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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, prim im  cu plăcere 
manuscrise nesolicitate. Sunt bine venite 
informaţii şi iniţiative din viaţa 
comunităţilor. Apreciem articole care 
tratează aspecte legate de experienţa 
personală şi puncte de vedere asupra

iul nevinovat al lui Dumnezeu atârna pe cruce. 
Trupul Său sfârtecat în bătăi, mâinile acelea 

______ | atât de des întinse pentru binecuvântare, pi
ronite acum pe lemn, picioarele acelea neobosite în 
a sluji din iubire , p iron ite  pe cruce , acel cap 
împărătesc străpuns de coroana de spini, buzele acelea 
tremurânde gata să strige de durere, şi tot ceea ce a 
îndurat -  picăturile de sânge care se prelingeau din 
cap, mâinile, picioarele Sale, chinurile care au zguduit 
fiinţa Sa şi durerea de nedescris care a umplut sufletul 
Său atunci când Tatăl Şi-a ascuns faţa de El -  toate 
acestea vorbesc fiecărui copil: al neamului omenesc 
declarând: „Pentru tine Fiul lui Dumnezeu a consimţit 
să poarte această povară a vinovăţiei, pentru tine El 
a n im icit îm pără ţia  m orţii şi a deschis porţile  
Paradisului. El, care a liniştit valurile furioase şi a 
umblat pe crestele înspumate ale valurilor, care a făcut 
pe demoni să tremure şi boala, suferinţa să înceteze, 
El, care a deschis ochii orbilor şi care a chemat pe 
morţi la viaţă -  S-a oferit ca jertfă pe cruce şi a făcut 
lucrul acesta din iubire pentru tine. El, Purtătorul de 
păcat, a îndurat mânia judecăţii divine şi, pentru tine, 
S-a făcut păcat.

Hristos, Lumina lumii, ed. 1997, pag. 635
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„Vine tineretul Tău Ia Tine’
Adrian Bocăneanu

L
a jum ătatea lunii aprilie, sediul Conferinţei Gene- 
gale a găzduit reuniunea de titineret cu numele 
ConneXions99. Timp de trei zile, tineri din biseri

că au dezbătut metode pentru consolidarea activităţilor 
prezente şi au explorat noi metode de lucru. Noul preşe
dinte al Conferinţei G enerale, fratele Jan Paulsen, i-a 
apreciat pe tinerii adventişti din lum ea în treagă pentru 
rolul lor viguros şi creativ în viaţa şi m ărturia bisericii. 
„Biserica nu trebuie să vă lase deoparte până când veţi fi 
destul de în vârstă ca să vă implicaţi în activitate. B iseri
ca este şi a voastră. B iserica are nevoie de voi şi va folosi 
darurile voastre, entuziasmul nostru, viziunea voastră. Am 
observat că aţi ales patru cuvinte care încep cu litera C: 
conectare, colaborare, consacrare şi creaţie. Biserica are 
nevoie de toate acestea. C onvingerile noastre sunt cele 
care ne schimbă viaţa. în to tdeauna trebuie să punem 
întrebarea: ‘Doamne, ce să fac?’”

La conferinţă au participat tineri adulţi care nu numai 
că formulează noi metode de acţiune misionară, dar se an
gajează să strângă ei înşişi banii necesari pentru aceste pro
iecte. Un tânăr din Loma Linda, California, spunea: „A ve
nit timpul ca tinerii să ia în serios pe Dumnezeu şi marea 
trimitere în misiune. Ne adunăm ca să ne cunoaştem, să 
câştigăm din experienţa şi viziunea celorlalţi, şi apoi să 
facem din biserica pe care o iubim un loc tot mai bun.”
Iar Shasta Burr, coordonatoare a proiectului ConneXions99, 
pe care  ne-o am in tim  ca p rezen ta to are  a p rogram ulu i 
N ET  ’98, a adăugat: „G enera ţia  noastră  nu trebuie  să 
cadă  în capcana de a se p lânge cu priv ire  la  biserică. 
Dimpotrivă, dorim să ne unim darurile şi viziunea ca să 
ne consolidăm şi mai m ult b iserica.”

în  mesajul de încheiere, fratele Alfred McClure, preşe
dintele Diviziunii N ord-Americane, a declarat: „De-a lun
gul istoriei sale, fiecare iniţiativă majoră în biserică a venit 
prin tinerii ei. Ucenicii lui Isus erau tineri, la fel ca pionie
rii bisericii noastre. îl lăudăm pe Dumnezeu pentru consa
crarea cu care vă angajaţi ca să-L faceţi cunoscut pe Dom
nul. Acum, când vă pregătiţi să vă întoarceţi acasă, să nu 
uitaţi că voi sunteţi scrisoarea lui Dumnezeu pentru fie
care persoană din jurul vostru.”

Şi pentru mine, de-a lungul ultim ilor nouă ani, ocazii
le pe care le-am avut să fiu în mijlocul tinerilor au fost ce
le mai bogate surse de încurajare şi speranţă. Şi asemenea 
privilegii nu au fost deloc rare. Cu o lună în urmă, am par
ticipat la Convenţia instructorilor de exploratori şi com 
panioni din Conferinţa Muntenia, la Amara -  peste 250 de 
instructori, dinamici, optimişti, bine instruiţi, exercitând 
o influenţă remarcabilă asupra a mii şi mii de copii şi ado
lescenţi din biserică şi din afara ei. De fapt, influenţa lor 
se extinde dincolo de hotare. Chiar acum, o grupă dintre 
ei se află în Republica Moldova, pentru primul curs de

formare de instructori de exploratori. Cu o săptămână în 
urmă, la Craiova, aproape trei sute de studenţi s-au adu
nat pentru Festivalul Naţional de Creaţie AM iCUS, ediţia 
a treia. Fratele Adalbert Orban, de la Institutul Teologic, 
îm i spunea cât de im presionat a fost să vadă darurile cu 
totul deosebite ale studenţilor folosite în mod creativ şi 
responsabil pentru com unicarea Evangheliei. în Sabat, 
am avut pe unii dintre ei la seminariile mele şi am putut 
să le cunosc mai bine viaţa spirituală. în  diferitele centre 
studenţeşti sunt organizate grupe de rugăciune şi de 
mărturie creştină. în  grupele din Craiova, mărturisirea şi 
rugăciunile de mijlocire au un loc central. La Brăila, la 
Timişoara şi la Iaşi, viaţa grupelor este atât de autentică şi 
atrăgătoare, încât participă şi colegi care nu fac parte din 
biserică. Peste câteva zile voi fi la Brăila, pentru un 
seminar public organizat de studenţii noştri.

în  această perioadă se desfăşoară, în 24 de centre din 
întreaga ţară, seria de festivaluri Tim otei ’99, pentru tineri 
între 15 şi 30 de ani, cu o varietate de seminarii, activităţi, 
cântări noi, programe de misiune. La întrebarea: „Care a 
fost câştigul tău personal prin participarea la acest festi
val?”, reacţiile participanţilor converg spre „părtăşia cu 
alţi tineri”, „o mai bună integrare între tinerii din biseri
că”, „revigorare spirituală” , consolidarea convingerilor” 
şi „curaj în misiune” .

Deci, când vorbim despre tineri, totul este perfect? Nu 
ch ia r Sunt trei observaţii care mă îngrijorează în mod se
rios. în ciuda atâtor ocazii de instruire şi de formare, sunt 
tineri care, în faţa marilor decizii ale vieţii, comit greşeli 
cu consecinţe ireparabile (relaţii intim e pre- şi extramari- 
tale, plecarea în străinătate în condiţii ilegale sau dăună
toare spiritual, stil de viaţă riscant şi necreştin). Cu toate 
că, în biserică, se prom ovează standarde mai înalte decât 
în societate, sunt tineri care sunt penalizaţi la contactul 
cu lum ea de afară pentru defecte considerate inadm isibi
le, care, totuşi, în  biserică au fost tratate cu menajament. 
Şi, în sfârşit, deşi investim  atât de mult pentru form area 
de viitoare fam ilii solide, sunt tineri care nu rezistă la 
proba caracterului, credinţei şi iubirii într-o relaţie de 
durată, dintre soţ şi soţie, dintre părinţi şi copii, negând 
astfel puterea vindecătoare şi transformatoare a harului în 
viaţa reală.

Şi totuşi, tinerii de azi şi de mâine sunt în mâinile noas
tre Sabat de Sabat şi zi de zi. Cred că niciodată tinerii bise
ricii nu s-au lăsat aşa de m ult în m âna bisericii, pentru a-i 
creşte, a-i forma, a-i pregăti pentru viaţă. Răspunderea adul
ţilor şi responsabililor din biserică este enormă. Instruirea 
singură nu este suficientă -  tinerii observă modelele din 
biserică. Şi nu este destul ca ei să v ină la biserică - biseri
ca trebuie să se asigure că, de fiecare dată când ei vin la 
biserică, sunt conduşi mai departe, la Dumnezeu.
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Ce faceţi ca revista sâ ajungă 
şi ia cei ce nu o cunosc/cifesc?

N e provocaţi printr-o întrebare: 
Dacă aţi citit Curierul Adventist, ce 
faceţi ca să ajungă şi la cei care nu-1 
cunosc sau nu-1 citesc? Deci sunt do
uă categorii: ei (care nu-1 cunosc) şi noi 
(care îl cunoaştem, dar nu-1 citim).

In comunitatea Agnita, judeţul 
Sibiu, era o soră; cea mai în vârstă. A 
trăit 94 de ani. In tinereţe, fusese 
prietenă cu m am a mea, pe care am 
pierdut-o când aveam  cinci ani.

O vizitam de câte ori treceam prin 
Agnita. Noi îi spuneam Titina -  aşa 
îi plăcea dânsei să-i spunem (de la 
Bătrâna).

Când am văzut-o pentru ultim a 
oară, nu mai putea să iasă din casă.

Era amurgul unei seri de vară. Am  
bătut la uşă. N u mi-a răspuns nimeni, 
aşa că am  deschis uşa; era acasă. N u 
mai auzea prea bine, de aceea nu mi-a 
răspuns. N-a observat că am intrat. Stă
tea la masă cu spatele spre uşă. Citea 
din Biblie. A m  stat aşa, nici nu ştiu 
cât timp. Era un tablou ce se cerea 
contemplat, şi nu tulburat. Am  putut 
observa, peste umărul dânsei, cum de
getul urmărea rând cu rând Psalmul 
25. Apoi, a  luat batista îm păturită de 
pe masă şi îşi ştergea ochii şi 
ochelarii. Plângea. Atunci m-a 
observat.

„Pacea D omnului Isus să fie cu 
noi.” Acesta era salutul ei.

Era pregătită să p lece ... Hainele 
negre erau rânduite frumos pe scaunul 
de lângă pat. îm i mărturisea: „îm i pare 
rău că nu mai pot coborî treptele, ca 
să stau pe banca din faţa blocului să 
dau Curierul mai departe.”

Altă lucrare nu  mai putea să facă, 
pentru că o dureau picioarele, dar, cum 
primea Curierul, îl citea, apoi ieşea 
la bancă şi îl dădea unui trecător, cu 
condiţia ca, după ce l-a citit, să-l adu
că înapoi să-l dea şi altora. Şi tot aşa 
trecea revista prin multe mâini, până 
venea numărul urm ător al Curierului, 
urmând apoi aceeaşi cale. Când i se îna
poia revista, Titina întreba: „Ce ţi-a 
plăcut mai m ult din ce ai citit?” Aşa 
că, totodată, îl şi „verifica” pe cititor.

Aşa avea Titina obicei să facă, la 
cei peste 90 de ani ai săi.

Aceasta pentru ei, care nu-1 
cunosc.

Iar pentru noi, care nu-1 citim, m-aş 
folosi tot de m etoda Titinei: Să ne 
„verificăm” unii pe alţii. Cum?

La grupele Şcolii de Sabat, fiecare 
instructor, la începutul lecţiei, să pună 
întrebarea pe care o punea Titina: „Ce 
ţi-a plăcut mai mult din Curieri” Sau: 
„Ai găsit un răspuns la o problemă pe 
care n-ai înţeles-o până acum sau ca
re te frământă?” Cred că n-ar dura mai 
m ult de două-trei minute, apoi lecţi- 
unea să-şi urm eze cursul.

Eugenia Bubău, Tărgu M ureş

Atunci când am ajuns în Biserica 
Adventistă, în urmă cu câţiva ani 
buni, i-am întrebat pe cei de acolo 
dacă au Curierul Adventist. Mi-au 
pus la dispoziţie numărul de atunci, 
dar şi numere anterioare.

M-a interesat aceasta deoarece, cu 
zeci de ani în urmă, în comuna din 
care vin, vecinii mei erau adventişti. 
Şi, la ei în casă, am citit pentru prima 
oară, într-o revistă, că „aerul pe care 
îl respirăm nu mai este ca la început, 
şi nici apa pe care o bem” . Era prima 
revistă pe care am citit-o.

Aceste lucruri mi-au rămas în 
minte şi tocmai de aceea mi-au dat 
senzaţia că această revistă nu este 
una obişnuită.

Aproape că peste tot s-a aşternut 
„praful uitării” . Şi atunci când am 
ajuns în biserică m-a interesat din nou 
„dacă apa, dacă aerul” mai sunt ca 
înainte. Şi am descoperit că sunt; dar 
mult mai rele la respirat şi la băut.

Din 1996, din ziua când am primit 
botezul, am parcurs număr de număr. 
Dar - pentru a răspunde la provocare - 
aşteptarea prelungită a fost răsplătită. 
Ceva este schimbat. Şi nu puţin! Un aer 
proaspăt răzbate din conţinutul revistei.

Sunt convins că spaţiul pentru dia
log, pe care Curierul îl pune la dispo
ziţia noastră, îi va conferi revistei încă 
un strop la „apa vie” a Cuvântului.

Ion Ciochină, Calafat
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Pr.j .j  j  j
r ică Cuvântul

P
redica îşi are locul său aparte. 

Ora de rugăciune, Şcoala de 
Sabat, sunt doar trepte spre ora 

de predică pe care o aşteaptă toţi. 

Peste ani şi ani, ne aducem aminte de 

câte o predică. Conştient sau incon

ştient, predicile nu numai că au răs

puns la o sete aparte a sufletului nos

tru, dar ne-au modelat, întărind con

vingeri, cristalizând concepte, fixând 

principii de viaţă, smulgând buruieni 

şi sădind în noi cedrii Libanului.

Să privim puţin în urmă, la ceea 
ce a fost predicarea în secolele trecu

te şi la rolul ei în crearea de albii ale 

civilizaţiei, care au adus mereu, în 

văile preocupărilor omeneşti, apele 

limpezi şi proaspete ale Cuvântului 

lui Dumnezeu. M ă gândesc în mod 
deosebit la puritani, şi anume la anii 

de început, atunci când, datorită C u

vântului, au părăsit Europa şi au p le 

cat spre continentul nou descoperit, 

al Am ericii, îm plin ind astfel p ro fe 

ţia: „Păm ântul a dat aju tor fem eii” 

(Apoc. 12,16).
Despre cei care au îndurat greută

ţile incomensurabile ale unei asem e

nea mutări în Noua Anglie, un colo- 

nist nota că „bucuria lor cea mai de 

seamă nu a constat în sporirea recol

telor de grâu, de vin sau de ulei. Ceea 

ce a bucurat inimile acestor oameni a 
fost decizia celor 80-90 de pastori 

puritani de a se alătura coloniştilor, 

în exilul pe care şi l-au ales singuri 

din Anglia” . Ei propovăduiau, cu 

toată perseverenţa, vestea cea bună a 

Evangheliei lui Isus Hristos. Ei au 

creat o perioadă care poate fi numită 

„timpul când domnea predica” . Prea 

puţini oameni de pe vremea aceea 

ştiau să citească, iar dintre cei care o 

puteau face, prea puţini dispuneau de 

cărţi. De aceea, predicarea publică a 

fost metoda cea mai clară şi cea mai

Emilian Niculescu
directă prin care puritanii se adresau 

inimii şi minţii oamenilor. Iată cum 
se exprima Stephen Marshall în par

lament, în noiembrie 1640: „Predica

rea Cuvântului este sceptrul îm pără

ţiei lui Hristos, este gloria unei naţi

uni, este carul biruinţei în care călă

toresc viaţa şi mântuirea.” Intr-o no

tă a Bibliei puritane americane, se 

arată că Biblia are autoritatea „să 
deschidă porţile cerului cu ajutorul 

Cuvântului lui Dumnezeu, care este 

cheia potrivită.” Astfel, cuvântul pu
ritan a primit o conotaţie nouă în 
anii 1600, atât în Anglia, cât şi în co

loniile Noii Anglii, însemnând prio

ritatea predicării în programul de 

viaţă al comunităţii creştine.

Predicarea publică a fost 
metoda cea mai clară şi 
cea mai direcţă prin care 

" şe adresau inimii 
oamenilor.

O predică dura adeseori mai mult 

de 90 de minute, totuşi era prezenta

tă liber, deoarece era m em orată în 

prealabil. Samuel Danforth îşi scria 

predicile cuvânt cu cuvânt, de două 
ori, ca să le poată memora.

Dintre cei 300 de pastori protes
tanţi din Anglia, în anul 1630, o tre

ime s-au alăturat marii migrări puri

tane (unii cu comunităţile lor cu tot, 

stabilindu-se în Massachusetts şi în 

coloniile surori Connecticut şi New 
Haven). Thomas Hooker, care a m i

grat în Noua Anglie în 1633, avea o 

asemenea vigoare şi căldură a spiri
tului, încât ar fi putut „pune un rege 

în buzunarul său” . Samuel Moody, 

pastor la York, în statul Mâine, din

___________ A __________

1698 până în 1747, avea un talent 

aparte de a atrage masele la C uvân

tul lui Dumnezeu. Când a fost invitat 
cu o ocazie într-o dioceză vecină, 

pastorul l-a avertizat pe Moody că 

adunarea se plictiseşte destul de re

pede şi că pleacă înainte de termina

rea predicii. M oody a rezolvat aceas

tă problemă anunţând, de la început, 

că are două părţi distincte: prima 

parte se adresează doar păcătoşilor, 

iar a doua, sfinţilor. După ce a vorbit 
păcătoşilor atât cât credea că e nece

sar, el a făcut o pauză şi a adăugat: 

„Stimaţi păcătoşi, cu voi am termi

nat, vă puteţi lua pălăriile şi puteţi să 

plecaţi cât de repede doriţi.” Nimeni 

n-a îndrăznit să plece. Conţinutul 

predicilor puritane se distingea cu 

totul de predicile timpului. Acestea 

din urmă păreau mai mult nişte co

lecţii de eseuri literare sau de m edita

ţii devoţionale, încărcate cu metafore 

şi presărate cu o mulţime de dicto- 

nuri latineşti. Din contră, predicatorii 
puritani prezentau o Evanghelie sim

plă, într-o engleză simplă, pentru oa

meni simpli. Ei erau împotriva înflo

riturilor literare. Astfel, despre 

Richard M ather se notează: „Era sim 

plu, dorind să-şi îndrepte săgeţile nu 

deasupra capetelor oamenilor, ci di

rect în inima şi în conştiinţa lor.” 

Pentru aceasta, „el evita intenţionat 

frazele obscure, cuvintele exotice, 

citările din latină de care unii au de
venit dependenţi” .

Despre predicatorul John Cotton 

se notează că „predica cu o adevărată 

măiestrie uimitoare” . Un asociat al 
său declara: „Domnul Cotton predică 
cu o asemenea autoritate, convingere 

şi viaţă, încât, atunci când predică 
despre vreun apostol sau despre vre
un prooroc, eu nu-1 aud pe el. II aud 

(Continuare în pagina 19)
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Jan Paulsen

Evairoheli
Predica de mai jos a fost rostită 

de pastorul Jan Paulsen cu ocazia 
preluării funcţiei de preşedinte al 
Conferinţei Generale, pe 5 martie, la 
sediul mondial al Bisericii Adventis

te de Ziua a Şaptea. - Redacţia

T
itlul conduce la urm ătoarele 

întrebări: „Ce este Evanghelia?” 

