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Pagina pentru scrisori este un spaţiu 

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

De asemenea, primim 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 problemelor 
majore care ne confruntă.

avea multe necazuri de înfruntat în viaţa voastră 
creştini în legătură cu biserica, dar nu încercaţi prea 

f ^ J ^ a r c  să-i modelaţi pc fraţii voştri. Dacă vedeţi că ei nu 
corespund  cerin ţe lo r  din C uvântu l lui D um nezeu , nu-i 
condamnaţi; dacă vă provoacă, nu răspundeţi. Când se spun 
lucruri care vă exasperează, păstraţi-vă în linişte sufletul, ca 
să nu se necăjească. Poate că vedeţi multe lucruri care par rele 
la alţii şi vreţi să le corectaţi. în propria voastră putere, voi 
începeţi să lucraţi pentru o reformă, dar nu faceţi acest lucru 
în modul corect. Trebuie să lucraţi pentru cei greşiţi cu o 
inimă supusă, înmuiată de Duhul lui Dumnezeu, şi lăsaţi ca 
Domnul să lucreze prin voi, ca printr-un instrument al Lui. 
Aşezaţi-vă poverile asupra lui Isus. Aveţi simţământul că 
Domnul trebuie să ia cazul acela în care Satana se luptă să 
pună stăpânire asupra vreunui suflet, dar trebuie să faceţi ceea 
ce puteţi, în umilinţă şi blândeţe, şi să puneţi lucrurile încâlcite 
şi problemele complicate în mâinile lui Dumnezeu. Urmaţi 
îndrumările din Cuvântul Său şi lăsaţi rezolvarea problemei 
pe seama înţelepciunii Sale. O dată ce aţi făcut tot ce puteţi 
pentru a-i salva pe fraţii voştri, nu vă mai îngrijoraţi, ci vedeţi-vă 
liniştiţi de alte probleme presante. Aceasta nu mai este de 
acum problema voastră, ci a lui Dumnezeu.

Nu tăiaţi, din nerăbdare, nodul dificultăţilor, agravând astfel 
lucrurile în mod iremediabil. Lăsaţi pe Dumnezeu să descurce, 
în locul vostru, firele încurcate. El este destul de înţelept să 
rezolve complicaţiile, 
din viaţa voastră. El 
are iscusinţă şi tact.
Noi nu putem să ve
dem totdeauna pla
nurile Lui; trebuie 
să aşteptăm cu răb
dare desfăşurarea lor 
şi să nu le stricăm şi 
să le nimicim. El ni le 
va descoperi atunci 
când va crede de cu
viinţă. Căutaţi uni
tatea; cultivaţi iu
birea şi supunerea 
faţă de Domnul Hris- 
tos în toate lucruri
le. El este izvorul 

unităţii şi tăriei.

Ellen White,
Mărturii, voi. 5, 

pag. 366, 367 

_____________ ^ ___
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editorial - editorial - editorial - editorial

Adrian Bocăneanu

S
criu aceste rânduri a doua zi după încheierea acestei 
formidabile operaţiuni pe care ne-am obişnuit s-o 
numim „Fapte 2000”. Se cuvine să aducem lui Dum

nezeu lauda şi mulţumirea pentru ajutorul, protecţia şi 
binecuvântarea Sa. Numele programului public, „Speranţă 
pentru generaţia 2000”, a devenit o realitate pentru mii 
de persoane care au descoperit sau redescoperit un Dum
nezeu prietenos, care ne vorbeşte de bine şi care este gata 
să meargă până la capăt ca să ne mântuiască.

în afară de bucuria participării la un asemenea eve
niment şi de revigorarea spirituală de care este însoţit, 
suntem interesaţi şi de rezultatele lui, măsurate în pa
rametri cum sunt participare, decizii pentru botez, creş
terea bisericii. Ca în multe situaţii din istoria biblică, che
ia reuşitei nu stă în primul rând în evenimentul propriu-zis, 
ci în atitudini şi acţiuni care îl premerg sau îi urmează.

Bătălii câştigate sau pierdute înainte de luptă
Pentru că războaiele constituie o prezenţă aproape 

permanentă în istoria biblică, multe dintre lecţiile 
spirituale ne vin din istoria unor bătălii. Cu siguranţă că 
aţi observat că unele bătălii au fost câştigate (sau 
pierdute) înainte de confruntarea propriu-zisă. David l-a 
înfrânt pe Goliat înainte de a începe lupta. „Astăzi Domnul 
te va da în mâinile mele... Şi tot pământul va şti că Israel 
are un Dumnezeu. Şi toată mulţimea aceasta va şti că 
Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci 
biruinţa este a Domnului” (1 Sam. 17,46.47). Marea vic
torie a lui Iosafat a fost dobândită în rugăciune şi consa
crare. Profetul a vorbit împăratului şi poporului: „Nu voi 
veţi lupta, ci Dumnezeu-. ... staţi acolo, şi veţi vedea izbă
virea pe care v-o va da Dumnezeu. ... Când a ajuns Iuda 
pe înălţimea de unde se zăreşte pustia, s-au uitat înspre 
mulţime, şi iată că erau nişte trupuri moarte, întinse pe 
pământ, şi nimeni nu scăpase” (2 Cron. 20,15.17.24).

Desigur, ne vin în minte şi lupte pierdute înainte de a 
începe, cum au fost prima bătălie pentru cucerirea cetăţii 
Ai, încercarea lui Samson de a se elibera după ce trădase 
definitiv pe Dumnezeu şi războiul lui Saul cu filistenii.

Prin harul lui Dumnezeu, pregătirile pentru „Fapte 
2000” au avut o dimensiune spirituală, o căutare sinceră 
a Feţei lui Dumnezeu, o dorinţă vie de a ne aşeza la 
dispoziţia Duhului Sfânt. A putut şi pregătirea mea să fie 
caracterizată aşa? Atunci „încredeţi-vă în Domnul, 
Dumnezeul vostru, şi veţi izbuti” (vers. 20).

Bătălii câştigate sau pierdute după luptă
Să începem cu războaiele pierdute după ce bătălia fu

sese câştigată. Aşa s-a întâmplat, în bună măsură, la cuce

rirea Canaanului. După ce cartea lui Iosua este un raport de 
victorii, primul capitol din Judecători repetă cu mâhnire 
refrenul: „Fiii lui Beniamin n-au izgonit... Manase n-a iz
gonit nici el... Efraim n-a izgonit... Zabulon n-a izgonit 
nici el... nici Aşer n-a izgonit... Neftali n-a izgonit...” 
(Jud. 1,21.27.29.30.31.33). Urmările ne sunt cunoscute.

O situaţie de neînţeles este descrisă în 1 împăraţi, capi
tolul 20 (de altfel intitulat „Biruinţa lui Ahab”). împăratul 
lui Israel, ajutat în mod direct de Dumnezeu să câştige o 
biruinţă strălucită asupra sirienilor, află că Ben-Hadad este 
gata să se predea, se înduioşează şi exclamă: „Mai este încă 
în viaţă? Este fratele meu!” (vers.32) în loc să valorifice vic
toria, Ahab încheie un tratat de prietenie cu Ben-Hadad. Pro
fetul intervine prompt şi îl anunţă de judecata lui Dumnezeu.

Două situaţii din viaţa lui Saul arată locul central pe 
care îl ocupă caracterul în păstrarea sau pierderea unei bă
tălii. Saul a câştigat lupta cu amaleciţii, dar neascultarea a 
transformat biruinţa în înfrângere. „Fiindcă ai lepădat cu
vântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat” (1 Sam 15,24). 
Puţin mai târziu, la întoarcerea de la bătălia cu filistenii, 
după ce David îl omoară pe uriaşul filistean, Saul aude 
cântecele de bucurie ale femeilor şi se mânie foarte tare: 
„Lui David îi dau zece mii şi mie îmi dau mii” (1 Sam. 
18,8). Să fie doar neînţelegerea stilului poetic ebraic, care 
cere ca ideea primului vers să fie reluată şi amplificată în 
al doilea? Cu siguranţă că a fost mult mai mult. „Şi din 
ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David” (vers. 9).

Din contră, Iacov, deşi complet înfrânt în confruntarea 
fizică de către îngerul Domnului, câştigă marea biruinţă a 
vieţii lui prin stăruinţă şi predare în mâna lui Dumnezeu. 
Contestat şi respins de ai săi, Iosif rămâne credincios prin
cipiilor sădite de părinţi; pare că este complet prins într-o 
ţesătură de intrigi şi minciuni mai tare decât el, dar Dum
nezeu îl scoate la lumină, şi „ramurile lui se înalţă deasu
pra zidului” (Gen. 49,22). Rut pierde ogoarele familiei 
atunci când soţul ei moare prematur, dar merge pe câmpul 
altora, strânge cu răbdare şi hărnicie spice în urma seceră- 
torilor, până când redobândeşte ce a avut şi mult mai mult. 
Iov este redus la o existenţă mizerabilă, dar rămâne „tare în 
neprihănirea” lui, „şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât 
tot ce avusese” (Iov 42,10). Ezechia suportă cu îndârjire 
insultele şi ameninţările lui Sanherib, dar „de atunci s-a 
înălţat în ochii tuturor popoarelor” (2 Cron. 32,23).

După o noapte de pescuit zadarnic, Domnul porunceşte: 
„Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei, şi veţi găsi” 
(Ioan 21,6). Prada a fost atât de mare, încât a fost imediat 
înţeleasă ca semn că Străinul de pe ţărm este Domnul însuşi.

Triumful Evangheliei este o ţintă prea mare pentru noi. 
Dar Domnul pregăteşte biruinţa finală bazat pe stăruinţa 
cu care slujitorii Lui duc mai departe luptele credinţei.
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Dumnezeu are planul Sâu 

(mai-iunie 1999)
Alături de descurajarea temniţei 

lui Iosif, de robia lui Daniel şi a cole
gilor săi, precum şi de descurajarea 
lui Ioan Botezătorul sau de experien
ţele lui Moise prin care am văzut că 
Dumnezeu avea planul Său cu fieca
re, adaug şi experienţa mea, ca pe un 
element în plus, prin care se poate 
confirma faptul că nimic nu este la 
voia întâmplării. „Nu se vând oare 
două vrăbii la un ban?... Cât despre 
voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt 
număraţi” (Mat. 10,29.30).

Treceam prin cea mai întunecată 
criză şi durere şi mă aflam în faţa unei 
situaţi aparent fără ieşire. Era necesar 
să suport o intervenţie chirurgicală pe 
coloană pentru ca problema sănătăţii 
mele să fie rezolvată. Ştiam că aceasta 
presupunea unele riscuri. Nu puteam 
găsi un ajutor mai bun decât la Dumne
zeul meu. Petreceam ore în şir, rugân- 
du-mă ca El să intervină în problema 
mea şi să găsească o rezolvare, alta de
cât operaţia. Durerile, însă, se accentu
au pe măsură ce insistenţele mele în 
rugăciune creşteau. Deznădejdea şi 
descurajarea nu au aşteptat prea mult. 
începusem să cred că Dumnezeu Şi-a 
întors faţa de la mine. Nu înţelegeam 
de ce durerile creşteau în intensitate.

M-am hotărât să accept intervenţia 
chirurgicală. Crizele repetate păreau 
a fi o voce care mă îndemna să iau 
această hotărâre cât mai grabnic. Ce 
se întâmpla?

Răspunsul a venit după interven
ţia chirurgicală, atunci când neuro
chirurgul s-a adresat asistentelor: „Pe 
fata aceasta a iubit-o prea mult 
Dumnezeu. A venit la timp. Era la un 
pas de paralizie!”

Dumnezeu avea planul Său cu mine!
Aşa m-am regăsit în editorialul 

special „Dumnezeu are planul Său”, 
din Curierul Adventist din mai-iunie a.c. 
Am înţeles, pentru totdeauna, ce mare 
este dragostea lui Dumnezeu pentru 
mine. „încredeţi-vă în Domnul, Dum
nezeul vostru şi veţi fi întăriţi” (2 Cron. 
20,20), căci Dumnezeu are planul Său.

Mariana Stan, Lehliu Gară, Călăraşi 

___________________^ ___________________

Protecţie prin prietenie (mai-iunie 

1999)’
Cred că pe mulţi ne-a şocat o parte 

din interviul luat doctorului Gary 
Hopkins. Este evident că dr. Gaiy Hopkins 
a avut cele mai bune intenţii atunci când 
a vorbit deschis despre o realitate dure
roasă: fiecare generaţie de adventişti 
a avut o zestre destul de numeroasă 
de persoane care au folosit alcool şi 
droguri. Dar cred că mulţi dintre cititori 
s-au întrebat, la fel ca mine, dacă acesta 
a fost cel mai bun moment pentru o 
asemenea dezvăluire. Eram în pragul 
unui septembrie fierbinte şi aveam ne
voie de altceva. Rugăciunile şi eforturi
le noastre aveau nevoie de susţinere 
din partea revistei, nu de dezrvăluiri 
tulburătoare.

Eugenia Bubău, Târgu Mureş

Transformat prin Curierul Adventist
în urmă cu câţiva ani, am întrebat 

pe fraţii şi surorile de credinţă dacă au 
Curierul Adventist. M-a interesat nu
măr de număr. L-am citit cu nespusă 
bucurie. A avut loc o transformare în 
sufletul meu, în cugetul meu şi în 
mintea mea.

Din conţinutul revistei, pentru 
mine, pentru inima şi mintea mea, a 
pătruns o adevărată hrană spirituală, 
hrană dătătoare de viaţă, de sănătate 
şi de înţelepciune. Ceva este schimbat 
şi nu puţin.

îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru 
că astăzi fac parte din biserica Sa şi 
aşteptăm cu nerăbdare venirea Dom
nului ca să ne întâlnim cu toţii. Aici, 
în biserica noastră mică, din Lupşani, 
Călăraşi, avem această făgăduinţă: 
„Căci acolo unde sunt doi sau trei 
adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în 
mijlocul lor” (Mat. 18,20).

Alexandru Banu, Lupşani, Călăraşi

Erată
O literă lipsă a creat confuzie în 

anunţul despre olimpiada de religie 
(Curierul Adventist, aprilie 1999, 
pag. 31). Mihaela Mocanu este din 
Câmpina, comunitatea Sălaj. Cerem 
scuze. -  Redacţia
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editorial spec ia l  - editorial spec ia l  - editorial spec ia l

Ucenicul... ucenic
TeoJU Petre

„însărcinarea de a predica Evanghelia este dată tuturor 
celor care au simţit chemarea cerească. Toţi cei care primesc 
viaţa lui Hristos sunt sfinţiţi pentru lucrarea de mântuire a se
menilor lor” (Ellen White, Hristos, Lumina lumii, ed. 1997, pag. 690).

Chemarea
Dacă cineva crede că este în biserica lui Dumnezeu 

şi în slujba Lui pentru că şi-a dat seama de nevoia de 
„lucrători” şi din această pricină se oferă pentru slujire, 
trebuie să-şi schimbe modul acesta de a gândi.

Nimeni nu este în stare să dovedească un astfel de 
discernământ şi, prin eforturi proprii, să descopere rela
ţia cu Dumnezeu. Alegerea slujirii -  alegerea de ucenic -  
este un act moral, nu un act intelectual, şi se datorează 
acţiunii Duhului Sfănt asupra singurului element din 
fiinţa noastră care nu ignoră păcatul -  
conştiinţa. Şi atunci când cineva 
acceptă influenţa Duhului Sfanţ, el 
intră într-o relaţie cu Dumnezeu şi 
simte nevoia să I se dăruiască. Aceasta 
este o lucrare supranaturală, pentru că 
vine de la Duhul lui Dumnezeu.

Slujirea
Pentru ucenicul autentic, slujirea 

nu este un act meritoriu, ci, pur şi simplu, un mod de a 
fi. Dar acest mod de a fi nu se instalează dintr-o dată şi 
pentru totdeauna. Sunt trei elemente de bază care ne pot 
păstra în modul de viaţă de ucenici autentici: 1. încrede
rea în Duhul Sfânt şi căutarea permanentă a călăuzirii 
Lui, 2. rămânerea în legătură permanentă cu Cartea lui 
Dumnezeu, prin studiu, meditaţie şi rugăciune, 3. stabili
rea de relaţii cu semenii şi rămânerea în contact cu ei, 
pentru descoperirea vieţii Domnului Hristos din noi în 
faţa lor.

Există, permanent, riscul ca ucenicul să uite prin cine 
este ucenic şi să caute să ia slujirea pe cont propriu. El 
dispune de tehnici modeme, a învăţat metode perfecţionate, 
după cele mai noi descoperiri din domeniul psihologiei, 
şi totul „trebuie” să meargă. Nu trebuie să îl limităm pe 
Dumnezeu la anumite metode. El poate lucra aşa de 
diferit, după cum şi oamenii sunt atât de diferiţi.

Dar modul de a-L percepe pe Dumnezeu şi căile Duhului

Sfânt nu ni le transmite nimeni prin vreun tratat sau 
curs. Ele sunt o experienţă personală, şi aceasta se 
îmbogăţeşte pe măsură ce acceptăm totala dependenţă 
de Duhul Sfânt.

Deci, ştiu eu din experienţă ce este mântuirea lui 
Dumnezeu pe care vreau s-o vestesc oamenilor?

Sfinţirea
Ucenicul-ucenic este un produs în exclusivitate al 

lucrării Duhului Sfânt. Determinarea lui nu este dată 
de înzestrarea naturală, de 
gradul de instruire sau de 
calibrul intelectual, ci de 
„umblarea cu Hristos”.

Oricine doreşte să lucreze 
pentru Dumnezeu trebuie să 
dovedească o viaţă spirituală 
viguroasă şi sănătoasă. Aceas
ta presupune că el va avea în 
vedere faptul că, în orice mo

ment din viaţa lui, trebuie să-L descopere pe Domnul 
Hristos. Aceasta este singura cale ce duce la înnobila
rea şi sfinţirea caracterului -  a fi în slujba Lui.

Cheltuirea de sine
Ucenicul autentic nu numai că trebuie să rosteas

că cuvintele lui Dumnezeu în limbajul său, ci el tre
buie să exprime dovada că este „cuvânt” al Fiului, 
după cum El a fost Cuvântul lui Dumnezeu.

A-L mărturisi pe Domnul Hristos înseamnă a 
face acest lucru nu numai cu limba, ci şi cu fiecare 
părticică a vieţii noastre, în aşa fel încât oamenii să 
recunoască faptul că Domnul Isus există în fiinţa 
noastră. Ba chiar mai mult, slujirea presupune nu 
numai cheltuirea de sine, ci şi tot ceea ce ai ca valori 
de orice fel, materiale şi spirituale.

