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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 plăce
re 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

S
orţele confederaţiei răului au fost împinse după un plan hotărât 
să se lupte cu El [Hristos] şi, dacă va fi cu putinţă, să-L biruie. 

D upă insuccesul lui de a-L birui pe H ristos în pustie, Satana 
şi-a combinat forţele pentru a I se împotrivi în lucrare şi, dacă ar fi fost 
cu putinţă, să o zădărnicească. Ceea ce nu izbutise să facă prin eforturile 

directe şi personale, se hotărâse să facă prin vicleşug. îndată ce s-a 
retras din lupta dusă în pustie, el a m ers în sfatul îngerilor căzuţi şi a 
făcut planuri am ănunţite  de a robi şi mai departe m intea poporului 
iudeu, ca ei [iudeii] să nu-L recunoască a fi Răscum părătorul lor. El 
plănuise  să lucreze prin agenţii Săi om eneşti din lum ea religioasă.

Prin păcatele lor, ei [preoţii şi rabinii] se despărţiseră de D um nezeu 
şi, în îngâm farea lor, lucrau independent de El. Se sim ţeau în  stare să 
facă totul singuri şi nu-şi dădeau seama de nevoia lor după o înţelepciune 
mai înaltă care să-i îndrum e la lucru. D ar Fiul lui D um nezeu era supus 
voinţei Tatălui şi dependent de puterea Lui. A şa de m ult Se golise 
Isus de Sine, încât nu făcea planuri pentru Sine. El prim ea planurile  
făcute pentru El de D um nezeu Tatăl şi, în fiecare zi, D um nezeu I le 
desfăşura mai departe. Tot aşa ar trebui să fim  şi noi dependenţi de 
D um nezeu, astfel încât viaţa noastră să fie o îm plinire a voinţei Sale. 
{Hristos, Lum ina lumii, ed. 1997, pag. 84, 158, 160-161)

C onducătorii în cauza lui D um nezeu, ca generali înţelepţi, trebuie 
să facă planuri pentru mişcări de înaintare pe tot frontul. In activitatea 
de plănuire, ei trebuie să analizeze în m od special lucrarea pe care laicii
o pot face pentru prietenii şi pentru vecinii lor. Lucrarea lui Dumnezeu 
pe acest păm ânt nu poate fi term inată niciodată, dacă membrii b iseri
cii noastre nu se regrupează şi nu îşi unesc eforturile cu acelea ale 
pastorilor şi ale slujbaşilor bisericii. (G ospel Workers, pag. 351, 352)
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Dumnezeu şi David -  O chemare din har
Adrian Bocăneanu

profeţie uimitoare a Vechiului Testament anun
ţă pentru timpul sfârşitului un interes reînnoit 
faţă de cunoaşterea caracterului lui Dumnezeu: 

„După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce şi vor că
uta pe Domnul Dumnezeul lor şi pe împăratul lor David; 
şi vor tresări la vederea Domnului şi a bunătăţii Lui în 
vremurile de pe urmă” (Osea 3,5). Ce descoperiri ne aş
teaptă atunci când studiem caracterul lui Dumnezeu, în spe
cial aşa cum s-a manifestat faţă de David? Aşa cum spune 
profeţia, aceasta va fi o experienţă incomparabilă, încât 
vom „tresări la vederea Domnului şi a bunătăţii Lui” .

David este cel mai des menţionat nume de persoană 
în Biblie (aproape o mie de ocazii) şi multe evenimente 
din viaţa sa ne sunt descrise cu o mulţime de detalii. Nu 
numai că raportul istoric este foarte amplu şi amănunţit, 
dar el este dublat de exprimarea propriilor sale trăiri, de 
reflecţii emoţionale şi spirituale care constituie materi
alul poemelor psalmilor.

David ne este înfăţişat cu un realism tulburător. Deşi 
momentele eroice ale vieţii sale par să eclipseze greşelile 
şi căderile lui, este clar că Inspiraţia nu a dorit să-i ascun
dă nici strălucirea, nici capitolele sumbre. Este atât de 
multă varietate, încât David nu reprezintă doar o categorie 
umană sau un singur tip de personalitate, ci pe noi toţi.

