaţi să-şi păstreze 
sănătatea.

Din al doilea grup fac parte cei 
reprezentaţi în text de „Neamuri”. Ei 
sunt nemulţumiţi de tot ce ideologia 
tradiţională sau religia occidentală a 
încercat să ofere în ultimele două 
secole. Oamenii din grupul acesta au
o orientare mai intelectuală. Ei caută
o filozofie care să răspundă la toate 
întrebările şi care să explice în mod 
coerent destinul sângeros al omeni
rii. Ei caută „înţelepciune” şi pretind 
că au găsit-o în filozofia sincretistă a 
mişcării New Age, în care sunt ames
tecate filozofiile antice hinduistă şi 
budistă, câteva idei occidentale luate 
de la Darwin, de la Maslow sau din 
fizica modernă. De asemenea, mulţi 
dintre ei activează pe plan politic, au 
preocupări ecologice şi sunt promo
tori energici ai pacifismului. Pe scurt, 
ei se implică în activităţi sociale 
mult mai mult decât verii lor „iudei”.

Adeptul tipic al mişcării New 
Age este, însă, mai mult sau mai pu
ţin, o combinaţie atât de „iudei”, cât 
şi de „greci” din analogia noastră. 
Nevoile intelectuale şi cele fizice 
sunt amestecate cu fascinaţie şi cu
riozitate, aşa încât nimeni nu poate 
spune în mod clar care a fost motivul 
care a convins pe cineva să-şi încea
pă aventura cu New Age.

întrebarea care ne preocupă cel 
mai mult în acest articol este urmă
toarea: Care sunt principiile şi meto
dele fundamentale pentru a le pre
zenta adepţilor mişcării New Age 
Evanghelia lui Isus Hristos? Vom 
prezenta, în continuare, câteva dintre 
acestea.

Trei principii generale
1. Demonstraţi, în viaţa dv., ca

racterul Domnului Hristos. Adepţii 
mişcării New Age au nevoie să le fie 
descoperit caracterul lui Dumnezeu 
la fel de mult ca oricare alt om. Ră
ceala, cuvintele aspre, privirea 
neprietenoasă sau un aer de 
superioritate academică va închide 
uşile întotdeauna şi le va întări ideile 
cu privire la bigotismul şi 
exclusivismul creştinilor. Ca să 
obţinem rezultatele dorite atunci

când le prezentăm altora Evanghelia Domnului Hristos, mai întâi trebuie să 
fim pe deplin convinşi că „argumentul cel mai puternic în favoarea 
Evangheliei este un creştin iubitor şi prietenos”.9 Adepţii mişcării New Age 
nu au nevoie atât de mult de cineva care să le spună adevărul, ci de cineva 
care să trăiască adevărul în mod consecvent. „Iubirea va birui acolo unde 
discuţia în contradictoriu şi autoritatea sunt fără putere... Influenţa ei topeşte 
şi transformă. Ea va lua în stăpânire viaţa celor păcătoşi şi le va mişca inima, 
atunci când orice alt mijloc s-a dovedit fără succes.”10

2. Respectaţi-i, evitând confruntarea, atât în particular, cât şi în public. 
Atacurile permanente în materialele de lucrare misionară sau în conferinţele 
noastre publice nu vor face altceva decât să le împietrească inima, în loc să 
le-o înmoaie. Scopul nostru ar trebui să fie stabilirea de relaţii. Singurul mod 
prin care oamenii îşi dau seama de adevăratele lor nevoi este să-L întâlnească 
personal pe Domnul Hristos la Calvar. A discuta în contradictoriu cât de greşi
te sunt concepţiile oamenilor este cel mai nepotrivit mod de pornire în 
călătoria spre cruce.

Acest aspect nu poate fi subliniat îndeajuns: atunci când lucrăm pentru 
adepţi ai mişcării New Age, dezbaterile ideologice nu-şi au locul. Ame
ninţările, acuzaţiile sau critica nu-i vor face decât să ţină cu şi mai mare tărie 
la convingerea lor şi să fie tot mai puţin receptivi la influenţa Duhului Sfânt. 
Discuţiile teologice lungi îi vor ajuta doar să găsească noi argumente şi să 
conducă discuţia spre noi şi noi confuzii filozofice.

„Domnul doreşte ca poporul Lui să folosească alte metode decât aceea de 
a condamna ce este greşit, chiar atunci când condamnarea ar fi dreaptă. El vrea 
să facem ceva mai mult decât să le aruncăm adversarilor noştri acuzaţii care 
doar îi vor îndepărta şi mai mult de adevăr. Lucrarea pe care Domnul Hristos a 
venit să o facă în lumea noastră nu a fost aceea de a ridica bariere şi de a-i 
împroşca permanent pe oameni, spunându-le că ei greşesc. Cel care se aşteaptă 
să-i ilumineze pe cei amăgiţi trebuie să se apropie de ei şi să lucreze pentru ei 
cu iubire. El trebuie să devină un centru de influenţă sfântă... Atunci când se 
ia apărarea adevărului, cei mai înverşunaţi împotrivitori trebuie trataţi cu 
respect şi onoare.”11

3. Lucraţi pentru ei în mod individual. Deşi uneori pot să dea rezultate, 
seminariile publice care ţintesc acest grup nu sunt, în general, cel mai bun 
mod de a lucra pentru ei. Aceste seminarii nu pot fi limitate la adepţii mişcării 
New Age. Pe lângă aceasta, din cauza influenţelor puternice de care sunt 
stăpâniţi, rareori ne putem aştepta la convertiri în masă din rândurile lor. Prin 
urmare, cea mai bună metodă este cea a evanghelizării prin prietenie. Lucraţi 
pentru ei în mod individual, prin efort personal şi prin rugăciune.

O metodă cu patru paşi
Având în faţă aceste trei principii generale, ne vom îndrepta acum spre 

câteva metode practice care să fie folosite în lucrarea pentru adepţii mişcării 
New Age. Ele nu se deosebesc de bine cunoscutele principii ale evangheli
zării prin prietenie, dar sunt adaptate intereselor şi nevoilor specifice ale celor 
din mişcarea New Age.

1. Stabiliţi prietenii adevărate printr-o viaţă de slujire. Mergeţi la ei şi 
ajutaţi-i, ori de câte ori se iveşte ocazia. în pofida constantelor dezbateri 
teologice despre „faptele bune”, slujirea neegoistă rămâne cel mai bun mod 
de a dezarma prejudecata, de a câştiga încrederea şi de a face din cineva „un 
vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său” (2 Tim. 2,21; vezi şi Mat. 5,16; 
Tit 2,14; 3,8; Iacov 1,27 etc.). Cei mai mulţi adepţi ai mişcării New Age 
încearcă să se prezinte ca fiind complet detaşaţi de lumea aceasta, totuşi au 
nevoie să audă cuvinte amabile, să vadă feţe zâmbitoare şi să primească 
ajutorul mâinilor prietenoase.

2. Stabiliţi punţi de interes comun. Nici un alt subiect nu poate servi mai 
bine decât cel al sănătăţii pentru a demara lucrarea pentru adepţii mişcării 
New Age. Acesta este domeniul în care partizanii mişcării New Age şi creştinii
- mai ales adventiştii de ziua a şaptea - au multe lucruri în comun. Atunci când 
Evanghelia este înţeleasă pe deplin, va exista întotdeauna un interes faţă de
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îngrijirea cuvenită a „templului Duhului Sfânt” (1 Cor. 6,12-20). Deoarece pe 
adepţii mişcării New Age îi interesează sănătatea, le putem împărtăşi felul în 
care înţelegem subiecte cum sunt nutriţia, ţinerea sub control a stresului şi 
condiţia fizică. Nu sacrificăm nici un principiu, nici nu ne violăm 
conştiinţa, atunci când manifestăm un interes real faţă de modul în care ei 
abordează vegetarianismul sau diferite feluri de tratamente naturale. Poate 
că nu vom fi de acord cu tot ce cred ei despre sănătate şi spiritualitate, dar 
putem folosi sănătatea ca pe o punte excelentă pentru stabilirea încrederii şi 
pentru a trezi curiozitatea faţă de Biblie, privită ca fiind mai mult decât o 
carte interesantă.