Deşi religia Domnului Hristos nu are nimic de-a 
Continuare la pagina 8

Nu trebuie să îl limităm 

pe Dumnezeu la anumite 

metode. El poate lucra aşa 

de diferit, după cum şi 
oamenii sunt atât de 

diferiţi.
9
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Câştig sau pierdere?

Aron Moldovan
/y

I
mi stăruie în minte o relatare dintr-un scurt 
articol de ziar, pe care am povestit-o multora. Se 
spunea că un cetăţean american, care intenţiona să 

dea în judecată pe un debitor care îi datora şase dolari, 
s-a adresat unui avocat care să-l reprezinte în proces. 
Avocatul i-a făcut cunoscut că nu merită să deschidă 
un asemenea proces, deoarece numai onorariul 
avocatului l-ar costa de cincizeci de ori mai mult decât 
cei şase dolari.

Dar clientul nu a renunţat, ci i-a spus avocatului că, 
dacă nu-i acceptă oferta, se va adresa altui avocat. Ca 
urmare, avocatul a primit trei sute de dolari, plata ce i 
se cuvenea pentru serviciul său, a deschis procesul, pe 
care l-a câştigat, iar clientul său şi-a primit de la 
datornic cei şase dolari, la care avea dreptul, 
declarându-se mulţumit.

Oricât s-ar părea de ciudat, istoria se repetă mereu. 
Sunt atât de mulţi oameni în lume care, pentru a li se 
face „dreptate”, sunt dispuşi să plătească mult mai 
mult decât valorile pe care le revendică, numai ca să 
arate că au dreptate sau să-şi satisfacă o ambiţie. Dar şi 
mai dureros şi de neînţeles sunt cazurile în care 
asemenea lucruri au loc între fraţii de aceeaşi credinţă, 
care mărturisesc formal că sunt părtaşi ai dragostei 
iertătoare, pline de sacrificiu a Mântuitorului nostru. 
Câtă amărăciune, câtă energie nervoasă, câţi bani 
risipiţi şi câte binecuvântări pierdute nu rezultă din 
hotărâri nestrămutate de a rezolva, prin tribunale, 
conflicte care puteau fi soluţionate mult mai simplu!

Profeţiile Mântuitorului, potrivit cărora „din 
pricina înmulţirii fărădelegii dragostea celor mulţi se 
va răci... Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe 
alţii şi se vor urî unii pe alţii” (Mat. 24,12.10), se 
împlinesc. Dar, atunci când printre cei vizaţi sunt 
implicaţi şi pretinşii creştini, efectele sunt şi mai 
dezastruoase. Mărturia bisericii este slăbită, bunul ei

nume este ştirbit, iar unitatea ei este pusă în pericol.
Apostolul Pavel condamnă cu hotărâre rezolvarea 

neînţelegerilor dintre membrii bisericii în curţile de 
judecată, atunci când există alte căi:

„Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere 
cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei 
nelegiuiţi şi nu la sfinţi? Nu ştiţi că sfinţii vor judeca 
lumea?... Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu 
cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? Deci, când aveţi 
neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi 
judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în 
seamă? Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, 
nu este între voi nici măcar un singur om înţelept care 
să judece între frate şi frate? Dar un frate se duce la 
judecată cu alt frate, şi încă înaintea necredincioşilor!

Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un 
cusur pe care-1 aveţi. Pentru ce nu suferiţi mai bine să 
fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba? 
Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgu
biţi, şi încă pe fraţi! Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor 
moşteni împărăţia lui Dumnezeu?” (1 Cor. 6,1-9).

Ellen White se înscrie pe aceeaşi linie de gândire, 
când scrie: „Când apar tulburări în biserică, nu trebuie 
să cerem ajutor avocaţilor din afara credinţei noastre. 
Dumnezeu nu doreşte să facem cunoscute dificultăţile 
noastre celor ce nu se tem de E l... care nu ascultă de 
poruncile Sale. Cei ce se încred în astfel de sfătuitori 
arată că n-au credinţă în Dumnezeu. Prin lipsa lor de 
credinţă, Domnul este dezonorat în mare măsură şi ei 
se rănesc pe ei înşişi... Ei se muşcă şi se mănâncă unii 
pe alţii, nimicindu-se între ei (Gal. 5,15). Aceştia dau 
la o parte sfatul lui Dumnezeu şi fac exact lucrurile pe 
care El le-a interzis. Ei arată că au ales lumea ca jude
cător al lor şi numele lor sunt înregistrate în ceruri îm
preună cu necredincioşii. Hristos este crucificat din 
nou şi expus ruşinii. Aceşti oameni să ştie că Isus nu
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le aude rugăciunile. Ei batjocoresc 
sfântul Său Nume şi El îi lasă pradă 
loviturilor lui Satana până îşi vor ve
dea nebunia şi vor căuta pe Domnul 
prin mărturisirea păcatelor lor. Pro
blemele bisericii trebuie păstrate în 
interiorul ei. Dacă un creştin a fost 
batjocorit, el trebuie să procedeze cu 
răbdare. Dacă a fost păgubit, nu tre
buie să apeleze la curţile de judecată. 
Mai degrabă să sufere pierderea şi 
nedreptatea.

Dumnezeu Se va ocupa de mem
brul nedemn al bisericii care şi-a ne
dreptăţit fratele sau a adus prejudicii 
cauzei lui Dumnezeu. Creştinul nu 
trebuie să se certe pentru drepturile 
sale. Dumnezeu Se va ocupa de cel 
care i le încalcă. A Mea este răzbuna
rea. Eu voi răsplăti, zice Domnul 
(Rom. 12,19). De toate lucrurile se ] 
ţine socoteală şi Domnul declară că 
pe toate le va răzbuna. El va aduce 
orice faptă la judecată” {Manuscript 
Releases, voi. 5, pag. 410, 411).

Biblia ne sfătuieşte să urmăm 
exemplul Domnului Isus în toate 
lucrurile, chiar atunci când suntem 
nedreptăţiţi. Atunci „când era batjo
corit”, Isus „nu răspundea cu batjo- j 

curi; şi când era chinuit, nu amenin
ţa, ci Se supunea dreptului Judecător” 
(1 Petru 2,23). De ce totuşi aceste 
cuvinte, atât de bine cunoscute, sunt 
total ignorate de mulţi pretinşi creş
tini? Să fie oare lipsa unei legături 
autentice cu Isus şi a vieţii de rugă
ciune? Nu cumva unii dintre noi am 
uitat ce înseamnă creştinismul real şi 
ne ocupăm prea mult de umilinţele şi 
ofensele care ni s-au adus sau de pa
gubele făcute? Dacă am dori să răs
pundem la toate ofensele şi nedreptă
ţile făcute, ne-ar ajunge oare viaţa 
pentru a le trata? Când am mai avea 
timp să ne ocupăm de cei suferinzi, 
flămânzi, însinguraţi, degradaţi şi 
nemântuiţi?

Dacă am avea înţelepciunea şi 
stăpânirea de sine pe care chiar oa
menii neconvertiţi le apreciază în 
mod teoretic, ne-am da seama că 
răzbunarea dăunează mai mult celui 
ce o manifestă decât celui faţă de

care se manifestă.

Să rezolvăm neînţelegerile 
aşa cum vrea Dumnezeu

în aplanarea conflictelor este 
necesar să ne întrebăm:

1. Contribuie calea aleasă de mine 
la proslăvirea lui Dumnezeu şi ono
rează ea biserica din care fac parte? 
(Vezi 1 Petru 4,11; ICor. 10,31.)

2. Este dragostea care „nu caută fo
losul său” prezentă în ceea ce mi-am 
propus să fac? (Vezi 1 Cor. 13,4.5.)

3. Dacă te-ai cerceta în profunzime, 
ai găsi la tine manifestări pentru care 
ai merita să fii tratat în acelaşi fel 
cum eşti înclinat să tratezi pe cel ce 
te-a ofensat? Dacă da, cum justifici 
pornirea ta împotriva lui şi îngăduin
ţa faţă de tine însuţi?

în toate cazurile care 

cad în competenţa ei, 

biserica trebuie să se 

ocupe de membrii săi cu 

responsabilitate, în 

dragoste şi spirit de 

rugăciune, examinând 

cu atentie fiecare caz în
9

parte şi luând măsurile 

corespunzătoare.

4. Sunt oare sfinte motivele pen
tru care cauţi dreptatea?

5. Eşti gata să urmezi calea reco
mandată de Isus Hristos în rezolvarea 
conflictelor personale? (Vezi Mat. 18, 
15-17; Gal. 6,1.2.) Această cale arată 
paşii care trebuie urmaţi pentru apla
narea neînţelegerilor: a) „între tine şi 
el singur”; b) în prezenţa martorilor; 
c) în faţa bisericii.

„Procesele civile sunt desfăşurate 
adesea într-un spirit de răutate, care 
izvorăşte din egoismul omenesc. Toc
mai aceste procedee duşmănoase tre
buie descurajate de o biserică ce caută 
să dea pe faţă spiritul Domnului Hris-

___________ As___________

tos. Lipsa de egoism a creştinilor va 
duce pe urmaşii lui Hristos să ’sufe-' 
re paguba’ (1 Cor. 6,7), în loc să 
meargă la judecata celor necredin
cioşi, ’şi nu la sfinţi’(l Cor. 6,1)”
(Manualul bisericii, ed. 1998, pag. 192).

Exista totuşi cazuri care pot fi so
luţionate doar de justiţia civilă

„Cu toate că, în lumea de astăzi, 
se ivesc nenumărate ocazii pentru a 
apela la hotărârile tribunalelor, creşti
nii ar trebui să prefere rezolvarea prin 
autoritatea bisericii şi să urmărească 
asemenea rezolvări -  prin apelul la 
hotărârile tribunalelor -  numai în 
acele cazuri care sunt în mod clar sub 
jurisdicţia tribunalelor, şi nu sub 
autoritatea bisericii sau pentru ace
lea pe care biserica consideră că nu 
este în măsură să le rezolve. Aceste 
apeluri la autoritatea civilă nu tre
buie să devină o procedură de răz
bunare duşmănoasă, ci trebuie pro
movată dorinţa de a căuta arbitraj 
pentru ca diferendele să fie rezolva
te în mod paşnic. Exemple de acest 
fel ar putea fi următoarele: rezolva
rea unor drepturi de asigurare, emi
terea unei hotărâri cu privire la ho
tarele unei proprietăţi, hotărâri pri
vind unele probleme de adminis
trare a proprietăţilor, precum şi sta
bilirea tutelei copiilor minori. Cu 
toate că biserica trebuie să stabileas
că procedee în armonie cu practica 
legală, ca să evite situaţia la care se 
referă 1 Corinteni 6, ea trebuie să 
fie mereu atentă să nu fie abătută 
de la misiunea evanghelică şi să nu 
preia îndatoriri ale magistraţilor 
civili (vezi Luca 12,13.14 şi 
Mărturii, voi. 9, pag. 177-178).

Idealul lui Dumnezeu pentru 
membrii bisericii Sale este ca ei să 
trăiască ’în pace cu toţi oamenii’ 
(Rom. 12,18), atât cât le stă în pu
tinţă. Biserica trebuie să folosească 
toate căile posibile şi raţionale, pe 
care le are la îndemână, prin care 
pot fi rezolvate multe neînţelegeri 
dintre membri. Dacă biserica nu 
răspunde la cererea de ajutor a 
unui membru pentru rezolvarea unei
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neînţelegeri sau dacă aceasta recu
noaşte că natura cazului nu cade sub 
autoritatea ei, trebuie să fie evident 
faptul că acel membru a epuizat 
posibilităţile procedeului biblic, 
prevăzut pentru rezolvarea neînţe
legerilor, şi că ceea ce ar urma să 
facă dincolo de acest punct este o 
problemă de conştiinţă (vezi SDA 
Bible Commentary, voi. 6, pag. 698)” 
(ibid., pag. 193).

Poate fi pus sub disciplină un 
membru care acţionează în 
judecată pe un alt membru?

„Totuşi, atunci când biserica, în
cercând să ajute la timp şi pe cale 
paşnică la rezolvarea neînţelegerilor 
dintre membrii ei, recomandă o so
luţie, aceştia nu trebuie să respingă 
în mod superficial recomandarea pe 
care biserica a oferit-o. Este o situa
ţie serioasă ca un membru al biseri
cii, neţinând seama de mijloacele 
rânduite, să acţioneze în judecată pe 
un alt membru al bisericii. ’Chiar 
faptul că aveţi judecăţi între voi este 
un cusur pe care-1 aveţi’ (1 Cor. 6,7).

Membrii bisericii care dau pe 
faţă nerăbdare şi egoism, prin fap
tul că nu sunt dispuşi să aştepte şi 
să primească recomandările aceste
ia pentru rezolvarea neînţelegerilor 
cu alţi membri ai bisericii, pot fi

Aceste apeluri la auto
ritatea civilă nu trebuie 

să devină o procedură 

de răzbunare duşmă

noasă, ci trebuie promo
vată dorinţa de a căuta 

arbitraj pentru ca dife
rendele să fie rezolvate 

în mod paşnic.

supuşi disciplinei acesteia, din cauza 
efectului dezbinător pe care atitu
dinea lui îl are asupra bisericii şi a 
refuzului lor de a recunoaşte autori
tatea legal constituită a bisericii” 
(ibid., pag. 194).

în toate cazurile care cad în 
competenţa ei, biserica trebuie să se 
ocupe de membrii săi cu responsa
bilitate, în dragoste şi spirit de rugă
ciune, examinând cu atenţie fiecare 
caz în parte şi luând măsurile cores
punzătoare. în cazul în care neînţe
legerile decurg dintr-o percepţie 
greşită, eforturile trebuie îndreptate 
spre a-1 face pe cel greşit să înţelea
gă corect situaţia. Dacă este vorba 
de refuzul de a accepta principiile 
creştine, trebuie luate măsuri în 
consecinţă.

Domnul ne dă făgăduinţa că, 
dacă vom face tot ce ne spune El, 
„Eu voi fi vrăjmaşul vrăjmaşilor tăi 
şi potrivnicul potrivnicilor tăi” 
(Exod. 23,22).

Domnul Isus nu a promis feri
cire reclamanţilor care au dreptate, 
ci făcătorilor de pace. Fie ca viaţa 
fiecăruia dintre membrii Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea să con
stituie pentru cei din ju r un apel pu
ternic la împăcarea cu Dumnezeu.

Aron Moldpvan este 
secretarul Uniunii.

Ucenicul... ucenic IUrmare din 
pagina 5
face cu averea sau cu bunurile ma
teriale, pentru că ea este religia unei 
relaţii personale cu El, ucenicul au
tentic îşi dă seama că viaţa lui nu 
stă în belşugul lucrurilor pe care le 
stăpâneşte, pentru că deseori se în
tâmplă ca averile să îi stăpânească 
pe cei ce le au.

Atunci, ucenicul-ucenic va 
înţelege că nevoia lui cea mare este 
să se îmbogăţească faţă de 
Dumnezeu, nu faţă de sine sau faţă 
de lume. Şi aceasta se face prin 
punerea în slujba Lui a tot ceea ce 
are şi ce este. „Neavând nimic şi 
totuşi având toate lucrurile.”

Există creştini care cred că, dacă 
avem o atitudine corectă faţă de 
Dumnezeu în inima noastră, felul 
nostru concret de viaţă contează 
mai puţin sau deloc.

„Viaţa lui Isus Hristos trebuie 
să se arate în trupul nostru, iată de 
ce trebuie să ascultăm. Atâţia 
oameni cad în extaz în faţa mântu
irii supranaturale a lui Dumnezeu, 
în faţa faptului extraordinar că El 
ne mântuieşte prin harul Său suve
ran, dar uită că, acum, El aşteaptă 
să-I dăm ascultare. Trebuie să 
trăim în acest trup muritor ca fii şi 
fiice ale lui Dumnezeu; trebuie să 
iradiem viaţa care este ascunsă cu 
Hristos în Dumnezeu; şi putem 
face lucrul acesta, deoarece 
Domnul nostru cel înălţat are toată 
puterea.

Dacă trupul şi sângele nostru 
nu-I îngăduie Fiului lui Dumne
zeu să Se arate în noi, suntem, de 
fapt, nişte antihrişti; predicăm 
ceea ce viaţa noastră neagă, pro
clamăm un crez pe care viaţa 
noastră practică îl scuipă cu dispreţ.

A nega, prin viaţa noastră, 
faptul că Isus Hristos poate să facă 
ceea ce El pretinde că poate să facă 
reprezintă o blesfemie inconştientă.

Dacă suntem născuţi din nou, 
atunci suntem născuţi din viaţa lui 
Dumnezeu şi trebuie să avem grijă 
de ea prin faptul că ascultăm de 
viaţa Lui. Iar credincioşia Duhului 
Sfânt se vede prin felul în care ne 
cizelează, atingând orice punct în 
care nu ascultăm” (Oswald 
Chambers).

După cum Fiul a descoperit pe 
Tatăl, tot aşa, orice ucenic trebuie 
să-L descopere pe Fiul.

„Cum M-a trimis pe Mine 
Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” 
(Ioan 20,21).
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Să ne judecăm?
Procesele în contrast cu modul lui Dumnezeu de a rezolva conflictele

Brian Jones

P
rivind peste veacuri până în zilele noastre,
Domnul Isus a spus: „Şi, din pricina înmulţirii 
fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci”. 

„Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se 
vor urî unii pe alţii” (Mat. 24,12.10).
. Această atrofiere generală a iubirii şi susceptibilitatea 
la supărare stau în spatele tuturor celorlalte semne îngri
jorătoare ale deteriorării societăţii noastre. O expresie a 
acestei iubiri care scade este proliferarea proceselor 
dintre oameni. După ce de mici li se spune: „Să ai grijă 
de tine”, sute de mii de americani deschid, în fiecare an, 
procese împotriva adversarilor adevăraţi sau imaginari.

Alarmantă este măi ales creşterea proceselor lipsite de 
bunăvoinţă, dintre membrii bisericii, o tendinţă care 
seamănă conflicte şi dezbinare în familia lui Dumnezeu 
şi ştirbeşte mărturia ei în faţa lumii. Litigiile dintre 
membri pot duce, de asemenea, la separarea de biserică a 
unui număr crescut de persoane nemulţumite, care s-au 
simţit tratate nedrept de alţi membri şi care sunt convinse 
că biserica a apostaziat, pentru că se observă îndepărtarea 
de sfatul divin adresat credincioşilor, de a nu intenta 
proces unii împotriva altora.

în fiecare zi, ştirile arată faptul că procesele sunt 
costisitoare şi pline de tensiune. Dacă nu se simt adânc 
nedreptăţiţi şi lezaţi, rareori oamenii intră într-un proces. 
Dar, atunci când creştinii se dau în judecată unii pe alţii, 
metoda lui Dumnezeu de rezolvare a conflictelor este, de 
obicei, trecută cu vederea sau respinsă.