V  în el descoperim acel amestec de bine şi de rău care este 
în noi -  poate că uneori mai mult bine decât rău, alteori 
invers. Care a fost relaţia lui Dumnezeu cu acest om 
atât de complex, atât de contradictoriu şi controversat?

Suveranitatea lui Dumnezeu
Fără să-i menţioneze încă numele, Dumnezeu l-a pre

zentat astfel pe David prin gura lui Samuel: „Domnul Şi-a 
ales un om după inima Lui şi Domnul l-a rânduit să fie 
căpetenia poporului Său” (1 Sam. 13,14). în ce fel este 
David „om după inima lui Dumnezeu”? Contextul decla
raţiei lui Dumnezeu indică spre un contrast dintre David 
şi Saul. Nu am putea spune că Saul era lipsit de bune 
intenţii, dar căutarea voii lui Dumnezeu este sporadică 
şi ascultarea capricioasă, pe când la David vedem o do
rinţă stabilă de a cunoaşte planul divin şi o dispoziţie 
spre ascultare imediată şi necondiţionată. Viaţa de rugă
ciune a lui David, adâncirea în cercetarea legii divine pe 
care o admira şi o iubea atât de mult, râvna de a împăr
tăşi tuturor bucuria pe care a găsit-o în umblarea cu 
Dumnezeu sunt semne ale unei spiritualităţi mature şi 
viguroase, spre deosebire de felul stângaci, nelucrat, în 
care Saul se precipită să îndeplinească ceea ce el crede 

\. că place lui Dumnezeu, într-o mentalitate neeliberată de 
superstiţie şi de religie utilitaristă. îl vedem pe David ma
nifestând trăsături de caracter de o nobleţe creştină, mult 
avansată faţă de aşteptările epocii, atunci când respectă şi 
se roagă pentru duşmanul de moarte, atunci când se sacri

fică pentru a proteja poporul şi când pregăteşte cele necesare 
pentru un templu de la construirea căruia fusese refuzat.

Dar aici este ascuns un contrast mai puternic. Saul 
fusese ales de popor, după criterii complet omeneşti, fi
reşti. De aceea, alegerea lui Saul a fost un act de respingere 
a domniei lui Dumnezeu asupra lui Israel. Acest experiment 
eşuase şi acum Dumnezeu urma să îşi exercite liber
tatea Sa suverană de a alege El pe următorul împărat. 
Ellen White spune: „Saul fusese după inima lui Israel, 
dar David este un om după inima lui Dumnezeu” (Signs 
ofthe Times, 15 iunie 1888). Slujirea adusă lui Dum
nezeu se bazează în primul rând pe chemarea lui Dum
nezeu, nu pe bunătatea sau neprihănirea personală. „în 
perspectiva regalităţii, Ionatan era superior din punct 
de vedere moral atât lui Saul, cât şi lui David, cu 
toate acestea el nu a împărăţit niciodată ca împărat. 
Iar David, deşi atât de aproape de sufletul nostru ca 
păcătos pocăit, l-a întrecut pe Saul în poftă şi ucide
re” (Alden Thompson, Samuel, pag. 106).

De fapt, în momentul în care Dumnezeu l-a caracteri
zat astfel pe David, el era fie foarte mic, fie încă nenăscut! 
Această precizare înlătură complet ideea de merit personal 
ca justificare a chemării lui Dumnezeu. Alegerea este în 
întregime actul suveran al lui Dumnezeu, darul Său ne
meritat. Frumuseţea imnurilor lui David, vitejia cu care a 
dus războaiele Domnului, darurile Sale generoase pentru 
construirea templului nu constituie merite. Lui David 
chiar i s-a amintit de câteva ori că venirea lui la tronul 
lui Israel a fost chemarea lui Dumnezeu, bazată pe harul 
Său, nu pe fapte sau pe valoare omenească: „Te-am luat 
de la păşune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul Meu, 
peste Israel; am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, 
am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi înaintea ta şi ţi-am fă
cut numele mare ca numele celor mari de pe pământ” 
(2 Sam. 7,8.9). Şi iarăşi: „Eu te-am uns împărat peste 
Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul... Şi dacă ar fi 
fost puţin atâta, aş mai fi adăugat” (12,7.8).