O metodă bună de a stabili punţi este să le dăm ceva de citit. Având în 
vedere că, de cele mai multe ori, vom avea de-a face cu oameni care au 
studii superioare, care sunt obişnuiţi să citească şi să gândească, cărţile pe 
care le oferim ar trebui să fie bine alese. „Hrana tare” a profeţiilor Bibliei va 
reuşi mai bine decât orice să-i determine să primească Biblia ca pe o carte 
inspirată şi concepţia creştină cu privire la istoria omenirii ca fiind 
adevărată.

3. Stabiliţi o mărturie creştină autentică. La timpul potrivit - şi 
numai atunci - daţi mărturia dv. personală, scurtă şi puternică, despre ceea 
ce înseamnă Domnul Hristos pentru dv. Dacă încercaţi să le arătaţi cât de 
important este creştinismul, citându-1 pe Augustin sau chiar pe Max 
Lucado, aţi pornit pe un drum greşit. Niciodată nu vorbiţi despre experienţa 
creştină în termeni vagi, filozofici. Pe adepţii micării New Age îi interesează 
experienţe reale şi o cunoaştere experimentală cu privire la Dumnezeu. 
Răspunsurile la rugăciune, biruinţa asupra vechilor obiceiuri şi minunile 
zilnice vor face relaţia noastră cu Dumnezeu tangibilă pentru mintea unui 
adept al mişcării New Age. Simpla istorisire a „umblării” noastre „cu 
Dumnezeu” va face mai mult decât o prezentare documentată despre 
Trinitate, despre caracteristicile unice ale mântuirii biblice sau despre soarta 
celor pierduţi.

4. „Rugaţi-vă neîncetat” (1 Tes. 5,17). Sfatul lui Pavel îşi găseşte o 
aplicare excelentă în lucrarea pentru cei care şi-au predat voinţa altcuiva. în 
cele din urmă, nici efortul nostru, nici puterea noastră nu vor aduce o 
schimbare majoră. Doar prin Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie adusă la 
îndeplinire lucrarea de mântuire. Putem fi siguri că „puterile întunericului” 
nu vor fi încântate de vizita noastră nesolicitată. Dacă vrem să avem succes în 
această luptă, trebuie să ne rugăm, nu să vorbim în contradictoriu.

Chiar dacă adepţii mişcării New Age nu vor accepta prima noastră 
invitaţie de a intra în „împărăţia lui Dumnezeu”, trebuie să rămânem prieteni 
cu ei. Convertirea unui partizan al mişcării New Age este un proces lung şi 
dureros. Adepţii mişcării New Age trebuie să schimbe nu doar convingerile, ci
o întreagă concepţie despre univers şi despre Dumnezeul universului. Dacă 
aşteptăm cu răbdare, ar putea să le răsară lumina mai repede decât ne 
aşteptăm.

V?
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„Peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii 

a răsărit lumina. ” (Mat. 4,16)
......................... . Ion Buciumau

T
ânărul înaintează grăbit 
printre rânduri, căutând din 
ochi un loc unde să se aşeze. 

Pare neliniştit, ca şi când ar fi 
întârziat, şi-mi dau seama că ar fi 
foarte bucuros dacă i-aş oferi locul 
rămas liber lângă mine, deşi sala este 
plină până la refuz. Mă priveşte 
întrebător şi-i fac semn afirmativ cu 
capul. Răsuflă uşurat şi se aşază. îşi 
şterge sudoarea de pe frunte, în timp 
ce facem cunoştinţă.

- Mă numesc Ionică şi locuiesc la 
vreo sută de km de aici. M-am gân
dit toată săptămâna la dimineaţa 
aceasta. întâlnirea cu Mark Finley a 
devenit un fel de scop al vieţii mele, 
în ultima vreme. M-am rugat mult şi 
mi-am făcut planuri din timp pentru 
această călătorie. De fapt, o ocazie ca 
aceasta este ca un fel de sărbătoare 
pe care o doreşti mult şi de care îţi 
aminteşti mereu după aceea.

- Ce înseamnă Biblia pentru tine? 
întreb eu, întrucât eram chiar la stu
diul Şcolii de Sabat.

Ceilalţi membri ai grupei ezită, 
dar Ionică este un om de iniţiativă şi 
ia din nou cuvântul.

- Pentru mine Biblia este o întâl
nire zilnică cu Dumnezeu, spune el.

îmi face impresia că răspunsul 
este anume pregătit pentru că aşa 
trebuie să fie, atunci când te prezinţi

în faţa celorlalţi. Curiozitatea mă 
împinge să cer detalii, iar el trăieşte 
un eveniment din faptul că poate 
vorbi despre bucuria lui de a petrece 
timp în compania Bibliei.

- Cum arată timpul tău de studiu? 
vreau eu să ştiu.

- Este cel mai luminos timp al zi
lei. Nici nu fac nimic înainte de a stu
dia Biblia. Citesc, apoi închid ochii 
şi mă gândesc. îmi imaginez că sunt 
chiar acolo, în vremurile şi locurile 
despre care citesc. îi aud pe oameni 
vorbind, îi văd mişcându-se. Mă ală
tur lor, le pun întrebări, particip cu ei 
la ceea ce fac. Sunt printre ucenicii 
Domnului Isus, care îl ascultă sau se 
îngrijorează. Eu trăiesc un timp mi
nunat aşa, în atmosfera Bibliei. Apoi 
nici nu-mi dau seama când încep să 
mă rog şi când dialogul meu se con
centrează doar asupra Tatălui. Mă 
simt aşa de bine atunci, că n-aş mai 
reveni la viaţa obişnuită, dar trebu
rile zilei îşi cer şi ele dreptul. Fără să 
vreau, gândul îmi alunecă iarăşi şi 
iarăşi la cele trăite de dimineaţă la 
ceasul studiului şi rugăciunii. Parcă 
toată ziua este parfumată de mireas
ma închinării matinale. Uneori sunt 
nevoit să mă scol mai devreme ca de 
obicei, dar nu mi se pare niciodată 
prea greu să zăbovesc generos alături 
de Biblia mea.
___________ ^ ___________

- De când ai început programul 
acesta? vor ceilalţi din grupă să ştie, 
şi studiul Şcolii de Sabat se transfor
mă într-o dezbatere liberă; trebuie 
doar urmărite ideile principale ale 
studiului săptămânii, pentru ca totul 
să fie bine.

- Păi, acum trei ani am început cu 
un coleg care este adventist şi de 
atunci o ţin tot aşa. Oamenii din sat 
cred că s-a întâmplat ceva ca o minu
ne cu mine, pentru că am lăsat toate 
obiceiurile mele rele de altădată. N-am 
crezut că m-aş putea lipsi de băutură 
şi de alte obiceiuri pe care le aveam. 
Am încercat de multe ori, dar mă răz
gândeam repede, căutând iarăşi ve
chii prieteni şi vechile obiceiuri. Dar, 
de când am început să studiez Biblia, 
nici nu mă mai cheamă, pentru că în
cep să le spun despre lucrurile care mă 
preocupă, şi lor nu le place. Bucuria 
aceasta nouă este aşa de mare şi puter
nică, încât nu mai simt nici un fel de 
atracţie spre „bucuriile” de altădată. 
Parcă şi somnul şi visurile îmi sunt 
mai liniştite. Mă simt bine, ce mai!

Ne uităm la ceas, cei de la Şcoala 
de Sabat urcă pe platformă, noi ne gră
bim să tragem concluzia, care de data 
aceasta este una singură. „Ţara lui Za- 
bulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, 
dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor, 
norodul acesta care zăcea în întuneric 
a văzut o mare lumină; şi peste cei ce 
zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a 
răsărit lumina” (Mat. 4,15.16).

Ion Buciumaţi este preşedintele 
Conferinţei Banat şi directorul 

Departamentului Tineret, la Uniune.
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iindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în 

m El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. ” De unde ştiţi 
dv. acest text? Majoritatea veţi spune, simplu, că, bine
înţeles, din Biblie, iar cu precizie matematică îl veţi localiza: 
loan 3,16. însă sunt mulţi care n-au încercat niciodată să 
citească Biblia sau vreo altă carte religioasă. Cum pot afla 
aceşti oameni cuvintele „de aur” rostite de Dumnezeu?
Vă invit să poposim la poalele munţilor Ceahlău, pe malul 
Bistriţei, în secţia de confecţionat rame din lemn a fratelui 
Georgică R. La intrare, ne întâmpină o placardă mare pe 
care vom găsi scris „textul de aur”, pentru toţi cei care 
n-au descoperit încă aceste cuvinte şi valoarea lor în viaţa 
personală. Cine sunt aceştia? Vizitatorii, lucrătorii şi toţi 
beneficiarii săi din ţară, de la Timişoara până la Constanţa, 
şi de la Rădăuţi până la Turnu Severin. Această declaraţie 
de iubire a Domnului mulţi au aflat-o aici, la uşa secţiei de 
tâmplărie. Dar aceasta nu este totul; de aceea, mai bine să 
stăm de vorbă cu fratele nostru.