Neascultarea de sfatul divin în această privinţă nu este

______________^

ceva nou. Să ne gândim la biserica din Corint. între 
alte greşeli pentru care apostolul Pavel îi mustra pe 
credincioşii corinteni din primul secol, era şi aceea că 
aveau înclinaţia să deschidă acţiuni judiciare unii 
împotriva altora. Cu francheţea ce îl caracteriza,
Pavel a protestat: „Cum! Când vreunul dintre voi are 
vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece 
cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi? Nu ştiţi că sfinţii 
vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de 
voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de 
foarte mică însemnătate? Nu ştiţi că noi vom judeca 
pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? 
Deci, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii 
acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care 
Biserica nu-i bagă în seamă? Spre ruşinea voastră zic 
lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un 
singur om înţelept, care să fie în stare să judece între 
frate şi frate? Dar un frate se duce la judecată cu alt 
frate, şi încă înaintea necredincioşilor! Chiar faptul că 
aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-1 aveţi. 
Pentru ce nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De 
ce nu răbdaţi mai bine paguba?” (1 Cor. 6,1-7) 

Apostolul Pavel, scriind sub inspiraţia Duhului 
Sfânt, avea păreri foarte precise în această privinţă.
El chiar a mers până acolo, încât le-a spus creştinilor 
că este mai bine să îngăduie să fie nedreptăţiţi şi 
înşelaţi, fără nici o compensaţie, decât să intenteze 
proces unii împotriva altora. Ascultarea de sfatul 
acesta cere multă renunţare la sine şi iertare, pe care
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doar iubirea Domnului Hristos 
poate să le inspire.

Adventiştii de ziua a şaptea au şi 
sfaturile Spiritului Profetic cu privire 
la acest subiect. „Atunci când în 
biserică apar necazuri, n-ar trebui 
să cerem ajutorul avocaţilor care nu 
împărtăşesc convingerile noastre. 
Dumnezeu nu doreşte să facem 
cunoscute greutăţile din biserică 
celor care nu se tem de El. El nu 
vrea să depindem de ajutorul celor 
care nu ascultă de cerinţele Sale.
Cei care se încred în aceşti avocaţi 
arată că nu au credinţă în Dumne
zeu. Prin lipsa lor de credinţă, 
Domnul este foarte dezonorat, iar 
purtarea lor le face mult rău chiar 
lor. Apelând la cei necredincioşi 
pentru aplanarea neînţelegerilor din 
biserică, ei se muşcă şi se mănâncă 
unii pe alţii, ca să fie 'nimiciţi unii 
de alţii’ (Gal. 5,15).

Aceşti oameni dau la o parte 
sfatul lui Dumnezeu şi fac tocmai 
lucrurile pe care El le-a poruncit să 
nu le facă. Ei arată că şi-au ales lu
mea ca judecător, iar în cer, numele 
lor sunt înregistrate la un loc cu ale 
celor necredincioşi. Domnul Hristos 
este răstignit din nou şi făcut de 
ruşine în faţa oamenilor. Aceştia să 
ştie că Dumnezeu nu le ascultă 
rugăciunile. Ei insultă Numele Său 
cel sfânt şi El îi va lăsa să fie loviţi 
de Satana, până când îşi vor vedea 
nechibzuinţa şi îl vor căuta pe 
Domnul, mărturisindu-şi păcatul.

Lucrurile care privesc biserica 
trebuie ţinute în cadrul bisericii. 
Dacă se comite o nedreptate împo
triva unui creştin, el trebuie să o 
suporte cu răbdare; dacă este înşe
lat, să nu apeleze la curţile de justi
ţie. Mai bine să sufere pierderea şi 
nedreptatea. Dumnezeu va pedepsi 
pe acel membru nedemn al biseri
cii, care înşală pe fratele său ori 
cauza lui Dumnezeu; creştinul nu 
trebuie să se certe pentru drepturile 
lui. Dumnezeu va judeca pe cel ca
re încalcă aceste drepturi. 'Răzbu
narea este a Mea; Eu voi răsplăti, 
zice Domnul’ (Rom. 12,19). Se

------------------------------------ < 1

păstrează un raport al tuturor aces
tor lucruri şi Domnul spune că El 
va răzbuna. El va aduce fiecare fap
tă la judecată” (Ellen White, Manu
script Releases, voi. 5, pag. 410,411).

Scriptura ne îndeamnă continuu 
să lăsăm ca Domnul Isus să fie 
exemplul nostru în toate lucrurile, 
inclusiv în modul în care tratăm 
nedreptatea (vezi 1 Pet. 2,21). 
„Când era batjocorit, nu răspundea 
cu batjocuri; şi, când era chinuit, 
nu ameninţa, ci Se supunea dreptu
lui Judecător" (vers. 23). Acest 
verset biblic este bine cunoscut. 
Atunci, de ce mulţi credincioşi arată 
aşa de puţină maturitate şi răbdare 
când au de-a face cu conflicte, mai 
ales cu ceilalţi membri?

Douăzeci de ani de experienţă 
pastorală mă ajută să identific mai 
mulţi factori care pot să contribuie 
la aceasta:

• lipsa unei legături apropiate cu 
Domnul Hristos,

• slaba viaţă de rugăciune,
• insuficienta experienţă practi

că în Cuvântul lui Dumnezeu,
• preocuparea cu suferinţa şi cu 

umilinţa aduse de ofensele suferite.
Fără îndoială că ar putea fi cita

te şi alte motive înrudite cu acestea. 
Dar oricare dintre cele de mai sus, 
fie unul singur, fie mai multe, ar 
putea face ca adoptarea atitudinilor 
şi practicilor răzbunătoare ale lumii 
să fie uşoară, poate [chiar] inevitabilă.

Fiecare dintre noi este pus la în
cercare în această privinţă, în anu
mite momente din viaţa noastră creş
tină. Domnul Isus a spus că nici 
unul dintre noi nu poate să evite 
prilejurile de păcătuire şi purtarea 
urâtă din partea altora. Dar El a 
rostit un vai nu asupra victimelor, 
ci asupra celor prin care vin prile
jurile de păcătuire (vezi Luca 17,1.2).

Creştinii, în general, şi noi, ad
ventiştii, în particular, avem nevoie 
de o adâncă şi tot mai mare conver
tire, care să ne facă în stare să re
zolvăm conflictele aşa cum vrea 
Dumnezeu. De asemenea, trebuie 
să aducem o teologie clară a împă- 
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cării în prim planul experienţei 
bisericii noastre. Aceasta înseamnă 
mai mult decât punerea laolaltă a 
câtorva versete biblice ca să dove
dim că ar trebui să trăim în pace 
unii cu alţii. Este necesar să avem
0 înţelegere amplă, deplină, a meto
dei lui Dumnezeu de aplanare a 
neînţelegerilor. Principiile Scriptu
rii trebuie accentuate şi respectate 
în acelaşi fel în care trebuie să 
practicăm alte puncte de doctrină, 
cum ar fi zecimea, respectarea 
Sabatului şi reforma sănătăţii.

Prezentarea unui plan complet 
de tratare a conflictelor dintre 
membrii bisericii, care să urmă
rească mântuirea lor, depăşeşte ca
drul acestui articol, dar pot fi ofe
rite câteva principii fundamentale. 
Aceste principii se aplică în egală 
măsură posibililor reclamanţi şi 
pârâţi în procesele dintre cei 
credincioşi.

1. Mai presus de oricare alte 
considerente, căutaţi mai întâi slava 
lui Dumnezeu (vezi 1 Petru 4,11;
1 Cor. 10,31).

2. Reţineţi faptul că adevărata 
iubire (gr. agape) „este îndelung 
răbdătoare, este plină de bunăta
te ... nu pizmuieşte... nu caută 
folosul său“ (1 Cor. 13,4.5).

3. Cercetaţi-vă inima ca să 
vedeţi dacă nu cumva aţi ofensat pe 
cineva în mod inutil. Fiţi dispus să 
recunoaşteţi că este posibil ca dv. 
să fi provocat pe cineva să recurgă 
la măsuri juridice împotriva dv.

4. Examinaţi-vă motivele 
pentru care căutaţi dreptatea. Nu 
cumva cel mai important motiv 
este să evitaţi suferinţa şi pierderea, 
nedreptatea şi insulta, în loc să fie 
acela de a câştiga pe un frate sau pe 
o soră în Domnul Hristos? Nu 
cumva dorinţa de răzbunare 
colorează acţiunile dv.?

5. Urmaţi metoda şi spiritul 
Domnului Hristos de rezolvare a 
conflictelor. Nu vă consideraţi 
superiori şi nu rostiţi cuvinte de 
condamnare. Referiţi-vă la subiect 
în mod deschis, într-un spirit de

---------------------



iubire (vezi Mat. 18,15-17;
Gal. 6,1.2).

Dumnezeu intenţio
nează ca toţi cei care pri
mesc Evanghelia păcii să 
se angajeze, alături de 
Domnul Hristos, pentru o 
lucrare de împăcare (vezi
2 Cor. 5,19-21). Trebuie, 
atunci, să consimţim la 
nedreptăţile care se fac 
faţă de noi sau faţă de al
ţii? Nu, categoric nu. Dar 
înseamnă că trebuie să ne 
apropiem de cei vinovaţi 
într-un spirit care urmă
reşte mântuirea lor, tra
tând cu respect cele mai 
bune interese ale fiecăru
ia, fie „parte vătămată", 
fie „parte vinovată“. Scu- 
zarea sau ignorarea păca
tului nu contribuie la 
mântuire. Sub această 
complicitate tăcută, 
deseori fierb resentimente. Din 
acest motiv, Scriptura ne sfătuieşte: 
„Să nu urăşti pe fratele tău în inima 
ta; să mustri pe aproapele tău, dar 
să nu te încarci cu un păcat din pri
cina lui“ (Lev. 19,17, Ezech. 3,17- 
21; Luca 17,3.4; 2 Tim. 4,2). „Mai 
bine o mustrare pe faţă decât o 
prietenie ascunsă" (Prov. 27,5).

Atunci, cum trebuie să se poarte 
fiecare membru al bisericii sau bi
serica întreagă cu cei a căror purta
re nu este etică sau este chiar nele
gală? Cu siguranţă, paşii pe care i-a 
schiţat Isus în Matei 18,15-17 tre
buie să fie urmaţi cu atenţie.1 Este 
semnificativ faptul că Domnul Isus 
a dat sfatul acesta imediat după ce 
Şi-a anunţat misiunea de a-i căuta 
şi salva pe cei pierduţi. El Şi-a 
comparat bucuria în aducerea la 
îndeplinire a acestei misiuni cu bu
curia extraordinară a unui păstor 
care şi-a salvat oaia pierdută (vezi 
vers. 11-14). înţelegerea contextu
lui afirmaţiilor des repetate ale 
Domnului Isus, din Matei 18, ar 
trebui să ne inspire hotărârea de a 
aduce la îndeplinire orice lucrare

de corijare, urmărind pe deplin 
îndreptarea celor vinovaţi, într-un 
mod creştinesc.

Fiecare efort de a realiza solu
ţionarea conflictelor şi împăcarea 
trebuie să includă anumite elemen
te de bază:

• Definiţi în mod clar, pentru 
dv., motivul neînţelegerii.

• Pregătiţi-vă în rugăciune să 
vorbiţi cu cel despre care credeţi 
că s-a purtat greşit.

• Cu bunătate şi amabilitate, 
spuneţi-i celui vinovat care este 
poziţia dv.

• Ascultaţi răspunsul, cu atenţie 
şi respect.

• încercaţi să înţelegeţi punctul 
de vedere al celuilalt.

• Dacă în continuare credeţi că 
aveţi dreptate şi că persoana cea
laltă a greşit, dar nu puteţi ajunge 
la înţelegere, atunci rugaţi unul 
sau doi membri credincioşi, cu o 
gândire matură, să vă ajute să dis
cutaţi mai departe conflictul acesta 
cu persoana implicată.

In acest ultim stadiu de inter
venţie, nu întotdeauna se dovedeşte 
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faptul că persoana 
care îşi exprimă 
nemulţumirea are 
dreptate. în această 
etapă, este nevoie 
de mai mulţi sfătu
itori care să ajute la 
evaluarea motivelor 
de nemulţumire şi 
să stabilească dacă 
impasul se datorea
ză celui care acuză, 
celui acuzat sau ambi
lor. Este posibil să 
se descopere că mo
tivele de nemulţu
mire nu sunt înte
meiate; conflictul 
poate că porneşte 
de la o înţelegere 
greşită. Dezacordul 
poate fi o proble
mă de înţelegere, 
nu de principiu, şi 
să nu fie vorba de

o greşeală. Metoda de mediere 
enunţată de Domnul Isus este me
nită atât să-i protejeze pe cei nevi
novaţi, cât şi să-i tragă la răspunde
re pe cei vinovaţi, arătându-se 
dreptate şi compasiune faţă de toţi.

Ca un pas următor, Domnul 
Isus permite ca, dacă persoana 
acuzată a greşit, dar refuză să-şi 
recunoască greşeala, problema să 
fie adusă atunci în faţa corpului 
bisericii pentru a lua o hotărâre. 
Potrivit Manualului Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, pe 
baza capitolului 18 din Evanghelia 
după Matei, pasul acesta trebuie să 
fie făcut în două etape, începând cu 
comitetul bisericii, care este urmă
torul nivel de mediere. Dacă efor
turile comitetului se dovedesc za
darnice, atunci trebuie convocată 
oficial o adunare administrativă, 
pentru ca întreaga biserică ia o ho
tărâre. Cei împotriva cărora sunt 
aduse acuzaţii trebuie trataţi cu res
pect şi să li se dea toate ocaziile 
necesare pentru a se apăra.

Dacă biserica se călăuzeşte după 
Scriptură şi, potrivit judecăţii bise



ricii, persoana acuzată a greşit, 
atunci această persoană trebuie 
mustrată sau pusă sub disciplină, 
aşa cum arată Manualul bisericii, 
fie prin cenzură, fie prin exclude
re, în funcţie de gravitatea păca
tului. Dar niciodată aceste acţiuni 
nu trebuie aduse la îndeplinire în- 
tr-o atmosferă inchizitorială. Dacă 
biserica are scopul să stabilească 
adevărul şi pacea, cresc foarte 
mult şansele să se ajungă la rezol
varea conflictului şi la împăcare.

Domnul Isus a spus 

că nici unul dintre noi 

nu poate să evite pri
lejurile de păcătuire şi 
purtarea urâtă din par

tea altora. Dar El a 

rostit un vai nu asu

pra victimelor, ci asu

pra celor prin care vin 

prilejurile de păcătuire.

„Membrii bisericii, ca repre
zentanţi ai Domnului Hristos, să 
se unească în rugăciune şi, cu iu
bire, să stăruie ca persoana care a 
greşit să fie îndreptată. Duhul 
Sfânt va vorbi prin servii Săi, stă
ruind de cel rătăcit-să se întoarcă 
la Dumnezeu. Apostolul Pavel, 
vorbind prin inspiraţie, spune:
’Ca şi cum Dumnezeu ar îndemna 
prin noi, vă rugăm fierbinte, în 
Numele lui Hristos: Impăcaţi-vă 
cu Dumnezeu!’ (2 Cor. 5,20). Cel 
care respinge această invitaţie co
mună a rupt legătura care îl unea 
cu Domnul Hristos şi astfel s-a 
rupt de părtăşia cu biserica. De 
aici înainte, a spus Isus, el să fie 
pentru tine ca un păgân şi ca un 
vameş’. Dar fratele acela nu tre
buie privit ca şi cum nu ar mai 
avea drept la mila lui Dumnezeu. 
Să nu fie dispreţuit sau neglijat de

fraţii lui de mai înainte, ci să fie 
tratat cu duioşie şi compătimire, ca 
una dintre oile pierdute pe care 
Domnul Hristos încă le caută să le 
aducă în staulul Său” (Ellen White, 
Hristos, Lumina lumii, ed. 1997, 
pag. 362, 363).

Mai există o problemă care 
trebuie luată în considerare. Din 
toate părţile, ni se aduce aminte că 
trăim într-o epocă a litigiilor. Din 
punct de vedere laic, biserica este o 
asociaţie imensă, cu resurse 
financiare considerabile. Nu este de 
mirare că, uneori, Satana îi va 
îndemna pe cei nemulţumiţi să dea 
în judecată biserica sau una dintre 
instituţiile ei, pentru sume de bani 
colosale. Deşi biserica trebuie să 
trăiască într-o lume materială, 
mărturia ei hotărâtoare trebuie să 
fie de natură spirituală. Avem o sin
gură protecţie supremă împotriva 
acestor asalturi. Dumnezeu i-a des- 
coperit-o lui Moise în aceste cuvin
te: „Dar, dacă vei asculta glasul Lui 
[al Mântuitorului] şi dacă vei face 
tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăj
maşul vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul 
potrivnicilor tăi” (Exod. 23,22). Un 
exemplu mai clar despre aceasta îl 
constituie imposibilitatea lui Bala- 
am de a aduce un blestem asupra lui 
Israel, atunci când poporul trăia în 
ascultare de Dumnezeu. Dar, atunci 
când Israel a fost ademenit să se de
părteze de legile Sale, poporul a de
venit vulnerabil la atacul vrăjmaşului.

Credincioşia nu garantează în 
mod automat protecţia faţă de toate 
nedreptăţile făcute fie unei persoane, 
fie trupului Domnului Hristos. Dar 
atunci când suntem credincioşi prin
cipiilor biblice, Domnul va reduce 
forţa loviturilor vrăjmaşului şi în 
cele dîn urmă le va face fără putere 
(vezi Luca 10,19). Ca oameni cre
dincioşi, suntem chemaţi la ceva 
mai important decât doar să scăpăm 
de nedreptate: trebuie, de asemenea, 
să evităm să le facem rău altora. în 
scopul acesta, ca membri ai biseri
cii, bine facem dacă ne hotărâm ca, 
prin harul lui Dumnezeu, viaţa 

_________________^ _____________

noastră să fie pătrunsă de regula de 
aur: „Tot ce voiţi să vă facă vouă 
oamenii faceţi-le şi voi la fel; căci 
în aceasta este cuprinsă Legea şi 
Proorocii” (Mat. 7,12). Dacă nu
trim principiul acesta sub toate as
pectele, „dreptatea” va curge „ca o 
apă curgătoare, şi neprihănirea ca 
un pârâu care nu seacă niciodată” 
(Amos 5,24). Dacă sunt urmate 
principiile Bibliei şi ale Spiritului 
Profetic, atunci vor fi rare ocaziile 
ca membrii bisericii să se dea în ju 
decată unii pe alţii, să dea în jude
cată biserica lor sau pe membrii 
altor biserici. Prin părtăşia noastră 
la trupul Domnului Hristos, fiecare 
dintre noi este chemat la rolul de 
pacificator şi de mediator.