Un dar care obligă
Legământul lui Dumnezeu cu David se bazează în 

întregime pe iniţiativa divină şi pe harul divin. în 
virtutea acestei iniţiative, Dumnezeu pregăteşte cu 
minuţiozitate formarea şi dezvoltarea lui David. El a 
fost cunoscut, condus şi iubit încă înainte de a se naşte, 
aşa cum avea să recunoască mai târziu (Ps. 139). Ellen 
White ne spune că Domnul Hristos însuşi avea convorbiri 
cu David pe dealurile Betleemului. Duhul Domnului l-a 
călăuzit şi înzestrat. Dumnezeu a câştigat de la început 
pentru el admiraţia şi loialitatea poporului Său. Dar 
aceste daruri ale legământului aduc şi o responsabilitate 
copleşitoare. (în numărul următor: Dumnezeu şi David
-  O relaţie cutremurătoare)
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„Biserica noastrâ amestecată"
Probabil că autorul articolului 

1 (vezi Curierul din decembrie 1999)
1 s-a gândit la binele şi unitatea bisericii.
|  Introducerea, cu acea mică biserică 
k „pestriţă”, a fost deosebit de frumoa- 
1 să, dar ideile enunţate, ca şi modul 

în care au fost strecurate nu doar că 
|  sunt şocante pentru cele ce am cre- 
1 zut generaţii de-a rândul, dar sunt 
|  destul de ascuţite, tăioase şi conduc 

la o îndepărtare de ceea ce credem.
Este adevărat că poate exista o te- 

|  ologie negativă, care să-L dezonore- 
|  ze pe Domnul Isus, dar apărarea unor 

principii nu poate fi numită o teolo
gie negativă. Noi putem să ne deo- 

I  sebim unii de alţii în păreri, dar nu 
|  în crez şi doctrină. Există destule 
, denominaţiuni tolerante, dar care se 
j abat de la adevărurile Bibliei.

Suntem de acord că trebuie respin- 
> să ideea de constrângere, forţare sau eon
ii damnare, însă, dacă „nu spui celui rău 
: răule, vei pieri.. Putem fi oare întru 

|  totul de acord cu ideea răbdării faţă de 
|  cei care înţeleg lucrurile altfel decât 

noi, numai ca să menţinem unitatea 
a trupului lui Hristos? Ştim, într-adevăr, 

că Domnul Hristos nu constrânge,
|  iar biserica nu trebuie să oblige sau 

să forţeze pe nimeni; dar a arăta clar 
|  adevărul şi a cere ca membrii să îl 
A accepte este o datorie şi un mandat.

Biserica trebuie chemată la unita- 
1 te, nu la uniformizare, dar nici la 
î adaptare; biserica să fie diversă, dar
* nu diferită. Evanghelia transformă,
;t schimbă, îmbracă, împlineşte şi dă 
|  farmec copiilor lui Dumnezeu. Iubi

rea lui Hristos acoperă totul (pe pă
cătos, dar nu păcatele). Nu se poate 
numi răul bine şi binele rău.

Eugeniu Dumitrescu, pastor

Ideea de „Biserică amestecată”, ur
mată de îndemnuri la păstrarea unităţii -

■  prin îngăduinţă, prin spirit liniştit, prin 
|  smerenie, prin acceptarea lipsurilor 
5 altora şi prin multe alte cuvinte ase

mănătoare - , pare că trezeşte curiozita-
1 tea şi ne face atenţi la ceva nou ce 

s-ar putea întâmpla şi la care mem- 

 ______________ __

brii să plece capul şi să accepte fără 
să judece ce au de acceptat.