Frate Georgică, am înţeles că 
secţia dv. are un program  de 

lucru special. Cum s-a con tu 
rat el?

Intr-o zi, în timp ce meditam 
cum aş putea să-i ajut pe angajaţii 

mei să cunoască dragostea lui 
Dumnezeu, mi-a venit ideea să le 

prezint Biblia ilustrată pentru 

copii, explicând fiecare imagine. 
După acest moment, oamenilor li 

s-a deschis dorinţa de a cunoaşte

mai mult din Cuvântul lui Dumne

zeu şi atunci am început să prezint 
studii biblice în fiecare dimineaţă, 

lăsând, la sfârşit, un timp de dis
cuţii.

Aşa că, dacă veţi merge în vizi

tă la secţie, la ora 7, în fiecare di
mineaţă veţi participa la studiul 

biblic împreună cu cei 31 de anga

jaţi. Bancul de lucru este mai întâi 
amvonul de la care se proclamă 

adevărurile biblice, iar în jurul lui 

________________ ^ ______________

Gabriel Dincă

veţi observa fiecare lucrător având 

Biblia sa pentru a cerceta tot ce se 

prezintă.

La început, am rezervat o oră 
de studiu (de la 7 la 8) din 
programul de lucru plătit. Dar, 
după un timp, am constatat că 

discuţiile erau aşa de captivante, 
încât cu toţii simţeam nevoia să 

mărim timpul de studiu, aşa că, la 
un moment dat, i-am invitat pe 
angajaţi să acorde şi ei din timpul 
lor liber o jum ătate de oră pentru 

acest program. în unele zile, când 
anumite subiecte erau mai 

incitante, discuţiile se întindeau 
până la pauza de masă (ora 10). La 

început, o parte dintre angajaţi 
veneau tot la ora 7, dar, după 
câteva zile, au început să vină toţi 

la ora 6:30.
D e câţiva ani, de când fra tele  

G eorgică L-a întâlnit p e  M ântu

itorul şi a luat hotărârea să asculte 
de glasul D uhului Sfânt, toată  

secţia a cunoscut acest lucru. A  
devenit un a lt fe l  de patron. In 

secţie, p e  toţi pereţii se p o t citi 
texte biblice care inspiră p e  anga

ja ţi la respect fa ţă  de Dumnezeu şi 
fa ţă  de colegii lor de muncă. Este

o atm osferă plăcută de lucru şi 
oam enii se bucură de ceea ce poate  

fa ce  D um nezeu în viaţa lor. De 
asemenea, există un loc de închina

re unde angajaţii se p o t ruga şi po t 

găsi cărţi creştine şi cărţile Spi

ritului Profetic, pe  care le po t
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împrumuta. Prin credinţă, fratele 

s-a hotărât să ofere tuturor 

angajaţilor săi o masă pe zi. De 
aceea, a construit o cantină alături 

de secţie, pentru ca părtăşia de 
dimineaţă să continue aici.

Un alt obicei al firmei este să le 
ofere tuturor beneficiarilor Biblia sau 

diferite cărţi din ciclul „Marea lup
tă” , în funcţie de nevoia acestora, 

bineînţeles, după ce au avut posi
bilitatea să viziteze toată secţia şi 

să citească „Cele Zece Porunci” , 
„Fericirile” , cât şi mulţimea de 

texte biblice care sunt scrise în lo
cul panourilor cu formule de pro

tecţie a muncii, de altădată.

Ce aţi studiat în acest răstimp 

de trei ani, de când practicaţi 
studiul şi rugăciunea în cadrul 
programului secţiei?

Am început cu Biblia cu ilus
traţii pentru copii, apoi am studiat 

seminariile Apocalipsa, Daniel şi 
mai multe seminarii biblice, iar 

acum adâncim învăţătura din căr
ţile biblice (în prezent studiem 

cartea Faptele Apostolilor).
Ce experienţe aţi avut cu cei 

care au participat la aceste 
ocazii?

Experienţe trăim în fiecare zi, 
iar acestea i-au ajutat pe cei mai 

mulţi să descopere, în Cuvântul lui

A  r putea acest mesaj al lui Dumnezeu să fie o pro- 
/ J  vocare pentru timpul sfârşitului, în care credinţa 

/  I noastră să fie dovedită în orele de cea mai intensă 
activitate pentru câştigarea existenţei? Ar putea patronii 
de azi să semene sămânţa adevărului într-un fel în care 
nimeni altcineva nu ar putea-o face? Sunt întrebări la care 
primim un răspuns după înclinaţia inimii noastre. Dar textul 
ne sugerează că pot izbuti amândouă, iar experienţele ace
lora care au făcut aşa cum a zis Dumnezeu o dovedesc cu 
prisosinţă şi bucuria lor este mare aici şi va fi şi în veşnicie.

Dumnezeu, o sursă de speranţă în 
faţa tuturor greutăţilor şi încercă
rilor prin care trec. însă marea mea 
bucurie a fost atunci când două 
persoane au făcut legământ cu 
Dumnezeu prin botez, în ciuda 
luptelor teribile, chiar dramatice, 
pe care le-au întâmpinat în familie, 
cu părinţii şi cu preotul satului.

Comportamentul la lucru s-a 
schimbat şi toţi angajaţii sunt în
cântaţi de atmosfera care s-a creat 

în urma studiului din fiecare dimi
neaţă. Textele scrise pe pereţii sălii 
de lucru sunt pentru situaţiile con

crete pe care le întâmpinăm. De e- 
xemplu, atunci când cineva se supă
ră, este invitat să citească textul:
„Te rog, să nu fie ceartă între mine 
şi tine... căci suntem fraţi” (Gen. 
13,8) sau „De ce vezi tu paiul din 
ochiul fratelui tău, şi nu te uiţi cu 
băgare de seamă la bârna din ochiul 
tău?” (Mat. 7,3) Când cineva este 
tentat să nu lucreze, este invitat să 
citească: „Du-te la furnică, leneşule, 
uită-te cu băgare de seamă la căile 
ei şi înţelepţeşte-te” (Prov. 6,6). Aşa 
că muncitorii se ajută unii pe alţii 
să crească în cunoaşterea voii lui 
Dumnezeu, câţiva fiind la momen
tul deciziei de a-L urma pe Domnul.

Un moment drag sufletului meu 
este timpul de devoţiune al secţiei, 
când cei ce participă se roagă unii 
pentru alţii...

Nu putem cunoaşte acum toate 
rezultatele acestei plăcute lucrări şi, 
de asemenea, nu ştim cât de mare 
este influenţa acestor ocazii de stu
diu şi părtăşie, precum şi a sutelor 
de cărţi care s-au împărţit în toate 
direcţiile ţării de unde au venit be
neficiarii, dar veşnicia ne va ajuta 
să vedem influenţa pe care am răs
pândit-o în jurul nostru.

„Dimineaţa, seamănă-ţi 
sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna 
să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii 
ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau 
dacă amândouă sunt deopotrivă de 

bune” (Ecl. 11,6).

►
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O FAMILIE
Nellie Joe Brown

Ai văzut vreodată un câine de prerie? Aceşti câini trăiesc în prerie, 
unde pot să mănânce multă iarbă şi unde sunt câmpii foarte întinse, 
în solul cărora să-şi construiască oraşele. Poate că ai fost la o 
grădină zoologică la care sunt expuşi câini de prerie şi i-ai văzut 
cum se ridică şi privesc în jur sau cum intră şi ies din vizuinile lor.

Câinii de prerie nu sunt câini. Ei nu numai că sunt construite sub pământ.
seamănă cu nici un câine. Nu se poar
tă asemenea câinilor. Nu sunt înrudiţi 
nici pe departe cu vreo rasă de câini. 
De ce se numesc câini? Pentru că su
netele pe care le emit ei seamănă cu 
acelea emise de câini. Câinii de prerie 
sunt fiinţe mici şi zgomotoase. Ei 
cântă, fluieră, strigă şi latră. Numele 
de câini l-au primit din cauza 
lătratului lor.