Prin părtăşia noastră 

la trupul Domnului 
Hristos, fiecare dintre 

noi este chemat la rolul 

de pacificator şi de 

mediator. Domnul Isus 

nu a spus: „Ferice de 

reclamanţii care au 

dreptate”, ci: „Ferice 

de cei împăciuitori, 
căci ei vor fi chemaţi 

fii ai lui Dumnezeu”.

în definitiv, Domnul Isus nu a 
spus: „Ferice de reclamanţii care au 
dreptate”, ci: „Ferice de cei 
împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi 
fii ai lui Dumnezeu” (Mat. 5,9).

1 în cazuri de abuz asupra copiilor sau 
de alte fapte periculoase, pedepsite de lege, 
din punct de vedere biblic este corect şi 
legea cere ca acestea să fie declarate în cel 
mai scurt timp autorităţilor cuvenite.

Brian Jones este pastorul bisericii 
adventiste din Berkely Springs, 

Virginia de Vest, S.U.A.
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Dintr-un alt unghi
M arla Anderson de vorbă cu Roy Adam s

Procesele dintre membrii bisericii pot deveni o 
problemă extrem de complexă în societatea de astăzi. 
Realitatea aceasta reiese, credem, din dialogul de mai 
jos, selectat dintr-un interviu cu judecătoarea Marla 
Anderson.

Adams: Ce credeţi despre procesele deschise la 
cererea unor adventişti împotriva altor adventişti?

Anderson: Depinde de motivul pentru care 
membrii bisericii merg la tribunal. O fac din 
răzbunare, din mânie? Sau încearcă în mod paşnic să 
rezolve o problemă pe care este prea costisitor să o 
ignore? Există, între membri, tot felul de dispute şi 
dezacorduri -  atât de importanţă majoră, cât şi de 
mică însemnătate -  care ar trebui să rămână în cadrul 
bisericii. Aceste lucruri n-ar trebui să fie expuse în 
faţa marelui public.

Dar există unele lucruri despre care eu cred că 
necesită o intervenţie, pur şi simplu din cauza 
amploarei lor. Să zicem, de exemplu, că doi membri 
sunt parteneri într-o afacere şi că afacerea este pe cale 
să se destrame. Ei pot să expună familiile lor şi pe toţi 
ceilalţi la obligaţia de a plăti mari impozite şi la multe 
alte neplăceri din partea guvernului (în funcţie de 
modul în care este organizată afacerea), dacă lucrurile 
nu sunt rezolvate aşa cum trebuie. Dacă ei nu pot să 
ajungă la o înţelegere asupra modului în care să 
dizolve sau să lichideze afacerea (şi, uneori, chiar 
dacă pot să ajungă la o înţelegere), ar putea fi înţelept 
să apeleze la justiţie ca să se asigure că problemele 
sunt rezolvate în mod cinstit şi pentru binele tuturor 
celor implicaţi.

Ce părere aveţi în legătură cu sfatul apostolului 
Pavel adresat creştinilor, de a nu se da în judecată 
unii pe alţii, ci mai bine să sufere paguba?

Uneori este mai bine să suferim paguba. Totuşi, 
este necesar să ne întrebăm care sunt implicaţiile 
legale şi personale, dacă problema rămâne 
nerezolvată. în zilele noastre, când se fac acorduri şi 
relaţii de afaceri de mare amploare -  care au de-a face 
cu proprietatea şi cu alte investiţii majore -  trebuie să 
hotărâm dacă este înţelept să supunem familia noastră 
şi pe alţii la ceea ce poate să însemne o pagubă

financiară considerabilă. Pot să fie implicate impozite. 
Sau un creditor poate să vină să pretindă casa ori pro
prietatea noastră.

Dacă este vorba doar de o sumă de bani pe care ne-o 
datorează cineva şi ştim că ne putem dispensa de ea 
fară ca aceasta să afecteze grav bunăstarea familiei 
noastre, acesta e un lucru. Dar, dacă avem o relaţie de 
afaceri complexă, în care sunt implicate impozite, 
datorii mari şi creditori, atunci este posibil să dorim 
ca aceste probleme să fie rezolvate aşa cum se cuvinte: 
prin justiţie. Să ţinem minte că nu este vorba doar de 
insistenţa asupra unei păreri sau de căutarea răzbună
rii, ci de protejarea noastră şi a familiei noastre de o 
pagubă importantă şi ireparabilă.

Cunoaşteţi bine sistemul de mediere din cadrul 
bisericii?

Nu aşa de bine. Dar cred că este un mijloc care 
trebuie încercat. Totdeauna este mai bine, dacă este 
posibil, ca membrii bisericii să ne ajute să rezolvăm o 
problemă înainte să apelăm la justiţie. Dar, dacă un 
membru este prea încăpăţânat, dacă nu este dispus să 
lucreze prin sistemul acesta, atunci singura metodă 
care mai rămâne ar putea fi apelarea la justiţie. Dacă 
situaţia nu poate fi remediată pe căi neoficiale, atunci 
ar putea fi necesar să facem un pas mai departe.

Ce părere aveţi despre cazurile care angajează 
biserica în sine? în ce fel de situaţii poate biserica 
să înainteze proces împotriva unui membru al ei?

Biserica trebuie să examineze foarte serios motivul 
pentru care înaintează proces. O face doar ca să insiste 
asupra unei păreri? Sau trebuie protejat un aspect 
important al instituţiei? Care este paguba pentru 
biserică, dacă nu se înaintează procesul, în comparaţie 
cu binele care se aşteaptă dacă se apelează la justiţie? 
Poate biserica să suporte pierderea şi să meargă mai 
departe? Sau problema este aşa de complicată, încât 
este necesar să se apeleze la tribunal ca să fie 
rezolvată? Cred că acestea sunt întrebările relevante.

Şi repet, trebuie ca permanent să se compare 
paguba cu binele care poate să rezulte.

Marla Anderson lucrează ca judecător la Monterey, California.

Roy Adams este redactor asociat la Adventist Review.
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Ce se cuprinde ^ ,
5 .  „ „  F .  ZLintr-un nume

Avocatul Walter Carson explică de ce 
numele Bisericii Adventiste trebuie să 

fie protejat.

Bill Knott

F
runtea i se încreţeşte în timp ce priveşte prin fe
reastra sălii de conferinţe la norii care se strâng pe 
cerul senin de deasupra statului Maryland, S.U.A. 

„Ori de câte ori conducerea bisericii ajunge la 
concluzia că trebuie să folosim sistemul juridic ca să 
apărăm bunul nume al bisericii, primim o mulţime de 
scrisori”, spune el vorbind rar. „Nu numai că, în 

'America, societatea în general manifestă neîncredere în 
sistemul juridic, dar adventiştii au şi mai multe motive 
să se ferească de procese.

Faptul că luăm în serios ceea ce spune Scriptura, 
mai ales în Matei 18 şi 1 Corinteni 6, înseamnă că 
întotdeauna vom avea rezerve faţă de folosirea 
sistemului juridic, chiar în situaţiile în care lucrurile 
sunt conturate în modul cel mai clar.”

Pentru Walter Carson, care lucrează ca avocat la 
Biroul Juridic al Conferinţei Generale, problemele care 
gravitează în jurul întrebuinţării juste şi a folosirii 
abuzive a numelui Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea 
sunt importante şi tulburătoare.

„Primim scrisori care ne anunţă că, prin faptul că 
am solicitat şi am primit protecţia legală pentru numele 
bisericii, am împlinit profeţiile din cartea Apocalipsa”, 
adaugă el. „Aceşti membri sinceri consideră că noi am 
cerut protecţia ’fiarei’ şi că am făcut un chip al ei. 
Pentru aceşti membri, încercarea de a ocroti bunul 
nume al bisericii, prin justiţie, de cei care vor să-l 
folosească în mod abuziv este încă o dovadă a modului 
în care biserica s-a corupt.”

Fratele Carson lucrează de 21 de ani la Biroul 
Juridic al Conferinţei Generale şi este specializat în 
probleme de protejare a numelui bisericii şi de drepturi

______________
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de proprietate intelectuală. împreună cu alte 
persoane dintre cei şase membri ai comitetului 
Biroului Juridic, el a fost implicat în mai multe 
cazuri de importanţă crucială, care au limitat şansa 
ca grupări disidente să-şi însuşească numele bisericii, 
de care s-au despărţit, şi să se descrie ca fiind 
„adventiste de ziua a şaptea”. O hotărâre din 1996 a 
Comisiei de Justiţie şi de Apel a S.U.A. pentru 
Nume de Instituţii, din cadrul Departamentului
S.U.A. pentru Patentă şi Nume de Instituţii, a 
confirmat faptul că biserica este înregistrată sub 
numele „Adventistă de Ziua a Şaptea” şi, de 
asemenea, că bisericii i se permite să folosească în 
mod exclusiv denumirea de ,,adventist(ă)”.

Punctul de vedere comun al colegilor mei, al 
meu, precum şi al conducerii bisericii este că aceste 
lucruri ţin de rolul de administratori la care ne 
cheamă Dumnezeu”, spune fratele Carson. „Când 
adventiştii care serbau Sabatul şi-au luat numele 
’adventişti de ziua a şaptea’ ca nume oficial, au 
existat o mulţime de implicaţii pentru viitor. Unele 
dintre ele erau înţelese de cei care au votat această 
hotărâre.

Până atunci, doar persoane particulare avuseseră 
drept de proprietate: începând din 1863, dreptul 
acesta putea să-l aibă o societate [economică] ce avea 
statut juridic şi care funcţiona ca un braţ al bisericii. 
Fără o organizaţie oficială sau fără un corp de 
pastori acreditaţi în mod oficial, predicatori neloiali 
sau care lucrau în mod independent puteau să se 
recomande ca fiind adventişti în sensul deplin al 
cuvântului.
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Cu aceste două dificultăţi ne 
confruntăm şi astăzi, aşa cum vor 
arăta unele dintre procesele în care 
suntem implicaţi”, adaugă el.
„Poate o grupare disidentă sau un 
pastor disident să folosească în mod 
legitim denumirea de 'adventist de 
ziua a şaptea’ ca să descrie o 
activitate sau o organizaţie, când 
aceste persoane s-au retras ele 
singure din comuniunea mondială 
a bisericii care poartă acest nume? 
Credem că nu.”

în prezent este pe rol, la 
Tribunalul de District New York al 
Statelor Unite, un caz în care este 
implicată o grupare neafiliată la 
nici o biserică, formată din persoa
ne care s-au separat singure de 
biserica adventistă de ziua a şaptea 
Immanuel, din Brooklyn. Luând 
numele „Emmanuel Seventh-day 
Adventist Church” (Biserica adven
tistă de ziua a şaptea Emanuel”), 
gruparea a înaintat, totodată, acţi
une în justiţie ca să pretindă zeci
mea şi darurile ce aparţin bisericii 
adventiste locale, care a fost înfiin
ţată şi organizată în cadrul Confe
rinţei Greater New York. Conducă
torii conferinţei răspund acestui 
proces civil la un tribunal statal, în 
timp ce Conferinţa Generală a 
înaintat, la curtea federală, proces 
cu privire la încălcarea prevederilor 
de folosire a numelui.

Unii adventişti ar putea să 
creadă că am face bine dacă am 
ignora aceste abuzuri”, afirmă 
fratele Carson. „Ei se mulţumesc să 
spună: ’Lăsaţi-L pe Dumnezeu să 
rezolve problemele’. Dar există o 
valoare morală -  şi chiar una mone
tară -  legată de numele bisericii, 
aşa cum arată procesele de felul 
acesta. Un nume poate să nu fie 
palpabil, dar el are o valoare dis
tinctă pe piaţa ideilor. Publicitatea 
dăunătoare care a însoţit tragedia de 
la Waco, acum câţiva ani, în care în 
mod incorect s-au făcut legături 
între gruparea lui David Koresh şi 
Biserica Adventistă de Ziua a. 
Şaptea, a creat multă confuzie în

mintea oamenilor.
Un nume, mai ales numele unei 

colectivităţi religioase, identifică 
această colectivitate şi sistemul ei 
de valori ca fiind distincte de toate 
celelalte. Cei care vor să-şi însu
şească numele acesta pentru că el ar 
putea să genereze bunăvoinţă acţi
onează într-un mod care nu este 
nici etic şi nici legal. Ei creează 
confuzie în rândul oamenilor, în 
mijloacele de informare şi, uneori, 
chiar între membrii noştri.”

Fratele Carson nu-şi poate re
ţine un zâmbet, atunci când e vor
ba despre atitudinile contradictorii 
pe care le au unii adventişti faţă de 
implicarea bisericii lor în procese.

„Când biserica înaintează un 
proces ca să apere drepturile unui 
angajat adventist împotriva căruia 
se face o discriminare sau care este 
concediat pentru că serbează Saba
tul, aproape că nu primim decât

Scopul nostru este să 

rezolvăm toate neînţe
legerile la nivelul cel 

mai scăzut posibil.

aplauze. De asemenea, când Biroul 
Juridic al Conferinţei Generale 
deschide proces în cazuri care 
afectează drepturile constituţionale 
ale adventiştilor şi ale celor care 
aderă la alte religii, cei mai mulţi, 
dacă nu toţi adventiştii, percep 
aceasta ca pe o activitate legitimă.

Dar protejarea bunului nume al 
bisericii, prin proces, îi tulbură pe 
mulţi adventişti”, spune el, arătând 
că, în fiecare an, apar, în medie, 
cam 10 situaţii care cer un răspuns 
din partea acestui departament. 
„Prima noastră reacţie este să în
cercăm o apropiere frăţească de cei 
care nu mai acţionează frăţeşte. Noi 
îi rugăm să înceteze să folosească 
un nume pe care ei nu-1 mai poartă 
ca rezultat al alegerii lor. De cele 
mai multe ori, singurul răspuns pe 

_______________ ^ ______________

care îl primim la rugămintea noas
tră este acesta: ’Vom face aşa cum 
vrem noi’.

Atât Matei 18, cât şi 1 Corin- 
teni 6 se ocupă de influenţa nega
tivă a proceselor duşmănoase din
tre fraţi”, spune fratele Carson 
(pentru o discuţie mai amplă a 
acestui subiect, vezi articolul „Să 
ne judecăm?”, de la pagina 9). „Dar 
ambele pasaje vorbesc şi despre un 
timp în care fratele disident nu mai 
acţionează ca un frate care recu
noaşte autoritatea bisericii de a 
rezolva problemele şi candidează 
pentru un altfel de răspuns din 
partea bisericii.

Aceste hotărâri sunt luate cu 
precauţie şi, aş vrea să adaug, cu 
rugăciune, cu sfatul unanim al 
conducerii Conferinţei Generale. 
Scopul nostru este în armonie cu 
sfatul Bibliei de a rezolva toate 
neînţelegerile la nivelul cel mai 
scăzut posibil şi astfel să menţinem 
ocazia pentru îmbunătăţirea 
relaţiilor în viitor.”

Fratele Carson crede că, în 
lunile următoare, vor avea loc mai 
multe procese în care va fi implicat 
numele bisericii. „Explozia de 
informaţii şi de afaceri reprezen
tată de creşterea reţelei Internet va 
aduce în prim plan multe probleme 
complicate”, spune el. „încă nu 
înţelegem clar modul în care legile 
ce apără folosirea numelui bisericii 
se vor aplica la mijloacele electro
nice sau la diferitele website-uri 
care se prezintă ca fiind adventiste. 
Scopul nostru este să aplicăm cu 
credincioşie principiile lucrării 
noastre, aşa încât denumirea de 
’adventist(ă) de ziua a şaptea’ să 
aibă, în continuare, o semnificaţie 
clară, lipsită de ambiguitate în faţa 
publicului şi în mintea tuturor 
celor care îndrăgesc această 
biserică.”

Bill Knott este redactor adjunct al 
revistei Adventist Review.
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Dacă aduceţi multă roadă, prin 
aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; 
si voi veti fi astfel ucenicii Mei.
9 9

Ioan. 15,8
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Ellen White

V
ă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; 
cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii 
pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sun
teţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru al

ţii” (Ioan 13,34.35). Acestea nu sunt cuvintele unui om, 
ci sunt cuvintele Răscumpărătorului nostru; şi cât de 
important este să împlinim porunca pe care El ne-o dă!

Nu există nimic care să poată slăbi influenţa biseri
cii aşa cum o poate face lipsa iubirii. Domnul Hristos 
spune: „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lu
pilor. Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca po
rumbeii” (Mat. 10,16). Dacă trebuie să întâmpinăm îm
potrivire din partea vrăjmaşilor noştri, care sunt repre
zentaţi ca lupi, să fim atenţi să nu manifestăm acelaşi 
spirit între noi. Vrăjmaşul ştie bine că, dacă nu avem 
dragoste unii pentru alţii, el poate să-şi atingă scopul, 
să rănească şi să slăbească biserica, producând neînţele
geri între fraţi. El îi poate conduce la bănuieli rele, la 
vorbire de rău, la acuzaţii, la condamnare şi la ură unii 
faţă de alţii. în acest fel, cauza lui Dumnezeu este 
dezonorată, Numele Domnului Hristos este batjocorit şi

Nu există nici un mijloc mai sigur de a ne slăbi 
singuri în lucrurile spirituale decât a fi invidioşi, sus- 
picioşi unii faţă de alţii, a fi plini de critică şi de pre
supuneri rele. „înţelepciunea aceasta nu vine de sus, 
ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo 
unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot 
felul de fapte rele. înţelepciunea care vine de sus es
te, întâi, curată, apoi, paşnică, blândă, uşor de îndu
plecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părti
nire, nefăţamică. Şi roada neprihănirii este semănată 
în pace pentru cei ce fac pace” (Iacov 3,15-18).

Dumnezeu doreşte ca fiecare dintre noi să vină în 
acea poziţie în care El să-Şi poată reversa iubirea 
asupra noastră. El a acordat o mare valoare omului şi 
ne-a răscumpărat prin jertfa singurului Său Fiu, iar 
noi trebuie să vedem în semenul nostru pe cel care a 
fost răscumpărat cu sângele Domnului Hristos. Dacă 
avem această dragoste unii faţă de alţii, vom creşte în 
iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de adevăr. Ne doare 
inima când vedem cât de puţină iubire este cultivată 
în mijlocul nostru. Dragostea este o plantă de origine

se face un rău nespus sufletelor oamenilor.
Cât de atenţi ar trebui să fim ca acţiunile şi cuvintele 

noastre să fie toate în armonie cu adevărul sacru pe care 
Dumnezeu ni l-a încredinţat! Oamenii din lume ne 
privesc să vadă ce face credinţa noastră pentru 
caracterul nostru şi pentru viaţa noastră. Ei se uită să 
vadă dacă ea are un efect sfinţitor asupra inimii noastre, 
dacă suntem schimbaţi să ajungem asemenea Domnului 
Hristos. Ei sunt gata să descopere fiecare defect în viaţa 
noastră, fiecare inconsecvenţă în acţiunile noastre. Să nu 
le dăm ocazie să ne batjocorească credinţa.