întotdeauna biserica a fost v
amestecată, iar Scriptura, susţinută 
de Spiritul Profetic, ne vorbeşte 
despre faptul că grâul şi neghina 
vor creşte împreună până la seceriş.

Este numai normal să fie aşa, pen
tru că în biserică se intră continuu 
pe uşa botezului, fiecare cu bagajul 
lui firesc mai mare sau mai mic. In 
timp ce unii intraţi de ani de zile se 
găsesc în creştere spirituală pe scara 
virtuţilor creştine, de la jumătate în 
sus, asemănându-se tot mai mult cu 
Domnul Hristos (2 Petru 1,7.8; Efes. 
4,11-15), alţii, tot de mult intraţi în 
biserică, nu au reuşit însă să treacă 
treapta răbdării. Iar aceia care au in
trat mai curând încă nu au apucat să 
pună piciorul pe prima sau a doua 
treaptă. în felul acesta, totdeauna 
vor fi situaţii nestăpânite pe deplin, 
la care ni se cere să fim îngăduitori 
unii cu alţii şi chiar să ne ajutăm 
unii pe alţii pentru normalizarea 
situaţiei (Rom. 14,1.13; 15,1.7).

în jurul ideii de mai sus se naşte 
temerea dacă nu cumva membrii sunt 
rugaţi să stea liniştiţi în timp ce se mută 
principiile sfinţeniei legii pe o treaptă 
mai joasă, inducându-ne în eroare. Bise
rica se găseşte de mai mult timp într-o 
situaţie dificilă. învăţătura despre creş
terea creştină, care este partea cea mai 
importantă ce trebuie pusă în faţa 
celor născuţi din nou prin botez 
(1 Petru 1,14-17.22; 2,1-4; 2 Petru 
1,5-11), este pierdută din catehizare, 
mai ales acolo unde nici cel care face 
pregătirea candidaţilor nu o mai are 
în vedere, căci nici nu a trecut prin ea 
ca să ajungă biruitor asupra eului, 
prin răbdare, pentru a primi starea 
de evlavie -  atmosfera cerului - , 
blândeţea, bucuria şi umilinţa, din 
care dragostea lui Dumnezeu să se 
poată dezvolta (vezi 2 Petru 1,7.8).

Uitarea sau înlăturarea acestui 
proces de creştere spirituală, prin 
care oricine se poate controla şi prin 
care se poate evidenţia creşterea, 
are urmări negative pentru biserică.

Ion Buciumaţi, Câmpia Turzii

wm
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■ ■ ■ ■
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Bună dimineaţa, Laodicea!
v Teodor Huţanu

A
proape a trecut sezonul urărilor, însă cred că nu este 
târziu să mai trimitem un gând bun către Laodicea, 
biserica noastră din zilele sfârşitului. Un vis pentru 

o biserică adventistă în anul 2000 ar putea fi aşa: toţi credin
cioşii sunt plini de puterea Cincizecimii, Duhul Sfânt inun
dă biserica, iar oamenii se îndreaptă către ea din toate direc
ţiile; Ploaia Târzie înviorează serviciile de închinare, iar 
membrii sunt nerăbdători să spună altora, zi de zi, ce face 
Isus în viaţa lor; fiecare Sabat este asaltat de mulţimi de 
nou-veniţi, care ştiu că Biserica Adventistă este singurul 
loc în care eşti iubit şi acceptat; dragostea, bucuria, pacea... 
(Gal. 5,22) sălăşluiesc în fiecare membru al acestei 
biserici, în care nimeni nu este indiferent sau nelucrător.