Unul dintre cele mai grozave 
lucruri în ce priveşte câinii de prerie 
este modul în care ei îşi construiesc 
oraşele. Oraşele câinilor de prerie 
seamănă cu oraşele oamenilor,

Există tuneluri lungi, ca nişte dru
muri, care conduc la vecini, adică la 
vizuinile rudelor. Fiecare familie de 
câini de prerie îşi construieşte o 
vizuină, care este asemenea unei 
case. Fiecare vizuină are un tunel 
principal, ca un hol, din care se poate 
intra în diferite încăperi mici. Există 
dormitoare, o cameră pentru puişori 
şi o cameră de baie. Iar lângă intrare 
există o încăpere în care câinii de 
prerie ascultă să vadă dacă pot să 
iasă din vizuină fără nici un pericol.

Câinii de prerie ies din vizuină să 
mănânce şi să se joace unii cu alţii.

Lor le place foarte mult să fie împre
ună cu alţi câini de prerie. Acesta 
este motivul pentru care ei trăiesc în 
familie, iar familiile trăiesc în 
apropiere de alte familii. Tot din 
această cauză câinii de prerie 
construiesc oraşe. Ei se caută unii pe 
alţii şi se întovărăşesc unii cu alţii.

Şi oamenii locuiesc în oraşe 
pentru că le place să fie împreună cu 
alţi oameni. De aceea avem familii. 
Avem nevoie unii de alţii.

Biblia vorbeşte despre o familie 
specială - familia lui Dumnezeu. In 
această familie, Dumnezeu este 
Tatăl, iar noi suntem copiii Săi.
Biblia ne spune că „El ne-a iubit aşa 
de mult, încât suntem numiţi copii ai 
lui Dumnezeu” (1 Ioan 3,1, după o 
traducere pentru copii). Alţi oameni 
care îl iubesc pe Dumnezeu sunt 
fraţii noştri şi surorile noastre.
Aceasta este o familie mare.

Este important să ne adunăm îm
preună cu membrii familiei noastre. 
Uneori avem nevoie să fim împreună 
cu alte persoane care au aceleaşi con
vingeri ca ale noastre. Astfel, mergem 
la biserică. Mergem la biserică să ne 
închinăm Tatălui, împreună cu fraţii 
noştri şi cu surorile noastre. Ne înto
vărăşim unii cu alţii. Ne purtăm de 
grijă unii altora. Suntem o familie.

Adventist Review, 18 martie 1999
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„Dar adu-ţi aminte de 

Făcătorul tău în zilele 

tinereţii tale, până nu vin 

zilele cele rele, 

până nu încep să se 

încovoaie cele tari.”
(Ecl. 12,3)

Deşi nu figurează printre primele cauze de deces, osteoporoza este o 

afecţiune de temut. Dacă la început se manifestă doar prin încovoierea 

spatelui, cu timpul pot apărea complicaţii tot mai invalidante, cum 

este de exemplu fractura de col femural. Vestea bună este că 

osteoporoza este o boală tratabilă, dar mai ales prevenibilă.

Deşi apare cu precădere la vârstnici şi la femei după menopauză, 

osteoporoza poate afecta ambele sexe la orice vârstă. Diagnosticul 

este dificil depus în fazele incipiente, necesitând teste de determinare 

a densităţii osoase. Vă prezentăm un ghid care vă poate ajuta să pre

veniţi sau să încetiniţi evoluţia acestei boli, cu ajutorul unor paşi simpli.

1. Ce este osteoporoza?
Numele bolii provine din latină şi înseamnă „os poros”. 

Ţesutul osos este un ţesut viu, în care au loc permanent atât 
depunerea de os, cât şi pierderea de os. După 35 de ani, 
pierderea de os depăşeşte depunerea. Când acest proces 
este accelerat, oasele devin tot mai fragile (chiar dacă, la 
exterior, pot părea solide) şi structura lor se aseamănă tot 
mai mult cu a unui burete cu găuri mari în interior.

Osteoporoza este supranumită şi hoţul tăcut, pentru că 
poate slăbi oasele timp de ani de zile fără să fie detectată. 
De aceea, indiferent de vârstă, dacă aveţi mai mult de unul 
dintre următorii factori de risc, vă sfătuim să consultaţi 
medicul, pentru a detecta boala cât mai devreme, şi să urmaţi 
recomandările de mai jos.

2. Factori de risc
Sexul feminin - de patru ori mai multe femei decât bărbaţi 

suferă de osteoporoză.
Osteoporoza afectează şi alţi membri ai fam iliei - boala 

are şi o componentă ereditară.
Aveţi o constituţie subţire - aceasta înseamnă că oasele 

dvs. au, de la bun început, o densitate mai mică.
în treruperi a le ciclu lu i m enstrual - osteoporoza 

afectează foarte adesea femei aflate în postmenopauză, dar 
riscul creşte chiar şi în situaţia unor boli sau exerciţii fizice 
foarte intense care întrerup temporar ciclul menstrual.

Intervenţii chirurgicale - gastrectomii (înlăturarea unei 
porţiuni din stomac) sau histerectomii totale. Acestea afec
tează absorbţia sau utilizarea calciului de către organism.

Anumite tratamente medicamentoase - de exemplu 
tratamente de lungă durată cu unele medicamente anti- 
inflamatorii (steroidiene - de exemplu diprofos) şi anti- 
epileptice sau excesul de hormoni tiroidieni. Aceste 
tratamente se vor efectua numai sub controlul strict al 
medicului.

Alţi factori de risc - fumatul, consumul de alcool etc. 
Fumatul pare să blocheze capacitatea estrogenilor de a 
proteja oasele, iar alcoolul poate bloca absorbţia calciului

şi reduce creşterea osoasă. (Cel puţin în dreptul acestui 
factor de risc putem fi liniştiţi...)

3. Detecţia precoce
Majoritatea oamenilor nu-şi dau seama că ceva nu e 

în regulă cu oasele lor decât atunci când ceva se rupe. 
Osteoporoza îşi anunţă prezenţa, în cele din urmă, prin 
scăderea în înălţime, datorită încovoierii spatelui, şi prin 
fracturi osoase. Dacă aveţi risc crescut, puteţi efectua un 
test de determinare a densităţii şi grosimii osoase. Este 
un test nedureros, lipsit de riscuri, dar care necesită 
echipament de specialitate. Pe baza rezultatului, medicul 
poate estima probabilitatea fracturilor şi vă poate ajuta să 
le preveniţi. Dacă doriţi să preveniţi apariţia osteoporo
zei sau să opriţi evoluţia ei, sfatul este acelaşi: hrăniţi-vă 
corect şi păstraţi-vă forma fizică.

4. Alimentaţia
Aportul de calciu. Acesta este foarte important pentru 

prevenirea şi stoparea osteoporozei în special în prima parte 
a vieţii. Este vital ca tinerii să aibă un aport adecvat de 
calciu. Osul pierdut mai târziu nu mai poate fi recuperat, 
oricât s-ar creşte aportul de calciu. Pentru persoanele adulte 
se recomandă un aport de cca 1000 mg calciu/zi, iar pentru 
b ărba ţii trecu ţi de 65 de ani şi pen tru  fem eile  în 
postmenopauză, 1500 mg/zi. Laptele degresat, pasteurizat 
sau fiert este o sursă bună de calciu, dar există şi produse 
vegetale bogate în calciu - de exemplu cerealele integrale, 
seminţele, legumele de culoare verde închis (brocoli). Dacă 
dieta este săracă în calciu, se poate folosi un supliment.

Expunerea la soare este necesară pentru formarea 
vitaminei D la nivelul pielii. Această vitamină creşte 
absorbţia calciului din intestin. în intervalul martie - 
noiembrie, o expunere de 15 minute a pielii feţei şi mâinilor 
de 3-4 ori/săptămână este suficientă pentru a obţine întregul 
necesar de vitamina D. în schimb, în perioada noiembrie - 
martie, în ţara noastră lumina solară este prea slabă pentru 
a acoperi necesarul. Având în vedere că vitamina D se 
găseşte numai în alimente de origine animală, în acest
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interval aportul din această vitamină va fi asigurat fie din produse lactate (un 
pahar de lapte degresat asigură 50% din necesarul zilnic), fie din suplimente 
vitaminice.