Nu împotrivirea din partea lumii ne va pune în cel 
mai mare pericol; răul nutrit chiar în mijlocul nostru 
este cel care ne provoacă dezastrul cel mai dureros.
Viaţa neconsacrată a mărturisitorilor de formă [ai 
religiei] este cea care întârzie lucrarea adevărului şi 
aduce întuneric asupra bisericii lui Dumnezeu.
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cerească şi, dacă vrem ca ea să înflorească în inima 
noastră, trebuie să o cultivăm zilnic. Blândeţea, ama
bilitatea, îndelunga răbdare, a nu ne mânia, a acoperi 
totul, a suferi totul -  acestea sunt roadele aflate pe 
preţiosul pom al iubirii (vezi 1 Cor. 13,4-7).

Când sunteţi alături unii de alţii, fiţi prevăzători 
în vorbire. Conversaţiile voastre să fie de aşa natură, 
încât să nu trebuiască să vă căiţi. „Să nu întristaţi pe 
Duhul Sfanţ al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pece
tluiţi pentru ziua răscumpărării” (Efes. 4,30). „Omul 
bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii 
lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea 
a inimii lui” (Mat. 12,35). Dacă iubirea pentru ade
văr este în inima voastră, veţi vorbi despre adevăr. 
Veţi vorbi despre fericita nădejde pe care o aveţi în 
Domnul Isus. Dacă aveţi iubire în inimă, veţi căuta 
să-l întăriţi şi să-l zidiţi sufleteşte pe fratele vostru,
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în credinţa voastră prea sfântă. Dacă 
se rosteşte un cuvânt dăunător pen
tru caracterul prietenului sau frate
lui vostru, nu încurajaţi această vor
bire de rău. Ea este lucrarea vrăj
maşului. In mod politicos, amin- 
tiţi-i vorbitorului că Cuvântul lui 
Dumnezeu interzice conversaţiile 
de felul acesta.

Nu există nici un mij
loc mai sigur de a ne 

slăbi singuri în lucruri

le spirituale decât a fi 
invidioşi, suspicioşi 

unii fată de alţii, a fi 
plini de critică şi de 

presupuneri rele.

Trebuie să golim inima de tot ce 
întinează templul sufletului, ca 
Domnul Hristos să poată locui în 
el. Răscumpărătorul nostru ne-a 
spus cum putem să-L descoperim 
lumii. Dacă nutrim Spiritul Său, 
dacă manifestăm dragostea Lui 
faţă de alţii, dacă ne apărăm inte
resele unii altora, dacă suntem 
amabili, răbdători, îngăduitori, lu
mea va avea o dovadă, prin roade
le pe care le dăm, că suntem copiii 
lui Dumnezeu. Unitatea din biseri
că este cea care ne face în stare să 
exercităm o influenţă conştientă 
asupra necredincioşilor şi asupra 
celor lumeşti...

Dumnezeu nu vrea să ne aşezăm 
pe scaunul de judecată şi să ne ju 
decăm unii pe alţii. Dar cât de ade
sea se face aceasta! O, cât de atenţi 
ar trebui să fim să nu judecăm pe 
fratele nostru! Ni se spune cât se 
poate de sigur că, aşa cum îi jude
căm pe alţii, aşa vom fi judecaţi şi 
noi; că ni se va măsura cu aceeaşi 
măsură cu care noi măsurăm alto
ra. Domnul Hristos a declarat: „Vă 
spun că, în ziua judecăţii, oamenii 
vor da socoteală de orice cuvânt ne

folositor, pe care-1 vor fi rostit.
Căci din cuvintele tale vei fi scos 
fără vină şi din cuvintele tale vei fi 
osândit” (Mat. 12,36.37). Având în 
vedere aceasta, cuvintele noastre să 
fie de un aşa caracter, încât ele să 
primească aprobarea lui Dumne
zeu. Când vedem greşeli în alţii, să 
ne aducem aminte că noi avem gre
şeli poate mai grave, în faţa lui 
Dumnezeu, decât greşeala pe care o 
condamnăm în fratele nostru. în loc 
să arătăm altora defectele lui, să îl 
rugăm pe Dumnezeu să-l binecuvân
teze şi să-l ajute să-şi învingă gre
şeala. Domnul Hristos va aproba 
acest spirit şi această acţiune şi vă va 
deschide calea să rostiţi un cuvânt 
de înţelepciune care îi va da putere 
şi îl va ajuta pe cel slab în credinţă.

Lucrarea de a ne zidi sufleteşte 
unii pe alţii în credinţa prea sfântă 
este o lucrare binecuvântată; dar 
lucrarea de a dărâma este o lucrare 
plină de amărăciune şi de durere. 
Domnul Hristos Se identifică cu 
copiii Săi care suferă; pentru că El 
spune: „Ori de câte ori aţi făcut 
aceste lucruri unuia dintre aceşti 
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie 
Mi le-aţi făcut” (Mat. 25,40). Dacă 
toţi ar împlini porunca dată de 
Domnul Hristos, ce iubire şi ce 
unitate ar exista între cei care îl 
urmează!

Fiecare inimă are durerile şi 
dezamăgirile ei şi trebuie să căutăm 
să ne uşurăm poverile unii altora, 
prin manifestarea iubirii Domnului 
Hristos faţă de cei din jurul nostru. 
Dacă discuţiile noastre s-ar ocupa 
de cer şi de lucrurile cereşti, 
vorbirea de rău ar înceta curând să 
aibă vreo atracţie pentru noi.
Atunci nu am pune piciorul pe 
terenul primejdios al vrăjmaşului.
Nu am intra în ispită, nici nu am 
cădea sub puterea celui rău.

în loc să găsim greşeli la alţii, 
să fim critici cu noi înşine. Fiecare 
să ne întrebăm: Este inima mea aşa 
cum trebuie în faţa lui Dumnezeu? 
îl va slăvi această purtare pe Tatăl 
meu care este în cer? Dacă aţi 

_______________^ _______________

nutrit un spirit greşit, el să fie alun
gat din suflet. Aveţi datoria să era
dicaţi din inima voastră tot ce este 
de natură să întineze; fiecare rădăci
nă de amărăciune să fie smulsă, ca 
să nu fie contaminaţi şi alţii de in
fluenţa ei vătămătoare. Nu lăsaţi 
nici o plantă otrăvitoare să rămână 
în solul inimii voastre. Dezrădăci- 
naţi-o chiar acum şi sădiţi în locul 
ei planta iubirii. Domnul Isus să fie 
păstrat cu sfinţenie în suflet.

Domnul Hristos este exemplul 
nostru. El mergea din loc în loc, fă
când bine. El trăia ca să-i binecu
vânteze pe alţii. Iubirea înfrumuseţa 
şi înnobila toate acţiunile Sale şi no
uă ni se porunceşte să călcăm pe ur
mele Lui. Să ne aducem minte că 
Dumnezeu a trimis pe singurul Lui 
Fiu în această lume a durerii, ca să 
„ne răscumpere din orice fărădelege 
şi să-Şi curăţească un norod [un po
por deosebit, după trad. engl. KJV]

Dragostea este o plantă 

de origine cerească şi, 

dacă vrem ca ea să 

înflorească în inima 

noastră, trebuie să o 

cultivăm zilnic.

care să fie al Lui, plin de râvnă 
pentru fapte bune” (Tit 2,14). Să 
căutăm să aducem la îndeplinire 
porunca lui Dumnezeu şi să împli
nim Legea Lui. „Dragostea este îm
plinirea Legii” (Rom. 13,10), şi Cel 
care a murit ca noi să putem trăi 
ne dă această poruncă, să ne iubim 
unii pe alţii aşa cum ne-a iubit El; 
şi lumea va cunoaşte că suntem 
ucenicii Lui, dacă vom avea această 
dragoste unii pentru alţii.

Acest articol a apărut pentru 
prima dată în Advent Review 
and Sabbath Herald din 
5 iunie 1888.
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Unica strategie posibilă - 3
Nicuşor Ghiţescu 
/V

I
n articolul anterior am precizat faptul că, pentru a 
folosi unica strategie posibilă ca să vestim lumii în
tregi mesajul Evangheliei veşnice din Apocalipsa 14, 
6-12, este absolut necesară o pocăinţă sinceră, tot mai pro

fundă şi totodată zilnică (Apoc. 3,19). Această pocăin
ţă este un imperativ urgent, îndeosebi pentru aceia ca
re avem părerea (amăgitoare) că suntem pocăiţi. Numai 
Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta să ne pocăim cu 
adevărat prin lucrarea Sa zilnică asupra minţii noastre 
(gr. metanoia), dobândind o optică nouă, sănătoasă, şi 
o inimă străpunsă pentru păcatele noastre pe care le-am 
subestimat, ca fiind fară însemnătate (1 Cor. 7,9; Fapte 2,37).

Voi încerca să punctez, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
următoarele condiţii care trebuie să urmeze pocăinţei 
zilnice:

1. Experienţa zilnică a „naşterii de su s” (Ioan 3,3).
Domnul Isus a folosit o metaforă pentru a ilustra 

felul în care lucrează Dumnezeu (Ioan 3,3.5.7). 
Lucrarea Sa mântuitoare pentru noi include lucrarea 
Sa transformatoare în noi şi ea este în întregime 
lucrarea Duhului Sfânt. „Când Duhul lui Dumnezeu ia 
inima în stăpânire, El ne transformă viaţa. Gândurile 
păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite; 
iubirea, umilinţa şi pacea iau locul mâniei, invidiei şi 
certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar faţa va 
oglindi lumina cerească. Nimeni nu vede mâna care 
ridică povara, nimeni nu vede lumina care se coboară 
de sus; dar binecuvântarea vine atunci când sufletul se 
predă prin credinţă lui Dumnezeu. Apoi acea putere 
pe care nici un ochi omenesc nu o poate vedea creează 
o făptură nouă după chipul lui Dumnezeu” (1 Petru 
1,22.23; Hristos, Lumina lumii, pag. 157,158).

„Nimeni nu este un creştin viu dacă nu are o expe
rienţă zilnică cu Dumnezeu şi dacă nu practică zilnic 
lepădarea de sine, purtând cu voioşie crucea şi urmân- 
du-L pe Hristos (Luca 9,23). Fiecare creştin viu va pro
gresa zilnic în viaţa cea nouă. în timp ce avansează că
tre desăvârşire, el trece zilnic prin experienţa convertirii, 
şi aceasta nu se va încheia până când nu va ajunge la de
săvârşirea caracterului creştin, la o pregătire deplină pen
tru atingerea finală a nemuririi” (Mărturii, voi. 2, pag. 205).

Deoarece Dumnezeu ne pune la dispoziţie o putere 
enormă prin lucrarea Duhului Sfânt, El aşteaptă să 
primim această putere prin credinţă, pentru a birui 
orice tendinţă rea moştenită sau dobândită, orice ispită 
şi orice păcat, devenind astfel oameni duhovniceşti 
(Rom. 8,4.9.12.13; 1 Ioan 5,4.18). Acest lucru nu este

greu pentru credincioşii născuţi din nou cu adevărat 
(născuţi de sus), căci ei primesc zilnic, în mod constant, 
din puterea infinită a Duhului Sfânt (1 Ioan 5,3).

„Am văzut că nici unul nu va putea primi ’reînsufleţi- 
rea’ dacă nu a dobândit biruinţa asupra oricărui păcat, 
asupra mândriei, asupra egoismului, asupra iubirii de 
cele lumeşti şi asupra oricărui cuvânt rău şi oricărei fapte 
rele. De aceea, trebuie să ne apropiem tot mai mult de 
Domnul şi să căutăm în mod serios pregătirea necesară 
pentru a ne face în stare să stăm în luptă în ziua Domnu
lui. Toţi să-şi aducă aminte că Dumnezeu este sfânt şi că 
numai fiinţe sfinte pot sta înaintea feţei Sale ” {Experienţe 
şi viziuni, pag. 72, 73). Lupta despre care se aminteşte în 
acest citat este lupta spirituală finală dintre adevăr şi 
rătăcire, dintre Hristos şi Satana.

„Am văzut că mulţi neglijează pregătirea atât de nece
sară şi privesc spre timpul ’reînsufleţirii’ şi spre ’ploaia 
târzie’, ca acestea să-i facă în stare să stea în ziua Domnu
lui şi să trăiască înaintea Sa. O, cât de mulţi am văzut în 
ziua strâmtorării fără nici un adăpost! Ei neglijează pre
gătirea necesară; de aceea nu au putut primi ’reînsufleţi- 
rea’” {Experienţe şi viziuni, pag. 72). Devoţiunea zilnică 
nu poate fi înlocuită cu nimic.

2. Duhul Sfânt conferă sfinţenie prezentă (Evrei 12,14). 
„Adevărata sfinţire este lucrarea unei vieţi întregi, adică 
ea este un proces de creştere spirituală neîntreruptă (1 Tes. 
5,23). Darul sfinţeniei este mijlocul prin care gândurile, 
cuvintele şi faptele noastre sunt făcute acceptabile înain
tea lui Dumnezeu (2 Tes. 2,13). Sfinţirea este o stare de 
sfinţenie în interior şi în exterior, fiind sfinţi şi fără re
zerve ai Domnului, nu ca formă, ci în adevăr” (Our High 
Calling, pag. 214).

Sfinţenia interioară. Trebuie să avem zilnic gânduri şi 
simţăminte sfinte (Ier. 5,21-24). Această sfinţenie interi
oară se va exterioriza printr-o ţinută sfântă şi printr-o îm
brăcăminte sfântă, o vorbire sfântă şi o adevărată sfinţire 
a zilei Domnului, după cum suntem sfătuiţi în următorul 
citat:

„Mult mai multă sfinţenie este legată de Sabat decât îi 
este dată de mulţi dintre cei care se prezintă ca păzitori ai 
Sabatului. Domnul a fost dezonorat de către aceia care nu 
au respectat Sabatul potrivit poruncii, nici în litera şi nici 
în spiritul ei. El ne cheamă la o reformă în respectarea 
Sabatului” {Mărturii, voi. 6, pag. 354).

„Dacă dorim binecuvântarea celui ascultător, trebuie 
să respectăm Sabatul într-un mod mult mai strict” {ibid., 
pag. 361). Este foarte necesar să recitim adesea acest ca-
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pitol în întregime (ibid., pag. 351- 
368), precum şi capitolul următor 
(ibid., pag. 369-380). Vom redes
coperi adevăruri de însemnătate 
vitală pentru prezent, în ce priveş
te atât viaţa de familie, cât şi cea 
de comunitate.

„Mi s-a arătat că reforma sănă
tăţii constituie o parte a întreitei so
lii îngereşti... şi că noi ca popor tre
buie să avansăm în această mare lu
crare. Pastorii şi membrii trebuie să 
lucreze în armonie deplină. Poporal 
lui Dumnezeu nu este pregătit pen
tru marea strigare a celui de-al trei
lea înger” (Mărturii, voi. 1, pag. 500).

Fiecare dintre noi este testat
„Dumnezeu îşi conduce copiii 

pas cu pas. El îi aduce în diferite 
situaţii rânduite de El pentru a se 
da pe faţă ceea ce este în inim ă... 
îngerul a spus: 'Dumnezeu îşi face 
continuu lucrarea pentru a pune la 
încercare şi a proba pe fiecare din 
poporul Său’. Unii sunt gata să pri
mească un punct din adevăr, dar, 
când Dumnezeu îi aduce în alt 
punct al testării, ei se dau înapoi şi 
se retrag, pentru că aceasta îi aduce 
în luptă directă cu un idol îndră
git... Fiecare, în mod personal, va 
fi pus la probă şi încercat o perioa
dă de timp, pentru a se vedea dacă 
îşi va sacrifica idolii şi dacă va da 
atenţie sfatului Martorului Credin
cios. Dacă unii nu vor fi curăţiţi 
prin ascultarea de tot adevărul şi 
nu-şi vor birui egoismul, mândria 
şi pasiunile rele, îngerii lui Dum
nezeu vor avea următoarea sarcină: 
’Lăsaţi-i în pace, căci ei sunt ata
şaţi de idolii lor’ şi vor trece mai 
departe ca să-şi facă lucrarea, lă- 
sându-i pe aceştia cu trăsăturile lor 
păcătoase neîndreptate în stăpâni
rea îngerilor răi. Aceia care cresc 
spiritual încontinuu, făcând faţă cu 
succes fiecărui test, şi biraiesc ori
cât ar fi preţul, au dat atenţie sfatu
lui Martorului Credincios; aceştia 
vor primi Ploaia târzie’ şi astfel vor 
fi pregătiţi pentru a fi luaţi la cer” 
(Mărturii, voi. 1, pag. 200, 201).

Să avem mare grijă cu privire la 
idolii din zilele noastre, care reprezin
tă o mare primejdie pentru biserica

Domnului, împiedicându-ne să fim 
folosiţi de Dumnezeu pentru unica 
strategie posibilă (1 Ioan 5,21; 
Mărturii, voi. 1, pag. 80).

3. Rugăciuni stăruitoare perso
nale, în familie, în comunităţi şi în 
special în grupele mici. „Noi putem 
să avem deja o măsură din Duhul 
lui Dumnezeu, dar, prin rugăciune 
şi prin credinţă, trebuie să căutăm 
continuu să obţinem tot mai multă 
putere de la Duhul Sfânt. Niciodată 
nu trebuie să încetăm eforturile. 
Dacă nu înaintăm, dacă nu luăm 
atitudinea care să permită primirea 
atât a ploii timpurii, cât şi a ploii 
târzii, ne vom pierde sufletele şi 
răspunderea va fi numai a noastră.” 
(Testimonies to Ministers, pag. 508).

Deşi ploaia timpurie a fost re
vărsată încă de la Cincizecime, ea 
nu este de nici un folos pentru mine, 
dacă eu şi fiecare membru al bise
ricii nu vom primi zilnic un proas
păt botez cu Duhul Sfânt, pentru a 
fi pregătiţi în vederea unicei strate
gii posibile.

Am primit eu, familia mea şi co
munitatea mea Duhul Sfânt revăr
sat de la Cincizecime? Sunt eu pre
gătit pentru ploaia târzie? Este aces
ta subiectul principal al discuţiilor 
şi al rugăciunilor mele zilnice şi în 
grupele mici de rugăciune? Cu
noaşteţi ceva mai de actualitate de
cât acest adevăr prezent? Sunt in
teresaţi şi implicaţi şi tinerii noştri, 
în mod cu totul special, în vederea 
pregătirii spirituale pentru seceriş? 
Vibrează inimile noastre la chemă
rile tot mai arzătoare ale Duhului 
Sfanţ? Ne-am gândit ce ar însemna 
să fim părăsiţi de El? Este cutre
murător acest gând! Poate exista 
ceva mai îngrozitor?...