Doreşti ca şi biserica ta să fie aşa? Ai vrea să fii 
membrul acestei biserici ale cărei uşi au fost trântite la 
pământ de oamenii care doresc să intre? Aceste întrebări 
ne atrag spre viitor, întorcându-ne spre rădăcinile 
noastre. Cu nostalgie, repetăm deseori arhicunoscutele 
citate ale servei Domnului despre „evlavia de la început” 
şi despre „un popor luminat... împreună lucrător cu 
Dumnezeu”. Dacă ai fi trăit în primul secol, o asemenea 
biserică ar fi fost foarte obişnuită şi normală. Acum, la 
trecerea spre mileniul trei, aşa ceva este neobişnuit şi 
chiar anormal. Trezirea noastră la visul lui Dumnezeu, 
de a avea o biserică la sfârşitul timpului ca şi cea de la 
începutul creştinismului, este o prioritate pentru 
Laodicea, ameninţată de somnolenţa climatului căldicel.

Să aprindem focul evlaviei şi al misiunii de la început! 
Câte rugăciuni se înalţă pentru Duhul Sfânt şi puterea 
încheierii lucrării! Primii creştini şi primii adventişti 
ardeau de focul de a umple lumea cu bunavestire despre 
Isus. în ce stare este acest foc astăzi? Adventismul 
mondial răspunde fără echivoc: întreita solie îngerească 
se răspândeşte uimitor în lumea a treia şi în Rusia. Ce se 
întâmplă însă în locurile udate de sudoarea şi sângele 
pionierilor? Privind termometrul Laodiceii tale, auzi 
apelul insistent al lui Isus: „O, dacă ai fi în clocot!”?

Desigur, ne gândim la revărsarea Duhului Sfânt repe
tând: „Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu” 
(Zah. 4,6), dar cum ne angajează această rugăciune? Ne 
mulţumim cu succese mărunte, aşteptând cu oarecare umi
linţă ziua marilor biruinţe? Deşi această credinţă nu este 
greşită, trebuie să revizuim urgent modul obişnuit de a 
privi calitatea de creştin. O biserică în care pastorii şi 
lucrătorii sunt angajaţi pentru a face lucrarea bisericii, 
iar credincioşii plătesc şi privesc este în contradicţie 
flagrantă cu următoarea imagine: „Lucrarea lui Dumnezeu 
pe pământ nu va putea fi niciodată încheiată, până când

bărbaţii şi femeile care compun corpul bisericii noastre 
nu se vor alătura lucrării şi nu îşi vor uni eforturile cu 
acelea ale pastorilor şi conducătorilor bisericii” (Ellen 
White, Gospel Workers, pag. 351-352).

Auzi străjerul? Roagă-te şi lucrează! Liniştea Laodiceii 
periclitează măsurile tactice ale Rămăşiţei. Pacea în bise
rică nu poate fi obţinută cu orice preţ. Tăcerea morţii este 
cea mai teribilă ameninţare a unităţii noastre creştine, 
aşa cum un organism neînsufleţit este sortit dezmem
brării şi descompunerii sigure. Un creştinism preţuit 
doar pentru sărbători seamănă mai mult a parastas -  o 
agitaţie cu privire la cineva pe care îl ştim sigur mort. 
Desigur, nu ne dorim membri care rămân nemişcaţi la 
locul lor şi în pauze, pietrificaţi în adventismul per
sonal şi neinteresaţi de ceilalţi, dispuşi să privească mai 
lesne la ceas şi la Manual, uitând de Stăpânul timpului 
şi al ordinii universale, care S-a răstignit la împlinirea 
vremii pentru a ne oferi evlavia autentică. Dimpotrivă, 
dorim „Amin”-uri la rugăciuni din inimi şi predici vii, 
cântări cu ochii ridicaţi din cărţi spre Cel din slăvi, 
alegeri naturale şi Cine ale Domnului la care participă 
toţi membrii, iar vecinii se spală pe picioare împreună.