şi „ în  ce constă  u rgen ţa  e i?”

Când Dumnezeu a determinat 
apariţia acestei mişcări, cu 150 de ani 

în urmă, El i-a făcut pe pionierii noş

tri foarte conştienţi de o expresie des
coperită în 2 Petru 1,12, şi anume „a- 

devărul prezent” .1 Pentru pionierii 
Mişcării Advente (Joseph Bates, Hiram 

Edson şi James White), „adevărul 

prezent” se referea maj ales la cele 

două învăţături centrale ce caracteri

zau această mişcare mai mult decât 
oricare alt adevăr, şi anume doctrina 

despre sanctuar (ceea ce Bates numea 

„uşa închisă”) şi Sabatul. Ellen 

W hite â lărgit semnificaţia acestei 

expresii, atunci când a scris, în con
textul pregătirii pentru întâlnirea cu 

Domnul, la apropiata Sa revenire:

„Nu avem nici o îndo ia lă ... că doc

trinele pe care le avem astăzi sunt 

adevăr prezent şi că ne apropiem de 
judecată” {Mărturii, voi. 2, pag. 344).

Pentru noi, ca b iserică, adevărul 

prezent este, astăzi, destul de cuprin

zător ca să se exprime în cele 27 de

1 Sau: „sunteţi tari în adevărul pe care-1 
aveţi”, în trad. de Cornilescu

puncte fundam entale de doctrină. 

Scopul acestora este să reprezinte o 

declaraţie cuprinzătoare a credinţei 

şi doctrinei prezentate în Biblie.
Este această declaraţie ceea ce se 

înţelege prin „Evanghelie”? Trebuie 
să fim în stare să vorbim despre 

„Evanghelie” fără să ajungem în 

tensiune nici cu setul nostru complet 

al celor 27 de puncte fundamentale 

de doctrină, pe de-o parte, nici cu 
„adevărul prezent”, aşa cum îl 

vedeau primii adventişti, pe de altă 

parte. „Evanghelia” nu este în 

tensiune cu nici unul dintre acestea.

în  orice timp din istorie, biserica 

şi-a avut totdeauna „adevărul pre 
zent”, un set de declaraţii care expri

mau înţelegerea Bibliei şi care erau 

cruciale pentru identitatea bisericii, 

pentru sentimentul misiunii sau 

pentru ceea ce trebuie predicat acum. 

Cred că ceea ce cunoaştem ca fiind 
Evanghelia este" adevărul central pe 

care îl apăra prim a biserică, cel care 

îi identifica pe primii creştini ca pe o 

colectivitate de credincioşi şi care, 
pentru ei, era, de fapt, „adevărul 

prezent”, în sensul din 2 Petru 1,12.
Vă invit astăzi să recunoaşteţi 

ceea ce era „Evanghelia”, să recu
noaşteţi ceea ce era atunci şi este as
tăzi m iezul credinţei şi al vestirii 

creştine, fără ca, prin  aceasta, să sim

ţim  că am spus ceva negativ sau de 
mai mică im portanţă despre suma 
totală a doctrinelor noastre, ca şi cum 
ele ar fi ceva periferic. Şi totuşi, exis
tă un sens real în care „Evanghelia” 
iniţială era şi este inima [adevărului 
prezent], iar restul este un com enta

riu. Ca pastor adventist de ziua a 

_____________________________

şaptea, trebuie să găsesc, într-un fel 
oarecare, un mod de a trăi cu această 

realitate, fără ca predicarea m ea să 

devină mai puţin adventistă şi să 

semene mai mult cu predicarea din 
oricare altă biserică evanghelică.

Constat, cu tristeţe, că multe per

soane care urcă la amvon nu găsesc 

acest echilibru. U na dintre criticile 

la adresa celor care slujesc amvonul 
în biserica noastră este că predicarea 

„adventistă nu mai este ceea ce era 

odată” ; că a devenit aşa de generală, 

încât nu a mai rămas mult din doctrine

le pe care credem  că D um nezeu ni 
le-a încred in ţat să le vestim  astăzi.

Acum 40 de ani, când eram stu

dent la seminar, era la m odă să subli

niem  faptul că trebuie să ne „întoar

cem la Evanghelie” ; că, într-un fel 

sau altul, ascultătorii, membrii noştri 

şi toţi cei care luau parte la serviciile 
noastre divine fuseseră obligaţi să se 

hrănească prea m ult cu o dietă for

m ată d in „doctrine” , aşa încât, ca re
zultat, mureau de foame după „Evan

ghelie” . Astfel, între Evanghelie şi 

„doctrine” s-a creat o tensiune care 

este atât străină, cât şi intolerabilă. 

Şi, ca să ni se aducă aminte că, pro

babil, încă nu ne-am corectat, există 

grupări sau persoane care stau pe 

margine şi acuză biserica de pierde

rea drumului ei şi care îşi justifică 

existenţa, spunând că ei lucrează ca 

să ne aducă înapoi la „vechea solie 

adventă” .
Ca pastor adventist de ziua a şap

tea, aflându-m ă la amvon, trebuie să 

ţin minte că membrii noştri au ales 

în totală libertate şi perfect conştienţi 

să fie adventişti de ziua a şaptea, când

CURIERUL ADVENTIST APRILIE-1999



ar fi putut alege să fie orice altceva -  
baptişti, metodişti, anglicani sau ca

tolici. Dar ei au simţit că această m iş

care îi aparţine lui Dumnezeu şi că 

predicarea şi învăţătura biblică pe ca
re le apărăm noi sunt ceea ce D um ne

zeu doreşte ca lumea să audă astăzi.

Ei au ales în mod voluntar să fie m em 

bri ai acestei biserici, pentru motive 

concrete şi care sunt foarte im portan

te pentru ei. De aceea, să nu uităm  că, 

pentru membrii noştri, este important 

ca solia adventistă distinctivă să fie 
auzită de la amvoanele noastre.

D ar mă întorc la întrebarea cen 

trală: Ce este Evanghelia? Ca să gă

sim răspunsul, trebuie să ne în toar
cem la Biblie şi la prim a generaţie de 

credincioşi.

Pavel le scria credincioşilor din 

Roma, atunci când li s-a prezentat: 
„Mie nu mi-e ruşine de Evanghelia 

lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăru

ia care crede ... deoarece în ea este 

descoperită o neprihănire pe care o 

dă Dumnezeu” (Rom. 1,16.17).

Noi predicăm, aşa cum trebuie să 
facem  şi în continuare, Sabatul, sta

rea celor morţi, m ileniul, tră irea să

nătoasă, escatologia, semnul fiarei, 

sfinţenia căsătoriei etc. Dar, pentru 

primii credincioşi, „Evanghelia” se 

concentra într-un m od unic asupra 
persoanei Dom nului Isus Hristos. 

Când predicau „Evanghelia”, primii 

credincioşi spuneau ceva foarte 

concret despre Isus.

Este clar că declaraţiile lor p u 
teau să creeze sentimente de ruşine 

cu privire la persoana Domnului Isus. 

El însuşi recunoscuse aceasta, atunci 

când a zis: „Pentru că de oricine se 

va ruşina de Mine şi de cuvintele 

Mele, în acest neam adulter şi păcă

tos, Se va ruşina şi Fiul omului, când 

va veni în slava Tatălui Său” (Marcu 
8,38). în  m od asemănător, apostolul 

Pavel îi scria lui Timotei, tânărul său 

conlucrător: „Să nu-ţi fie ruşine, dar, 

de mărturisirea D omnului nostru [să 

nu-ţi fie ruşine să-L mărturiseşti pe 

Domnul nostru -  după New Interna
tional Version]” (2 Tim. 1,8), iar de

spre sine spunea: „N u mi-e ruşine, 

căci ştiu în cine am crezut” (vers. 12). 

De asemenea, Petru scria: „Iată că pun

------------------------------------ « I

în Sion o piatră din capul unghiului, 

aleasă, scumpă; şi cine se încrede în 

El nu va fi dat de ruşine” (1 Pet. 2,6). 

Iar mai departe, el adaugă: „Dacă su

feră pentru că este creştin, să nu-i fie 
ruşine, ci să proslăvească pe D um ne

zeu pentru numele acesta” (1 Pet. 4,16). 
Tot Pavel le spunea corintenilor că 

solia Evangheliei este o nebunie pen

tru cei care nu cred - ea este o piatră 

de poticnire, este o nebunie, nu co

respunde cu înţelepciunea omeneas

că, nu  are un caracter „savant” , care 

să im pună respect, poate fi uşor eti

chetată ca superstiţie. Dar ea este strâns 

legată de persoana lui Isus Hristos.
Deci, ce este Evanghelia?

Voi răspunde prin câteva idei suc

cinte, care sunt atât de simple şi de 

cunoscute pentru noi toţi. Apoi va 

trebui să întreb dacă această Evan
ghelie continuă să fie inima credin

ţei dv. şi a credinţei mele şi ţinta că

lătoriei noastre spirituale.

1. Isus din N azaret era M esia cel 

promis de profeţii Vechiului Testa

ment. El este Cel despre care au vor
bit profeţii, spune Petru, şi din care 

ei au făcut „ţinta cercetării şi căutării 

lor stăruitoare” (1 Pet. 1,10). El este 

singurul om „adeverit de D um ne

zeu” (Fapte 2,22); iar în ce priveşte 

mântuirea, El este singura cale.

Sună arogant? Exclusiv? Proba

bil că da, dar acesta este adevărul.

N u  este de m irare că această afirma

ţie era jignitoare pentru iudei, aşa 
cum  va fi pentru oricine crede că so

luţia se află altundeva.

A cesta este începutul Evanghe

liei. A ceasta înseam nă că, prin Isus, 

D um nezeu deschide viitorul. Fără El, 

nu putem avea nici un viitor. Cel ne

credincios trebuie să cunoască lucrul 

acesta astăzi. Copiii şi tinerii noştri, 

pentru care viitorul stă deschis şi 

atrăgător, trebuie să audă lucrul aces

ta  predicat şi susţinut în mod convin

gător astăzi. Ei studiază la universi

tăţi, fac planuri pentru viitorul lor 

profesional, pentru căsătorie şi ca să 

aibă familie. Dar, vai, fără Isus Hristos, 

nu putem avea nici un viitor. Nu este 
nici o îndoială cu privire la acest lucru!

Primul aspect al Evangheliei spu

ne, în mod simplu, că între Dumnezeu 

şi om  există o problemă, o problemă 

_____________
CURIERUL ADVENTIST 7 APRILIE-1 9 9 9

pe care noi, oamenii, nu o putem  re
zolva, dar care, dacă răm âne nerezol

vată, va determina pierderea noastră 

a tuturor, pentru veşnicie. Dumnezeu a 

spus: Eu am  creat bărbatul şi femeia 
şi, deşi nu sunt răspunzător pentru că 

ei au ajuns în această situaţie grea, Eu 
şi numai Eu pot să-i scot afară din ea.

Ca să facă aceasta, Dumnezeu a 

ales să m oară în Hristos. Biblia vor

beşte clar: „El a murit pentru păcate

le noastre” (1 Cor. 15,3). El nu a fost 
nici martir, nici victimă. Aceasta este 

singura cale prin care lumea căzută 

poate fi îm păcată cu Dumnezeu (vezi 

2 Cor. 5,19). „El a murit pentru noi, 
pentru c a . .. să trăim împreună cu El” 

(1 Tes. 5,10). Şi tocmai pentru că a 

m urit ca preţ de răscumpărare, ca să 

ne elibereze, El mijloceşte astăzi 

pentru noi (Evr. 9,15).

2. Isus nu a rămas în m ormânt, aşa 

cum răm ân toţi oamenii. M oartea Lui 

a fost semnalul de moarte al morţii. 

„Vrăjmaşul cel din urm ă care va fi n i

m icit va fi m oartea” (1 Cor. 15,26); 

şi, spune Pavel, dacă Domnul Hristos 
nu ar fi înviat, atunci am fi cei mai ne

norociţi dintre toţi oamenii (vers. 19). 

Dacă nu continuăm  să avem atenţia 

îndreptată asupra învierii Domnului 

Hristos şi asupra semnificaţiei aces

teia, credin ţa  noastră  nu înseam nă 

nim ic, iar p red icarea noastră este 

lipsită  de pu tere  (1 Cor. 15,14).

A ud eu, ca pastor, ce îmi spune 
Evanghelia prin acest aspect al ei?

Ea îmi spune: U rcarea ta la amvon 

este o risipă de timp şi de energie, 

dacă predica nu spune clar ce în 

seamnă învierea Domnului Hristos! 

A cest singur act deţine cheia viito

rului: „Eu ţin cheile morţii şi ale 

Locuinţei m orţilor” (Apoc. 1,18). 

Fără învierea lui Isus, moartea ar fi 

fost pentru noi toţi (pentru că toţi 

murim) un întuneric fără sfârşit.

3. Mai mult decât atât, Evanghe

lia ne explică în m od clar, în conti

nuare, ce s-a întâmplat cu Domnul 

Hristos după învierea Lui. Apostolul 

Petru ne spune: Suntem mântuiţi prin 

„învierea lui Isus Hristos, care stă la 
dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a 

înălţat la cer” (1 Pet. 3,22.23); şi, în 

predica sa elocventă din Ziua Cinci- 

zecimii: „Dumnezeu a înviat pe acest

►



Isus şi noi toţi suntem martori ai Lui. 
Şi acum, o dată ce S-a înălţat prin dreap
ta lui Dumnezeu şi a prim it de la Ta
tăl făgăduinţa D uhului Sfânt, a turnat 
ce vedeţi şi auziţi” (Fapte 2,32.33).
El aduce la îndeplinire o continuă sluj
bă a împăcării, care formează tema 
Epistolei către Evrei. Fără această 
lucrare, noi, în mod individual, nu 
putem  fi eliberaţi, efectiv, de eşecuri
le din trecutul nostru, din prezent sau 
de distrugerea im inentă din viitor.

Aceasta nu este speculaţie; este 
doar adevărul! Doctrina despre sanc
tuar, cu tot ce atrage după sine, se 
află chiar în inima Evangheliei şi tre
buie susţinută şi vestită cu îndrăznea
lă de toţi cei care se num esc creştini.

4. Ultimul aspect al Evangheliei 
este a doua venire a D omnului Hris- 
tos. Vorbind deschis, nu putem fi creş
tini în sensul în care N oul Testament 
foloseşte acest cuvânt, dacă nu cre
dem în a doua venire a Domnului 
Hristos. „Bărbaţi Galileeni, de ce 
staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, 
care S-a înălţat la cer din mijlocul 
vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi 
văzut mergând la cer” (Fapte 1,11). 
Fără doctrina despre a doua venire a 
Domnului Hristos, am fi rămas toţi 
stând şi privind în spaţiul gol.

Apostolul Petru exprim ă cuvinte
le bine cunoscute, dar ameninţătoare, 
despre a doua venire a Domnului 
Hristos (vezi 2 Petru 3,3-8). De la pri
ma generaţie de credincioşi, această 
învăţătură este luată în derâdere de 
necredincioşi şi batjocoritori. Şi oa
meni de felul acesta vor exista tot
deauna. D ificultatea constă în faptul 
că, uneori, batjocoritorii se îm bracă 
în haine moi, in tră  în  b iserică  şi se 
amestecă printre cei credincioşi. Ei 
produc tulburare printre credincioşi 
prin faptul că au înfăţişare de intelec
tuali, de oameni care au citit m ult şi 
care sunt foarte inteligenţi. Ei pretind 
ca tot ce trebuie crezut să fie onora
bil din punct de vedere intelectual.

Cuvintele sorei White, date prin 

inspiraţie, sunt foarte potrivite: „Suc
cesul soliei Evangheliei nu depinde 
de vorbiri savante, de mărturii eloc
vente sau de argum ente puternice. El 
depinde de simplitatea soliei şi de 
adaptarea ei la sufletele care flăm ân
zesc după pâinea vieţii” (Parabolele 
Domnului Hristos, ed. 1995, pag. 148).

-------------------- „ E

N u a existat niciodată intenţia ca 
descoperirea lui Dum nezeu şi a m ân
tuirii să fie ceva complicat. „M ă veţi 
căuta şi M ă veţi găsi, dacă M ă veţi că
uta cu toată inima. M ă voi lăsa să fi 
găsit de voi, zice Domnul” (Ier. 29,13.14)

Batjocoritorii îi intimidează, une
ori, pe credincioşi. Petru spune că 
problem a acestor batjocoritori este 
că ei uită în mod deliberat: „înadins 
se fac că nu ştiu” . Este o alegere pe 
care ei o fac - ei ignoră atotputernicia 
Creatorului care a făcut ca pământul 
să fie creat. D ar voi, dragi prieteni, 
spune Petru, „nu trebuie  să u ita ţi” 
(2 Pet. 3,5.8, după trad engl. NIV). 
Dum nezeu nu are, astăzi, nici un răs
puns pentru cei ba tjocoritori, dar, 
într-o zi, le va cere  lor un  răspuns.

Credinţa nu poate fi lăsată deo
parte până când ajunge respectabilă. 
Credinţa acceptă adevărul aşa cum 
ni-1 prezintă Scripturile. Credinţa 
ştie că viaţa şi puterea dinamică a 
adevărului dispar în clipa în care el 
trebuie să se adapteze unor criterii în 
mod fundamental şi pur intelectuale. 
Credinţa primeşte Cuvântul lui 
Dumnezeu şi îl acceptă fără rezerve.

Aceasta este Evanghelia! Conti
nuă ea să fie inima şi sufletul vieţii 
dv. spirituale? M ai este ea im portan
tă pentru noi?

D ar în ce constă urgenţa ei?
1. Evanghelia este urgentă în p ri

mul rând pentru că, în ţară, este foa
mete. Iată ce scrie Ellen White, prin 
inspiraţie divină: „Lum ea piere din 
lipsă de Evanghelie. Există o foam e
te după Cuvântul lui Dumnezeu. Prea 
puţini sunt cei care predică Cuvântul 
neam estecat cu tradiţii om eneşti” 
(Ibid., pag. 154).

2. Evanghelia este urgentă pentru 
că nu mai avem timp. „Avem acum 
doar un timp scurt în care să ne pregă
tim  pentru veşnicie” (Mărturii, voi. 7, 
pag. 15). Credinciosul ştie mai bine 
decât oricine că lumea, aşa cum este 
ea astăzi, în curând va ajunge la m o
mentul ei final. Structura societăţii 
noastre strigă după eliberare. Sunt 
atâtea răni care trebuie vindecate şi 

care doar se agravează.
3. E vanghelia  este urgentă, de 

asem enea, pen tru  că este am enin ţa 
tă  perm anent de evanghelii false -  
m esaje care vin  a tâ t din stânga, cât 
şi din  dreapta, care  răstălm ăcesc 
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Evanghelia, punând alte accente sau 
aducând alte moduri de înţelegere a 
doctrinei mântuirii. A cesta nu este un 
lucru nou, dar creează confuzie şi îm 
piedică p red icarea Evangheliei. Eu 
simt, ch iar în b iserica noastră, e le 
m ente care nu se îm pacă cu prezenta
rea echilibrată a Evangheliei.

4. Evanghelia este urgentă pentru 
că Domnul Isus a spus că Evanghelia
- m etoda lui Dum nezeu de a pune ca
păt păcatului - trebuie să fie făcută cu
noscut întregii lumi, şi atunci „va ve
ni sfârşitul” (Mat. 24,14). Domnul tân
jeşte  să revină. Suntem invitaţi să lu
crăm împreună cu El şi cu Duhul Sfânt 
ca să pregătim condiţiile în care El poa
te să revină. Nu ştim în ce formă simplă 
trebuie să fie făcută cunoscut Evanghe
lia sau la ce nivel de înţelegere trebu
ie să fie ea ţinută. Dar ştim că trebuie 
vestită „ca să slujească de mărturie” 
întregii lumi, pentru ca Dumnezeu să 
fie gata să spună: „S-a sfârşit” .