„Mi-a fost arătat că spiritul lu
mii molipseşte foarte repede bise
rica. Voi urmaţi acelaşi drum pe 
care a mers vechiul Israel...” 
(Mărturii, voi. 1, pag. 81).

„Când Dumnezeu va aduce la în
deplinire, pe pământ, lucrarea străină 
de caracterul Său, când corabia nu va 
mai fi purtată de mâini sfinte, neno
rocirea va veni asupra poporului... 
Adesea plâng şi acum ochii mei au 
orbit de lacrimi care cad pe hârtii 

_____________
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în timp ce scriu” (ibid., pag. 82).
„Unica noastră siguranţă este 

aceea de a sta şi a rămâne un popor 
deosebit, care îi aparţine lui Dum
nezeu. Nu trebuie să cedăm nici un 
pas obiceiurilor şi modei acestui 
veac degenerat. Nu trebuie să 
facem nici un fel de compromis cu 
practicile corupte şi idolatre ale 
lumii” (ibid., pag. 83).

„Când poporul lui Dumnezeu va 
fi pregătit pentru ploaia târzie, atunci 
lucrarea lui Dumnezeu se va termi
na în timp foarte scurt. Trebuie să 
fim clipă de clipă sub controlul 
Duhului Sfânt” (P.P., pag. 421, orig.).

„în timpul în care primejdia şi 
criza bisericii vor fi mai mari decât 
oricând, mica grapă care stă în lu
mină va geme şi va suspina pentru 
nelegiuirile care au loc în ţară. Dar 
în mod special rugăciunile lor se vor 
înălţa în favoarea bisericii, pentru 
că membrii ei se comportă la fel ca 
lumea. Rugăciunile stăruitoare şi 
calde ale celor puţini, dar credin
cioşi, nu vor fi în zadar...” (Mărturii, 
voi. 5, pag. 219, 220).

Misiunea deosebit de valo
roasa a tinerilor consacraţi

Nu pot încheia fară să nu spun 
câteva cuvinte pentru tinerii credin
cioşi ai bisericii, care au foarte 
mare valoare în ochii lui Dumnezeu. 
El are un plan special pentru ei, ca 
să-i folosească în unica strategie 
posibilă (Ioel 2,28). Tinereţea este 
vârsta entuziasmului, dar şi a marii 
performanţe în toate domeniile de 
activitate omenească şi, mai ales, în 
pregătirea spirituală şi intelectuală 
pentru bătălia finală dintre adevăr 
şi rătăcire, la care vor asista toate 
fiinţele inteligente din Univers.

Am iubit şi iubesc tineretul bise
ricii Domnului şi mi-a plăcut întot
deauna să-l entuziasmez să urce ne
încetat pe culmile însorite ale idea
lului, ca să fie o binecuvântare pen
tru cei ce nu cunosc „adevărata viaţă”.

Rog pe bunul Dumnezeu să-i bi
necuvânteze atât pe ei, cât şi pe edu
catorii lor în cele spirituale. Amin!

Nicuşor Ghiţescu este pastor pensionar 
la Loma Linda, California.

►
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Cum curge un râu

Teofil Petre

„ Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de 
apă vie” (Ioan 7,38).

C
u puţin timp înainte de octombrie 1996, s-a 
auzit o bătaie timidă la uşa preşedintelui. Disting 
destul de bine, dintre bătăile la uşa biroului meu, 

pe cele încărcate de supărare, durere şi resentiment de 
cele care vor aduce evenimente de suflet, unele 
excepţionale. Bătaia aceea din pragul toamnei avea să 
aducă multă roadă.

O dată ce primeşti un asemenea om în biroul tău sau 
în casa ta, vei vedea că stările sufleteşti şi gândurile îşi 
schimbă cursul spre o dispoziţie de viaţă sănătoasă şi 
plină de speranţă. Nu doar pentru că este doctorul Mihai 
Ritivoiu, ci pentru că omul care vine spre tine cu zâmbe
tul natanaelic şi cu privirea aceea prietenoasă îţi risipeşte 
pe loc norii şi îţi stârneşte dorinţa să ai şi tu acel „ceva” 
pe care îl are el.

Mihai Ritivoiu: „Frate Teofil, m-am pensionat.”
Nu era nici o urmă de regret în constatarea pe care o 

facea.
„Dacă aveţi nevoie de mine, vă stau la dispoziţie.

Vreau să fac ceva pentru biserica în care îmi trăiesc 
credinţa. Numai dacă socotiţi că pot fi de folos. Ştiţi, nu 
pot să stau! E ruşinos. Mă simt în putere şi cred că 
Dumnezeu are de lucru pentru oricine.”

Teofil Petre: „Curios. Acum, când medicii îşi deschid 
cabinete particulare, cu şansa unor câştiguri substanţiale, 
dv. renunţaţi la o perspectivă atât de atrăgătoare?

M.R.: „Cred că am lucrat destul pentru câştigul acesta. 
Nici nu a fost mare, dar nici nu m-am gândit să-l măresc. 
Pensia pe care o am, atâta cât este, mă mulţumeşte. Pâinea 
şi apa nu-mi lipsesc. Mă gândesp la un câştig cu mult mai 
mare, care m-a preocupat din totdeauna. Despre sufletul oa
menilor vreau să vă spun. Mă interesează să îi văd salvaţi. 
Dacă consideraţi că vă pot fi de folos, mi-ar plăcea să lucrez 
pentru ei. Dv. puteţi să-mi spuneţi şi să-mi daţi un sfat.”

N-o spunea nici patetic, nici eroic şi nici nu-şi alegea 
cuvintele ca să impresioneze. Era ca o respiraţie.

_____________ As.
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T. P.: „V-aţi gândit la un plan de acţiune? Aveţi în 
atenţie unele metode de a lucra cu oamenii? Care să fie 
sprijinul bisericii pentru activitatea dv.?”

M.R.: „Mă gândesc să organizez diferite seminarii 
de sănătate, să dau consultaţii gratuite, să ofer 
tratamente şi, cu cei interesaţi de probleme spirituale, 
să fac seminarii biblice. Toate acestea, numai după ce 
iau legătura cu pastorii şi ei mă îndrumă în teritoriul în 
care să lucrez. Nimic fără colaborare şi sfatuire. Nu 
concep altfel.”

O spunea într-un fel atât de natural, aşa cum curge 
un râu. Şi cine eram eu să opresc cursul lui? Cum să 
nu încurajezi un astfel de suflet, în care ai certitudinea 
că Cerul a găsit un om pentru semănat şi secerat?

I
'ată-ne la trei ani după ce lucrarea a început. Cu 
aceeaşi modestie şi sinceritate, evanghelistul şi 
doctorul Ritivoiu vorbeşte despre faptele lui 

Dumnezeu în viaţa lui.
T.P.: „Unde aţi început activitatea şi ce impresii v-a 

făcut primul contact?”
M.R.: „începutul a fost făcut în comunitatea 

Radovanu şi în localitatea Chimogi. Rămâi uimit ce 
face Dumnezeu! începuse NET ’96 şi, în faţa a sute 
de vizitatori, nu poţi să stai indiferent şi să nu răspunzi 
la setea lor după adevăr. Alături de fratele Tudor Uţă, 
pastorul districtului, şi apoi alături de fratele Napoleon 
Stoica, începând cu 1 septembrie 1998, am colaborat 
minunat. Prima mea experienţă la Radovanu a fost cea 
mai productivă şi de neuitat.”

T.P.: „Daţi-ne mai multe amănunte despre acest 
început şi vorbiţi-ne puţin despre strategia pe care aţi 
adoptat-o în lucrarea dv. cu oamenii.”

M.R.: „Timp de şase luni, cât am lucrat ca uce- 
nic-evanghelist laic, am efectuat şase sute de consultaţii, 
două sute de vizite la domiciliu şi douăzeci şi trei de 
ore de pregătire la clasa de botez. între octombrie ’96 
şi februarie ’97, la comunitatea Radovanu, am ţinut 
conferinţe medicale. Ulterior, am constatat că sunt mai

r
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eficiente discuţiile personale. După 
NET ’96, la clasa de botez au rămas 
douăzeci de candidaţi, dintre care 
şaisprezece s-au botezat în 1997 şi 
patru în 1998. In ce priveşte strate
gia, Domnul mi-a dat ideea. M-am 
gândit să sistematizez munca şi, în 
urma experienţei de la Radovanu, 
am deschis cinci liste de activităţi:
1. consultaţii medicale la membri 
adventişti botezaţi după 1990,2. con
sultaţii medicale la membri adven
tişti botezaţi până în 1990, 3. consul
taţii medicale la neadventişti, 4. con
sultaţii medicale la bolnavi cronici 
incurabili, adventişti şi neadventişti, 
la domiciliu sau la spitale şi 5. con
sultaţii medicale la membri nou bo
tezaţi în urma campaniilor evan- 
ghelistice.”

T.P.: „Aţi putea să ne spuneţi în 
câte alte localităţi aţi mai activat în 
această perioadă?”

M.R.: „Am avut programe în 
peste şaizeci de localităţi, din şapte 
judeţe, totalizând şase mii de consul
taţii medicale (în medie două sute pe 
lună). Potrivit grilei pe care am 
adoptat-o, am efectuat aproximativ 
1500 de consultaţii la adventişti bo
tezaţi până în 1990, 500 la adven
tişti botezaţi după 1990, 2000 la 
neadventişti şi, pentru cazuri grave, 
la o sută de persoane, dintre care o 
treime au decedat în ultimii doi ani. 
Am condus seminarii, studii biblice 
sau pe subiecte medicale cu aproxi
mativ 500 de persoane, în peste do
uăzeci de localităţi. Până la data de 
18 iulie 1999, s-au botezat 90 dintre 
aceste persoane (una a decedat şi trei 
au fost excluse între timp). în de
curs de trei ani, am efectuat vizite la 
domiciliu la aproximativ 1500 de per
soane, o dată sau de mai multe ori.” 

T.P.: „De unde aţi deprins harul 
de a lucra cu oamenii?”

M.R.: „Când urmăreşti viaţa 
Domnului Hristos, descrisă în Biblie, 
nu poţi să nu fii cucerit de maniera 
Sa atât de delicată şi plină de dra
goste, de a lucra cu oamenii, în orice

împrejurare şi faţă de orice om. Apoi 
sunt cărţile inspirate, care te orien
tează şi te motivează puternic, iar 
ocaziile de instruire sunt adevărate 
oaze de formare spirituală şi metodi
că. Am participat la patru astfel de 
instruiri, susţinute de fraţii Vadic 
Tănase, Lucian Cristescu şi Samuel 
Monnier.”

T.P.: „Dacă faceţi o evaluare a 
activităţii dv., spuneţi-ne, frate 
Ritivoiu, ce momente din lucrarea 
desfăşurată v-au dat mai multă 
satisfacţie?”

M.R.: „Am participat la aproxi
mativ şaisprezece evanghelizări pu
blice, prefaţându-le cu „pilule” medi
cale şi consultaţii. Totuşi, contactul 
de la om la om, prin prietenie, prin 
susţinerea interesului faţă de suflete, 
vizitându-i acasă şi în spitale şi 
făcând ceva pentru binele lor fizic şi 
spiritual, mi se pare activitatea care 
câştigă cel mai mult pentru cer.”

T.P.: „Din statistica dv. privind 
starea de sănătate la cele şase 
categorii de persoane cărora le 
oferiţi consultaţii, aţi descoperit ceva 
interesant ce ne-aţi putea relata şi 
care să ne ajute în vederea unei mai 
atente lucrări cu oamenii?”

M.R.: „Vă mulţumesc pentru 
această întrebare. Vreau să vă dau 
un răspuns care poate că i-ar şoca 
pe unii. Am descoperit că starea de 
sănătate a celor nou botezaţi după 
1990 şi de curând, care au urmat 
sfaturile privind un stil de viaţă să
nătos, s-a îmbunătăţit foarte repede, 
chiar şi la cei care au avut obişnuinţa 
să fumeze şi să consume băuturi 
alcoolice. în ce priveşte starea de 
sănătate la vechii adventişti, care au 
aspecte sufleteşti şi spirituale 
nerezolvate, chiar dacă nu sunt atinşi 
de vicii, se constată, frecvent, tulbu
rări psihice şi boli cronice. Se obser
vă o inerţie mai mare cu privire la un 
stil de viaţă sănătos ce trebuie urmat. 
Nesiguranţa spirituală şi nesocotirea 
legilor sănătăţii, deşi avem o mare 
lumină în acest domeniu, îi fac pe

mulţi adventişti cu vechime de-a 
dreptul nefericiţi.”

T.P.: „Dacă aţi face un bilanţ al 
celor trei ani, ce aţi putea să 
remarcaţi cu prioritate?”

M.R.: „E simplu. Dumnezeu Şi- 
a arătat slava în toată lucrarea pe 
care am desfaşurat-o. Nimic nu-mi 
aparţine. Ale Lui sunt faptele. Nici 
nu vă închipuiţi ce mulţumire sufle
tească am atunci când oamenii care 
află de remediile lui Dumnezeu se 
fac bine atât din punct de vedere fi
zic, cât şi sufletesc. Nu cred că este 
ceva mai înălţător decât să vezi bu
curia mântuirii în viaţa celor care, al
tădată, erau ameninţaţi cu moartea.” 

T.P.: „Ca unul care ştiţi ce 
înseamnă să vă întâlniţi cu oamenii 
şi cu nevoile lor, spuneţi-ne, ce vă 
doriţi mai mult de-acum încolo?” 

M.R.: „Nu vreau decât să merg 
înainte pe drumul pe care mi l-a 
ales Cel care m-a chemat. Cum să 
nu slujeşti un asemenea Dumnezeu, 
care coboară minunea vindecării în 
viaţa noastră? Cu puterea Lui şi cu 
dragostea Lui, vreau să-i întâmpin 
pe oameni, pe cei care au nevoie de 
o reţetă care să le dea sănătate 
veşnică.”

A
şa sunt unii oameni: ca un 
râu pe malurile căruia este 
viaţă; ca un râu care îşi cu

noaşte precis destinaţia şi misiunea 
şi în apele căruia te poţi oglindi, 
pentru că sunt curate. Se pot vedea 
relaţii construite cu atâta lumină şi 
credincioşie. în faţa lor te simţi 
cercetat şi adesea mustrat, fară ca 
ei să spună vreun cuvânt de reproş. 
Slujirea şi caracterul lor te confrun
tă şi te cheamă să-ţi evaluezi sănă
tatea vieţii în faţa Marelui Medic. 
Dumnezeu este înălţat prin umilinţa 
ramurilor aplecate de roade. Poţi să 
începi cu o simplă bătaie la uşa 
harului. Şi râul vieţii tale va curge 
spre viaţă.

Teofil Petre este preşedintele 
Conferinţei Muntenia.
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U
ltima duminică a lunii mai a însemnat lansarea 
unui nou centru de tineret, practic o mică pro
prietate la munte, în Valea Cigherului, lângă 
Nadăş, în Munţii Zărandului. Cu această ocazie s-a orga

nizat un botez de tineret pentru 35 de suflete, într-un mic 
lac amenajat pe cursul râului din apropiere. Pentru tine
rii din Banat, locul a devenit curând o vatră de bucurie, 
care se umple rapid cu cele mai frumoase amintiri.

După felul în care mă caută, sunt sigur că Elida are 
ceva important să-mi spună. Cum se face o pauză, 
începe să îmi povestească cu însufleţire:

, A  fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea. Am 
plecat din tabăra de la Nadăş împreună cu alţi şase 
tineri, într-o drumeţie din programul de supravieţuire.
Am luat-o prin pădure, spre nord. Ne-a luat vreo cinci 
ore bune până să ajungem în zona Minişelului, când am 
întâlnit nişte oameni pe care i-am întrebat cum să 
ajungem în sat. Cum aceştia se temeau să nu ne 
rătăcim, ne-au îndrumat spre capătul satului, pe o rută 
destul de ocolitoare,- dar providenţială, pentru că am 
trecut de-a lungul satului, cântând. Altfel am fi ajuns 
chiar în mijloc şi am fi întâlnit foarte puţini oameni.
Cei care tocmai se întorceau de la câmp au fost foarte 
curioşi să ştie ce se întâmplă.

Biserica noastră din Măderat fusese de mai multe ori 
acolo cu programe şi oamenii se obişnuiseră deja cu 
adunările, aşa că le-am spus că diseară va fi o adunare 
la familia cutare. Era aproape de apusul soarelui, când 
pe vârful dealului, de unde se vedea tot satul, grupul 
nostru continua să cânte. Părea a fi o mare sărbătoare 
pentru sat, în ciuda faptului că oamenii şi animalele se 
pregăteau de culcare, după o zi obişnuită de muncă.

Mare ne-a fost mirarea când am văzut casa unde ne 
adunam umplându-se de lume. Am cântat din nou. Unii 
încercau să ni se alăture. Mai auziseră ei aceste cântări, cu 
ocazia vizitelor noastre din trecut. Apoi Ionel a deschis 
Biblia şi a început să citească. S-a făcut linişte şi toată

______________^
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lumea era numai ochi şi urechi. După o jumătate de oră 
de predică, au început discuţiile, întrebările şi răspunsu
rile. Oamenii nu se clinteau din loc. Şi ei, şi noi eram 
după o zi epuizantă, dar nimănui nu îi era somn. Nu 
vă pot spune starea sufletească, văzând dorinţa săteni
lor de a afla cât mai multe despre Dumnezeu.

Porniserăm de dimineaţă într-un program de 
tabără şi iată-ne acum ocupaţi până peste cap cu 
vestirea Evangheliei. Bucuria acestor oameni care ne 
înconjurau ne dădea încă putere după toată oboseala 
de peste zi. Dacă am văzut noi aşa, le-am promis că 
vom veni şi mâine seară, şi ei au primit cu bucurie 
ştirea. Cu mare greu, spre miezul nopţii, s-au întors 
cu toţii pe la casele lor, unde ne-au făcut şi nouă câte 
un culcuş pentru odihna atât de necesară.

întorşi în tabără, a doua zi, am povestit isprava noas
tră şi entuziasmul a fost neaşteptat. Toţi ar fi dorit să 
ne însoţească în expediţia care se pregătea. Şi cum nu 
mai era timp pentru ajuns pe jos, fratele Zeiler ne-a dat 
camionul. Ştiţi că de mai multă vreme nu mai intră în 
viteza a treia. E destul de complicat să conduci prin pă
dure un camion plin cu voie bună şi fără viteza a treia.