5. Exerciţiul fizic
Exerciţiul fizic regulat - oricât de puţin chiar - ajută la menţinerea densităţii 

osoase şi, în plus, întăreşte sistemul muscular şi scade astfel riscul căderilor. Deşi 
nu există o reţetă bună pentru toată lumea, există câteva reguli generale:

• Cele mai indicate sunt exerciţiile antigravitaţionale, care presupun purtarea 
unor greutăţi - de exemplu mersul pe jos, urcarea scărilor, chiar şi simpla ridicare 
din pat şi statul în picioare câteva ore pe zi. înotul este mai puţin eficient, dar e 
oricum mai bun decât nimic.

• Dacă suferiţi deja de osteoporoză, nu efectuaţi exerciţii care cresc riscul de 
fractură. Evitaţi exerciţiile care suprasolicită coloana vertebrală, cum este 
gimnastica aerobică intensă, săritul cu coarda sau alergarea uşoară. Nu faceţi 
nici genoflexiuni, exerciţii de flexie a trunchiului pe coapse sau alte exerciţii 
care arcuiesc spatele. Evitaţi săritul pe saltele elastice, exerciţiile pe suprafeţe 
alunecoase, pentru a evita căderile. Evitaţi mişcarea de aducţie a picioarelor, 
întrucât ea poate duce la fracturarea unui col femural slăbit.

6. Tratamentul hormonal şi medicamentos
Se folosesc mai multe medicamente pentru tratamentul sau prevenirea 

osteoporozei. Numai medicul poate decide dacă, în cazul dvs., este sau nu nevoie 
de unul sau altul dintre aceste medicamente.

Estrogenii. Femeile care au trecut de menopauză pot să-şi reducă riscul de 
fractură la jumătate, cu ajutorul terapiei de substituţie estrogenică. Reversul 
medaliei este că, la unele femei, acest tratament poate creşte uşor riscul de cancer.

Calcitonina. Injectarea acestui hormon pe o perioadă de timp poate stopa 
sau încetini pierderea de os şi alină durerea produsă de fracturile osoase. 
Dezavantajul este că tratamentul se poate administra numai injectabil şi este 
destul de costisitor.

Alendronatul. Acest medicament nu este un hormon, ci face parte dintr-o 
clasă de substanţe numite bifosfonaţi. Ca şi estrogenul, alendomatul este indicat 
atât pentru prevenirea, cât şi pentru tratarea osteoporozei.

Raloxifenul. Acesta este un medicament aprobat recent de autorităţile sanitare 
din S.U.A. Se foloseşte pentru prevenirea osteoporozei. Face parte dintr-o clasă 
nouă de medicamente numite modulatori selectivi de receptori estrogenici 
(SERMS, din iniţialele din engleză). Avantajul lor pare a fi prevenirea pierderii 
de os fără creşterea concomitentă a riscului de cancer la femei.

7. Prevenirea căderilor
Osteoporoza slăbeşte oasele şi acestea se fracturează mult mai uşor. Iată 

câteva măsuri de prevenire a acestei situaţii nedorite.
înlăturaţi riscul de cădere la domiciliu. Montaţi balustrade solide la toate 

scările, precum şi mânere de care să vă puteţi prinde la baie. Acoperiţi podeaua 
alunecoasă cu covoare sau mochetă. Ţineţi casa în ordine şi înlăturaţi obiectele 
căzute pe jos, mai ales bucăţile de sfoară, aţă, cabluri electrice, de telefon etc. 
Montaţi telefoane în cât mai multe încăperi, pentru ca ajutorul să fie cât mai uşor 
de solicitat în cazul unui accident.

Echipaţi-vă cu îmbrăcăminte şi încălţăminte care conferă siguranţă maximă. 
Purtaţi încălţăminte care sprijină bolta plantei şi cu tălpi nealunecoase, dar 
feriţi-vă de tălpile din cauciuc (tenişi) pentru că sunt atât de aderente, încât vă 
pot dezechilibra. Aveţi grijă ca hainele, capoatele şi paltoanele să fie suficient 
de scurte ca să nu vă facă să vă împiedicaţi când urcaţi scările.

Păstraţi-vă echilibrul. Dacă aţi observat că nu aveţi siguranţă în timpul 
mersului, folosiţi un baston. Puneţi articolele de bucătărie cât mai la 
îndemână.

Controlaţi-vă auzul şi vederea. Dacă este cazul, folosiţi ochelari şi aparat 
auditiv. Iluminaţi cât mai bine întreaga casă.

Atenţie în caz de cădere. Mişcaţi-vă încet şi evitaţi să forţaţi braţul sau 
piciorul la care v-aţi lovit. Dacă bănuiţi că s-a produs o fractură, nu vă mişcaţi 
şi nu permiteţi nimănui să vă mişte până la sosirea ajutorului medical.

î. Este adevărat că obezita
tea de tip abdominal este mai 
periculoasă decât celelalte?

R. Da. Există mai multe tipuri 
de obezitate. în general vorbind, 
însă, p ersoanele care suferă de 
o b e z ita te  au o d is p o z iţ ie  a 
kilogramelor în plus care îi face 
să semene fie cu un măr, fie cu o 
pară. în  obezitatea de tip „măr”, 
ex cesu l ponderal este  depus în  
reg iu n ea  ab d om in a lă , în  jurul 
taliei, şi s-a constatat că această 
gră s im e e s te  m ai s e n s ib ilă  la 
e fe c tu l  h orm o n ilo r  suprarena-  
lieni, ceea ce  favorizează atero- 
scleroza. Excesul ponderal de tip 
„pară” se  d ep un e în d e o se b i la 
nivelul şoldurilor şi coapselor şi 
este mai stabilă. D eşi este mai pu
ţin pericu loasă pentru sănătate, 
totuşi nici această din urmă formă 

de obezitate nu este de neglijat.

UN T E ST  SIM PL U  D E  

ID E N T IF IC A R E  A T IPU L U I  

D E O B E Z IT A T E  E ST E  

raportul talie-şold. Se măsoa
ră circumferinţa în centimetri, la 
nivelul taliei şi şoldurilor, apoi se 

împarte numărul pentru talie la 
cel pentru şolduri. Rezultatul nu 

trebuie să depăşească 0,8 la femei 
şi 1 la bărbaţi. în caz contrar, este 
vorba de obezitate de tip „măr”. 
O bezitatea creşte riscu l m ultor  
boli: de 3 ori riscul de boli cardio
v a sc u la r e , de 4 ori r iscu l de 

hipertensiune arterială, de 5 ori 
riscul de diabet şi colesterol san
gvin crescut şi de 6 ori riscul de 

litiază biliară.

Rubrica „Pagina de sănătate" este 
realizată de dr. Gily Ionescu, directorul 
Departamentului Sănătate, la Uniune.
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RADIO VOCEA SPERANŢEI_______________________________________________ 9

1994 a fost anul în care Radio Vocea Speranţei (RVS) a 
luat startul în Bucureşti, alături de posturile de radio 
comerciale, puternic susţinute financiar de interese politice 
şi deosebit de bine primite de ascultători. Sub acest aspect 
al competiţiei, nimeni nu acorda şanse de supravieţuire unei 
voci care se încumeta să transmită altceva decât muzică, 
ştiri, glume deocheate şi talk-show-uri politice. Nici în in
terior situaţia nu era promiţătoare. Radio Vocea Speranţei 
alinia la microfon o echipă total nepregătită profesional, 
care avea de partea ei doar trei atuuri: tinereţea, forţa dată 
de m isiunea în c red in ţa tă  de b ise rică  şi cred in ţa în 
Dumnezeu. Anii au trecut, lăsând în urma lor ore îndârjite 
de muncă, emoţii sfâşietoare, lacrimi ale neputinţei, 
rugăciuni, dar şi acel gust inconfundabil al reuşitei care nu 
purta o semnătură umană, ci una divină. Astăzi, Vocea 
Speranţei este o adevărată reuşită, menită să încurajeze, să 
ofere putere, dragoste, binecuvântare şi să scrie istoria unei 
lupte a cărei miză trebuie câştigată: slava lui Dumnezeu.