Acest vis este imposibil fără Duhul Sfânt, a cărui 
revărsare nu va menţine starea căldicică a Laodiceii, ci 
ne va înzestra pentru mărturisire, pastori şi membri 
deopotrivă. Altfel spus, primirea Ploii Târzii ne scoate 
din biserică pentru a duce lumii ultima solie a Mântuito
rului care vine. Orice separare a Duhului Sfânt de mi
siune este incorectă (Mat. 23,18-20; Marcu 16,15-18; 
Luca 24,47-49; Fapte 1, 4-8). Preocuparea Mântuitoru
lui la înălţarea Sa era misiunea ucenicilor şi puterea 
necesară realizării ei. De aceea, Duhul Sfânt este pre
zent în biserică cu roada Sa, care realizează în noi ca
racterul desăvârşit al Domnului Hristos, şi cu darurile 
Sale supranaturale, atrăgând atenţia lumii către Rămă
şiţă. Pentru împlinirea acestei făgăduinţe, este timpul 
ca pastorii şi membrii să-şi unească mâinile.

în timp ce majoritatea bisericilor creştine actuale au 
preoţi, Rămăşiţa este preot (Apoc. 1, 5.6; 5,9.10; 1 Pet. 
2,5.9; Rom. 12,1). Biserica primară a recunoscut egalita
tea dintre membri, susţinând că vieţuirea creştină înseamnă 
slujire -  datoria şi privilegiul oricărui credincios. Biserica 
medievală a subliniat rolul şi poziţia superioară ale cleri
cilor faţă de laici, celor din urmă revenindu-le sarcina 
achitării taxelor şi asistării la slujbele religioase. Protestan
tismul a preluat modelul, astfel membrii bisericii slujesc ca 
spectatori la biserică. Simpla participare la închinare Sabat

Continuare în pagina 20
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1999 R apoarte -  Perspective
1 Care au fost evenimentele memorabile ale anului 1999? 2  Tocmai s-au încheiat ale
gerile în bisericile locale. Cum le caracterizaţi? Aveţi un mesaj special pentru cei aleşi?

CONFERINŢA BANAT

1 . Anul care se încheie lasă în ur
ma sa motive de recunoştinţă şi laudă 
la adresa Stăpânului secerişului. Bi
serica din Banat a fost implicată în 
bătălia pentru Sabat şi pentru licenţa 
radio şi ne bucurăm de succesele din 
aceste domenii. în mod special însă, 
conferinţa noastră a fost factorul de 
cataliză şi finalizare a proiectelor uma
nitare pentru victimele războiului din 
Iugoslavia. De curând, am primit 
mulţumiri călduroase şi sincere din 
partea oficialilor bisericii noastre de 
la sud de conferinţă, pentru ajutoarele 
şi încurajarea primite prin prezenţa 
noastră care a însoţit cele două trans
porturi în valoare de peste o sută de 
milioane de lei. în acest efort de ge
nerozitate creştină se acumulează 
uneori paraua văduvei pe care ştim 
că Domnul o apreciază nespus de 
mult. Folosesc această ocazie pen
tru a mulţumi tuturor celor care şi-au 
adus binevoitoarea contribuţie.

în anul devenit deja amintire, au 
fost inaugurate noi capele la Sălaşul de 
Jos (Hunedoara), Sebiş, Hăşmaş şi Gro- 
şeni (Arad). în fiecare dintre aceste lo
curi, viaţa spirituală a fost înviorată m mod 
evident, astfel că efortul de a ridica un 
locaş de închinare se transformă îritr-o 
investiţie câştigătoare de suflete. în 
condiţiile actuale, fiecare dintre aces
te proiecte a însemnat muncă, sacri
ficiu şi consacrare superioară. Mul
ţumesc lui Dumnezeu pentru toate 
eforturile locale sau venite de peste 
hotare de la oamenii plăcuţi Lui.

Biserica noastră a crescut nu nu
mai cu noile edificii, ci şi cu noile 
biserici organizate la Ineu (Arad), 
Sânnicolau Mare (Timişoara) şi Sălaşu

--------------------------------- -<1
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1 . Iminenta revenire a Domnului 
Hristos, generos anticipată şi de eve
nimentele anului care s-a scurs, face 
ca şi activitatea bisericii să devină 
efervescentă. Pentru Conferinţa 
Moldova, anul 1999 s-a dovedit a fi 
încărcat cu momente semnificative:

• Examenul de capacitate -  până 
la urmă s-a dovedit a fi un examen 
de fidelitate al copiilor şi familiilor 
adventiste faţă de poruncile lui Dum
nezeu. Fără a arunca cu pietre în cei 
care au participat la acest examen, 
suntem recunoscători lui Dumnezeu 
pentru că peste 90% dintre cei în 
cauză au intrat în focul luptelor.