La un moment dat, Ionel scoate un strigăt de bucu
rie şi de biruinţă. Fără să îşi dea seama când şi cum, ca
mionul torcea liniştit în viteza a treia. A încercat din 
nou, camionul mergea în viteza a treia. Nu aveam nici 
un fel de explicaţie, decât că mâna Domnului era cu 
noi. Când am ajuns în sat, oamenii parcă ne aşteptau, 
îndoindu-se dacă ne vom ţine de cuvânt. De cum 
ne-au văzut, au şi început să vină la locul de adunare.

Am avut o a doua seară de entuziasm, bucurie şi 
Evanghelie. Oamenii nu se mai opreau să ne întrebe 
şi noi nu mai conteneam să răspundem. ’Şi cum e cu 
sâmbăta?’, ’Şi cum e cu carnea de porc?’ şi multe alte 
întrebări. Ştiţi că toată zona Zărandului e recunoscută 
pentru creşterea porcilor. Fiecare familie are cu zeci
le, pe care numai toamna îi mai adună de prin păduri,
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sosit şi noi spre miezul nopţii, 
hurducăind în camionul vesel, care 
mergea liniştit în viteza a treia.

A fost cel mai frumos timp din 
viaţa mea. Am participat la multe 
programe misionare ale bisericii 
noastre. Dar parcă nici unul nu a 
fost binecuvântat de Dumnezeu atât 
de generos şi evident. Plecasem doar 
într-o expediţie de tabără şi de vacanţă, 
şi ne-am descoperit dintr-o dată în
tr-o campanie misionară, într-o peri
oadă de timp în care nimeni nu mai 
face aşa ceva. Oameni simpli şi cu bun 
simţ, locuitorii dealurilor împădurite 
din Zărand s-au dovedit a fi nişte 
bereeni excepţionali, cu care ţi-e mai 
mare dragul să stai de vorbă. Aveam 
deja câteva suflete interesate la Mini- 
şel. Acum numărul lor este mult mai 
mare. Este ca şi cum pe alocuri Duhul 
lui Dumnezeu mişcă sufletele oame
nilor, nu contează dacă este timp pri
elnic sau nu, pentru adunări misiona
re. Şi acum, setea şi foamea spirituală 
a acestor oameni mă urmăresc şi re
văd în minte grupul nostru obosit de 
cale, cântând prin sat sau rămânând 
până la epuizare împreună cu oame
nii care ne înconjurau cu atâta căl
dură şi interes. Am trăit un adevărat 
şir de minuni. A fost una dintre cele 
mai fericite zile din viaţă”.

Mă uit la Elida şi Ionel, care se 
pregătesc pentru examenul la Insti
tutul Teologic. Cele povestite şi în
tâmplate sunt cea mai bună recoman
dare şi un argument în favoarea vocaţiei 
lucrării cu sufletele. Aceşti tineri au 
avut dovada călăuzirii şi protecţiei 
divine intr-un modest proiect misionar, 
pornit mai mult dintr-o joacă şi trans
format dintr-o dată într-o descoperire 
plină de sensuri şi bucurii. Un răs
puns aducător de linişte pentru marea 
nelinişte a unei întregi generaţii.

Ei cântă încetişor imnul centrului

unde aceştia cresc aproape sălbatici, binelea a fost ploaia din acea zi. A ^ neret- ” ne’ ° ’ Doamne,
toată vara. Practic, aceasta este hra- turnat cu găleata tot timpul drumului, melodia /Cântatului din nou, frumos,
na lor de bază şi principala lor sursă de dar s-a oprit brusc în momentul în su lim /îmbracă ne în haine noi cu^
venit. Dar nimeni nu se sfia să între- care am coborât din maşină şi era vre- ®ia S1' nvaţă'ne Pe vca Te slujim •
be şi să afle răspunsuri din Biblie, chiar mea ca oamenii să se adune. Ploaia a !on Buciuman este preşedintele

de la Dumnezeu, pe această temă. început din nou abia în clipa în care n Conferinţei Banat $fdirectorul
. .. . r  Departamentului Tineret, la Uniune.

unde aceştia cresc aproape sălbatici, 
toată vara. Practic, aceasta este hra
na lor de bază şi principala lor sursă de 
venit. Dar nimeni nu se sfia să între
be şi să afle răspunsuri din Biblie, chiar 
de la Dumnezeu, pe această temă.

Un alt fapt care ne-a uimit de-a

binelea a fost ploaia din acea zi. A 
turnat cu găleata tot timpul drumului, 
dar s-a oprit brusc în momentul în 
care am coborât din maşină şi era vre
mea ca oamenii să se adune. Ploaia â 
început din nou abia în clipa în care 
oamenii au ajuns pe la casele lor. Am 

_______________A s______ ________
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lotiunile ecran antisolar, factorul def *
protecţie solara -  recomandări Pentru ce se moare?

In funcţie de tipul de ten şi de alţi factori, intervalul de timp de expunere a 
pielii la soare înainte de apariţia arsurii solare variază de la o persoană la alta 
între 15 minute şi câteva ore. Factorul de protecţie solară (FPS) înscris pe 
loţiunile ecran împotriva arsurilor solare are valori cuprinse între 2 şi 52. FPS 
indică cât de mult se poate prelungi faţă de normal expunerea la soare fară să 
apară arsuri în condiţiile aplicării loţiunii ecran. De exemplu, dacă de obicei 
începeţi să suferiţi arsuri după 20 minute de expunere la soare, aplicarea unei 
loţiuni ecran cu FPS 2 vă protejează cca 40 minute.

Cel mai indicat este să folosiţi o loţiune ecran cu FPS de 15, deşi persoanele 
cu ten închis se descurcă bine şi cu FPS mai mic. Folosirea unor loţiuni cu FPS 
peste 15 este rareori justificată.

La mare este preferabilă folosirea loţiunilor ecran rezistente la apă, care se 
vor aplica la un interval de 2-3 ore. Dacă intensitatea luminii solare este mare, 
se va aplica o cremă ecran cu oxid de zinc pe buze, nas şi urechi.

Deşi loţiunile ecran protejează pielea împotriva cancerului cutanat 
bazocelular, scuamos şi chiar şi a melanomului malign, ele nu elimină necesitatea 
prudenţei şi a protecţiei prin îmbrăcăminte.

Ghid de selecţie a ochelarilor de soare
Alegeţi ochelari de soare care:

• Conferă protecţie maximă faţă de radiaţiile ultraviolete (UV). Expunerea pe 
termen lung la UV creşte riscul de cataractă. Cu cât protecţia este mai mare, cu 
atât riscul se reduce. Lentilele trebuie să blocheze aproape 100% din radiaţiile 
UV A şi B. Atenţie la ochelarii artizanali.

• Sunt de preferat lentilele mai închise la culoare, mai ales pentru activităţi 
în aer liber, la mare, pe nisip, zăpadă etc. în schimb, ochelarii de soare pentru 
conducere auto trebuie să aibă lentile mai deschise la culoare, pentru a avea 
vizibilitate mai bună.

• Ochelarii trebuie să se muleze cât mai bine pe faţă, pentru a nu permite 
pătrunderea radiaţiilor UV dinspre lateral sau pe deasupra.

• Sunt de preferat lentilele cu nuanţă gri sau verzuie, care distorsionează cel 
mai puţin culorile.

De ce trebuie sâ ne întoarcem în €gipt

D
acă există vreun motiv legitim pentru care, spre deosebire de Israelul din 
vechime, noi putem -  şi chiar avem datoria -  să ne întoarcem din când în 
când în Egipt, acesta este aducerea veştii bune a mântuirii celor ce altfel 

ar pieri din lipsă de cunoştinţă. în limbaj concret, aceasta înseamnă în primul 
rând vestirea Evangheliei sănătăţii.

Se poate observa că primele două cauze de deces -  bolile cardio-vasculare şi 
cancerul -  sunt răspunzătoare pentru mai mult de 75% din decesele din ţara noas
tră. La fiecare 5 minute, 2 români decedează datorită uneia dintre aceste boli.
Este o tragedie, dar există şi o parte luminoasă: o bună parte dintre aceste boli 
pot fi prevenite printr-un mod sănătos de viaţă (dietă, mişcare, apă, soare, aer, 
odihnă, control al stresului, cumpătare, încredere în Dumnezeu etc.). Garanţia o 
oferă Marele Medic: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumne
zeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile 
Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nic iuna dintre bolile cu 
care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă” (Exod. 15,26).

Dacă în dreptul nostru această făgăduinţă s-a împlinit mai mult sau mai 
puţin -  după credinţa fiecăruia -  nu trebuie să uităm că există mulţi oameni în 
jurul nostru care au nevoie de ea şi nu au de unde să o afle decât de la noi.

Pagina de sănătate este realizată de dr. Gily lonescu, 

directorul Departamentului Sănătate al Uniunii. 

________________________^ ___________________

Primele zece cauze de deces în 
România în 1997

1. Boli ale apara
tului circulator 171695 (61,47%)

2. Cancer 39146 (14,01%)
3. Boli ale apara

tului respirator 17492 (6,26%)
4. Leziuni trau

matice, otrăviri 17316 (6,19%)
5. Boli ale apara

tului digestiv 17031 (6,09%)
6. Boli infecţioa-

se şi parazitare
(inclusiv tu
berculoza) 3991 (1,42%)

7. Boli ale aparatu
lui genito-urinar 2664 (0,95%)

8. Tulburări
mintale 2404 (0,86%)

9. Boli ale sistemu
lui nervos şi or
ganelor de simţ 2051 (0,73%)

10. Afecţiuni
perinatale 1391 (0,49%)

Total decese în 1997 279315

Populaţia Româ
niei în 1997 22.545.925

Tort d e  1
lun i i  fulgi de cereale |

P * 3  linguri fulgi de ovăz
• 3 linguri fulgi de secară
• 3 linguri fulgi de orz
• 250 ml apă
• fructe de sezon
• frişcă vegetală

S e  pun la fiert, la foc mic, fulgii de orz 
şi de secară. După ce au fiert 4-5 minute, 
adăugăm şi fulgii de ovăz. Fierbem cam 
15 minute, până scade apa şi compoziţia 
are consistenţa unei mămăliguţe. Pregătim 
o formă rotundă cu diametrul de 10-12 cm 
(o cutie de plastic de la margarină). Punem 
în formă compoziţia, o lăsăm să se răceas
că, o acoperim şi o punem la frigider.
Peste o oră, răstumăm blatul de fulgi pe o 
farfurie. Ornăm cu fructe după preferinţă, 
frişcă vegetală, alune sau seminţe etc.

Calorii 1176
Proteine 16,4 g
Glucide: 123 g
Grăsimi 77,5 g
Colesterol 0 mg
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R ene Evans

A
i fost vreodată la o aniversare surpriză, cu ale lor.
ocazia zilei de naştere a cuiva? Mie îmi plac Uneori, oamenii nu au destulă încredere să-L invite

toate aniversările, dar cred că serbările pe Dumnezeu în viaţa lor. Alteori, ei cred că nu sunt
surpriză sunt cele mai frumoase. Cred că lucrul cel mai destul de buni ca să-L invite pe Dumnezeu sau că El
plăcut la ultima serbare surpriză la care am participat a nu-i iubeşte destul de mult ca să vină la ei. Uneori,
fost faptul că persoana sărbătorită a fost făcută să simtă oamenii nu cred că îl cunosc pe Dumnezeu destul de
că este cu totul deosebită. Gândeşte-te -  cineva a mult ca să-L roage să intre în viaţa lor. Şi alteori, pur
trebuit să facă mult efort ca să planifice serbarea, toţi şi simplu, uită să-L invite.oaspeţii a trebuit să-şi dea silinţa să nu o divulge şi cu 
toţii a trebuit să mergem cât mai neobservaţi acasă la 
persoana a cărei zi de naştere era aniversată. Ne-am 
bucurat aşa de mult să vedem expresia de pe faţa ei, 
atunci când şi-a dat seama că întâlnirea fusese 
organizată pentru ea!

A fost şi un lucru care pare mai puţin frumos, legat 
de această întâlnire surpriză: faptul că am mers pe 
ascuns acasă la persoana a cărei zi de naştere o 
aniversam. în definitiv, ea nu ne invitase. Dar sora ei, 
care planificase întâlnirea, avea o cheie şi ne-a deschis 

tuturor. Ea o cunoştea bine pe sora ei şi ştia 
că îi va plăcea această surpriză. De fapt, ştia 
că sora ei se va bucura pentru că am făcut tot 
efortul acela pentru ea. Şi avea dreptate!
Prietena noastră a fost aşa de surprinsă şi de 
impresionată, încât am văzut-o ştergându-şi 
câteva lacrimi.

A ne ruga pentru alţii este la fel ca 
planificarea unei serbări surpriză pentru ei, 
cu excepţia că există un singur Invitat.
Invitatul este Dumnezeu. Vezi, eu nu aş intra 
în casa prietenei noastre fără să cer 
permisiunea cuiva care o cunoaşte bine. Tot 
la fel, Dumnezeu nu va intra nepoftit în viaţa 
cuiva. Dar tu poţi să-L inviţi pe Dumnezeu 
în viaţa altora, rugându-te pentru ei. Şi, o 
dată ce L-ai invitat pe Dumnezeu să intre în 
viaţa altora, El poate să facă lucruri care îi 
vor lua prin surprindere şi îi vor impresiona 
mai mult decât cele mai îndrăzneţe aşteptări

Dar tu poţi să-L inviţi, în numele acelor persoane. 
Şi rugăciunea ca Dumnezeu să intre în viaţa altcuiva 
aduce o mare schimbare. Mulţi oameni care nu L-au 
făcut pe Dumnezeu prietenul lor până când au ajuns 
adulţi îţi vor spune că mama sau tatăl lor n-a încetat 
niciodată să se roage pentru ei. Biblia spune: „Rugă
ciunea unui om neprihănit este puternică şi eficientă” 
(Iacov 5,16, după trad. engl. NIV). Roagă-te tot
deauna pentru alţii şi probabil că, în felul acesta, vei 
planifica cea mai frumoasă serbare pe care au avut-o 
ei vreodată.

Timp pentru familie
Jurnal de rugăciune

• începe un jurnal de rugăciune împreună cu familia ta. Scrie 
numele a două sau trei persoane pentru care te vei ruga şi ceea 
ce îi vei cere lui Dumnezeu pentru ele. Ai grijă să le ştergi de pe 
listă, după ce vei primi răspuns la rugăciunile tale, şi apoi să 
adaugi alte nume.

• Citeşte o istorisire din Biblie despre membrii familiei lui 
Dumnezeu, care s-au rugat pentru cineva, în Fapte 12,1-16. Ale 
cui rugăciuni au primit răspuns? Se ruga Petru pentru el însuşi? 
De ce nu?

• Roagă-i pe adulţii din familia ta să-ţi povestească despre o 
situaţie în care s-au rugat pentru altcineva sau în care altcineva 
s-a rugat pentru ei. Ce s-a întâmplat?

• Cântă, împreună cu familia ta, o cântare despre rugăciune. 
Roagă-te pentru membrii familiei tale şi pentru cei de la biserică.

A s



Pe măsură ce mergeam pe urmele paşilor Domnului Isus, memoria mi-a fo st 
asaltată cu amintiri despre ceea ce constituie sufletul umblării noastre creştine.

Jo Ann Davidson

C
ând am scris acest articol, tocmai mă întor
sesem acasă dintr-o călătorie de o lună în 
Orientul Mijlociu. Ultimele zece zile fusesem 

la Ierusalim. Acest interval a cuprins două Sabate; în 
fiecare Sabat, dimineaţă devreme, am mers pe jos la 
Marea Sinagogă, să particip la serviciul de Sabat, timp 
de o oră şi jumătate înainte de începerea serviciului 
divin de la biserica adventistă. Aşa fac totdeauna când 
sunt la Ierusalim în Sabat. Vechile imnuri şi rugăciuni 
cântate acolo mă impresionează adânc. Fraţii noştri 
evrei au o lungă tradiţie de rugăciune, care începe 
încă de când a fost scrisă Scriptura.

Cartea Psalmilor este exemplul clasic din Vechiul 
Testament, dar nu suntem limitaţi la cele 150 de 
rugăciuni pe care ea le conţine. Numeroase exemple 
de oameni diferiţi, care se roagă, apar în toată Scrip
tura. Şi două dintre ele îmi vin în minte chiar acum: 
Ana şi Domnul Isus.

Deseori trecem peste descrierea lungă despre 
Ana, concentrându-ne mai mult asupra vieţii nobilului 
său fiu, Samuel. Dar, în rapoartele istorice care descriu 
trecerea importantă din istoria lui Israel, de la perioada 
judecătorilor la monarhie, Ana reprezintă persoana-cheie 
a tranziţiei. Cartea 1 Samuel începe cu un portret 
amplu al acestei femei remarcabile, în timp ce despre 
soţul ei, Elcana, ni se spune relativ puţin.

Ana apare la începutul acestei perioade, aşa cum 
femeile Iochebed, Maria, Şifra, Pua şi prinţesa 
Egiptului au avut un rol conducător la începutul ma
relui exod al lui Israel din Egipt, o altă epocă impor
tantă din istoria lui Israel. După descrierea familiei 
sale, o vedem la cortul întâlnirii, rugându-se. De fapt,
0 găsim în rugăciune şi închinare mai mult decât în 
oricare altă activitate. Rugăciunea sa iniţială către 
Dumnezeu este primul lucru pe care îl auzim de la ea. 
Iar după aceasta, ea vorbeşte mai mult decât oricine 
altcineva în primele două capitole din 1 Samuel.

1 se zdrobea inima
Să zăbovim puţin asupra primei rugăciuni înălţate
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de Ana, în care, fără cuvinte care să poată fi auzite, ea 
striga către Dumnezeu „cu sufletul amărât şi plângea!”
(1 Sam. 1,10). Observaţi că ea nu are nevoie ca Elcana să 
se roage pentru ea -  ea se roagă. Şi rugăciunea ei devine 
prima rugăciune a unei femei, raportată în Biblia ebraică, 
în această rugăciune, Ana promite că îl va consacra pe fiul 
ei (care încă nu se născuse) lui Dumnezeu, ca nazireu. 
Ceea ce Dumnezeu poruncise în Numeri (cap. 6), pentru 
cei care alegeau să facă un astfel de angajament, Ana 
promite pentru copilul ei.