Sigur, când vorbim de câştig, ne place să privim la rezul
tatele vizibile şi mai puţin la cele intuitive. Iar aici, este 
punctul forte al lucrării radio: transparenţa, posibilitatea de 
a evalua. în cei 5 ani de existenţă, RVS a strâns, în fonoteca 
sa, sute de ore de înregistrare (predici, emisiuni religioase, 
de sănătate, muzică), a lansat mii de casete prin colportaj şi 
prin reţeaua de distribuire a bisericii, a schimbat viaţa a mii

de oameni şi a stârnit interesul multor personalităţi. Dorim 
să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru această ascensiune, 
dar şi oamenilor, pentru sprijinul acordat misiunii radio. 
Mulţumim corpului pastoral fără de care reuşita ar fi fost 
imposibilă, Asociaţiei Ascultătorilor Postului de Radio 
Vocea Speranţei, care, în ultimii doi ani, a investit încredere, 
dar şi bani. Mulţumim tuturor celor care s-au luptat în 
rugăciune pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

5 ani în FM - un eveniment care a debutat dimineaţă,
28 februarie 1999, ora 9, printr-o emisiune aniversară la 
care şi-au dat concursul personalităţi ale lumii religioase şi 
culturale din România şi a continuat la Sala Palatului, la 
ora 18, cu un concert aniversar susţinut de Jenifer 
LaMountain, Steve Darmody, Trio Celest şi Enthousiasmos.

Preşedinţia, Cabinetul Primului-ministru şi Consiliul 
Naţional al Audiovizualului au fost reprezentate prin: Traian 
Radu Negrei - consilier de stat al preşedinţiei pe probleme 
de culte, cultură şi învăţământ -, Dan Romulus Şerban - 
consilier al primului ministru pe probleme de sănătate - şi 
Marin Traian - ministru secretar de stat, membru în Consiliul 
Naţional al Audiovizualului.

Aşa cum v-am promis, publicăm, în acest număr 

al Curierului Adventist, o parte dintre declaraţiile 

personalităţilor prezente la evenimentul „RVS - 
5 ani în FM ”.

David Cuciur, preşedintele 
Alianţei Evanghelice:

„Avem semnale de la foarte 
mulţi credincioşi, în vârstă, bol
navi, care stau cu radioul deschis 
pe frecvenţa dvs. şi care sunt încura
jaţi şi sunt bucuroşi că pot auzi, la 
radio, mesajul Evangheliei, lucruri 
despre Domnul Isus Hristos, despre 
cum poţi fi mântuit, despre nădej
de, despre speranţa pe care ţi-o dă 
Evanghelia. Ceea ce vă dorim este 
să puteţi continua cu acelaşi pro
fesionalism.

De asemenea, am auzit şi păreri 
din afara sferei creştine care ex
primă mulţumiri. Oamenii sunt în
cântaţi de nivelul pe care l-aţi putut 
atinge şi vă urăm să fiţi un post de 
radio creştin, un post pe care mulţi 
să-l asculte cu plăcere. Suntem 
bucuroşi să auzim şi să vedem că, 
într-un timp scurt - 5 ani -, v-aţi for
mat nişte cadre de profesionişti şi 
postul dvs. de radio este un post bun, 
şi nu putem decât să vă felicităm.”

Preot, Prof. Dr. Alexandru Stan, 
Institutul Teologic Ortodox:

„Urez postului de radio Vocea 
Speranţei succes în următorii ani şi
o bună audiţie în întreaga ţară. 
Socotesc că este de ajutor, pentru 
fiecare, ca Speranţa să se înmul
ţească, să fie speran ţa  sfin te i 
Evanghelii, acea speranţă care duce 
spre împărăţia lui Dumnezeu. Este 
nevoie de mai multe emisiuni, de 
mai multe ore de audiţie şi la 
diferite momente ale zilei. Pentru 
că ţara este întinsă, socotesc că este 
foarte necesar să se audă Vocea 
Speranţei în fiecare oraş, în fiecare 
sat chiar. Vocea Speranţei trebuie 
să fie vocea care strigă spre noi ca 
vocea unui profe t, ca vocea 
Sfântului Ioan Botezătorul, ca să 
netezim căile Domnului şi să II 
primim în fiecare an în inimile 
noastre.”

Marina Fara, purtător de 
cuvânt al Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice:

„întotdeauna mă gândesc cu 
bucurie la acest post de radio. Am 
lucrat aproape 30 de ani în radio, 
iar acum lucrez în cadrul presei 
religioase şi pot spune că privesc 
la Vocea Speranţei cu o dublă 
bucurie: în primul rând, aceea de 
radiofonistă, iar în al doilea rând, 
cu bucuria de a constata că Vocea 
Speranţei este o voce distinsă în 
corul vocilor binevoitoare care se 
adresează pub licu lu i. Vocea 
Speranţei a reuşit să facă priză cu 
pub licu l, în dom eniul unor 
întrebări fundamentale ale vieţii. 
După părerea mea, este o presă 
d is tinctă  şi m erită  toată 
consideraţia şi tot sprijinul. Vă 
felicit pentru curaj şi vă doresc de 
multe ori 5 ani de acum înainte.”
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5 ANI IN F.M.
Adrian Bocăneanu, preşedintele 
Uniunii de Conferinţe a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea:

„împreună cu mulţi alţii, sunt 
împăcat cu ceea ce RVS a realizat. 
Aş începe cu echipa care a crescut, 
care este, la ora actuală, una dintre 
cele mai reuşite echipe din corpul 
audiovizual din ţara noastră. Apoi 
este o societate virtuală care se 
reuneşte zi de zi în jurul radiourilor 
când se aude semnalul RVS. Cei mai 
mulţi membri ai acestei societăţi 
virtuale nu se cunosc între ei, dar 
îm părtăşesc îm preună aceleaşi 
bucurii, au idealuri noi şi o speranţă 
nouă. Şi, în sfârşit, câte atitudini au 
fost înnoite, schimbate, câte familii 
au fost ajutate, câte vieţi zbuciumate 
au fost vindecate de prezenţa 
speranţei! Toate aceste lucruri mă 
umplu de bucurie şi-mi dau speranţă 
pentru viitor. Cred că este nevoie 
de Vocea Speranţei până când 
speranţa se va întâlni cu realitatea 
la triumful ireversibil al iubirii lui 
Dumnezeu în omenirea noastră.”

Titi Dincă, redactor-şef adjunct 
al Departamentului „Viaţa 
Spirituală” din Televiziunea 
Română:

„Am fost invitat la „Vocea 
Speranţei” la talk-show cu ascultă
torii; impresia este de interacti- 
vitate pozitivă. Există un standard 
conform căruia, de la începutul la 
sfârşitul unei emisiuni, trebuie să 
fie un crescendo, astfel încât emisi
unea să fie cotată ca având succes 
sau o audienţă rezonabilă. Chiar 
sen tim en tu l aces ta  l-am  avut 
atunci când am fost invitat la postul 
de radio Vocea Speranţei, pentru 
că a existat acest crescendo, de la 
simplu la compus şi de la probleme 
mai lejere la probleme complexe.

„La mulţi ani” pentru acest 
post de radio care doreşte însănăto
şirea morală a unei părţi a societăţii 
româneşti.”

Ion Zubaşcu, ziarist la România 
Liberă:

„Ca ziarist specializat pe pro
bleme de religie, mă bucur foarte 
mult că Radio Vocea Speranţei a 
împlinit 5 ani. Chiar şi numele Ra
dio Vocea Speranţei este o inves
tiţie cu bătaie foarte lungă; o 
speranţă este pentru totdeauna şi 
cred că acest post de radio este pre
destinat să ţină cât ţine speranţa.”

Ion Moanţă, redactor la Radio România Cultural:
„De foarte mult timp ascult acest post de radio. Eu nu-1 ascult numai din 

curiozitate, ci sunt interesat ca un redactor ascultător, de aceea apreciez 
profesionalismul acestui post. Am învăţat să-mi întăresc speranţa şi iubirea 
în Domnul Hristos. Vă ascult cu multă atenţie, atât pentru sufletul meu, 
pentru frumuseţea morală a celor care-L iubesc pe Isus, pentru buna-cuviinţă 
pe care le semănaţi zi de zi pentru bunul Dumnezeu şi pentru om. Sunteţi, 
într-adevăr, o enciclopedie a Speranţei.”

Cristi Ţepeş, realizator de emisiuni în cadrul Departamentului „Viaţa 
Spirituală” din Televiziunea Română:

„Am considerat că este un fel de competiţie: dar, până la urmă, mi-am dat 
seama că existenţa radioului Vocea Speranţei este o provocare bine venită, 
în sensul ridicării calităţii emisiunilor creştine în general, de a creşte în 
varietate, de a se apropia cât mai mult posibil de sufletele oamenilor, nu doar 
de urechile lor. Mă rog ca, pe piaţa de idei a mass-mediei româneşti, să aibă 
succes cei care sunt mai aproape de adevăr. Cred că e bine să existe o 
competiţie a modalităţilor cât mai adecvate de a comunica un adevăr care nu 
se schimbă, unei societăţi care se schimbă în permanenţă.”