Preocuparea mea este ca biserica 
noastră să-şi m enţină atenţia îndrep
tată în prim ul rând asupra Domnului 
Hristos şi asupra misiunii. Spre deose
bire de atâtea cluburi şi asociaţii ome
neşti, noi nu suntem, în primul rând, 
o colectivitate care priveşte în interior, 
spre sine, adică nu ne preocupăm, în 
primul rând, de cei care sunt membrii 
noştri. A tenţia noastră se îndreaptă în 
afară. N oi existăm în interesul celor 
care nu fac parte dintre noi. C eea ce 
L-a determinat pe Dumnezeu să-L dea 
pe Fiul Său a fost iubirea Lui pentru 
cei care erau „străini şi depărtaţi” . 
A ceasta exprimă şi viaţa bisericii.

Acesta constituie obiectivul nos
tru şi în aceasta constă urgenţa misi
unii noastre.

De aceea, vă invit să faceţi tot ce 
puteţi ca biserica noastră să fie o 
comunitate caldă şi atractivă, în care 
cei păcătoşi pot să se simtă acasă; un 
loc în care persoanele care vin purtând 
multe urm e de răni şi care nu au avut 
o conduită prea bună sau care nu se 
consideră oameni de succes să se poa
tă simţi acceptate şi iubite. Cred că 
aceasta doreşte Domnul Hristos să fie 
biserica Sa. în acelaşi timp, să ne asigu
răm  că m ărturia rostită a bisericii este 

puternică şi clară.

Jan Paulsen este preşedintele 
Conferinţei Generale..
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UNO mm  POSIBILA -1
Nicusor Ghiţescu

C
red că susţinem cu toţii afirmaţia pe care pastorul 
Dwight Nelson a flîcut-o cu ocazia chemării em o

ţionante la rugăciune, în comitetul Conferinţei 

Generale a adventiştilor de ziua a şaptea, şi care a fost 

publicată în Curierul Adventist din septembrie 1998. Din 

ea citez următoarele idei de mare actualitate: „Singura 

strategie posibilă care i-a răm as acestei biserici pentru 

vestirea Evangheliei în toată lum ea este intervenţia 

urgentă a lui Dum nezeu” .

Desigur că este necesară predicarea Evangheliei de la 
amvoanele comunităţilor noastre; sunt de mare valoare cam

paniile de evanghelizare şi este foarte necesară lucrarea 

misionară sub toate aspectele ei. Dar... potrivit celor mai 
recente statistici prezentate de pastorul Dwight N elson 

cu privire la creşterea uim itoare a populaţiei globului pă

mântesc în raport cu numărul infim al sufletelor nou conver

tite zilnic în toată lumea, „înseamnă că, din punct de vede

re omenesc, strategic, logic, este imposibil ca persoanele 
care lucrează la sediul mondial, îm preună cu biserica pe 

care o reprezintă, să încheie mandatul pe care Domnul 

Isus ne-a cerut să-l aducem la îndeplinire [vezi Mat. 24,14]. 

Este imposibil. Pur şi simplu nu poate fi adus la îndepli

nire. Aproximativ 2.000 de nou convertiţi pe zi faţă de 

200.000 de nou născuţi care se adaugă zilnic familiei ome

neşti! Chiar dacă am ridica numărul nostru de noi conver

tiţi la 100.000 pe zi, şi atunci am  răm âne în urmă... cifrele 
sunt împotriva noastră... ceea ce înseam nă că a mai rămas 

doar o singură strategie posibilă pentru cei de la acest se

diu mondial, pentru conducătorii spirituali şi pentru aceas

tă biserică” (Dwight Nelson, Adventist Review, 30 iulie 1998).

Regele Iosafat de pe vremuri s-a înspăim ântat când a 

aflat că o mare mulţime înaintează îm potriva poporului 

său şi el „şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi a vestit 
un post pentru tot Iuda” (2 Cron. 20,2.3). în  Casa Domnu
lui şi în faţa întregului popor, el a înălţat o rugăciune 

emoţionantă şi fierbinte pentru intervenţia grabnică a lui 

Dumnezeu, mărturisind, printre altele: „O, Dumnezeul 

nostru... suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi, 

care înaintează împotriva noastră, şi nu ştim ce să facem, 

dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!” (vers. 12)

Dumnezeu i-a descoperit lui Iosafat ce să facă
Răspunsul a venit imediat prin Duhul Domnului, care

S-a folosit de Iahaziel. Observaţi faptul că nu întotdeauna 

cuvântul Domnului vine prin cineva de la amvon, ci şi prin 

„cineva din mijlocul adunării” (vers. 14). „Niciodată nu 

am mai citit despre Iahaziel în Scriptură, până atunci, şi

niciodată nu vom  mai auzi despre el în vreo carte a 

Bibliei. Dar Iahaziel a primit, prin ‘Duhul D om nului’, 

un mesaj de speranţă, de încredere deplină în Dumnezeu, 
o chemare la încurajare şi soluţionarea unei probleme 

înspăim ântător de grele.”

Remarcăm faptul încurajator că evlaviosul rege Iosa- 

fat a avut discernământ sănătos ca să înţeleagă solia pe 

care a trimis-o Dum nezeu în mijlocul adunării, a crezut 

ca un copil smerit, a mulţum it cu profund respect şi a 

ascultat de tot ce a spus Domnul. Ba mai mult, a îndem 

nat poporul prin cuvintele: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locu

itorii Ierusalimului! încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul 

vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în proorocii Lui, şi 
veţi izbuti!” (2 Cron. 20,20).

Apoi, în colaborare cu poporul, a organizat o echipă 

de „cântăreţi... îmbrăcaţi cu podoabe sfinte” (vers. 21).

Atunci şi numai atunci, Dumnezeu a intervenit în mod 

uimitor şi a rezolvat problema cea imposibil de rezolvat din 

punct de vedere omenesc. La fel va fi şi în zilele noastre.

Noi, cei de astăzi, ştim ce avem de făcut?
în  zilele solemne şi înfricoşătoare în care am ajuns 

noi, cei de astăzi, a mai rămas doar o singură strategie 

posibilă pentru biserica noastră şi pentru conducătorii 
ei spirituali. Evanghelia veşnică, descoperită nouă în 

Apocalipsa 14,6-12, trebuie să fie vestită cu voce tare, 

cu mare grabă şi cu cea mai mare putere, pe întregul pă

mânt, ca mărturie pentru orice naţiune şi în orice limbă; 

atunci va veni sfârşitul (vezi Mat. 24,14). Aceasta este o 

răspundere nespus de mare şi înfricoşată pe care o avem 

înaintea M arelui Dumnezeu şi pentru lumea care piere 

în juru l nostru fără a avea cunoştinţa deplină a adevă

rului salvator.

Bunul Dumnezeu ne-a arătat în Cuvântul Său inspirat, 

Biblia, şi prin profetul Său ales de El din Biserica Rămă
şiţei, ce trebuie să facem, cu ajutorul oferit de El, şi anume:

1. Să chemăm poporul la post şi rugăciuni de pocă
inţă individuală şi colectivă, din toată inima (vezi Dan. 

9,19; Ps. 145,18), nu ca o simplă ceremonie religioasă, 

ci din profunzim ea inimii, potrivit celor scrise în Ioel 

2,12. 17.28; Fapte 3,19; A pocalipsa 3,19.

Am  făcut lucrul acesta?

„Fraţi şi surori, a venit timpul ca Biserica Adventistă 

de Ziua a Şaptea să privească cu toată seriozitatea într-o 

singură direcţie. Trebuie să fim în stare să spunem cu 

onestitate: ‘Ochii noştri sunt îndreptaţi spre T ine’.
Prietenii mei, este timpul să ne gândim serios la sta
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rea noastră cu adevărat disperată. Acest timp din viaţa 

poporului lui Dum nezeu ne cheam ă să ne rugăm  serios, 

continuu, stăruitor... Când cifrele sunt îm potriva noas

tră, ce altceva putem  face? N u avem  de ales acum, decât 

să fim conduşi pe genunchi aşa cum a fost condus popo

rul iudeu prin regele Iosafat de pe vrem uri” (Dwight 

Nelson - Idem).
Suntem dispuşi să ne lăsăm conduşi în totul de 

directivele divine sau ne conducem  singuri?
2. Să cerem cu stăruinţă revărsarea Duhului Sfânt, 

făgăduit atât sub forma Ploii Timpurii, cât şi sub forma 
Ploii Târzii (Ploaia de prim ăvară - Zah. 10,1). în  alte 

traduceri ale Bibliei, acest verset este tradus astfel: „C e

reţi de la Domnul Ploaie Târzie în tim pul Ploii Târzii!”

De ce nu predicăm despre Duhul Sfânt? De ce nu ne 

rugăm şi nu discutăm unii cu alţii despre pregătirea sufle
tească în vederea împlinirii făgăduinţei de cea mai mare 

actualitate în zilele noastre?

Printre ultim ele cuvinte, înainte de a Se înălţa la 
ceruri, Mântuitorul a repetat ucenicilor Săi făgăduinţă 

cu privire la Duhul Sfânt care le va dărui puterea de a fi 
martori în toată lumea de atunci. Şi aşa a fost. Ploaia 

Timpurie a Duhului Sfânt a săvârşit adevărate minuni 

dumnezeieşti.
Oare credeţi că, în o m ie de generaţii, fără puterea 

făgăduită sub forma Ploii Târzii, vom  îndeplini m anda

tul încredinţat de M ântuitorul, de a vesti Evanghelia 

spre mărturie oricărui om  de pe faţa păm ântului? N ici

odată! Niciodată!
„Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin 

tărie [omenească], ci prin Duhul Meu... zice Domnul 

oştirilor” (Zah. 4,6).
3. Să credem tot ce ne-a poruncit Dumnezeu să facem 

şi să intrăm imediat în acţiune, înainte de a f i  pentru tot
deauna prea târziu. Să arătăm poporului în ce constă 

pregătirea zilnică şi progresivă, ca să fim gata în vede

rea revărsării Ploii Târzii.

întreitul scop al revărsării Duhului Sfânt 
sub forma Ploii Târzii

a. Să dea putere vestirii soliei îngerului al treilea 
din Apocalipsa 14,9-11. întrucât Ploaia Târzie va fi o 

revărsare a puterii D uhului Sfânt mai mare ca oricând 
altădată în istoria omenirii, poporul lui Dumnezeu va 

avea o putere spirituală mai mare ca oricând de a-L 

mărturisi pe Hristos lumii, potrivit celor prezise în 

Apocalipsa 18,1-5.

„în  timp ce lucrarea mântuirii se apropie de înche

iere, pe pământ va veni un timp scurt de strâmtorare şi 

naţiunile vor fi înfuriate; totuşi, ele vor fi ţinute în frâu 

ca să nu împiedice lucrarea îngerului al treilea din A po

calipsa 14,9-12. în vrem ea aceea, Ploaia Târzie, sau în 
viorarea de la faţa D omnului, va veni să dea putere stri

gătului puternic al îngerului al treilea” (Experienţe şi 
Viziuni, pag. 85, 86).

b. Să le dea putere sfinţilor să reziste în timpul

revărsării celor şapte plăgi finale ale mâniei lui Dumnezeu 
(vezi Apoc. 16) şi în timpul strâmtorării finale.

c. Să le dea putere celor ce vor f i  în viaţă să stea în p i
cioare înaintea Fiului omului, potrivit celor rostite de 

M ântuitorul (vezi Luca 21,36).

Prin Spiritul Profetic, El ne îndeamnă: „Pentru ce nu flă

m ânzim  şi nu însetăm după darul Duhului Sfânt, dacă El 

este mijlocul prin care primim putere? Vorbiţi despre El, ru- 

gaţi-vă pentru El, predicaţi despre El” (Review and Herald, 
14 mai 1904).

„Fraţilor şi surorile mele, rugaţi-vă stăruitor pentru pri

m irea Duhului Sfânt” (Mărturii, voi. 7, pag. 28).

„Dumnezeu nu ne cere să facem în propria noastră pute

re lucrarea ce ne stă în faţă... Ucenicii erau copleşiţi de po 

vara pentru suflete. Evanghelia trebuia dusă până la margi

nile pământului, iar ei cereau înzestrarea pe care o făgădu
ise Hristos. Şi atunci Duhul Sfânt a fost revărsat şi mii de 

oameni s-au convertit într-o singură zi... Revărsarea D uhu

lui în zilele apostolilor a fost Ploaia Timpurie, şi cât de 
glorioase au fost rezultatele ei! D ar Ploaia Târzie va fi şi 

mai „îmbelşugată” (Zah. 10,1)...
D ar făgăduinţa Sa nu este apreciată aşa cum ar trebui; de 

aceea împlinirea ei nu se vede aşa cum ar fi cu putinţă. Făgă

duinţa cu privire la Duhul Sfânt este ceva la care se cugetă 

prea puţin, iar rezultatul este ceea ce se poate aştepta: secetă 

spirituală, întuneric spiritual, declin şi moarte spirituală. 

Lucruri mult mai mici ne ocupă atenţia, iar puterea dum ne
zeiască necesară pentru creşterea şi prosperitatea bisericii, 

care ar aduce după sine toate celelalte binecuvântări, lip
seşte; deşi este oferită în plinătatea ei nem ărginită” (Măr
turii, voi. 7, pag. 26, 27).

Ce facem noi, fraţilor şi surorilor, în ceea ce priveşte pre
gătirea zilnică pentru prim irea Ploii Târzii, care este unica 

posibilitate făgăduită de Dumnezeu pentru împlinirea cu re

peziciune a mandatului nostru dat de Mântuitorul, acela de 

a vesti Evanghelia tuturor locuitorilor pământului (vezi Mat. 

28,18-20) pentru a face posibilă revenirea Sa (vezi Mat. 24,14)?

Este acesta subiectul principal al predicilor noastre? 

Sunt interesaţi şi tinerii noştri în mod special, în vederea 

pregătirii practice în acest scop? Cunoaşteţi ceva mai de 

actualitate decât acest adevăr prezent? Vibrează inimile 
noastre la chemările tot mai puternice ale Duhului Sfânt? 

V ă puteţi imagina ce va însemna să fim părăsiţi complet de 

Duhul Sfânt? Este cutremurător acest gând! Poate exista 
ceva m ai îngrozitor?... Şi totuşi este un adevăr prezent...

O, dacă am putea cunoaşte cât de mult suferă E l pentru 

fiecare dintre noi, tânăr sau vârstnic! O, dacă ai şti ce iubire 

duioasă şi profundă are El pentru tine ca să devii prietenul 

Lui!... Da, El ne aşteaptă cu dor nespus, precum „tatăl” din 

parabola fiului pierdut în păcate grele, care era, totuşi, aştep

tat cu inima zdrobită de dor de către tatăl lui cel iubitor. Eu 
şi cu tine suntem aşteptaţi de m ultă vreme... Nunta cerească 

este pregătită! Cât timp îl vom  lăsa pe M irele cerului să ne 

aştepte?...

Nicuşor Ghiţescu, pastor pensionar, locuieşte împreună 
cu soţia sa, Emilia, la Loma Linda, California.
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M
onumentele sunt puncte 

de referinţă în existenţa  

unui popor, jaloane care 

marchează drumul istoriei între mo

mentele de glorie şi cele de suferinţă. 
Sunt memoria trecutului, note defini
torii ale identităţii unei colectivităţi. 
Dacă ne uităm istoria, uităm cine sun

tem. în criză de identitate, monumen
tele sunt neglijate, degradate, năpădi
te de buruieni sau mâncate de rugină.

Un monument al spiritului 
adventist românesc

în istoria adventismului din Ro

mânia, Şcoala Misionară de la Bra- 
şov-Stupini a fost şi este un monu
ment. Este o parte din istoria noastră.

Mai întâi, este monumentul spiri

tului de eroism şi de mare avânt mi
sionar al perioadei interbelice. în 

ciuda ostilităţii şi a persecuţiei din 

partea „bisericii de stat”, solia ad- 

ventă se răspândea cu puterea focu
lui. Biserica adventistă era o biserică 

misionară! Făceau lucrare misionară 

nu numai zecile şi sutele de colpor

tori, care străbateau satele şi oraşele, 
ci fiecare membru folosea orice oca
zie de a da mărturie despre adevăr.
Se întrevedea o dezvoltare explozivă 

a lucrării, cu apariţia a sute de comu
nităţi, a căror îngrijire necesita un 

număr tot mai mare de predicatori.

în acest avânt se naşte planul 

unui institut biblic de proporţii. Se 

achiziţionează un teren cu o supra

faţă de circa 30 ha, lângă comuna 

Stupini, în apropierea Braşovului. 

Lucrările de construcţie încep în 

1930 şi se termină în 1931. în toam

na aceluiaşi an se mută şi Şcoala Mi
sionară de la Diciosânmartin (Târnă- 

veni) la Stupini.

Ştiu, din relatarea contemporani
lor -  astăzi puţini au mai rămas din
tre ei - ,  că înălţarea acestui edificiu 

„a pus pe jar” întreaga suflare adventă.
Toţi priveau cu emoţie spre locul 

unde se înălţa, parcă din pământ, vii
torul centru de formare a multor pro

povăduitori ai Cuvântului. Entuzias
mul şi spiritul de dăruire erau dispo

ziţia sufletească ce caracteriza majo
ritatea credincioşilor. Pentru construc

ţiile de la Braşov-Stupini, soseau mereu 

bani colectaţi în comunităţi, diferite 

materiale de construcţie, alimente 

pentru muncitori, sute se ofereau ca 

forţă de muncă voluntară. Aşa se ex
plică rapiditatea ridicării clădirilor, 
deşi, în ţară, erau doar 10.000 de ad
ventişti (mai exact 9.397 membri şi 

332 comunităţi în 1930, anul începe
rii lucrărilor, şi 10.695 membri şi 391 

comunităţi în 1931, anul în care s-a 

încheiat construcţia şcolii). La sfârşi

tul celui de-al doilea an, Institutul B i

blic de la Braşov-Stupini şi-a deschis 

porţile pentru sutele de viitori pastori:

10 promoţii au absolvit între 1931 şi 1942 

şi patru între 1945 şi 1949. Anii dina
inte şi de după cel de-al doilea răz
boi mondial au fost perioade de glo
rie în mişcarea adventă din România, 
în anul construcţiei, numărul membri
lor a crescut cu 1.298, ceea ce însem
na că peste 1.500 de membri noi au 

intrat în biserică, adică o creştere de 

peste 15 %. Astăzi, în cele mai dina

mice biserici din America Latină şi 
Africa, rata de creştere anuală este de

6-10%. în anii aceia, la noi, revenea 

câte un nou convertit pentru fiecare 

al şaptelea membru. Dacă astăzi ar 

mai arde aceeaşi flacără, biserica ac

tuală de 71.000 membri ar trebui să 

crească cu cel puţin 10.000 de noi 
membri botezaţi pe an!