Mai târziu, când Ana îl aduce pe Samuel la Silo, împli
nind ceea ce făgăduise lui Dumnezeu, din nou ea se află 
singură în centrul atenţiei. Ea călătoreşte împreună cu so
ţul ei (vezi Patriarhi şi profeţi, ed. 1996, pag. 589; 1 Sam. 
2,11), dar experienţa închinării lor este iniţiată de Ana. 
Observaţi cum textul precizează faptul că ea conduce acti
vităţile (1 Sam. 1,24). Este semnificativ lucrul acesta, când 
ne aducem aminte că Elcana era levit (1 Sam. 1,1; 1 Cron. 
6,33-38). Ana a mers la cortul întâlnirii în mod expres ca 
să-şi împlinească angajamentul. Ea este cea care a venit cu 
daruri atât de scumpe, să le prezinte la tabernacol, şi cu 
fiul ei, pe care-1 iubea, să-l consacre serviciului lui Dum
nezeu. Mai târziu, când Maria l-a prezentat pe Fiul său, 
Isus, la templul din Ierusalim, ea s-a întors acasă, după 
ceremonie, împreună cu copilul ei. De data aceasta, Ana se 
va întoarce acasă fară fiul său -  un dar fară egal în întrea
ga Scriptură.

Şi din nou, de această dată, Ana îşi varsă sufletul îna
intea lui Dumnezeu.

Această a doua rugăciune a Anei este uimitoare. Nu 
auzim cuvintele unui cântec de leagăn, liniştit, atât de 
caracteristic mamelor. în schimb, găsim un puternic 
strigăt de triumf, „nefeminin” ! într-adevăr, rugăciunea 
Anei vorbeşte despre război, anunţând faptul că vrăjmaşii 
Domnului vor fi zdrobiţi în bucăţi.

Ce învăţăm din rugăciunea Anei
Nu putem să nu fim impresionaţi de relaţia puternică a 

Anei cu Dumnezeu, aşa cum se vede în rugăciunile ei. Câţi 
dintre noi s-au rugat într-un mod care să-l constrângă pe 

____________
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pastor să ne mustre că ne-am 
îmbătat? Ce fel de rugăciune este 
aceasta?

în primul rând, o găsim pe Ana 
mergând direct la Dumnezeu, revăr- 
sându-şi suferinţa şi durerea. Ea nu 
crede că rugăciunea este un schimb 
de cuvinte frumos, sistematizat şi 
organizat în mod clar, dintre o feme
ie politicoasă şi Dumnezeu. Dacă su
feră, ea plânge şi rosteşte cuvinte 
pline de suferinţă. Pentru ea, Dum
nezeu este foarte real, iar rugăciunile 
ei sunt arzătoare. Rugăciunea biblică 
are o intensitate care adesea o deta
şează de modul în care ne apropiem

noi, astăzi, de Dumnezeu.
Mai târziu, Ana merge iarăşi la 

Dumnezeu, dar, de data aceasta, ca 
să-L laude, arătând că, pentru ea, 
Dumnezeu nu este doar o ultimă 
instanţă la care să apeleze, la care 
să meargă numai în timpuri de 
criză. Totuşi, Ana nici nu ezită să 
implore ajutorul lui Dumnezeu, aşa 
cum, de asemenea, am observat.

Cele două rugăciuni ale Anei sunt 
pline de învăţături valoroase. Prima 
sa rugăciune, în suferinţă extremă, 
ne dă încurajarea că Dumnezeu nu 
Se teme de emoţiile noastre negative, 
că nu este necesar să fim mai opti- 
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mişti înainte să venim la El. 
Dumnezeu apreciază com
pleta noastră onestitate. în 
definitiv, El ştie deja, chiar 
înainte să ne rugăm, ce se 
află în cele mai ascunse 
gânduri ale noastre. Fără 
îndoială că El Se bucură 
atunci când ne confruntăm 
cu noi înşine în mod sincer, 
autentic. Deseori discernem 
dovezi ale unei asemenea 
integrităţi în rugăciunile pe 
care le găsim în Biblie.

A doua rugăciune a Anei 
ne aduce aminte de atitudi
nea de mulţumire. De fapt, 
aceasta este una dintre ra
rele rugăciuni din Scriptură 
care nu exprimă cereri că
tre Dumnezeu. în schimb, 
credinţa profundă a Anei 
înţelege faptul că experienţa 
ei personală reflectă, într-o 
oarecare măsură, suverani
tatea lui Dumnezeu asupra 
întregii istorii a omenirii şi 
ea tresaltă în laudă faţă de 
Dumnezeu.

Viaţa Anei oferă un por
tret viu al unei femei care a 
stabilit o relaţie vitală cuDum- 
nezeul cerului, chiar dacă ea 
se lupta cu mari dificultăţi 
personale. Mai mult decât 
atât, era şi un timp în care 
„biserica în general” nu era 
sănătoasă -  ne aducem 

aminte că, în curând, chivotul urma 
să fie capturat de filisteni. Şi totuşi, 
Ana continua să manifeste o profun
dă intimitate cu Dumnezeu, în aceste 
timpuri mai puţin decât ideale.

Pentru Ana, Dumnezeu nu era 
doar o pată imensă de lumină strălu
citoare, cu ochi pătrunzători. El nu era 
doar un valet personal sau un Moş 
Crăciun din cer, care împarte binecu
vântări la cerere. Dumnezeu nu era 
nici o forţă impersonală care menţi
ne universul. Din contră, Dumnezeu 
era cineva aproape de ea, o persoană 
cu care ea se afla de multe ori în 
comuniune.



Apoi a fost Isus
Dacă sunt inspirată de viaţa de 

rugăciune a Anei, din Vechiul Testa
ment, cea a Domnului Isus, din Noul 
Testament, mă uimeşte. Ni se spu
ne că El Se scula devreme să Se roa
ge şi, uneori, folosea toată noaptea 
în comuniune sacră cu Dumnezeu.

Religia şi închinarea poporului 
Israel cuprindeau multă rugăciune. 
Dar, atunci când ucenicii L-au auzit 
pe El rugându-Se, şi-au dat seama 
cât de mult mai aveau nevoie să în
veţe despre ceea ce înseamnă, în 
realitate, rugăciunea. „Invaţă-ne să 
ne rugăm”, I-au spus ei (Luca 11,1). 
Şi când citesc descrierea de către 
Ellen White a modului în care Dom
nul Isus folosea deseori toată noap
tea în rugăciune, înainte de a face 
minunile Sale extraordinare, îmi 
dau seama că şi eu am nevoie să-L 
rog pe Domnul Isus să mă înveţe 
să mă rog. Ea spune: „Isus Şi-a în
ceput misiunea publică prin rugă
ciune plină de ardoare... De multe 
ori, El consacra toată noaptea pen
tru a Se ruga, chiar înainte de a fi 
chemat să facă o minune extra
ordinară... Cu strigăte mari şi cu 
lacrimi, El înălţa cereri stăruitoare 
către Dumnezeu pentru oameni”
(iSigns o fthe Times, 24 iulie 1893).

Domnul Isus Se ruga toată noap
tea, înainte de a face o minune! în
totdeauna sunt adânc impresionată 
de rugăciunile Sale din Ghetsemani, 
în care El S-a luptat pe viaţă şi pe 
moarte. Dar aici îl vedem rugându-Se 
cu o intensitate similară, în nopţile 
care precedau minunile Sale! Am 
fost uluită de aceasta. De ce avea 
nevoie Isus, care este Dumnezeu, 
să Se roage toată noaptea, înainte 
de a face minuni?

Aici sora White m-a ajutat ia
răşi: „Ca om”, spunea ea, „[Domnul 
Isus] înălţa rugăciuni umile, stărui
toare la tronul lui Dumnezeu, până 
când natura Sa omenească era în
cărcată cu un curent ceresc ce unea 
natura umană cu natura divină.
Prin comuniune continuă, El pri
mea viaţă de la Dumnezeu, ca să

poată să dea viaţă lumii” (Our Father 
Cares, pag. 135).

Asemenea Anei, Domnul Isus flă
mânzea după comuniunea cu Dumne
zeu. Toate Evangheliile îl descriu ru- 
gându-Se adesea Tatălui — mai ales în 
timpul Patimilor Sale. Descrierea din 
Hristos, Lumina lumii, a Domnului 
Isus rugându-Se în acel ceas teribil în 
Ghetsemani, întotdeauna mă umple 
de durere. îl găsim pe Domnul Isus 
căzând cu faţa la pământ. „Până acum”, 
spune Ellen White, „El fusese Mijlo
citor pentru alţii; acum însă dorea 
foarte mult să aibă pe cineva care să 
mijlocească pentru El” (Hristos, Lumi
na lumii, ed. 1997, pag. 574). Uce
nicii, când L-au văzut, aproape că n-au 
putut să-L recunoască, aşa de schim
bată îi era faţa, din cauza chinului su
fletesc. „Când agonia sufletului L-a 
cuprins, 'sudoarea I se făcuse ca nişte 
picături mari de sânge, care cădeau pe 
pământ’” (ibid., pag. 577). „Natura 
omenească a Fiului lui Dumnezeu 
tremura în ceasul acela al încercării. 
Acum El Se ruga nu pentru ucenicii 
Săi, ca să nu se piardă credinţa lor, ci 
pentru sufletul Său ispitit şi chinuit. 
Momentul teribil sosise -  momentul 
care avea să hotărască destinul lumii. 
Soarta neamului omenesc atârna în 
balanţă... [Apoi] cuvintele au ieşit tre
murând de pe buzele palide ale Dom
nului Isus: ’Tată, dacă nu se poate să 
se îndepărteze de Mine paharul aces
ta, fără să-L beau, facă-se voia Ta’... 
Hotărârea fiind luată, El Se prăbuşi ca 
mort la pământ” (ibid., pag. 578, 579).

Dumnezeu rugându-Se lui 
Dumnezeu

Atunci când studiem ispăşirea, nu 
trebuie să trecem niciodată cu uşurin
ţă peste Ghetsemani. Dintre multele 
lecţii pe care avem nevoie să le învă
ţăm, faptul că îl vedem pe Dumnezeu 
rugându-Se astfel lui Dumnezeu 
este, cu siguranţă, de cea mai mare 
importanţă. Acesta este locul în care 
Domnul Isus a rostit cea mai grea 
rugăciune -  „Facă-se voia Ta”. Rugă
ciunea supremă a Domnului Hristos 
ne constrânge la o înţelegere mai 
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adâncă a ceea ce înseamnă, de 
fapt, rugăciunea.

Rugăciunea nu este un aparat ce
resc, în care introducem o rugăciune 
şi din care, în mod automat, primim 
ceva. Ea nu este o formulă magică. 
Rugăciunea nu înseamnă să-I dăm 
sugestii lui Dumnezeu ca să-L aju
tăm să ne ajute. Este şi mai nepotri
vit să credem că aceia care primesc 
lucrurile pentru care se roagă sunt mai 
aproape de Dumnezeu sau că ei au mai 
multă credinţă decât noi, ceilalţi. Ru
găciunea Domnului Hristos din Ghet
semani, „Facă-se voia Ta”, răspunde 
foarte bine acestei concepţii.

Rugăciunea implică procesul pre
dării noastre depline lui Dumne
zeu. Asemenea Domnului Hristos, 
avem nevoie să ne luptăm cu noi 
înşine şi să plângem după Dumnezeu, 
până când şi noi avem biruinţa.

Cu doar câteva zile înainte să scriu 
acest articol, am vizitat grădina 
Ghetsemani şi muntele Măslinilor 
— alte două locuri spre care sunt 
atrasă, ori de câte ori călătoresc în 
Israel. Mi s-a adus iarăşi aminte cât 
de mult am nevoie să învăţ despre 
rugăciune. Atunci când Ellen White 
numeşte rugăciunea „respiraţia 
sufletului”, ea nu foloseşte doar o 
metaforă poetică frumoasă. Din 
contră, prin această analogie, ea vrea 
să ne atragă atenţia. Aţi trecut vreo
dată prin disperarea cauzată de o 
respiraţie convulsivă? De îndată ce 
ne naştem, avem nevoie să începem 
să respirăm, altfel murim. Iar dacă 
nu am respira permanent, viaţa 
noastră s-ar încheia brusc. Aşa cum 
se întâmplă cu viaţa fizică, la fel se 
întâmplă şi cu cea spirituală. Tre
buie să respirăm ca să trăim. Şi 
rugăciunea este „respiraţia sufle
tului” . La fel ca Domnul Isus şi 
ca Ana, şi asemenea multor altora 
din Scriptură, care au practicat-o, 
să ne angajăm zilnic în acest exerci
ţiu vital -  respiraţia spirituală pro
fundă a sufletului.

Jo Ann Davidson este profesor 
asistent de teologie la Seminarul Teologic 
Adventist din Berrien Springs, Michigan.
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Primul Congres Naţional al 
Evangheliştilor cui Literatură

Lazăr Forrai

C
uvântul scris are un rol important în cunoaşte
rea adevărului. Am putea spune că nu există 
convertire fară carte. Chiar şi în cazul unui 

analfabet şi chiar dacă nu s-ar citi din nici o altă carte, 
Biblia, Cartea cărţilor, rămâne punctul principal de 
referinţă în transmiterea adevărului. Ea rămâne sursa cea 
mai importantă de hrană pentru mine şi inimă, în orice 
fază a creşterii spirituale.

Scopul principal al evenimentului organizat conco
mitent la Cemica (12-15 august a.c.) şi la Stupini (13- 
16 august a.c.) a fost tocmai atragerea atenţiei asupra 
evanghelizării cu carte. Progresul ştiinţei şi tehnicii din 
zilele noastre oferă noi posibilităţi de comunicare, unele 
dintre ele de-a dreptul spectaculoase, cum ar fi evanghe
lizarea prin satelit, în mod simultan într-un mare număr 
de ţări. Adresabilitatea prin acest mijloc este teoretic 
nelimitată. Impresionante sunt şi rezultatele acestor 
eforturi şi, desigur, costul lor.

în Biserica Adventistă există o străveche şi tradiţiona
lă cale de răspândire a adevărului -  colportajul. Deşi efec
tele nu sunt atât de impresionante -  ele apar în timp - ,  
cu o investiţie minimă se poate realiza o lucrare de 
aceeaşi anvergură. Dacă un evanghelist public se poate 
adresa unui auditoriu de câteva sute sau mii de persoane, 
un singur evanghelist cu literatură bun şi bine pregătit 
poate comunica prin viu grai cu peste 600 de familii 
într-o lună şi cu multe mii într-un an. Lăsând în fiecare 
casă şi câte un sol — o carte misionară -  care va vorbi în 
continuare oamenilor. Şi fiecare carte poate fi o sămânţă 
care, în timp, îşi va aduce roadele.

Iată de ce, deşi aproape 800 de colportori bat zilnic 
la zeci de mii de uşi, numărul evangheliştilor cu literatu
ră ar trebui să crească la câteva mii, până ce întreaga 
ţară ar fi acoperită -  ca pământul, toamna, cu frunzele 
copacilor!

La congresul ţinut la Cemica, au participat peste 300 
de colportori din capitală şi din conferinţele Moldova, 
Muntenia şi Oltenia. Deschiderea festivă a avut loc pe 
12 august, joi seara, în prezenţa fratelui Carol Puyol,

__________ As

secretarul Diviziunii Euro-Africa, directorul Departa
mentului Publicaţii al Diviziunii. Au mai fost prezenţi 
ca invitaţi Alfred Jungwirth din Austria, Philip Jaqot 
din Franţa, Teodor Ciobanu din Republica Moldova, 
precum şi Vladimir Ignatiuk, cu colegii lui, Vitali şi 
Vasilîi, în calitate de directori ai departamentului pu
blicaţii de la Uniunea sau la conferinţele din ţara lor.

In cursul zilei de 13 august, ospeţii de peste hotare 
au ţinut seminarii, au prezentat rapoarte despre activi
tatea evangheliştilor cu literatura din ţara lor. La pro
gramul de Sabat, au participat şi mulţi membri ai 
comunităţilor din Bucureşti. Sâmbătă după-amiază, a 
avut loc festivalul evanghelizării cu literatură, prezen
tat de colportorii din cele trei conferinţe şi din capita
lă. Desfăşurarea lui a entuziasmat sala plină de peste 
800 de persoane a aulei mari a Institutului Teologic. 
S-au prezentat cele mai frumoase experienţe, au apă
rut pe podium eroii acestor experienţe. Unii dintre ei, 
câştigaţi în colportaj, au devenit ei înşişi colportori. 
Am făcut cunoştinţă cu un paralizat care face acum 
colportaj din scaunul cu rotile. Am văzut un copilaş 
care se ruga cu o singură mână, căci cealaltă îi fusese 
amputată. Un poliţist convertit în colportor, în loc de 
pistol, avea asupra sa Biblia etc. etc.

A doua zi, duminică, alte trei conferinţe: Banat, 
Transilvania de Nord şi Transilvania de Sud, au ţinut 
festivalul colportorilor la fosta Şcoală Misionară de la 
Braşov-Stupini. Pe platforma largă de beton din faţa 
imobilului, s-a amenajat „sala” în care, până la căderea 
serii, s-au desfăşurat în faţa noastră mărturii ale puterii 
lui Dumnezeu, concretizate în nenumărate experienţe 
de convertire şi de succes în evanghelizarea cu carte.

Atât cei 200 de colportori de la Stupini, cât şi cei 
300 de la Cemica au avut ocazie deosebită de părtăşie 
în cele câteva zile ale congresului, care a reaprins în 
ei dorinţa de a se consacra şi mai mult acestei slujbe 
minunate.

Lazăr Forrai este directorul Departamentului Publicaţii şi 
Evanghelizare cu Literatura al Uniunii.
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Spre neplăcerea tuturor, 
urierul apare cu o întârziere şi 
lai mare. Cerem scuze 
bonaţilor şi tuturor cititorilor.

Un grupaj de articole preluate 
in Adventist Review sau scrise 
entru acest număr vine să 
ispundă unei situaţii care a fost 
arecum neglijată în ultimii ani. 
»in ce în ce mai des, membrii 
isericii se lasă prinşi în situaţii 
onflictuale. Biserica este mai 
uţin disponibilă decât în trecut 
ă se ocupe de asemenea cazuri, 
auze? Schimbarea priorităţilor 
e pe agenda comitetelor, 
imţământul că situaţiile sunt din 
e în ce mai complicate şi 
epăşesc competenţa bisericii. 
Ineori, comoditatea, lipsa de 
otărâre. Tot mai mulţi membri 
i bisericii merg la judecată cu 
peranţa că tribunalul le va da 
reptate şi va impune aplicarea 
i -  domeniu în care biserica 
ste foarte limitată.

I  îs;

Ce are de spus Biblia celor 
are sunt gata să meargă la 
idecată? Dar bisericii? Care sunt 
Ispunderile comunităţii atunci 
ând apar conflicte? Ce au de 
icut cei care se simt nedreptăţiţi 
ând biserica s-a pronunţat?

Şi să aruncăm o privire în 
umărul următor. în scurtă 
reme, veţi primi un număr 
ublu, din care aproape 
jmătate cuprinde rapoarte, 
nalize şi experienţe privind 
rogramul „Speranţă pentru 
eneraţia 2000". Şi multe 
Dtografii.