Traian Radu Negrei, consi
lier prezidenţial, pe probleme 
de culte, cultură şi învăţământ:

„Sigur că profesionalismul dvs. 
va fi suficient ca, împreună cu 
ajutorul lui Dumnezeu şi al tuturor 
celor care se bucură de cuvântul 
bun porn it/de  la m icrofon, să 
reuşească să ducă mai departe 
aceşti 5 ani, care sper să nu se 
termine aici.”

Acestea sunt doar câteva dintre declaraţiile culese pentru dvs. din mănunchiul declaraţiilor existente în arhiva noastră. 

Evenimentul „RVS  -  5 ani în FM”  nu înseamnă pentru no i doar o ocazie de bilanţ, c i susţinerea unui nou examen a l cărui 

succes ne aduce licenţa de emisie pentru urm ătorii ani. La ora la care scriem artico lu l suntem în aşteptarea unui răspuns din 

partea Consiliului Naţional a l Audiovizualului. Fie ca bunul Dumnezeu să pună acordul binecuvântat peste cererea noastră, 

iar Radio Vocea Speranţei să-şi poată continua misiunea care i-a fost încredinţată în urmă cu 5 ani.
Beatrice lospa, rec/actor /a fia dio Vocea Speranţei
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HUUUU Programul Caselor de Odihnă 
de la Sovata si Vatra Dornei*
Casa de Pensii pune la dispoziţie, în cele două case de odihnă situate în 

staţiunile montane Sovata şi Vatra Dornei, locuri în 8 serii de câte 11 zile, după 

următorul program: 31 mai - 10 iunie, 14 iunie - 24 iunie, 29 iunie - 8 iulie, 12 

iulie - 22 iulie, 26 iulie - 5 august, 9 august - 19 august, 23 august - 2 septembrie,
6 septembrie - 16 septembrie.

Programările se vor face direct la Casa de Pensii a Uniunii de Conferinţe, din 
Bucureşti, str. Plantelor nr. 12 sect. 3, tel. 3129254/116, fax 3129255, în baza 

unei cereri scrise, adresate directorului Casei de Pensii, fratele Gheorghe Panait, 
şi în care vor fi trecute următoarele: numele, prenumele, adresa, telefonul, comuni* 

tatea, staţiunea solicitată, perioada (seria) preferată, numărul de locuri dorite.
Biletele de rezervare se vor elibera în funcţie de ordinea depunerii solicitărilor, 

de numărul de solicitări pentru aceeaşi serie şi de posibilităţile de cazare ale sta
ţiunii solicitate. Costul estimativ pentru cazare şi trei mese este de 75.000 lei/zi 

de persoană pentru adulţi şi 50.000 lei/zi persoană pentru copii până la 18 ani, 
urmând ca, până la 30 mai 1999, cei care au primit bilet de rezervare să achite 

cazarea de 40.000 lei/zi persoană la sediul Casei de Pensii, iar contravaloarea 

mesei să fie achitată la sosirea în staţiune. Eventualele modificări ale tarifului de 

masă pot fi influenţate de evoluţia preţului dolarului pe piaţa interbancară.
Orice renunţare trebuie comunicată cu cel puţin 30 de zile înainte de data 

pentru care a fost făcută rezervarea; în caz contrar, cei în cauză vor suporta costul 
cazării pe acea perioadă. Cei ce nu vor achita cazarea până la 30 mai 1999 nu vor 

mai beneficia de rezervare, înţelegând că, prin aceasta, au renunţat la programarea 

făcută. Cele două case de odihnă pun la dispoziţia doritorilor locuri în tot cursul 

anului, atât pentru odihnă, excursii în grupuri organizate de 25-30 de persoane, 
cât şi pentru tratament. în staţiunea Sovata se pot trata afecţiuni reumatice 

(spondiloză, discopatie lombară, hernie de disc, poliartrită reumatoidă în fază 

de remisie, artroze), ginecologice. în staţiunea Vatra Dornei pot fi tratate afecţiuni 
neurologice, ale aparatelor cardio-vascular şi locomotor, boli asociate.

Gheorghe Panait, director

Congresul Tinerelului  ■ Lisabona, 27-31  iu l ie  1999
Având în vedere interesul unui număr semnificativ de tineri care doresc 

să participe la Congresul Tineretului, de la Lisabona, precum şi condiţiile 
dificile de obţinere a vizei pentru spaţiul Schengen, în contextul discuţiilor 

avute deja, vă comunicăm următoarele:

X • Angajaţii bisericii de la conferinţe se vor adresa, până la data de 30 aprilie, 

Departamentului de Tineret de la conferinţe, în vederea asigurării unei
•  invitaţii oficiale pentru primirea vizei. Biserica nu poate garanta, însă,
•  obţinerea vizei. Celelalte instituţii ale bisericii (Casa de Editură, Radio 

Vocea Speranţei, Institutul Teologic) se vor adresa direct Departamentului
•  de Tineret de la Uniune. Deplasarea se va face pe cont propriu şi va fi
•  considerată parte din concediul de odihnă. Tabelele nominale vor ajunge la 
.  biroul Departamentului Tineret de la Uniune până la data de 1 mai. Tabelele
•  vor fi însoţite de recomandarea expresă a conducerii conferinţei pentru 

toate numele din tabel.
Z .  Tinerii bisericii, alţii decât angajaţii acesteia, care dispun de o viză Schengen 

sau sunt în curs de a o obţine, o pot valorifica prin participarea la congres. Ei
•  se vor adresa directorului de tineret de la conferinţa de care aparţin, pentru 

a fi trecuţi în tabelul participanţilor şi a li se asigura astfel rezervarea locurilor
•  de cazare la congres. Data limită de înscriere la conferinţe este 30 aprilie,
•  după care tabelele vor fi înaintate la Uniune.
s Taxa de participare este de 130 dolari S.U.A. şi se achită în numerar, la 

data ajungerii în campusul congresului, la biroul de înscriere, pe 27 iulie, 
între orele 10 şi 18.

Ion Buciumaţi, directorul Departamentului Tineret, la Uniune.

în atenţia asistenţilor 

medicali care doresc să 
susţină examenul de 

asistent principal

La intervenţia Societăţii Medicilor  

Adventişti, Ministerul Sănătăţii a 

hotărât organizarea unui nou exa 

men de asistent medical principal, 

în prima jum ătate  a lun ii m ai, 

pentru asistenţii medicali care nu 

au putut susţine exam enul acesta 

în data de 20  martie, întrucât a fost 

sâmbătă. Cei interesaţi pot primi 

informaţii com plete de la Centrul 

de P e r fe c ţ io n a r e  a C a d re lo r  

M e d ic a le ,  d in  B u c u r e ş t i ,  la 

numerele de telefon: 01 /2555544 ,  

0 1 /2 5 5 6 4 0 4  sau 01 /2 5 5 6 5 5 1 .

Dr. Gily Ionescu, 
Dr. Sorin Săndulache

Al ll-lea Congres al 
Cadrelor Sanitare 
Medii Adventiste 

din România

în perioada 17-20 iunie 1999, la 

Brăila, se vor desfăşura lucrările 

c e lu i  d e -a l  I I - le a  C o n g r e s  al 

Cadrelor Sanitare Medii Adventiste 

din România. T em a congresului 

este „Asistenţa în traume şi crize 

sufleteşti şi em oţionale". Invitat 

special va fi dr. Martin Feldbush, 

director de departament la C onfe

rinţa Generală. Asistenţii medicali 

şi celelalte cadre sanitare medii, 

care doresc să participe la congres, 

sunt rugaţi să-şi anunţe intenţia de 

p a rtic ip a re , p r in tr -o  sc r iso a re  

e x p ed ia tă , până la 15 m ai, pe 

adresa: Uniunea de Conferinţe a 

B iseric ii A .Z .Ş .,  Departamentul 

Sănătate, Str. Plantelor 12, 70308, 

Bucureşti 2.