Mulţi dintre fiii credincioşi din 

acele vremuri nu mai sunt în viaţă, dar 

Şcoala Misionară de la Braşov-Stupini 
rămâne un monument al dezvoltării 

singulare a adventismului în „spaţiul 
mioritic”. Nu găsim seamăn în nici

Iată numele acelora ale căror influenţă şi învăţătură au făcut din Şcoala 

Misionară de la Stupini-Braşov un sanctuar al consacrării:
Directori: Peter J. Găede (1931 -  1933), Dumitru Florea (1933-1936), 

Mihail Manea (1936-1937), Petre P. Păunescu (1937-1941), Victor 

Diaconescu (1941-1948) şi Mihail Ionescu (1948-1949).
Profesori: Peter J. Găede, Victor Diaconescu, Lucreţia Diaconescu, Dumitru 

Florea, Gheorghe Stanică, Gheorghe Gherase, Mihail Manea, Dumitru Bădescu, 

Georg Proksch, Dumitru Dragomirescu, Petre P. Păunescu, Ştefan Demetrescu, 
Marin Pârvan, Verona Pârvan, Mihail Ionescu, Emilian Niculescu, Ion Mihordea, 
Aristide Doroftei, Nicuşor Ghiţescu, Claudia Cojea, Vasile Cojea, Gheorghe 

Covaci, Ştefan Albulescu, Hrant Artinian, Constantin Pascariu, Gheorghe Doagă.
Preceptori: Iosif Rănea, Elvira Boldeanu Doroftei, Gica Artinian, Aurora 

Ionescu, Ecaterina Indricău.

Bucătârie-dietă: Maica Albulescu Fermier: Karschti
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I

Elevii anulu i de studii 1935-1936, cu profesorii lor

una dintre ţările Europei.
în acelaşi timp, scumpul 

nostru Institut Biblic vorbeşte 

şi despre vremuri de necaz şi 
de umilire care s-au abătut de 

două ori asupra lui.

în 1942, mareşalul Antones- 

cu scoate în afara legii Biserica 

Adventistă, casele de rugăciune 

sunt închise, celelalte bunuri 

materiale ale cultului confis

cate, iar credincioşii persecutaţi.
Şcoala de la Braşov-Stupini 

este confiscată şi ea şi prefăcu
tă într-un institut care pregă

tea misionare ortodoxe. O ari
pă a clădirii a servit şi ca spital 
de campanie pentru răniţii de pe front.

După război, în 1945, şcoala re
vine în proprietatea bisericii, pentru 

numai 4 ani, până în 1949. O perioa
dă scurtă, dar de cea mai viguroasă 

activitate misionară în istoria de pâ
nă atunci a mişcării advente din ţara 

noastră. Sute de credincioşi se consa
crau lucrării de colportaj, înşişi pas

torii făceau lucrare misionară cu lite
ratură, iar elevii Institutului Biblic 

proveneau în mare parte din rândurile 

colportorilor. în aceşti ani, internate

le şcolii devin neîncăpătoare pentru 

mulţimea tinerilor care au venit să 

studieze aici, şi o parte din clădirile 

fermei şcolii sunt transformate în dor

mitoare (pentru 60-80 de elevi). Numă
rul elevilor ajunge şi la 180! Şcoala 

devine nu numai un sediu al pregăti
rii academice, ci şi simbol al spiritua

lităţii. Ce triumf al soliei advente pe 

pământul României s-ar fi repurtat, 
dacă porţile oportunităţii ar fi rămas 

deschise! Pentru comparaţie: până în 

anul 1949, dezvoltarea Bisericii Adven
tiste a decurs în mod foarte asemănă
tor în două ţări: România şi Filipine.

S
-a întâmplat prin 1945. într-o noapte, se aud strigăte şi zarvă mare din
spre ferma şcolii. Vreo 20 de soldaţi ruşi, sub conducerea unui căpitan, 
se căzneau să-şi scoată maşina (un camion), care căzuse în apa pârâului 

de la capătul fermei, în timp ce voiau să treacă podeţul în direcţia şcolii.
Când viitorii pastori au aflat că este nevoie de ajutor, n-au pregetat să sară 

cu toţii. Până la urmă au reuşit să o scoată la mal. Dar nu la malul către care 

tindeau ruşii, ci de unde veniseră la indicaţia căpitanului care, vădit jenat, a 

mărturisit că, de fapt, porniseră să jefuiască ferma şi şcoala.
Fără îndoială, Dumnezeu i-a împiedicat pe cei 20 de soldaţi ruşi, înarmaţi şi 

ameţiţi de alcool, împreună cu ofiţerul lor, să facă un asemenea rău şcolii.

Timp de decenii se înregistrează acelaşi ritm de creştere. în 1949, statul comu
nist ne răpeşte acest scump aşezământ, impune restricţii şi interdicţii drastice 

pentru orice formă a libertăţii religioase, timp de 40 de ani. Lucrarea misionară 

este socotită propagandă împotriva regimului şi pedepsită ca atare. Fosta 

noastră Şcoală Misionară capătă o destinaţie diametral opusă menirii ei iniţi
ale: mai întâi şcoală de partid, apoi sediu al securităţii până în 1989. Sălile de 

clasă şi capela (de circa 300 locuri), care răsunau cândva de Cuvântul lui Dum
nezeu, acum suportă clamarea ateismului comunist; frumoasa şcoală a profe
ţilor este prefăcută în bastionul necredinţei agresive. Ca, de altfel, întreaga ţară.

Rezultatul: astăzi, în România sunt 70.000 de adventişti, iar în Filipine 

700.000! Ce ar fi fost astăzi, dacă regimul comunist n-ar fi înăbuşit avântul 

misionar al bisericii!

Redobândirea şcolii
După 1989, privirea membrilor din biserică, atât din ţară, cât şi din 

diaspora, se îndreaptă către Braşov-Stupini, cu aşteptarea legitimă ca 

şcoala să redevină proprietatea noastră. între timp, aflându-se în posesia 

Ministerului de Interne, ea a devenit sediul unei unităţi de jandarmi.
Pe cea mai mare parte a terenului se construiseră, în anii comunismului, o 

fermă zootehnică a partidului şi câteva blocuri de locuit pentru personalul 

fermei. Cu schimbarea regimului, această parte a devenit gospodărie agricolă 

de stat. Aşa funcţionează şi astăzi.
în primii doi ani după schimbările politice din 1989, s-au realizat nume

roase contacte cu oameni politici şi cu autorităţi centrale, în vederea redobân
dirii proprietăţii. Subiectul a fost discutat şi cu ocazia întrevederii dintre pre

şedintele României, dl Ion Iliescu, şi preşedintele Conferinţei Generale, frate
le Robert Folkenberg. Deşi eram întâmpinaţi cu bunăvoinţă pretutindeni, ni

meni nu avea mijloacele juridice 

legale să rezolve cererea bisericii.
în 1994, avocatul nostru a înce

put să caute actul de confiscare a 

imobilului, la arhivele Primăriei şi 

la cele ale Ministerului de Interne. 
Până la urmă, a descoperit actul, din 

care reieşea că imobilul fusese naţi
onalizat pe baza unei legi care pre

vedea aceasta în cazul în care pro
prietarul nu mai exista de zece ani.
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Câteva date
despre 

colportajul din 
România

După 1989, primul experi

ment de colportaj organizat a 

fost făcut în 1993, cu şase tineri 

voluntari. După rezultatele în 
curajatoare, în 1994 am trecut 

la organizarea şi dezvoltarea  

colportajului „profesionist”.
Prin recrutări şi instruiri perma

nente, am ajuns de la 6 colpor

tori, la început, la 600. Dintre 

aceştia, o pătrime sunt cu nor

mă întreagă, iar trei pătrimi, cu 

activitate redusă. Anul acesta, 
recrutăm şi instruim, lunar, 60-70 

de noi colportori. Ţinta până la 

sfârşitul anului este: 1000!

Evident, în anii viitori, cât ne 

mai dă Dum nezeu, dorim să 

crească numărul colportorilor -  

până când România va fi îm 

pânzită de aceşti bravi evanghe- 

lişti cu literatură. Credem că 

aceasta va duce la o creştere 

explozivă a bisericii sub toate 

aspectele. Rapoartele lunare, pe 

care le primim de la ei, ne îngă

duie să evaluăm  dim ensiunea  

lucrării lor.

într-o oră, un colportor:

• vizitează 5 familii,

• vinde 1 carte sau 3 reviste 

600 de colportori realizează

într-o lună: 20.000 ore de lu

cru, ceea  ce înseam nă 100.000  

de familii vizitate, 20 .000 de 

cărţi sau 60.000 de reviste vân

dute, 1.500 de rugăciuni în ca

sele oamenilor şi tot atâtea 

discuţii biblice.

în cazul a 1.000 de colpor

tori, rezultatele aproape se 
dublează.

Forrai Lazăr, directorul 
departamentului Evanghelizare cu 

Literatură al Uniunii.

BOiCi-TE LUCDUZi

Elevii ultimului an de studii (1948-1949), cu profesorii lor

Acest document ne-a redat speranţa. Mai rămânea doar să dovedim că, în 1950, 

noi existam ca biserică. De aceea, în 1995, s-a deschis procesul de reconstitu

ire a dreptului de proprietate şi, după trei ani, biserica a obţinut câştig de cau

ză. Prin hotărâre judecătorească, în  mai 1998, am redevenit proprietarii legi

timi ai unei părţi din fostul nostru imobil: clădirile şi un teren de circa 3 ha.

Pentru restul de teren, continuă procesul. Apariţia legii de restituire inte

grală, dezbătută acum în Parlament, ar accelera redobândirea a ceea ce ni se 

cuvine.

Astfel, pe 6 noiembrie 1998, s-a semnat procesul-verbal de predare-primire, 

de către reprezentanţii Ministerului de Interne şi de cei ai Uniunii de Conferinţe.

Clădirea se află într-o stare de degradare avansată. Infiltrarea apei prin aco

periş a distrus o parte din pereţii interiori şi exteriori, tencuiala este căzută, 

tâmplăria uşilor şi ferestrelor, ca şi sistemele de apă, de canalizare, de încălzire 

şi instalaţia electrică sunt distruse, bucătăria arată devastată ca după război, 

la fel grupurile sanitare, spălătoriile şi chiar capela. în beciuri am găsit apă 

adâncă de 1,5 m, provenind de la apele freatice. Au fost distruse: vechea spălă

torie, moara şi grajdurile. Fără îndoială, restaurarea Şcolii necesită mari inves
tiţii de bani, materiale şi muncă.

La solicitarea Departamentului Evanghelizare cu Literatură, Comitetul 

Uniunii a hotărât, pe data de 22 martie 1999 (Hot. nr. 27), noua destinaţie a 

Şcolii: Institut de Evanghelizare cu Literatură, păstrând vechea denumire de

Institut Biblic, dar, 

de data aceasta, nu

Institutul va ofe

ri, anual, instruire 1
Botez efectuat în iunie 1948, în heleşteul din spatele 

Şcolii Misionare de la Braşov-Stupini
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Pe data de 30 mai 1999, 
ora 16, va avea loc, la Sala 
Polivalentă din Bucureşti,

PRIMUL MARE CON
CERT SPIRITUAL 
S T U P I N I  ’99

Cântă: Claudiana Călin, 
soprană, Hortenzia Forrai, 
mezzo-soprană, Zsolt Szilagyi, 
tenor, Alina Negoşanu, sopra
nă, Cornel Pană, la nai, 
Cosmin Stoica, la vioară, şi 
160 de corişti în Corul Unit al 
BucureştiuluL

Prezintă prof. pastor 
Valentin Dănăiaţă.

Concertul se organizează pen
tru strângerea defonduri pen
tru restaurarea Şcolii Misionare 
de la Braşov-Stupini, în vede
rea realizării Institutului pen
tru Colportori

CURIERUL ADVENTIST A P R IL IE -1999

pentru un num ăr mare de evanghelişti cu literatura. Cursurile intensive vor 

dura, în fiecare an, 6 săptămâni. Cursanţii primesc manualele cu 2 luni înain

tea cursurilor, pentru a le citi acasă. Apoi ele vor fi aprofundate şi dezbătute 

în cele 6 săptămâni, în care predom ină colocviile şi seminariile. După alte 2 

luni, are loc examenul de absolvire a anului. Institutul de Evanghelizare cu 

Literatură va funcţiona în cursul întregului an şcolar, şcolarizând mai multe 

serii la fiecare nivel.

Obiectivul fiecărui an este:

Anul I - însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru a aborda 

oamenii cu succes, pentru a fi un bun colportor.

Anul II - Pregătirea ca misionar medical şi consilier de educaţie şi de familie.

Anul III - Arta de a ţine ore biblice, seminarii, de a purta discuţii convingă

toare cu reprezentanţii diferitelor religii.

Anul IV - Arta de a vorbi în public, de a ţine conferinţe şi evanghelizări 

publice, de a înfiinţa grupe şi comunităţi.

Pe lângă destinaţia principală, societatea colportorilor (A.S.E.F. -  Asocia

ţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie) are în plan de perspectivă înfiinţarea 

următoarelor aşezăminte în perimetrul Şcolii: centru de sănătate, cămin de 

bătrâni, casă de copii, grădiniţă, gimnaziu şi liceu şi cursuri permanente pen

tru publicul larg în vederea educării oamenilor pentru un mod de viaţă sănătos.

Fondurile necesare funcţionării acestora se vor asigura parţial din profitul 

unor unităţi economice proprii (brutărie, atelier de tâmplărie, grădinărit şi sere etc.)

Dar, desigur, în cea mai mare parte contăm pe sprijinul tuturor acelora 

care se identifică cu scopurile umanitare şi misionare ale colportajului şi do

resc ca „Evanghelia aceasta a îm părăţiei” să ajungă cât mai repede în toate 

casele României, pentru ca să vină cât mai curând Salvatorul acestei lumi 

sângerânde (Matei 24,14).

Braşov-Stupini '99
Redobândirea Şcolii Misionare de la Braşov-Stupini ne-a adus o mare bucurie, 

dar şi unele griji. Clădirea se află într-o stare avansată de degradare şi repunerea

Clădirea fostei Scoli Misionare ne aparţine, acum. Si curtea...
'_________ A  _________'



ei în funcţie, oricare ar fi destinaţia, presu

pune mari cheltuieli. în  situaţia actuală 

de criză economică, ce afectează şi veni

turile din trezoreria Uniunii, se impune 

în mod imperios găsirea surselor nece

sare pentru realizarea obiectivului.

Materialele necesare şi manopera ca

lificată implică mari costuri. Cred că sin

gura soluţie care rămâne este să im i

tăm modelul celor ce au construit Şcoala 

Misionară de la Braşov-Stupini. Ei şi-au 

bazat proiectele pe o participare volun

tară a întregii biserici. A u fost acţiuni 

ample pentru colectarea m aterialelor şi 

fondurilor necesare. D e asemenea, se 

putea observa peste tot, în rândurile 

membrilor, un  spirit de dăruire m olipsi

tor. Credem că, în astfel de condiţii, am 

avea şi noi toate şansele să ne re fa 

cem şcoala, cu atât mai mult că, în com 

paraţie cu cei nici 10.000 de m em bri, 
câţi au fost în 1930, astăzi suntem  

peste 71.000. Şi, în timp ce acum 70 de 

ani, majoritatea adventiştilor erau oa

meni de condiţie modestă, din mediul 

rural, astăzi avem în biserica noastră 

profesionişti calificaţi şi mulţi cu pre

gătire superioară, avem oameni între

prinzători, deci practic avem un poten

ţial imens. întrebarea este dacă poate fi 

reînviat acel spirit care i-a animat pe îna

intaşi. Nu puţini se îndoiesc de acest 

lucru: „Trăim alte vrem uri”, spun ei.

Pentru a testa posibilitatea de mobi
lizare a credincioşilor, am făcut o vizită

într-una din comunităţile din Braşov, în 

comunitatea din Codlea şi în cea din 

Dumbrăviţa. A m  expus planul Uniunii 

cu privire la viitorul Şcolii din Stupini. 

I-am invitat ca a doua zi să vină la 

Stupini, la muncă voluntară, cu unelte 

de curăţenie şi de grădinărit (cazmale, 

sape, greble, furci, mături, var etc.).

De asemenea, am anunţat că, tot cu 

aceeaşi ocazie, la ora 10,30, va avea 

loc în capela institutului, primul servi

ciu divin, după 50 de ani.

A doua zi, duminică (4 aprilie), curtea a 

început să se umple cu oameni veniţi din 

comunităţile din jur: Braşov, Sf. Gheor- 

ghe, Codlea, Dumbrăviţa, Făgăraş etc. 

S-au adunat aproape 200 de voluntari, 

care strângeau gunoaiele din curte, să

pau pământul în jurul pomilor, tăiau 

crengile uscate, văruiau pomii din

curte şi din livadă (peste 250 de pomi), cu o hărnicie ca de furnici.

înainte de ora fixată pentru serviciul divin, au sosit, din partea Uniunii, 

fratele A ron Moldovan, secretarul, şi fratele Ion Câmpian, trezorierul 

Uniunii. Au răm as impresionaţi de această participare masivă, după un sin

gur apel făcut în comunitate. Frăţietatea poate fi mobilizată. în fiecare din

tre noi se ascunde ceva asem ănător ja ru lu i care pare stins sub cenuşă. Este 

acel potenţial de devotament, de ardere pentru o cauză, care aşteaptă doar 

momentul potrivit. Când sufli în jar, el se preface în flacără.

La ora 10,30, sala încăpătoare a capelei s-a um plut de o adunare de oa

meni neobişnuiţi ca ţinută, căci, de această dată, condiţia participării la servi

ciul divin nu era ţinuta de sărbătoare, ci aceea de lucru. închinare în salopetă.

A fost un m om ent deosebit de emoţionant. N e aflam în acel loc sfânt, 

unde, pe vremuri, răsuna Cuvântul lui Dum nezeu pe buzele părinţilor noş

tri, pionieri ai lucrării. Apoi, timp de 50 de ani, nu s-a mai auzit în acest 

loc nici o slovă de laudă la adresa lui Dumnezeu. Şi acum, dintr-o dată, ră

sună, din aproape 200 de inimi şi din 200 de guri, imnul „Doamne sfinte, 

Te mărim ” . E ra limpede că intonarea acestei cântări nu era un simplu ritu

al. în ochii celor prezenţi străluceau lacrimi. Cuvintele de rugă exprimau 

profunda noastră mulţumire pentru acest dar nesperat - de a mai călca o dată 

pe terenul Şcolii Misionare de la Braşov-Stupini, care era din nou a noastră.

Fratele M oldovan a prezentat un scurt istoric al Şcolii, evocând perso

nalităţile ale căror rol şi influenţă s-au imprimat în m em oria generaţiilor 

de elevi trecuţi prin băncile şcolii, directori şi profesori ai Institutului B i

blic, în cei 15 ani cât a funcţionat acesta. Fratele Câmpian a înălţat o rugă

ciune mişcătoare, ca mulţumire pentru această nouă dovadă a îndurării lui 

Dumnezeu. întreaga asistenţă s-a unit sufleteşte cu gândurile exprimate: 

„Doamne, dă-ne puterea să ne dăruim total încheierii lucrării Tale pe acest 

păm ânt. Fă din Stupini iarăşi o şcoală de pregătire pentru ultim ul mare 

seceriş!” După intonarea cântării „Ce fericire, am  pe Isus” şi înălţarea 

câtorva rugăciuni, s-a încheiat prim ul serviciu divin ţinut între pereţii 

chinuiţi şi distruşi ai capelei de la Braov-Stupini.

N e-am  întors cu toţii în curte şi în grădină, să ne practicăm  religia cu 

uneltele de lucru în mână. Astfel a fost ziua întâi a unei noi geneze, a 

trezirii din nou la viaţă a stupului cu lucrători, de la Braşov-Stupini.

F orrai Lazăr este d irectoru l departam entului 

_____________ E vanghelizare cu L iteratură al Uniunii.

Plinul servidu dmn după 50 de a ii n dăcfirea Scot Misionare de la Braşov-Stupini
_________^ __________
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Căutaţi mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui 
si toate aceste lucruri vi se vor 
da pe deasupra.

Matei 6,33



Botezul pruncilor 
în istoria religioasă a 

Transilvaniei

Szigeti Jeno

Z
iua de 25 mai 1571 a fost o 

zi neagră p en tru  bisericile  

p rotestante  din  Transilvania: 

B âthory  Istvân, un  catolic b igo t a 
fost ales ca dom nito r al A rdealului. 