• Biblia rescrisă -  1.600 de tineri 
din Moldova, la care s-au adăugat 
încă 3.000 din celelalte conferinţe, 
au spus întregii lumi -  şi ne-au re
amintit şi nouă -  nevoia disperată a 
societăţii de astăzi după Cuvântul lui 
Dumnezeu -  Pâinea vieţii.

• înfiinţarea de grădiniţe -  do
rind să răspundem invitaţiei Mântui
torului „Lăsaţi copilaşii să vină la Mi
ne”, ne-am propus să înfiinţăm pe teri
toriul Conferinţei cât mai multe gră
diniţe. Anul acesta am reuşit în două 
centre: Piatra Neamţ şi Suceava. 
Rezultatele sunt încurajatoare.

• „Timotei ’99” -  să evocăm 
aici cele patru centre (Suceava, Iaşi, 
Bacău, Galaţi), în care, într-o atmo
sferă de entuziasm şi de abnegaţie ca
racteristică vârstei, s-au consumat 
„Zilele Tineretului Adventist”. Dinco
lo de orice alt beneficiu, aş dori să 
subliniez cunoaşterea şi apropierea 
între tineri şi conducerea Conferinţei.

• Fapte 2000 -  unul dintre cele 
 ^ _____________
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1 . Şi anul 1999 s-a scurs ca toţi 
ceilalţi, la fel de repede sau la fel 
de încet. Doar evenimentele care s-au 
petrecut pot face o deosebire între 
un an şi celălalt.

Ritmul susţinut al activităţii 
misionare prin mijloacele ce ne-au 
stat la îndemână a condus spre apa 
botezului 1301 suflete -  un număr 
apreciabil, dar nu aşa cum ne-am 
dorit. De ce? Acţiunea NET ’99, ce 
s-a desfăşurat în perioada 3-19 sep
tembrie la Sala Palatului, a mobili
zat un potenţial uman şi material 
fără precedent în istoria bisericii 
din ţara noastră. Nu mai vorbim de 
solicitarea la maxim a puterii de or
ganizare, pe tot parcursul acţiunii.

Totul a strălucit prin grandoare, 
mesaj şi spectacol, dar nu şi prin 
rezultate. Sperăm ca sămânţa arun
cată a risipă să rodească totuşi în 
mod tainic, în timp, prin lucrarea 
Duhului Sfânt.

Ne bucurăm că şi în anul acesta 
am mai sporit numărul „cetăţilor de 
scăpare”, prin inaugurarea a încă no
uă case de rugăciune: Gura Vulcani, 
Picior de Munte (Dâmboviţa), Mă
gurele, Găgeni, Tătărani, Câmpina, 
Măneciu (Prahova), Perişoru (Călă
raşi) şi Amaru (Buzău).

Un eveniment cu totul deosebit 
a fost şi hirotonirea ca pastori a opt 
tineri slujitori: Beniamin Ciurea, 
Cornel Dobre, Claudiu Goran, Vio- 
rel Ionescu, Dănuţ Jercan, Cristian 
Modan, Constantin Rădoi şi Aurel

D>---------------------------------
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3  „Fapte 2000” şi „Cincizecimea pentru mine” constituie acum istorie. Care este benefi
ciul? Spiritul lor continuă? 4  Care este viziunea care vă însufleţeşte pentru anul 2000?
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1 . Prin amploarea desfăşurării 
şi a efectelor, consider că următoa
rele evenimente au marcat grupuri 
largi de credincioşi şi prieteni din 
bisericile noastre:

a) Programul „Cincizecimea pen
tru mine” şi programul,fapte 2000”.

b) Lupta şi biruinţa legate de exa
menul de capacitate al elevilor de 
clasa a YHl-a. Deşi proba încrederii 
în ajutorul lui Dumnezeu nu a fost 
integral trecută, majoritatea celor im
plicaţi (peste 72%) au putut trăi o 
experienţă deosebită. Aprecieri pen
tru elevii din familiile mixte (cu un 
singur părinte adventist) şi pentru 
părinţii care nu au adus argumente 
ca să-şi justifice poziţia nebiblică.