Dr. Gily Ionescu
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Proprietatea de la Stupini-Braşov -̂ perspective
în lunile care au trecut de la recuperarea Institutului Biblic de la Stupini- 

Braşov, subiectul utilizării viitoare a acestei proprietăţi de o deosebită valoare) 
istorică pentru biserica noastră a revenit în aproape toate întâlnirile comitetului 

' uniunii. S-au primit numeroase sugestii, aproape toate în domeniul educaţiei; 
! şi al sănătăţii. Unele persoane, din ţară şi din afara ţării, şi-au exprimat

1 neliniştea produsă de informaţii că proprietatea ar urma să fie vândută. Dari 
niciodată vânzarea nu a fost discutată sau amintită în comitetul uniunii. Orice J 

j proiect pentru folosirea viitoare a proprietăţii trebuie să aibă în vedere nui 
! numai asigurarea cheltuielilor pentru renovarea completă a clădirii, dar şi]

[
pentru acoperirea pe termen lung a costurilor funcţionării. Ultima întâlnire a! 
comitetului a discutat propunerea venită din partea Departamentului d es 
publicaţii, ca în această clădire să se desfăşoare pe viitor activităţile de instruire j 
şi perfecţionare permanentă a evangheliştilor cu literatura. Aceasta ar permite 
ca funcţionarea să fie asigurată din activităţile colportorilor, fără să devină oj 
povară pentru bugetul uniunii. O asemenea utilizare va împlini o nevoiei

I vitală a misiunii noastre şi va asigura o continuare demnă a bogatelor tradiţii S 
j ale Institutului de la Stupini. Ca urmare, s-a adoptat această hotărâre de;
* principiu, urmând ca trezoreria uniunii împreună cu Departamentul de 3 
■ publicaţii să pregătească un program concret de reabilitare şi utilizare a ’ 
j proprietăţii istorice a Institutului.

Acesta va fi prezentat întregii biserici, aşa încât toţi cei care doresc să) 
h contribuie la acest proiect major al bisericii să o poată face. 
ţ Adrian Bocăneanu;

,................ Iugoslavia: .................
P r e ş e d in te le  C o n f e r i n ţ e i  Gene ra le  

c h e a m ă  la r u g ă c iu n e
In urma atacurilor aeriene din ultimele zile, îndreptate împotriva 

Iugoslaviei, fratele Jan Paulsen, preşedintele Conferinţei Generale, i-a 
chemat pe membrii Bisericii Adventiste să se roage pentru întreaga regiune 
balcanică. Peste 10.000 de adventişti locuiesc în Serbia şi Muntenegru, 
cele două republici care compun Iugoslavia. De la începutul ostilităţilor, 
membrii adventişti au fost forţaţi să ţină serviciile divine în subsoluri sau 
în adăposturi antiaeriene. La Kosovo nu se ţin întâlniri, deoarece aproape 
toţi cei 30 de membri au părăsit această localitate înainte de începerea 
ostilităţilor.

„La Novi Sad, bombele au avariat locuinţele câtorva dintre credincioşii 
noştri”, spune fratele Radivoj Vladisavljevic, preşedintele Conferinţei de 
Nord din Iugoslavia. „Am rugat pastorii şi prezbiterii să-i viziteze pe 
credincioşi şi pe prieteni mai mult decât oricând şi prin aceasta să-şi exprime 
preocuparea pentru viaţa lor. I-am rugat să se roage şi să citească Biblia în 
grupe mici sau în subsoluri şi în alte adăposturi, dacă nu au posibilitatea să 
meargă la biserică.” Pastorul Slavko Tasik, preşedintele Conferinţei de Sud 
din Iugoslavia, spune că un pastor adventist şi mai mulţi membri ai bisericii 
au fost încorporaţi în armata iugoslavă.

Acţiunile de ajutorare ale bisericii nu sunt posibile în provincia Kosovo, 
dar ADRA îi ajută pe refugiaţii care intră în Albania, ţara vecină. Agenţiile 
de ştiri estimează că cel puţin 70.000 de refugiaţi au trecut deja graniţa în 
Albania. în prezent, graniţa este închisă. Alţi 10.000 de refugiaţi aşteaptă la 
Morine redeschiderea graniţei.

A NN, 30 martie 1999
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EIUUUU
Adventiştii sunt încu
rajaţi să construiască în 
Uzbekistan

L u c ra re a  B is e r ic i i  A d v e n t is te  

progresează la Navoii, U zbekistan, în 

pofida  Legii p riv itoa re  la L iberta tea  

de C onştiin ţă  şi A sociaţiile  R elig ioa

se, dată la 1 mai 1998, prin care toate 

bisericile sunt obligate să se reînregis- 
treze, precum şi a interzicerii activităţii 

sociale desfăşurate de orice organizaţie 

re lig ioasă  necen tra lizată .

Pe 24 noiem brie 1998, după şapte 

luni de aşteptare a unui răspuns, condu

cătorii Bisericii Adventiste au fost in 

vitaţi la o întâlnire la reşedinţa prim a

rului. T oate docum entele necesare au 

fost semnate şi primite pentru pornirea 

formelor de înregistrare a Bisericii Ad

v en tis te  la  N avoii.  în tr -o  a locu ţiune  

rostită în faţa celor prezenţi la întâlnire, 

primarul s-a referit la nevoia creşterii 

spirituale a populaţiei oraşului. El le-a 

mai spus delegaţilor adventişti că este 

necesar să-şi pună repede în aplicare 

planurile de construire a unui centru de 

sănătate şi a unei cantine, afirmând că 

„toate planurile  vor fi de m are ajutor 

pentru oraş. începeţi chiar acum  să vă 

construiţi clădirea, pentru că vrem să fie 

ocupată cel mai târziu la 1 mai 1999” .

Se pare că autorităţile uzbece sunt 

p re g ă t i te  să  a ib ă  o a t i tu d in e  m ai 

f le x ib i lă  cu  p r iv ire  la u n e le  d in tre  

p re v ed e r ile  leg ii .  T o tu ş i,  p r in c ip iu l  
c o n tro lu lu i  s t r ic t  al s ta tu lu i  a su p ra  

activităţii religioase nu s-a schimbat.
Keston News Service, 

14 ianuarie 1999

Clifford Goldstein este noul 
redactor al Studiilor biblice ale 
Şcolii de Sabat pentru adulţi

Pe 12 ianuarie, Comitetul Adminis
trativ al Conferinţei Generale a 
votat numirea lui Clifford Gold
stein în calitate de redactor al Stu
diilor biblice ale Şcolii de Sabat 
pentru adulţi. El îl înlocuieşte pe 
Philip Samaan, care a renunţat la 
acest post în iulie 1998. Clifford 
Goldstein a fost redactorul re 
v is te i L iberty . El şi-a început 
activitatea în noua calitate la 
sfârşitul lunii februarie.

Parish Soraya L., News Editor



Un grupaj de articole despre ştiinţa de avan
gardă şi credinţă? Este foarte posibil ca mulţi 
dintre cititorii cei mai conştiincioşi ai Curierului 
să se fi descurajat chiar după primele rânduri ale 
articolului „Efect spectral la distanţă”. Dar aceiaşi 
cititori şi-au umplut sufletul de bucurie şi încre
dere citind, în acelaşi grupaj, un pasaj bine cunos
cut din scrierile lui Ellen White. Sper însă că 
prietenii mei mai tineri - mulţi dintre ei nu sunt 
încă printre cititorii obişnuiţi ai revistei - au 
exclamat: „Aha, ceva şi pentru noi”. Poate că a 
trebuit să mai deschidă o dată manualele de fizică 
din liceu ca să înţeleagă exact despre ce este 
vorba. Dar încrederea lor în Dumnezeul care ne 
conduce, chiar atunci când ştiinţa vorbeşte de 
„factorul de incertitudine”, are totdeauna temelia 
sigură a făgăduinţelor Scripturii. „Chiar dacă vei 
trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te 
vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, 
şi flacăra nu te va aprinde” (Is. 43,2).

Şi mai este interviul. Aproape oricine citeşte 
mai întâi interviurile din orice publicaţie. Iar când 
interviul este cu noul preşedinte al Conferinţei 
Generale, fratele Jan Paulesen, şi a fost luat la 
numai câteva ore după alegerea sa, cine ar fi 
pierdut ocazia să-l cunoască şi să-şi răspundă 
întrebărilor privitoare la acest nou conducător al 
bisericii necunoscut pentru noi?

Mai atrag atenţia la o premieră: un articol scris 
de un autor român, dar tradus din engleză, pentru 
că a fost preluat din revista Ministry. Fratele Ce
zar Luchian, care se pregăteşte acum să meargă 
de la Southern University la Andrews University, 
despre traseul pe care l-a parcurs de la necredinţă 
la religii orientale şi de la New Age la Evanghelia 
Domnului Hristos.

Adrian Bocăneanu