Este adevărat că, în p rim a etapă a 
dom nie i lui, a fost m ai m odera t 

(din cauză că protestanţii din T ran 

silvania reprezentau  o m ajorita te  

covârşitoare), dar şi acum  a încer

cat să b locheze  ac tiv ita tea  reform a

toare a m işcărilo r care căutau  A de 

vărul. C onflicte le au izbucnit, to 

tuşi, după divanul de la M ediaş, de 

la 2 ianuarie 1576. A cest divan l-a 
ales pe D âvid  Ferenc, conducătoru l 

m işcărilor reform atoare, în funcţia 

de episcop, dar i-a po runcit ca, „în 

p riv in ţa religiilor, să nu  aducă nici 

o inovare, ci să răm ân ă  to tu l aşa, 

cum  a fost în m om entu l învestirii 

lui ca episcop". D ivanul de la C luj, 

de la 20 mai 1576, a adus p rec i

zări im portante la această  hotărâre.

în  acea vrem e toată lum ea ştia 

că hotărârea am intită a fost, de fapt, 

o cursă întinsă lui D âvid  Ferenc. El 
şi înainte p ropovădu ia  princip iu l 

communio prophetica, sau caracte 

rul obligatoriu al mărturisirii profe 

tice, conform  căruia  fiecare p red i

cator avea dreptul să conceapă şi să 

p red ice în m od liber convingeri 

individuale. în  recom andarea  scrisă 

la opera lui in titu lată Refutatio 
scripti Melii (C ontra-argum ente la 

scrierile lui M elius) stau scrise urm ă

toarele: „Nu există o necugetare , un 
absurd mai m are decât constrânge

rea  din ex terior a conştiin ţei şi a

sufletului, asupra cărora doar C rea

torul lor are au to rita te ... C ercetaţi 

duhurile, dacă sun t de la D um ne

zeu. N u  dispreţu iţi proorociile. N u  
stingeţi D u h u l.. .  C ei care fac altfel 

eclipsează soarele  şi luna, transfo r

m ă  b ise r ic a  în  p u stie , în n eg resc  

ste le le , îi fac  pe  în g e ri să p lâ n g ă , 

se m ânjesc cu sânge, care este sem 

nul acelora care poartă  pe  fruntea 

lo r sim bolul şarpelui".

D âvid  Ferenc încercase  şi îna in 

te de 1576 să  afle adevărul doctri
nelor b ib lice despre botez. în  opera 

sa apăru tă  în  1569, Predicatioi, în 
că nu vorbeşte despre botezul p run 

cilor, dar consideră  credinţa  conşti

en tizată o condiţie  a botezului. U n  

prunc, însă, nu  are o astfel de cre 

dinţă. A cesta  a fos t argum entul său 
principal împotriva botezului infantil.

Dâvid Ferenc considera 
credinţa conştientizată o 
condiţie a botezului. Un 
prunc, însă, nu are o ast
fel de credinţă. Acesta a 
fost argumentul său prin
cipal împotriva botezului 
infantil.

A ceste  învăţături s-au răspândit 

repede în T ransilvania , fapt atestat 
şi de scrierile şi no te le  iezuiţilor, şi 
de faptul că M elius şi ai săi adopta 

seră, deja, o poziţie  faţă de anabap-

__________ As___________

tism . E posib il ca D âvid  Ferenc să 

fi ră s p â n d it  a se m e n e a  d o c trin e , 

p en tru  că Şervet şi antitrinitarienii 

radicali din Italia  lepădaseră, deja, 

botezul copiilor. „N u este exclus 
ca, în ju r a i  an ilo r 1567-1568, să fi 

intrat în con tact cu o m işcare ana- 

bap tistă  latentă, deja existentă în 

T ransilvania. “ A vem  inform aţii 
certe din această vrem e şi despre 

anabaptiştii de aici.

în  1570, D âv id  Ferenc a editat 

o carte, in titu lată Cărticică despre 
botezul creştin adevărat, carte că 

reia cercetătorii nu i-au acordat o 

im portan ţă  sufic ien t de m are. Ea 

este  o p o lem ică  reuşită , în m od 

ev iden t de o rien ta re  anabap tis tă . 

E a  resp inge bo tezu l pruncilor, care 

este invenţia  papei, deci a lui A n ti
crist. N e  p u tem  conv inge despre 

stilul in teresan t, p lastic  al cărţii, 

parcurgând citatul de mai jo s  (tex

tul este scris în lim ba m aghiară ar

haică, din p ăcate  traducerea  afec 

tează m ult farm ecul ei -  n. trad):

„Şi pap iştii (catolicii -  n. trad.) 

sunt ca lupii îm bătrâniţi. Căci ace
ia, când li s-a înm ulţit num ărul z i

lelor, iar m uşchii lor au slăbit şi 

d inţii le-au căzut, nu  mai po t a ler

ga după cai, boi sau porci, trebuie 

să se ducă la v ân a t de şoareci şi, 

lenevindu-se în  soare, pândesc du 

pă  şoareci. A proape că aşa fac şi 

papiştii. C ăci nu  po t să găsească în 
S fintele Scripturi nici un  funda

m ent pen tru  bo tezu l p runcilo r şi 
adună fel şi fel de ziceri din Sfânta 

Scrip tură cu  care  să dovedească, 

oricum , că  au  d rep tate11.
D âvid  a tradus cartea din lim ba 

germ ană. în tr-un  exem plar păstrat 
în b ib lio teca Szechenyi, p roprie ta 

rul cărţii în 1799 a nota t u rm ătoa 

rele: „ . . .O p e ra  unui anabaptist şi 

este ded icată  unui socinian consa 

crat, D âv id  F e ren c ...  Dr. W ilini 

Sândor, d in  V arşovia, a  tradus-o 

din lim ba Flandrei în  lim ba germ a

nă şi a trim is-o  lui D âvid  Ferenc, 

care se pare  că  a tradus-o în  lim ba 
m agh ia ră11. D e atunci, m ulţi au 

studiat cartea, dar nici până în ziua 

de azi nu  ştim  m ai m ult. N u-i cu 

noaştem  orig inea flam andă şi nu
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ştim  cine au fost „acei oam eni în ţe 
lepţi evlavioşi" care, conform  p ro 

logului, au redactat cartea, iar până 
la u rm ă „au m urit ca m artiri în  su 

dul G erm aniei". P robabil, lucrarea 
a  apărut după revo lu ţia  p lebeilor 
anabaptişti din 1535, din M iinster. 
C artea  este  o p o le m ic ă  în  form ă 
de dialog îm potriva botezului copii

lor. în  carte d ia loghează  u n  dascăl 
şi un  ucenic care  se pregăteşte  să 
fie p red ica to r anabap tist. U cen icu l
-  care, din cauza  calom niilor, ezită 

- p r e z in t ă  dascălu lu i său c a lo m n ii

le aduse lor. D ască lu l răspund e  la 
flecare, iar ucenicul, auzind răspun
surile, îşi recâştigă curajul.

D âv id  F erenc  nu  p u tea  să se 
opună conştiinţei sale. D upă d iva 
nele din  1576, pen tru  un  tim p s-a 
retras şi a evitat să răspândească  în 

văţăturile acestea şi altele, care erau 

la fel de g reu  accep tate . E l era  d e 
ja  bătrân , suferise  şi o hem orag ie  

cerebrală. Totuşi, din docum entele  
răm ase reiese că „acei ani au însem 
nat o lenevire păcătoasă, când  nu  a 

apărut nici o idee bună, co recta tă“ . 
D in acest m otiv  a încercat im posi
bilul. în  1578 a convocat un  sinod 

la Turda.

D espre acest sinod avem  puţine 

docum ente. C el m ai im portan t este

E D IT O R IA L  SPECIAL/î/rm are
din pagina 5
chiar pe profetu l sau pe aposto lu l 

acela. Da, î l  aud pe D om nul Isus 

H ristos vorbind in im ii m e le .”

De asemenea, Ezekiel Rogers din 

Rowley avea renumele de a fi un 

„pom al cunoştinţei atât de încărcat 

cu fructe, încât se oprea chiar şi în 

dreptul copiilor, ca ei să culeagă din 

merele gata să cadă direct în gura 

lor” . în acelaşi timp, în Noua Anglie 

existau manuale foarte populare, care 

îi dădeau vorbitorului simplu o serie 

de sfaturi retorice. Cele mai căutate 

dintre acestea se refereau la similitu
dini - ilustraţii care comparau adevă

ruri spirituale cu experienţe luate din 

viaţa de toate zilele. Deşi pastorii 

puritani îşi lucrau predicile cu cea 

mai mare minuţiozitate, la amvon nu

scrisoarea lui B landra ta  G yorgy 

către Paleologus, renum itu l teolog 
unitarian, datată  d in  3 august 1578. 

în  această scrisoare citim: „Preoţii 

b isericii noastre, în tr-un num ăr de 
322... au ţinut un  conciliu  public. A  

fost adoptată p reo ţia  universală, s-a 

form ulat crezul un iversa l al b iseri

cii, s-a respins bo tezu l p ru n c ilo r ... 

D om nul Ferenc e bolnav, se îngrijo 

rează pen tru  soţia lui, a cărei m am ă 

a murit după o hem oragie cerebrală'4.

O altă hotărâre importantă 
a conciliului de la Turda a 
fost cea care a respins bo
tezul pruncilor şi a hotărât 
eliminarea lui din practica 
bisericii. în această hotărâ
re, părerile lui Dâvid 
Ferenc au fost întărite de 
biserică.

D upă spusele lui B landrata, la 

conciliul decisiv  au  luat parte  322 

de p reo ţi un ita rien i. A cest num ăr 
încă  su gerează  pu te re  şi ju s tif ică  

p rudenţa  dom nitorulu i. în  c iuda in 

te rd icţiilor anterioare, conciliul a

apăreau decât, eventual, cu schiţe 

sumare, pentru a nu fi dependenţi de 

hârtie.

Aceste timpuri au lăsat urme atât 

de adânci şi de valoroase, încât a 

doua generaţie de predicatori puri

tani (1660-1700) se temea că vitali

tatea spirituală a primei generaţii se 

ofileşte. Predicatorii din a treia ge

neraţie erau înclinaţi să urmeze m o

delele oferite de literatura engleză 

elegantă. Dar următoarea generaţie 

(1730-1760), cea a lui Jonathan 

Edwards şi a marii treziri, în mod 

deliberat a revenit la simplitatea 

primei generaţii.

Acest stil simplu, care îi îndemna 

pe creştini la înţelegerea adevărului 

creştin, prin divizarea, subdivizarea 

şi analiza textului biblic, a exercitat 

o influenţă semnificativă asupra pre-

în tărit p rincip iu l p reoţie i un ive rsa 

le, conform  căru ia  fiecare p reo t sau 

pastor are dreptul să fo rm uleze şi 
să răspândească  în m od liber orice 
convingere proprie.

O altă hotărâre im portantă a con
ciliului de la T urda a fost cea care 
a respins botezul pruncilor şi a hotă

rât e lim inarea lui din practica  b ise 

ricii. în  această  hotărâre , părerile 
vechi ale lui D âv id  Ferenc au fost 
întărite de biserică. La acest conci
liu a început şi căderea lui D âvid  
Ferenc. R eplica  d in  partea cato lic i

lor nu a întârziat. D ivanul din 7 apri- 
l ie -5  m ai 1578 a interzis prin  lege 
orice schim bare la nivel religios. 
A ceastă  ho tărâre  a cauzat căderea 
lui D âvid  Ferenc. A depţii de d ina
inte i-au în tors spatele, iar el s-a 

izolat printre susţinătorii lui. P roba

bil cei m ai m ulţi oam eni au crezut 
că şi predicarea adevărului „are limi
te" şi că „e m ai b ine să trăieşti în 
p ace“ . B ătrânul slăbit to tal a fost 
condam nat la d ivanul din  1579 la 

detenţie pe viaţă. D ar nu a su-ferit 
m ult. La 15 noiembrie 1579, acest 
apostol unitarian , cău tător al 

adevărului, a  încetat d in  viaţă.

Dr. Szigeti Jeno este profesor la Univer

sitatea din M iskolc şi la Institutul Teologic 
Adventist din Budapesta.

dicării în întreaga Americă. Modelul 

stabilit de W illiam Ames a rămas o 

stea călăuzitoare pentru mulţi: „Con

cluzia, în această materie, este că nu 

se admite nimic care nu contribuie la 

edificarea spirituală a poporului şi nu 

se omite nimic prin care putem 

atinge, cu siguranţă, acest ţel.”

Istoria ne învaţă că, după cum 

Renaşterea a fost consecinţa întoar

cerii la frumuseţile naturii, care este 

produsul Cuvântului Creator, la fel 

întoarcerea la Biblie stă la baza tutu

ror renaşterilor şi reformelor spiritu

ale. Cu cât o redăm mai clar, mai 

inteligibil, mai vizibil, prin cuvinte 

şi fapte, cu atât efectele sunt mai 

mari, mai valoroase şi mai durabile.

Emilian Niculescu este preşedintele 
Conferinţei Transilvania de Sud.



Solia despre
sănătate

la facultatea 
de medicină

Helene Hubbard

Faptul că sunt adven
tistă m-a ajutat să am 
un început promiţător 
în practicarea artei 
vindecării.

D
e ce faci medicina?”
„Pentru că vreau să m ă simt bine.”

Primul meu an la facultatea de medicină a 

fost cu totul neobişnuit. Aveam aproape 

40 de ani, eram profesoară la o şcoală 

elementară şi visasem  de o viaţă să ajung medic 
(pediatru, desigur). Acum, colegii mei de la disecţie îmi 

puneau întrebări despre stilul meu de viaţă.
Ei observaseră la m ine lucruri deosebite. De fapt, 

aproape totul era deosebit între mine şi ei. Aveam cam 

dublul vârstei celor m ai mulţi dintre ei şi, deoarece ne 

aleseserăm unii pe alţii ca parteneri, aveau sentimente 

oarecum posesive faţă de mine -  aproape ca şi când aş fi 

fost mascota lor.
Doreau să ştie cum poate un student la medicină să 

doarmă opt ore pe noapte, când toţi ceilalţi stăteau şi 

studiau până la miezul nopţii? De ce nu mănânc cam e? 

înţelegeau de ce nu fumez, dar de ce este rău să bei o 
bere, din când în când, să te destinzi? De ce beau eu apă, 

în loc de Coca-cola? De ce merg pretutindeni pe jo s  -  

chiar şi atunci când cineva se oferă să m ă ia cu maşina?
Şi cum îmi pot permite să renunţ la serile de vineri, 

pentru nişte program e muzicale, la toată ziua de 

sâmbătă, ca să fiu cu prietenii mei la biserică, şi la serile 

de miercuri, ca să merg la ora de rugăciune? (Din fericire, 

nimeni n-a întrebat despre ceea ce m âneam  în pat, în 

timpul orelor de studiu de duminică după-amiază.)

Rând pe rând, am  răspuns la întrebările lor cu 

m axim ă onestitate, evitând acele lucruri pe care ei nu 

le-ar fi înţeles sau care ar fi creat bariere între noi. 

Concluzia a fost că nesocotirea legilor sănătăţii aduce 

suferinţă -  acum şi mai târziu. Şi, deoarece aparţinem lui 

Dumnezeu, noi, creştinii, avem datoria, faţă de noi şi faţă 

de Creatorul nostru, să trăim „din belşug” (Ioan 10,10) şi 

plini de bucurie, ceva ce putem  face urm ând planul Său.

Pentru colegii mei, excesul de cafea şi lipsa de somn

au subliniat acest gând chiar mai bine decât aş fi putut eu 

s-o fac. Prietenii mei rupţi de oboseală doreau să ştie mai mult.

într-o zi, la cursul de psihiatrie, profesorul a expus 
principalele metode de a ţine sub control stresul. Apoi a 

solicitat comentariile noastre. Vorbise despre nutriţie, 

odihnă, mişcare fizică şi despre multe alte lucruri. Dar, 
deoarece prietenii mei mă întrebaseră ce fac eu sâmbăta, 

am spart eu gheaţa!
Aţi trăit vreodată panica şi bucuria explozivă, în 

acelaşi timp? Ce responsabilitate -  şi ce privilegiu -  să 

vorbesc despre binecuvântările de care m ă bucuram în 

fiecare Sabat, într-un limbaj pe care atât necredincioşii, cât 

şi creştinii să-l poată înţelege deopotrivă! Cât de 

provocator a fost să dau o explicaţie care să nu sune ca şi 

când aş spune: „Eu sunt mai sfântă decât voi”, în faţa 
profesorilor şi a colegilor, a „iudeilor” şi a „neam urilor” , a 

creştinilor şi a credincioşilor bahâ’î. N u-m i amintesc exact 

ce am spus, dar, după aceea, mulţi dintre colegii mei au 

venit şi mi-au şoptit, cu o privire plină de regret, că ar dori 

să poată respecta şi ei Sabatul.
Cu tristeţe, cei mai mulţi dintre ei nu m-au crezut când 

i-am asigurat că o pot face.

Studiu aplicativ în cazul unui pacient
„Dl Davis va muri” , a spus, într-o zi, rezidentul din 

ultimul an, în timp ce făceam vizitele. „Va fi la fel ca în 

cazul dlui Christopher -  amputări succesive, până când îi 

va rămâne doar jum ătatea superioară a corpului. Apoi el va 

‘înconjura groapa’ de câteva ori ş i . . .” Degetul său arătător 

a desenat cercuri în aer şi apoi s-a îndreptat dramatic în 

jos, nelăsând nici o îndoială cu privire la soarta dlui Davis.

La spitalul veteranilor, aproape toţi pacienţii aveau 

boli cauzate sau complicate de fumat. Se ştie că militarilor

li se distribuie gratuit ţigări în timpul războiului. Dl Davis 

avea diabet în stadiu avansat, care oprise circulaţia 

sângelui de la genunchi în jos. De fiecare dată când fuma,
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vasele lui de sânge intrau în spasme 

timp de câteva ore, ceea ce agrava 

şi mai mult deficienţele circulatorii. 

I-am explicat dlui Davis ce trebuie 

să facă pentru ca să trăiască (sau, în 

caz contrar, să moară), dar dependen

ţa sa de nicotină părea că întrece 

puterile lui de gândire raţională.

Un medic în vârstă, profesorul de 

ortopedie, nu a abandonat cazul său. 

„Helene” , mi-a spus el, „înţeleg că 

eşti adventistă de ziua a şaptea. Tu 

ştii câte ceva despre cooperarea cu 

natura în vindecarea oamenilor. Uite, 

vreau să-ţi dau cea mai importantă 

misiune în echipa care lucrează la 

chirurgie în tura aceasta. A plică tot 

ce ştii la cazul dlui Davis, apoi tu şi 

eu vom  mai face încă o amputare de 

curăţare temeinică. Poate că bunul 
Dumnezeu îl va vindeca, dacă putem 

să facem bine aceasta.”

A trebuit date o mulţime de 

explicaţii -  tuturor.

Am  discutat cu dieteticianul de 

ce fructele proaspete şi legumele pe 

care le-am prescris nu puteau fi înlo

cuite cu fructele din dulceaţă şi de 
ce pâinea dlui Davis trebuia să fie 

făcută 100 % din cereale integrale, 
în loc de făină albă.

Familia lui a fost de acord să-l scoa

tă la aer de două ori pe zi. Personalul 

medical de la fizioterapie avea să în

cerce să-l determine să stea la aer cu

rat de mai multe ori pe zi şi să facă une

le exerciţii fizice combinate şi uşoare 

exerciţii de gimnastică aerobică.

Am  început, cu dl Davis, 
un program individual de 

abandonare a fumatului şi s. 

le-am lăsat asistentelor 

afişe şi premii pe care 

să i le ofere de 
fiecare dată 

când tre

ceau 

câteva 

ore 

fără 

ca 

el

să fumeze. Cei care se ocupau cu 

tratam entul resp ira to r l-au ajutat 

să-şi exerseze plămânii şi să elimine 

substanţele toxice acumulate acolo 

pe parcursul m ultor ani. Dl Davis era 

ca un sportiv la antrenament, 

întreaga echipă lucra pentru el. în 

cele din urmă, dl Davis şi-a învins 

obiceiul de a fuma.

A  venit ziua operaţiei. Chirurgul 

şi-a folosit toată iscusinţa şi toată 

înţelepciunea, timp de mai multe ore 

de lucru istovitor. în  cele din urmă, 

spre sfârşitul operaţiei, el s-a retras, 

spunând: „U ltim a cusătură trebuie 

făcută cu m ultă atenţie, de o femeie 
obişnuită să croşeteze; dacă este prea 

slabă, rana nu se vindecă, iar dacă 

este prea strânsă, s-ar putea cangre

na” . întorcându-se spre mine, adău

gă: „Coase această mică porţiune de 

piele fină ca şi când niciodată nu ar 

fi fost tăiată -  şi roagă-te!”

M -am conformat ambelor instruc

ţiuni. Apoi am  început chinuitoarea 

aşteptare să văd dacă piciorul se va 

vindeca. Cu un zel nou, dl Davis a 

aplicat cele opt rem edii naturale. S-a 
răspândit vestea prin tot spitalul. 

Doctorii, surorile medicale şi perso

nalul medical de la terapie 

citeau foaia lui de obser- ^

vaţie şi se opreau la 

salonul lui să vadă 

personal.

Treptat, mili-

milimetru, ţesuturile au răspuns. Dl 

Davis a prins curaj şi a început să 

facă planuri pentru viitor împreună 

cu familia lui. Un an mai târziu, a mers 
singur la clinica pentru tratament 

ambulatoriu, să se laude cu noul său 

picior artificial -  bine fixat de acel 
ciot care se vindecase tun!

Culegerea rezultatelor
în primăvara aceea, s-a cerut gru

pei să desem neze prin vot pe studen

tul care a contribuit cel mai m ult la 

sănătatea publică. Premiul, oferit de 

firma CIBA, a constat într-un frumos 

set de cărţi fundamentale de m edici
nă. Datorită activităţilor mele la 

cursurile de abandonare a fumatului, 

colegii mei m -au ales pe mine.

A m  fost onorată de aprecierea lor, 
dar meritul a fost dat, într-adevăr, 

unui Dum nezeu înţelept, pentru că a 

binecuvântat pe poporul Său cu o 

misiune a vindecării, şi bisericii Sale, 

pentru că a proclam at acest privile

giu al trăirii „din belşug” .

Adevăratul prem iu l-am primit cu 

ocazia absolvirii, când au fost anun

ţate rezultatele grupei. Primii patru 

studenţi erau toţi creştini. Eu am  fost 

a doua în grupa mea. Acum toţi ştiau 

că ascultarea de Dumnezeu este un 

mod de viaţă înţelept, care aduce 

împlinire. Şi că învăţă

turile acelea privitoa

re la sănătate dau re 

zultate!

Helene Hubbard 
este pediatru. Ea a 

predat la clasele a opta 
timp de 17 ani, înainte 

de a deveni medic. 
Locuieşte împreună cu 

soful ei la El Dorado, 
Arkansas.



sensuri

C
ând un grup de studenţi din 
Târgu M ureş au donat sânge 
pentru a face rost de fonduri 
umanitare, am  înţeles cât de departe 

poate merge dăruirea de sine. Un mili
on de lei transformat în fructe oferite 
copiilor străzii a făcut să lumineze o 
mulţime de ochi umbriţi de sărăcie şi 
înstrăinare. Faptul că au scris ziare
le arată că acţiunea în sine este un 
semn al generaţiei. Semnificaţia sân
gelui transformat în zâm bete ne atin
ge profund. Aici este mai m ult decât 
un gest umanitar, este înţelegerea 
unui sens adânc al existenţei.

Am  citit, pe faţa celor care-mi 
povesteau despre această faptă de 
dragoste de aproapele, o satisfacţie 
şi o împlinire mai mari decât nota 
maximă la un examen sau decât un 
serviciu bun şi stabil. Generaţia este 
în căutare de sensuri. Uneori le află 
şi se bucură, alteori continuă cursa 
cu obstacole, până la istovire, dar nu 
abandonează. Poţi trăi cu hrană mai 
puţină şi fără apă caldă permanentă, 
dar nu poţi trăi fără sens.

Cine n-a cunoscut niciodată bucu
ria de a face bine cuiva fără să aştepte 
ceva în schimb întreabă sincer: „Şi 
vouă ce vă pică la afacerea aceasta?” 
Iar când răspunsul este simplu şi natu
ral: „Nimic”, confuzia este, parcă, şi 
mai mare. Cum să faci ceva fără să ob
ţii un câştig cât de cât este greu de 
înţeles, atunci când profitul devine 
obsesie şi modă. D ar se pare că, într-o 
generaţie răscolită de nelinişti econo
mice, nu acestea sunt principiul su
prem. Şi apoi, „banii n-aduc fericirea, 
mult mai de preţ este iubirea” . D ispo-

.................. .. Ion Buciumau
nibilitatea de a întinde o mână prie
tenoasă şi binevoitoare cuiva căzut 
la m argine de drum este un semn dis
tinctiv al generaţiei. Vin voluntari de 
peste mări şi ţări să stea un an de zile 
alături de noi, să ne umble prin no
roaie, făcând cele mai umile munci, 
pentru nimic altceva decât a fi mai 
bine pregătiţi pentru viaţă.

Facerea de bine este o binefacere 
cu dublu sens: serveşte nevoii altora 
şi nevoii personale. Când tinerii ge
neraţiei se implică pentru o perioadă 
de timp în activităţi sociale, se întorc 
întotdeauna mai maturi şi mai înţe
lepţi. Unii pleacă pur şi simplu din 
curiozitate sau din dorinţă de aven
tură şi revin transformaţi din creştet 
până-n tălpi. Unii poartă capricii şi 
lipsuri în caracter la plecare, dar vor 
fi oameni întregi şi cu totul destoi
nici pentru orice lucrare bună, la ve
nire. între timp, toţi aceştia au desco
perit un sens esenţial al existenţei: 
dăruirea de sine.

M -a întrebat, într-o zi, un prieten 
dacă-1 cunosc pe cerşetorul jerpelit 
de pe trotuar, toropit de căldura soa
relui de amiază şi inspirând o ja le  
profundă alături de câinele său, parcă 
mai necăjit decât stăpânul. Sigur, nu 
cunoşteam pe nimeni în „oraşul lumi
nă”, ca să-l pot recunoaşte. Nu ştiam 
nici un cerşetor celebru din centrul 
Parisului? M-a ajutat el, spunându-mi 
că este un milionar vestit tocmai pen
tru arta de a cerşi. Am  fost foarte cu
rios să ştiu de ce primeşte atâta „aten
ţie” din partea trecătorilor şi răspun
sul pe care l-am primit este semnifica
tiv: „Nu el are nevoie de ei, ci trecă- 

________________ ^ __________________

torii au nevoie de el. întorcându-se 
acasă, ei doresc să aibă sentimentul 
că au făcut ceva bun, iar el este acolo 
ca să îm plinească neliniştea lor um a
nitară.” într-o societate cu o existen
ţă cât de cât demnă, facerea de bine 
devine o căutare esenţială a spiritu
lui uman. Este ca o lecţie învăţată pe 
de rost, nu ştiu cu câte generaţii în 
urmă, şi transm isă din tată în fiu o 
dată cu celelalte lucruri elementare. 
Da, această generaţie mai simte încă 
nevoia să facă bine. Un suflu de idea
lism voluntar mai răzbate încă prin 
tre rafalele de ură şi printre ruinele 
produse de ea.

O grupă de exploratori vizitează, 
săptămânal, o bătrână răm asă singu
ră. Adolescenţii cară apă, taie lemne 
şi fac ordine prin curte şi prin odaie. 
Cântă şi vorbesc frumos, iar după ce 
termină treaba, mai zăbovesc să stea 
de vorbă cu bunica. La plecare, au 
aerul de oameni importanţi, care 
tocmai au îm plinit o mare misiune 
pentru umanitate.

O familie săracă, cu mulţi copii, 
mai face un loc la masă pentru un 
copil al nimănui, lăsat de izbelişte de 
nişte (ne)părinţi.

Un copil zdrenţăros şi cu părul 
vâlvoi întinde o mânuţă firavă, să 
ajute pe un altul, care o duce mai rău 
decât el. Celălalt îi zâmbeşte şi sunt 
amândoi mulţumiţi. Generaţia şi-a 
găsit sensul. Iubeşte înţelept, nu 
aştepta nimic în schimb, iubeşte.

Ion Buciuman este preşedintele 

Conferinţei Banat şi directorul 

departamentului Tineret la Uniune.
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Sub îndrumarea
Marelui Medic

Interviu cu dr. Valeriu Gheorghifă, capelan la Centrul de Sănătate şi 
Medicină Preventivă - Herghelia

A câta generaţie de adventişti 

sunteţi?

Fac parte din a treia generaţie de 

adventişti. Am crescut într-o familie 

în care atât bunicii paterni, cât şi cei 

materni au fost aşteptători ai 

revenirii Domnului Isus. Unul dintre 

bunici a fost colaborator apropiat al 

pionierilor bisericii adventiste din 

ţara noastră, în anii dinaintea 

primului război mondial, iar tatăl 

meu a slujit ca pastor, din tinereţe, 

lucrând o bună bucată de timp în 

ramura de activitate pe care obişnuia 

să o numească „lucrarea de prim 

rang” -  colportajul.

Ce avantaje consideraţi că aţi 

avut prin aceasta şi mai ales prin 

faptul că tatăl dv. a fost un slujitor al 

Evangheliei? Au fost şi unele 

dezavantaje?

D eşi pe cei doi bunic i nu i-am 

cunoscut, am bii decedând de tim 

puriu, faptul că m i-am  petrecut co 

p ilăria  şi prim ii ani ai tinereţii 

în tr-un  cămin adventist a fost, fără 

îndoială, un avantaj. Am cunoscut, 

astfel, încă din primii ani ai copilă

riei, atmosfera căminului creştin şi a 

vieţii de comunitate, care mi-a 

înrădăcinat puternic simţământul că, 

între cer şi pământ, există o 
comunicare reală, simţământ ce m-a 

motivat din plin în căutările din anii 

care au urmat. Am avut, apoi, 

avantajul de a trăi anii de maximă 

plasticitate a gândirii sub influenţa

modelatoare a Cuvântului inspirat, 

prezentat cu însufleţire de părinţi şi 
de instructorii Şcolii de Sabat a 

copiilor. Amintirile pe care le păstrez 

încă din acea perioadă confirmă 

această realitate. Prezenţa unei 

biblioteci bogat dotate cu scrierile 

Spiritului Profetic la loc de cinste a 

continuat această influenţă în anii 

următori. Mai mult, participarea din 

umbră la lucrarea evanghelistică a 

tatălui meu, care implica numeroase 

contacte cu alţi lucrători activi pe 

tărâmul Evangheliei, m-a făcut să 

gust de mic copil din dulceaţa 

slujirii semenilor în acest domeniu 

de importanţă deosebită. Chiar şi 

experienţele negative din mediul în 

care am trăit mi-au fost de mult folos, 

având ocazia să învăţ interpretarea 

corectă a lor, astfel încât, mai târziu, 

să pot prelua, cu mai multă uşurinţă, 

„căldură din răceala altora” ...

D ezavantaje? Da, în sensul că 

am cunoscut lum ea ... mai puţin şi 

n-a trebuit să înfrunt singur toate 

vitregiile ei, în vederea dezvoltării 

unor „m uşchi” puternici. Cred însă 

că modul de conducere delegativă, 

practicat de slujbaşi ai comunităţii 

în dreptul meu, a compensat acest 

dezavantaj.

Ce v-a determinat să alegeţi 

profesia de medic?
In cursul ultimului an de liceu, 

m-am înscris la cursul fără frecvenţă 

al Seminarului Teologic Adventist.

___________As___________

Concomitent, sora mea a început să 

studieze medicina. După susţinerea 

examenului de bacalaureat, L-am rugat 

pe Dumnezeu să mă călăuzească în 

alegerea pasului următor. Deşi n-am 

avut tradiţie medicală în familie la 

acea dată, contactul cu cei trei medici 

adventişti din comunitate, împreună 

cu exemplul surorii mele, şi mai ales 

îndemnurile bogatei literaturi a 
Spiritului Profetic pe care am avut-o 

la îndemână au făcut să încolţească în 

suflet dorinţa de a lucra pe acest tă

râm deosebit. M ulte erau condiţiile 

defavorizante în vederea depăşirii 

examenului de admitere la medicină, 

în cazul meu. Dar, dacă Tatăl Ceresc 

dorea să o fac, urma să-mi deschidă 

drumul. Şi l-a deschis. Anii care au 

urmat mi-au întărit convingerea că El 

a stat la cârma acestor evenimente.

Cum aţi rezolvat conflictul 

ideologic dintre convingerile 

religioase şi educaţia exclusiv ateistă 

din timpul facultăţii?
Cele relatate mai sus au constituit 

o bază de plecare confortabilă, 

importantă, în confruntarea la care vă 

referiţi. Pe parcursul anilor de liceu, 

cerusem, odată, sfatul unui pastor 

oaspete în casa noastră, cu privire la 

lecturarea unei cărţi care se înscria în 

spectrul ideologic al vremii. Dânsul 

mi-a răspuns fără echivoc: „Dacă ai 
citit volumele Patriarhi şi Profeţi, 
Hristos Lumina lumii, Tragedia 
Veacurilor şi altele asemenea lor,
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citeşte-o” . într-adevăr, faptul că am 

cunoscut, în prealabil, aceste capo

dopere ale literaturii religioase m-a 

ajutat să mă orientez cu relativă 

uşurinţă în labirintul îndoielilor 

cultivate de educaţia ateistă a 

timpului şi să nu le ofer loc în mintea 

mea sau în sufletul meu. Din contră, 

confruntarea cu toate acestea mi-a 

oferit, atât de des, simţământul acela 

plăcut, despre care vorbeşte 

psalmistul, generat de „biruinţa 

adevărului” . Şi aceasta cu atât mai 

mult, cu cât biruinţa adevărului a 

fost nu doar teoretică, ci şi trăită la 

modul practic, în multe perioade ale 

vieţii de liceu sau de studenţie; iar 

acele situaţii se împleteau totodată 

cu ocaziile de „evanghelizare” 

specifice timpului, ocazii ce 

amplificau şi mai mult bucuria 

lăuntrică.

Cum aţi rezolvat problema 

Sabatului în şcoală, liceu şi 

facultate? Ne puteţi relata vreo 

experienţă din acel timp?

întrucât am înţeles că admiterea 

în facultate a fost un dar, rezultatul 

intervenţiei Tatălui ceresc şi dorinţa 

Sa ca eu să păşesc pe acest drum, n-am 

avut nici un motiv să mă îndoiesc de 

faptul că „harul Său va fi îndeajuns” 

pe mai departe. Astfel, am pornit la 

drum cu ho tărârea de a-I da 

Domnului ce este al Său, indiferent 

de urmări. Procedasem la fel în cursul 

elementar, ca şi la liceu, şi, în num e

roase ocazii critice, braţul Domnului 

se dovedise mai tare decât îm preju

rările potrivnice. Tot numeroase au 

fost şi confruntările pe această temă 

în cei şase ani de studenţie, dar 

Dumnezeu n-a rămas niciodată dator 

împlinirii făgăduinţelor Sale.

Una dintre cele mai frumoase 

experienţe în acest sens s-a derulat 

pe parcursul anului şase, când a fost 

organizată o acţiune de amploare 

contra studenţilor ce manifestau 

„reminiscenţe ideologice retro

grade”. Nu ştiu prin ce împrejurare,

eu n-am fost nominalizat în şedinţa 

aceea, în urma căreia mulţi colegi au 

avut de suferit. D ar cei ce au constatat 

această scăpare au pus la cale o nouă 

acţiune, de astă dată vizându-mâ doar 

pe mine. Ca şi în celelalte situaţii, am 

adus cazul la cunoştinţa familiei, a 

comunităţii, în vederea rugăciunii. Iar 

braţul Domnului n-a realizat doar 

ocrotirea rugătorului, ci şi răsturnarea 

întregului plan: cu acea ocazie, am 

putut prezenta deschis, public, în 

auzul celor trei sute de colegi de an, ■ 

punctul de vedere al Evangheliei în 

problemele puse în discuţie. Am 

mulţumit din inimă Domnului pentru 

această intervenţie minunată şi 

salvatoare.

Unde aţi fost repartizat după 

absolvire şi care au fost priorităţile ca 

medic stagiar?

Circumstanţele în care am absol

vit examenul de diplomă, incluzând 

nedreptăţi din partea comisiei, dar şi 

intervenţia minunată din partea 

cerului, nu mi-au permis să aleg locul 

dorit. L-am ales însă pe cel care s-a 

dovedit ulterior a fi fost pregătit de 

cer: mai întâi o localitate unde am 

putut creşte spiritual pe lângă o 

comunitate vie, apoi, mai mulţi ani, o 

zonă albă, unde Dumnezeu a dat 

naştere mai multor vieţi noi, pe 

parcursul anilor ce au urmat. A fost 

cea mai mare bucurie, rezultată din 

împletirea lucrării medicale cu cea 

evanghelistică, pe teren.

Cum v-a sprijinit familia?

Cu ocazia căsătoriei, am ales 

varianta ca soţia să mă sprijine zilnic 

atât în activitatea de creştere şi 

educare a copiilor, cât şi în cea de 

îngrijire de nevoile sufleteşti ale 

pacienţilor. Pe parcursul anilor, acest 

mod de conlucrare s-a dovedit a fi 

bogat în binecuvântări, pentru care 

am deosebite motive de mulţumire la 

adresa Celui ce le-a dăruit.

Cum aţi învăţat pe alţii şi cum aţi 

aplicat reforma sănătăţii?

Am învăţat principiile reformei

sănătăţii în comunitate, le-am studiat 

în cărţi, iar exemplul surorii mele, 

care a făcut primul pas în acest sens, 

m-a ajutat şi el să pornesc pe acest 

drum în anii gimnaziului. Cei cinci

zeci de ani parcurşi de atunci mi-au 

dat ocazia să simt, în propria mea 

viaţă, beneficiile acestei orientări şi 

să împărtăşesc altora, de câte ori mi-a 

fost posibil, experienţa acumulată.

După pensionare, aţi activat ca 

pastor misionar. Cum priviţi acei ani 

în tot contextul vieţii?

C ircumstanţele au determinat 

pensionarea timpurie a mea. Am 

considerat drept o binecuvântare 

propunerea conferinţei de a mă an

gaja ca pastor misionar în acel m o

ment. Pot spune că următorii doi ani 

au fost ani de încununare a aspiraţii

lor de conlucrare cu Dumnezeu.

Ce faceţi acum?

în prezent, am răspuns unei noi 

chemări, aceea de a colabora cu 

echipa de la Centrul de Sănătate şi 

de M edicină Preventivă - Herghelia, 

în calitate de medic capelan. O nouă 

sursă de ocazii preţioase, în aceeaşi 

direcţie.

Ce aţi recomanda unui medic 

tânăr?

Visul m ultor medici este acela de 

a avea ocazia să-şi dezvolte talentul 

pe lângă un profesor reputat, într-o 

instituţie de renume. Am considerat 

întotdeauna că medicul adventist are 

un statut deosebit, specific: el recu

noaşte la fiecare pas pe Marele 

Medic drept profesorul său suprem şi 

îşi dezvoltă talentul încredinţat lui, 

sub directa Sa călăuzire. în  probleme 

de fond, aceasta înseamnă mai mult 

decât se pare la prima vedere. Reco

mand fiecărui medic tânăr să devină 

un „stagiar” în „clinica” Domnului 

Hristos, desfăşurând zilnic activita

tea de îngrijire a celor suferinzi atât 

trupeşte, cât şi sufleteşte, sub directa 

Sa îndrumare şi supraveghere.

Interviul a fo s t luat de 
Emilian Niculescu.

CURIERUL ADVENTIST 24 A P R IL IE -1 9 9 9



* •

A
i văzut vreodată o gogoaşă 

de vierm e de m ătase? 

G ogoaşele de vierm i de 

m ătase sunt cam uflate şi greu  de 

descoperit, dar, într-o zi, s-ar putea să 

găseşti una pe o frunză sau pe o 

ram ură de copac. S-ar putea ca 

fluturele să mai fie încă înăuntru, iar 
dacă urmăreşti mai mult timp ce se 

întâmplă, poţi chiar să vezi fluturele 

când iese din gogoaşa lui. Sau poate 

că fluturele a ieşit deja şi poţi lua 

gogoaşa goală să o păstrezi în 

colecţia ta de obiecte din natură.
Fluturii sunt fascinanţi. Ei trec 

prin aşa de multe schimbări, pe care 

le numim un ciclu de viaţă: mai întâi 

ou, apoi omidă, apoi gogoaşă de vier

me de mătase, iar după aceea fluture.

Dar cea mai u imitoare este 
gogoaşa viermelui de mătase. Ştii ce 

se întâmplă în acea gogoaşă? Omida 

se transformă în fluture. Sună sim

plu, dar nu este aşa. D in contră, este 

foarte complicat. întregul corp este 

reorganizat. Toţi muşchii, nervii şi 

celelalte structuri ale omizii se des
compun şi se formează altele noi. 

Nu-i aşa că este incredibil?

Denumirea ştiinţifică pentru 

această schimbare este „m etam or

foză” . Aceasta înseam nă o schimbare 

în ce priveşte forma şi înfăţişarea. 

Fluturii nu sunt singurele creaturi 

care au un ciclu de viaţă caracterizat 

de metamorfoză. M ulte insecte au un 

asemenea ciclu de viaţă, de exemplu 

albinele, furnicile şi gândacii, pre 

cum şi broaştele.

Dar se pare că, în metamorfoza 

fluturelui, au loc cele mai drastice 

schimbări. Omizile -  şi s-ar putea ca 

unii să nu fie de acord cu mine în 

această privinţă -  sunt un  fel de cre

aturi care se târăsc. Ele distrug plan
tele, pe care le mestecă încontinuu. 

Dar ele se transformă ca prin m inune 

în gogoşi de viermi de mătase, apoi 

în fluturi. Ce schimbare! Ei zboară

Rosy Tetz

din floare în floare, culeg nectar şi 

împrăştie polen. Mulţi fluturi sunt 

aşa de frumoşi, încât, atunci când îi 
vezi, te opreşti să-i priveşti.

Ce schimbare datorită acelei 

gogoşi a viermelui de mătase!

Când Dom nul Isus a murit, priete

nii Săi I-au înfăşurat corpul în pânză. 

Apoi l-au pus într-un mormânt săpat 

într-un perete de stâncă. Devreme în 

dimineaţa învierii, câteva femei au 

mers la mormânt. Când au privit

înăuntru, au văzut un înger. „Nu este 

aici”, le-a spus îngerul. „A înviat din 

morţi, aşa cum v-a spus” (Matei 28,6, 

după o traducere pentru copii).

Pânza este goală. M ormântul este 

gol. Domnul Isus este viu. Datorită 

morţii Lui, noi suntem mântuiţi din 

păcat. Isus trăieşte şi de aceea binele 

va triumfa asupra răului, viaţa va 

triumfa asupra morţii, iar iubirea va 

învinge totul.
Gândeşte-te la pânza în care a 

fost înfăşurat Isus; imaginează-ţi că 
ar fi gogoaşa noastră. Pentru că Isus 

trăieşte, putem  fi schimbaţi, m eta

morfozaţi. Putem să lăsăm în urmă 

eul nostru distructiv, nesătul. Putem 

să ieşim, folositori şi atractivi, la o 

viaţă nouă cu Domnul Isus.

Adventist Review, 25 martie 1999
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Medicina alternativă -

„.. .plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin 
viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire” (Efes. 4,14)

1. Tot ce e natural (sau naturist) e 

bun. Fals! Şi cutremurai este natural, 

dar poate provoca mult rău.

2. Ceaiurile pot vindeca boli 

cronice grave sau incurabile. Fals! 

Este indiscutabil că plantele m edici

nale au proprietăţi terapeutice reale, 

dar ele nu pot vindeca boli provoca

te de greşeli în modul de viaţă.

3. „S-o încerc şi pe asta! N u are 

ce rău să-mi facă!” Fals! M etodele 

terapeutice îndoielnice vă pot pri
mejdui serios sănătatea, în m ai multe 
moduri: întârzierea sau abandonarea 

tratamentului cu adevărat eficient, 

amăgirea cu ideea că există soluţii-mi- 

racol pentru probleme de fond a căror 

apariţie a necesitat ani de zile, etc. Şi 

nu sunt de neglijat nici pierderile

economice pe care apelarea la aceste 
tratamente le antrenează - în S.U.A. 

se pierd peste un miliard de dolari 

anual în acest fel.

4. Stresul poate fi combătut cu 

suplimente de vitamine şi minerale 

sau cu ceaiuri antistres. Fals! E ca şi 

cum aţi spera să rezolvaţi problema 

păcatului din viaţa dvs. beneficiind 
de proprietăţi misterioase ale pâinii şi 

vinului de la cină. Lupta cu stresul se 

poate câştiga numai pe tărâmul min

ţii, prin deprinderea strategiilor de 

control al lui, după cum lupta cu pă
catul se câştigă num ai pe tărâmul 

conştiinţei, p rin  exersarea voinţei 

şi d iscernăm ântulu i conduse de 

D uhul Sfânt.

5. Vitaminele „naturale” sunt

mai bune decât cele sintetice. Fals! 
A cesta este un slogan motivat de 

interese comerciale, care vrea să spună 

că vitaminele extrase din produse 

naturale sunt mai bune decât cele 

sintetizate chimic în laborator. Fiecare 

vitamină este alcătuită din mai mulţi 

atomi care sunt legaţi împreună într-o 

structură m oleculară unică, identică 

pentru o vitam ină anumită, indiferent 

de sursa ei. N u are nici un sens să 

plătiţi un  preţ mult mai mare pe 

vitamine „naturale” şi, de fapt, nu are 
nici un  sens să cumpăraţi suplimente 

de vitamine de nici un fel (decât în 

caz de carenţe la sfatul medicului), 
atâta timp cât o dietă echilibrată şi 

sănătoasă vă oferă toate vitaminele de 

care aveţi nevoie.

Sun tem  p re a  să rac i p e n tru  a ne 
perm ite  să fim vegetarien i?

Adventiştii care au primit mesajul 
acesta pentru prima oară, acum mai 
bine de un secol, erau mai săraci 
decât noi. Şi nu  numai că au putut să 
renunţe la cam e, dar starea sănătăţii 
multora dintre ei s-a îm bunătăţit atât 
de spectaculos, încât redacţia revistei 
Review and Herald era bombardată 
în 1865 cu scrisori cu mărturii 
personale extrem de favorabile 
noului mod de viaţă. Iar dacă chiar vi 
se pare că este costisitor să fiţi 
vegetarian, nu uitaţi că este un lucru 
dovedit că, şi la noi în ţară, pentru 
aceeaşi sumă de bani, se pot obţine 
mai multe substanţe nutritive 
cumpărând alimente vegetale decât 
alimente de origine animală.

Reţet^Tunii C a r to f i  c o p ţ i  Ia c u p to r  cu  m u jd e i  d e  u s tu r o i

este o reţetă accesibilă în acest sezon şi foarte valoroasă nutritiv:

^4 cartofi de m ărim e medie, sănătoşi, 

neîncolţiţi

• 4 căţei de usturoi
• 2 linguri de ulei de măsline
• puţină sare
• puţină apă

Se spală bine şi se pun în cuptor, la foc 
moderat, timp de aproximativ o oră. Se 
încearcă cu furculiţa - când sunt gata, sunt 
moi şi furculiţa intră cu uşurinţă în ei.

Se zdrobesc căţeii de usturoi, apoi se 
amestecă cu restul ingredientelor.

Cartofii se taie în patru şi se pune mujdeiul 
deasupra lor. Alternativ, se poate scoate 
miezul cartofilor, care se zdrobeşte cu 
furculiţa şi se amestecă cu mujdeiul. Se 
pot consuma cu coajă, care este bogată în 
fier. Se pot servi cu salată sau cu fasole.

Nr. porţii - 4 Valoare nutritivă/porţie:

C alorii 284 (14% din necesarul zilnic mediu de 2000 calorii)

Proteine 5 g (9,7% din necesarul zilnic)

Grăsimi 7 g (10,7% din necesarul zilnic)

Grăsimi saturate 1 g (4,8% din necesarul zilnic)

G lucide 52 g (17,3% din necesarul zilnic)

Fibre alimentare 5 g (19,6% din necesarul zilnic)

Vitamina C 44 % din necesarul zilnic

Fier 15% din necesarul zilnic
C alciu 2% din necesarul zilnic

Notă: în loc de mujdei se poate folosi numai ceapă, sare şi ulei.
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Despre cartofi
Chiar dacă prim ăvara pare să-şi 

fi intrat in toate drepturile, din 

punct de vedere culinar ne aflăm 

încă în sezonul rece şi cartofii sunt 

la ordinea zilei. Cred că veţi găsi 

utile câteva recomandări privind 

consumarea cartofilor.

Cartoful este un aliment de 

bază, în ciuda ideii greşite că este 

sărac nutritiv (născută poate din 

faptul că este „hrana săracului”). 

Dacă doriţi să vă convingeţi, 

studiaţi analiza nutriţională a 

reţetei de mai sus, reţinând faptul că 

ingredientul de bază este un cartof 
de mărime medie, consum at cu 

coajă. Este bine cunoscută bogăţia 

în glucide a cartofului, dar puţini 
ştiu că proteina din acest aliment 

are o calitate superioară şi că el este

deosebit de bogat în vitam ina C şi în 

fier (prezent în special în coajă).

Există mai multe soiuri de cartofi, 

fiecare cu anumite calităţi nutritive şi 

culinare specifice. Pe alte meleaguri se 

cultivă şi aşa-numiţii „cartofi dulci” 

care, gătiţi la cuptor, sunt deosebit de 

gustoşi, aducând la gust cu dovleacul 

românesc copt (dulce).

Câteva precauţii:

• In general, consum area cojii car

tofilor nu este periculoasă, ea fiind foar

te bogată în fier şi fibre. De asemenea, 

fierberea cartofilor în coajă previne 

pierderea vitaminelor şi a mineralelor. 
Se va evita, totuşi, consum area pieliţei 

cartofilor care au încolţit sau care au o 

culoare verzuie, întrucât nivelul solani- 

nei (un alcaloid toxic) creşte în cursul 

încolţim , al expunerii la soare (care

produce înverzirea cartofilor) sau al 

zdrobirii. Solanina se acum ulează în 

special în şi sub pieliţă.

• Alegeţi, pentru gătit, numai 

cartofi sănătoşi, neîncolţiţi.

• Păstraţi cartofii la întuneric, 

într-un loc uscat.

• Deşi cartoful este un aliment 

foarte hrănitor, el poate fi pregătit 

într-un m od nesănătos. Evitaţi prăji- 

rea în ulei (cartofii pai), pentru că ea 

face să crească dramatic conţinutul 

de grăsime: 17 g grăsime/porţie 

(31% din necesarul zilnic la adult), 

în plus, în cursul prăjirii se formează

o serie de compuşi cancerigeni de 

care nimeni nu are nevoie. încercaţi 

să (re)descoperiţi gustul cartofilor 

fierţi sau copţi la cuptor. Experimen

taţi noi reţete cu cartofi. Nu vă limi

taţi la nivelul superficial şi nesănă

tos, de tip fast-food, al cartofilor 
prăjiţi.

Din pana inspirata:
„Cei care se predau vrăjitoriilor 

lui Satana se pot lăuda că au avut 

mult de câştigat, dar oare dove

deşte acest lucru înţelepciunea  

sau siguranţa căii p e  care au 

apucat? Şi ce dacă viaţa a r f i  

prelungită? Ce dacă s-ar obţine 

beneficii temporare? Oare m eri

tă acestea dispreţuirea voinţei 

lui D um nezeu? Tot acest câştig 

aparent se va dovedi în cele din 

urmă o pierdere irecuperabilă. ” 

E. G. White, Evangelism, pag. 606, 607

♦  Terapia chirurgicală - dacă, du
pă 6 luni, IMC rămâne mai mare de 40.

După cele 6 luni, se continuă cu 
un program de control al greutăţii ba- 

,zat pe aceleaşi principii, care trebuie 
să devină un stil de viaţă permanent. 
„Cura de slăbire” de câteva zile sau 
săptămâni este o cale falsă, sortită 

eşecului de la bun început.

Câteva date despre obezitate

Sunteţi supraponderal/obez?
Răspunsul îl aflaţi calculând indicele de m asă corporală (IMC) după 

formula:

IMC = G(kg)/I2(m2)

Valori normale: 18,5-25 

Supraponderalitate: 25-30 
Obezitate peste 30 

Subponderalitate: sub 18,5

Boala
De câte ori creşte riscul 

în caz de obezitate

Boli ale vezicii biliare 6

Diabet zaharat 5

Hipertensiune alterială 4

Boli cardiovasculare 3

Exemplu: dacă aveţi o înălţime de 1,70 m şi o greutate de 85 kg, IMC = 

85/1,72 = 29,5. Aceasta înseamnă că sunteţi supraponderal, la un prag de obezitate.
Supraponderalitatea şi obezitatea sunt riscantepentru  sănătate!

Obezitatea creşte şi riscul de: • cancer de colon, rect, sân, col uterin, uter, ovar, 

prostată; • infertilitate; • osteoartrită; • moarte subită, sinucidere; • scleroză în plăci. 
SO L U Ţ IA  - Abordare integrată, realistă, care combină:

•  Dieto-terapia: restricţie calorică moderată, de 500 (max. 1000) cal./zi, 
prin care să nu se piardă mai mult de 0,5-1,5 kg/săptămână şi maximum 10% 
din greutatea iniţială după primele 6 luni:

• restricţie severă a consumului de grăsimi saturate (de origine animală - 
carne, lactate grase, ouă)

• grăsimile max. 30% din totalul caloriilor (atenţie şi la grăsimile de 
origine vegetală!)

• restricţie moderată de glucide (rafinate - dulciuri concentrate)
•  Exerciţiul fizic sistematic, progresiv

• mersul pe jos: 45 minute/zi, 5 zile/săptămână înseamnă un consum 
suplimentar de 200 calorii/zi, adică aproape 10 kg/an!

•  Farmacoterapia (medicamente pentru slăbit) - indicată dacă după 6 luni 
IMC rămâne peste 30 şi numai sub control medical.

_____________ A __________
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Finanţele bisericii în
1998

Ioan Câmpian Tătar

P
rivind din perspectivă finan

ciară la anul care s-a scurs, con

stat că a fost un  an încărcat cu 

multe activităţi şi proiecte, un an în 

care biserica s-a dezvoltat în ciuda 
crizei financiare prin care trece ţara 

noastră. Aceasta este o dovadă a harului 

şi providenţei Bunului Dumnezeu, care 
ne-a ocrotit şi călăuzit până în prezent.

în  comparaţie cu anii precedenţi, 

veniturile la zecimi au continuat să 

crească în toate conferinţele, într-un 

ritm mai mare decât creşterea num ăru
lui net de membri (vezi tabelul 1).

Calculele la nivelul întregii Uniuni 

indică o creştere a zecimii medii reale 

pe membru cu 7 %, după corecţie cu 

rata inflaţiei.
Din totalul zecimii contabilizate la 

nivelul conferinţelor, 10% aparţin 

Diviziunii Euro-Africa. Anul trecut, 

aceste sume au fost alocate continuării 

construcţiei de la Cemica. A lte sume 

din zecimile totale sunt alocate astfel:

10% pentru Uniune, 7% pentru Casa 
de Pensii, 6% pentru Institutul Teologic 

A dventist (I.T.A.), 1% pentru liceele 

adventiste, din Bucureşti, Craiova şi 

Cluj, şi 0,5%  pentru activitatea 

evangheliştilor cu literatură.

La capitolul daruri, în dreptul 

darului pentru Şcoala de Sabat putem 
observa o sensibilă creştere faţă de 

anul trecut. L a  celelalte daruri, răm â

ne, însă, la acelaşi nivel sau chiar 

înregistrăm o scădere.

Darurile pentru misiunea mondială, 

inclusiv darul pentru Şcoala de Sabat, 

se ridică la suma de 2.477.991 mii lei.

Darul pentru Cemica, proiect însu

şit de cea mai mare parte a membrilor, 

nu s-a ridicat la ţinta propusă, dar a 

constituit un  ajutor preţios, care s-a 

adăugat procentului de zecime cuvenit 
Diviziunii şi care a fost utilizat în 

acelaşi scop. Suma totală a acestui 

dar s-a ridicat la 1.521.461 mii lei.

Credincioşii contribuie, de aseme

nea, cu sume importante care rămân 

la nivelul bisericilor locale şi au ca 

destinaţie întreţinerea acestora, susţi

nerea activităţilor departamentelor, 

precum şi a diferitelor proiecte de con
strucţie sau evanghelistice. Conform 

rapoartelor primite şi centralizate la ni
velul tuturor conferinţelor, aceste da

ruri pentru bugetul local al comunită
ţilor se ridică la suma de 10.603.558 mii lei.

Privind aceste cifre, dinamica lor, 

diferenţierea de la o comunitate la al

ta, de la o zonă la alta, de la o conferinţă 
la alta, putem  trage nişte concluzii. 

Media pe ţară la zecimi este de 42.822 lei 

pe lună pe membru. Poate aceasta să 

fie reprezentativă pentru membrii biseri

cii? Stând faţă în faţă cu un raport care 
este al nostru, s-ar putea ca pretenţii

le laodiceene că suntem bogaţi să scadă.
Dacă avem, totuşi, în vedere faptul 

că jumătate dintre membrii bisericii sunt 

pensionari, elevi, studenţi sau femei 
casnice, persoane cu venituri mai mici 

sau fără venituri, situaţia se schimbă. 

Dar, dincolo de cifre, avem ocazia să ve

dem şi altceva. Primul luau pe care îl con

statăm este că Dumnezeu ne binecuvân

tează, iar binecuvântarea Lui precede în
totdeauna dăruirea noastră. Fără p rov i

denţa divină, fără păstrarea vieţii, a sănă

SITUATIA ZECIMII PE CONFERINŢE

C onferin ţa
Z ecim ea pe an u l 1998  

(mii lei)

Z ecim ea/m em bru  pe  

an

Z ecim ea/m em bru  

p e lună

Banat 3 .723 .822 561.408 46 .784

M oldova 8.725.417 616.289 51.357

Muntenia 10.658.282 522.388 43 .532

Oltenia 5 .820 .659 431 .184 35.932

Transilvania de Nord 300.851 386 .707 32.225

Transilvania de Sud 5 .085 .899 565.225 47 .102

Total 36 .014 .940
Media/an Uniune 

513.866

M edia/lună Uniune 

42.822
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tăţii, a puterii de muncă, n-ar fi fost posi

bilă aducerea acestor daruri. Nu avem 

nici o pretenţie, nu vrem să z icem :, A ic i 

sunt banii noştri” , pentru că totul este al 

lui Dumnezeu. Totul este darul Său.

în spatele fiecărei sume, mai mici sau 
mai mari, există o atitudine. Comitetul Exe

cutiv al Uniunii îl laudă pe bunul Dumne

zeu pentru că, deşi traversăm o perioadă 

grea, marcată de lipsuri pe plan financiar, 

membrii bisericii au dat dovadă de credin- 

cioşie, unitate şi sacrificiu. Acest lucru se 

reflectă şi în numărul mare al caselor de 

rugăciune în construcţie, al celor finaliza

te şi inaugurate în cursul anului 1998, 

precum şi al celor propuse pentru finali

zare în acest an (vezi tabelul 2).

Cheltuielile de funcţionare ale Uniunii 

Române înregistrează ponderea cea mai 

mare la cheltuieli departamentale (aproa

pe 50% din total). In cadrul acestora, se evi

denţiază subvenţiile pentru Radio Vocea 

Speranţei, care au atins sum a de 416.101 

mii lei. Deşi suma alocată pare a fi mare, 

ea nu a fost suficientă pentru funcţionarea 

postului de radio din Bucureşti, a celor 

din ţară şi de peste hotare, pen tru  care  se 
fu rn izează  programe. Au venit în ajutor 

fondurile din partea Asociaţiei Ascultăto

rilor d in ţară şi din diaspora, care s-au 

ridicat la sum a de 157.500 mii lei.

Suntem recunoscători tuturor celor 

care susţin financiar şi în rugăciune 

aceste activităţi.

Cheltuielile de personal pentru 
cei 25 de angajaţi ai Uniunii şi 

pentru cei 20 de colaboratori s-au 
ridicat la 20% din venituri, iar chel

tuielile administrative, la 16%.

Şantierul de la I.T.A.-Cemica a 

continuat şi au fost executate lu

crări la corpul central, la subsol 

(pentru grupuri sanitare), tubulatura 

de ventilaţie, montarea şi punerea în 

funcţiune a grupului electrogen. De 

asemenea, s-au realizat rezervorul 

de apă, drumurile de acces, spaţiile 

verzi, iluminatul exterior şi planta

rea de arbuşti. Locuinţele profesori

lor (şase apartamente) sunt în fază 

înaintată de realizare.

Un nou şantier a fost declanşat 

în luna octombrie anul trecut pentru 

construirea noului sediu al Uniunii, 

unde s-a cheltuit suma de 450.000 

mii lei la turnarea fundaţiilor.

La parterul blocului în care 

avem şi studiourile postului de 

radio Vocea Speranţei, s-a amenajat 
un spaţiu pentru deschiderea a trei 

cabinete şi un laborator, cheltuielile 

fiind  acoperite în  m od egal de

Uniune şi de Conferinţa Muntenia 

Un aspect evident al bilanţurilor 

din ultimul timp, la fiecare nivel - 

comunitate, conferinţă sau Uniune - 

este caracterul dinamic manifestat prin 
creşterea numărului de proiecte, acţi

uni, planuri, lucrări şi, implicit, a nevoi

lor financiare. Poate că mulţi se întrea

bă: „Nu se mai termină această ava
lanşă de apeluri?” Să ne imaginăm 

următoarea discuţie între două persoa

ne. Una dintre ele se opreşte şi spune, 

gânditoare: „Am avut un fiu. Cât timp 

a fost în viaţă, adeseori cerea bani, pen

tru că avea multe nevoi. Era singurul 

meu f iu ... iar astăzi nu mai trăieşte. 

Cât de mult aş dori să mai apeleze la 

ajutorul m eu!” Credem că faptul că 

biserica solicită dăruirea noastră ge

neroasă este argum entul că biserica 

este vie şi că ea lucrează. Darurile 

noastre nu sunt oferite pentru realiza

rea unor lucruri, ci sunt dăruite lui 

Dumnezeu. Privind în urmă, avem 

încredere şi speranţă în călăuzirea şi 

binecuvântarea lui Dumnezeu.

Pentru toate, a Lui să fie lauda!

loan Câmpian Tătar este 
trezorierul Uniunii.

SITUATIA CONSTRUCŢIILOR CASELOR DE RUGĂCIUNE LA 01.03.1999

Conferinţa
în  construcţie 

1998
Terminate 1998 Inaugurate 1998

De finalizat 
1999

Proiecte noi 
1999

Banat 19 3 3 6 3

Moldova 70 12 11 25 25

Muntenia 20 25 6 6 10

Oltenia 13 5 10 41 27

Transilvania de Nord 10 2 1 7 14

Transilvania de Sud 14 4 4 6 7

Total 146 51 35 91 86



® A X l-a  Reuniune a 

Foştilor Deţinuţi 
pe M otive de Conştiinţă  

din România.

eJUDSU
Festivalul National de Creaţie

r t

Ajuns la a treia ediţie, 

Festivalul Naţional de Cre

aţie se va desfăşura în acest 

an la Braşov, între 29 -31 

octombrie. Pentru a putea 

participa la faza de concurs, 

care se va desfăşura vineri

29 octombrie, trebuie să tri

miteţi, pe adresa Uniunii, 

fişa de înscriere de mai jos, 

pe care vă rugăm să o com 

pletaţi cu atenţie.

Secţiunile acestui Festi

val sunt următoarele: muzi

că vocală (grup mixt sau pe 

voci egale, formaţii mici, 

solişti), muzică instrum en

tală, creaţie muzicală, poe

zie şi proză scurtă, desen şi 

pictură, film de scurt metraj, 

fotografie şi diapozitive.

Vârsta participanţilor: 

aproximativ 16-35 de ani. 

La muzică instrumentală 

pot participa şi copii de la 

gimnaziu.

înscriere: Pentru unele 

dintre secţiunile acestui 

Festival se va organiza o 

preselecţie. De aceea, 

sunteţi rugaţi să trimiteţi 

împreună cu fişa de 

înscriere şi câteva lucrări, 

după cum urmează:

• Muzică vocală - grup  

mixt sau pe voci egale (ma

xim 16 persoane plus dirijo

rul). Trimiteţi o casetă audio

cu 2-3 piese din repertoriul 

formaţiei respective, din ca 

re cel puţin una din reperto

riul clasic universal, însoţite 

de partiturile pieselor (preci

zaţi compozitorul şi textierul).

Pentru concurs veţi inter

preta o piesă obligatorie, pe 

care o veţi primi după pre

selecţie, o dată cu invitaţia 

la Festival, şi două piese Ia 

alegere, dintre care una te

matică (tot atunci veţi afla 

şi motoul Festivalului). Evi

taţi stilurile şi genurile care 

să vină în contradicţie cu 

spiritul muzicii religioase.

• Solişti şi formaţii 

mici (maxim 8 persoane). 

Două piese din repertoriul 

interpreţilor, însoţite de 

partituri. Pentru concurs 
veţi pregăti două piese, 
dintre care una tematică

• Muzică instrumentală 

Trimiteţi partitura piesei pe 

care doriţi să o interpretaţi.

• Compoziţie. Trimiteţi 

cel puţin o piesă compusă 

de voi (vocală cu sau fără 

acompaniament sau o piesă 

instrumentală).

• Poezie. Trimiteţi 3-4 

poezii create de voi.

• Proză scurtă. Trimiteţi 

2 producţii de proză scurtă.

• Desen şi pictură. Tri

miteţi 3 lucrări A3 sau A4:

desene (creion, cărbune) sau 

picturi (acuarelă, ulei, tem

pera, guaşe sau peniţă). Lu

crările pot avea tematică di

versă, precum natură statică, 

peisaj, portret, subiecte re

ligioase (figurativ, nonfi

gurativ).

Pentru concurs: în prima 

zi a festivalului, concurenţii 

vor da o probă de desen 

„live” . Natură statică sau pe

isaj (la alegere).

Datele limită pentru 

înscriere:

• Muzică vocală - 10 iulie

• Poezie şi proză scurtă -

30 iulie

• Celelalte secţiuni -

1 septembrie

Precizări (veţi include 

aceste precizări în fişele de 

înscriere)

Pentru muzica instru

mentală, precizaţi dacă aveţi 

sau nu studii de specialitate.

Pentru filmul de scurt 

metraj, precizaţi tema şi du

rata estimativă.

Pentru fotografie, preci

zaţi numărul de fotografii 

pe care intenţionaţi să le 

expuneţi la Festival.

Pentru relaţii suplimen

tare, sunaţi la Uniune, Depar

tamentul Tineret, nr. de tel. 

01/3129253, 01/312 9254.

C ristian M odan, d irector de 

tineret la C onferinţa M untenia

Biserica adventistă din 
localitatea Darabani, Boto

şani, îşi exprimă bucuria de 

a găzdui cea de-a Xl-a Re
uniune a Foştilor Deţinuţi 
ai anilor 1950. Sabatul din 

19 iunie 1999 ne va oferi 

ocazia să ne bucurăm îm 

preună de retrăirea unor 

momente din istoria biseri

cii noastre.

Membrii din fostul şi cei 
din actualul comitet sunt 

rugaţi insistent să fie cu to

ţii prezenţi ca, în adunarea 

generală din data de 20 iu

nie a.c., să fie definitivate 

unele probleme ale asocia

ţiei. Toţi cei care doresc şi 

pot veni sunt rugaţi insistent 
să fie prezenţi de vineri ora 

12, pentru a pregăti un pro

gram corespunzător. în vede

rea găzduirii, fiecare trebu

ie să-şi anunţe prezenţa pâ
nă cel târziu 11 iunie a.c.

Pentru orice informaţii, 
anunţuri şi detalii vă puteţi 

adresa la numerele de tele

fon: 033/661007, între orele 

9 şi 12 şi 033/660523, seara, 
sau pe adresa: Vasile Lupu, 

Bdul Ştefan cel Mare, bloc 

B2 parter, secţia optică, Târgu 
Neamţ, 5675, jud. Neamţ.

P astor Lupu S.

©Admiterea la liceele 

adventiste pentru  

anul şcolar 1999-2000

• Numărul de locuri: Li

ceul „Ştefan Demetrescu” din 

Bucureşti (3 clase) -  75 de 

locuri; Liceul Adventist din 

Cluj (2 clase -  maghiară şi 

română) - 50 de locuri; Liceul 

adventist din Craiova (1 cla
să) -  25 de locuri (cu asigu

rarea, din partea Inspectora
tului Şcolar, a suplimentării 
cu încă 25 de locuri, dacă 

vor fi solicitări).

Profiluri: în cadrul profi-

Fişă de înscriere

N u m e...............................P renum e..............................V ârstă .

Denumirea fo rm aţiei......................................Nr. de mem bri.

Secţiunea:......................................................................................

Tipul şi numărul de lucrări incluse în trimiterea poştală

Precizări

Trimiteţi această fişă (multiplicată la un copiator sau decupată), însoţită de lucrările 

cerute pe adresa: Uniunea Română, Str. Plantelor nr. 12, Sec.2, cod 70308, Bucureşti
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lului teologic al acestor li
cee, având în vedere aria cu- 

rriculară întinsă, constând 
din ore la dispoziţia şcolii, se 
pot alege diferite specializări:

1. Teologie - pentru cei 

care intenţionează să studi
eze mai departe la Institutul 
Teologic, la Facultatea de 
Teologie-Litere etc.

2. Matematică-informa- 
tică -  în cazul liceelor din 
Bucureşti şi Craiova, care 
dispun de laboratoare de 

informatică.
3. Limbi străine (engleză, 

franceză) - pentru liceele 
din Bucureşti şi Craiova se 
poate alege şi germana.

4. Filologie - pentru 
toate liceele.

Pentru a se putea oferi o 
asemenea specialitate, este 
necesară opţiunea a cel pu 

ţin 10 elevi din toate clase
le a IX-a.

în funcţie de opţiunile 
elevilor şi de posibilitatea 
şcolii de a asigura profesori, 
se poate alege aproape ori
ce specializare existentă în 
oricare dintre liceele din re 
ţeaua Ministerului Educaţiei 
Naţionale (ex. ştiinţe socia
le, ştiinţele naturii etc.).

Orele din trunchiul co
mun din clasa a IX-a asigură
o pregătire uniformă în toa
te liceele, indiferent de speci
alizările lor, pentru ca acei 

elevi care doresc să se reori- 
enteze în clasa a X-a către 
alt profil să o poată face fă
ră a fi necesar să susţină exa
mene de diferenţă.

Orele din aria curriculară 
la dispoziţia şcolii, din care 
elevii pot să opteze, asigură 
posibilitatea alegerii speciali
zărilor dorite în aşa fel, încât 

absolventul de liceu să poa
tă susţine orice tip de bacala

ureat pentru care s-a pregă
tit şi să poată opta, la admi
tere, pentru orice tip de fa
cultate, în funcţie de speci
alizarea urmată.

• înscrierea pentru exame

nul de admitere: 13-17 iunie.

Examen de preselecţie, 
la religie: joi 17 iunie. Mate
rial de studiu: Evanghelia 
după Luca.

în  cazul în care numărul 
elevilor înscrişi depăşeşte 
numărul de locuri, se susţine: 

Proba de verificare a cu
noştinţelor la Limba Română 
şi la Religie, pe data de 20 iunie.

Alte relaţii pot fi obţi
nute direct de la liceele res
pective, la următoarele nume

re de telefon: 01/3345015 
(Bucureşti), 064/167698 
(Cluj), 051/196355 (Craiova).

Gheorghe Modoran, directorul 

Departamentului Educaţie al Uniunii

0 Creştinii din Roma- 
nia întind punţi şi

i pun în  aplicszre credinţa.
In efortul de a-i stimula pe 

creştini să-şi asume responsa
bilitatea pentru cultură şi să 
o influenţeze, Centrul Areo- 
pagus pentru Studii Creştine 
şi Cultură Contemporană, din 
Timişoara, a invitat creştini 
de convingeri şi din biserici 
diferite la un forum, toamna 
trecută. Comitetul Centrului 

Areopagus i-a invitat pe vor

bitori să prezinte un subiect, 
cum ar fi necredinţa în Dum 
nezeu sau conduita imorală 
în viaţa publică. Apoi, partici
panţii au reflectat, au studiat 
şi au discutat cum se poate 
forma o „perspectivă biblică" 
asupra subiectului. în încura
jarea unui ethos al „angaja
mentului, răspunderii şi im 

plicării de pe poziţia de slu
jire creştină", membrii români 
şi cei britanici ai comitetului 
speră că membrii bisericilor 
creştine vor începe să caute 

soluţii bazate pe „caracterul 
şi pe revelaţia lui Dumnezeu", 
între cursurile de toamnă 

oferite la Areopagus în 1998, 
au fost „Hermeneutica şi 
interpretarea Bibliei" şi 
„Omul: un studiu teologic".

Olimpiada de religie
La sediul Liceului Adventist din Bucureşti, s-a des

făşurat pe data de 11 aprilie a.c. faza naţională (pe uni

une) a Olimpiadei de religie. Ea a fost organizată în 

cadrul a 3 grupe de vârstă -  cu materiale de studiu co
respunzătoare vârstei.

După parcurgerea fazelor locale, zonale şi pe confe

rinţe, s-au calificat în faza finală un număr total de 140 
de participanţi.

Este demnă de menţionat creşterea de la an la an a 

interesului şi calităţii pregătirii participanţilor. Anul 

acesta, au fost atribuite un număr de 26 de premii şi 
menţiuni, la cele trei grupe de participare. Iată lista 

celor care le-au primit:
• Grupa de vârstă peste 17 ani: Mesaros Liliana 

(Ineu, Banat - pr. I), Rebega Ramona (Sibiu), Cristea 

Dorin (Galaţi, pr. II), Braşov Sergiu (Liceul „Şt. De
metrescu” din Bucureşti, pr. III), Lupu Dănuţ (Liceul 
„Şt. Demetrescu” din Bucureşti), Veer Răzvan (Braşov, 
menţiune).

• Grupa de vârstă 14-16 ani: Bâlbâie Gabriela (Li
ceul „Şt. Demetrescu” din Bucureşti, premiu special), 
Mocanu Mihaela (Câmpia Sălaj, Sălaj), Burlacu Cezar 

(Liceul „Şt. Demetrscu” din Bucureşti, pr. I), Felea 

Sebastian (Câmpulung Muscel, pr. II), Botez Nicolae 

(Galaţi Betania), Ranghilescu Lacrima (Vaslui, pr. III), 

Breja Diana (Vaslui,). Dobre Liviu (Giurgiu, menţiune).
• Grupa de vârstă 10-13 ani: Papadopol Mihai (Bu

cureşti, Militari), Modoran Emma (Bucureşti, Lucă- 
ceşti, pr. I), Stănică Gabriela (Bucureşti, Militari, pr. II), 
Teodorescu Alina (Galaţi), Marinescu Irina (Bucureşti, 
Militari, pr. III), Papadopol Elena, Papadopol Iulia 

(Bucureşti, Militari), Mageri Drusila (Bucureşti, Crinul), 

Stănică Rahela (Bucureşti, Militari), Munteanu Sorin 

(Crişan, Timişoara), Perisotti Laurenţiu (Băicoi, Pra
hova), Uţă Adina Raluca (Bucureşti, Crinul, menţiune).

Am dori să încurajăm şi pe această cale pe copiii şi 
tinerii din comunităţile noastre să studieze cu sârguinţă 

adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu.
M-am bucurat să cunosc pastori care au însoţit 

grupa de copii din comunităţile lor pentru a-i susţine şi 
încuraja. Am cunoscut, de asemenea, instructoare (de 

exemplu din comunitatea Bucureşti, Militari) care şi-au 

luat timp pentru o instruire specială a participanţilor.

Mulţumim pastorilor, instructorilor de la Şcoala de 

Sabat şi părinţilor care au luat în serios această posibi
litate şi ocazie de pregătire a copiilor şi tinerilor noştri.

Vă aşteptăm la olimpiada viitoare.

Keston N ew s Service
Gheorghe Modoran, 

directorul Departamentului Educaţie al Uniunii
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Coperta numărului pe 
aprilie - vai, iar întârziat - dă 
tonul revistei: Stupini, istorie, 
fragmente din viaţa şi lupta 
bisericii şi proiecte curajoase. 
Pe fundalul unei entuziasmate 
întâlniri de tineret, se 
profilează scumpa clădire a 
Institutului Biblic, acum 
obosită, marcată de amintiri 
de coşmar. Dar sălile şi 
capela şi curtea se vor umple 
iarăşi de freamătul vieţii 
biruitoare! Citiţi grupajul de 
articole realizat de fratele 
Lazăr Forray şi prindeţi 
viziunea. Şi decideţi care vă 
este partea!

Noul preşedinte al 
Conferinţei generale, fratele 
Jan Paulsen, ne invită să-l 
susţinem în viziunea cu care 
îşi începe misiunea şi pe care 
o descrie în articolul „Urgenţa 
Evangheliei", o transcriere a 
primei predici rostite după 
alegerea sa. Preşedintele ne 
spune că este urgent să 
recăpătăm viziunea misiunii 
încheiate. Şi este la fel de 
urgent să exemplificăm 
valoarea Evangheliei în viaţa 
individuală şi de comunitate.

Cu siguranţă că mulţi 
cititori vor saluta cu bucurie 
seria de trei articole scrise de 
fratele Nicuşor Ghiţescu, cu 
titlul „Unica strategie 
posibilă“. Să luăm la suflet 
apelul fierbinte de a primi 
darul special al Duhului Sfânt 
pentru biserica sfârşitului.

Redacţia lucrează deja la 
numărul următor - un număr 
dublu, cu un grupaj de 
articole de actualitate. Cum 
ne călăuzesc profeţiile la 
acest sfârşit de secol şi 
mileniu? Cum să ne asigurăm 
că urmăm cuvântul sigur al 
proorociei şi nu păreri 
omeneşti? Ce semnificaţie 
profetică are anul 2000?