îngrijorare mare faţă de atitu
dinea inexplicabilă a unor părinţi 
cu slujbe în biserică!

Am fost încurajaţi auzind că tatăl 
unei eleve era nemembru şi directo
rul unei şcoli şi i-a permis fiicei lui 
să decidă cum o lasă conştiinţa!

Alt părinte nemembru s-a anga
jat chiar în susţinerea procesului con
tra Ministerului Educaţiei Naţionale.

O serie de alte evenimente au 
scos în evidenţă activitatea din 
bisericile conferinţei:

• au fost inaugurate 11 case de 
rugăciune: Câmpulung Muscel, Ru- 
căr (Argeş), Păru Rotund, Brânceni, 
Dobroteşti 2, Năsturelu (Teleorman), 
Băileşti, Palilula (Dolj), Dobreţu, 
Osica (Olt), Budeşti (Vâlcea);

• au fost organizate festivaluri 
zonale ale tineretului, care au 

 « f l

1 . Anul 2000 nu este un nou an 
de dezamăgire, asemenea celui din 
1844, şi nici un argument nou al ne
putinţei lui Dumnezeu de a interve
ni în istoria pământului. Dimpotrivă, 
este o nouă dovadă de iubire, har şi 
aşteptare pentru lucrarea vieţii noas
tre, precum şi o nouă ocazie de a per
cepe iubirea Lui în dimensiuni noi.

Anul trecut a oferit ocazii noi, ne
bănuite, de înflăcărare privind înde
plinirea misiunii ca biserică. Vizita 
fratelui Mark Finley în perspectiva 
seriei evanghelistice ce urma să aibă 
loc în toamnă a fost un imbold pu
ternic pentru mulţi. Iniţiative noi şi 
curajoase au colorat şi mai mult pa
leta de lucru a colegilor şi bisericilor 
locale, în vederea predicării Cuvântului.

în localităţi în care până nu demult 
adventismul era un cuvânt străin sau 
poate avea puţini reprezentanţi, astăzi 
avem deja biserici înfiinţate. Amintesc 
aici bucuria celor din Dealul Ştefăniţei, 
Vişeul de Sus (Maramureş), Monariu 
(Bistriţa), Vinţu de Jos, Sebeş (Alba) 
sau viitoarele biserici, precum Ne- 
greşti-Oaş (Satu Mare), Hodod (Sălaj) 
şi altele. îmi reamintesc bucuria ace
lora care au reuşit să pregătească al
tarele lor de închinare ca nişte jert- 
fe-biserici fară cusur pentm Domnul, pre
date în serbările de inaugurare din 
Sighet, Seini, Ruscova (Maramureş) 
sau Coldău (Bistriţa). Sacrificiile fă
cute pentru a avea asemenea bucurii 
şi satisfacţii nu pot fi exprimate în 
valori sau cuvinte omeneşti. Domnul 
apreciază fiecare bănuţ al văduvei 

_______________^ _______________

1 . Atingerea ţintelor, a obiecti
velor îndrăzneţe care au fost plănuite 
cu rugăciune, pe genunchi, ţinând 
seama, pe de o parte, de nevoile acu
te ale omenirii şi, pe de altă parte, de 
posibilităţile limitate din tolbele noas
tre, ne face să recunoaştem că fiecare 
obiectiv realizat în anul 1999 se da
torează binefacerilor Domnului şi 
este o dovadă a cârmuirii Sale în 
Israelul spiritual în care ne constitu
im. Privind în urmă la zilele anului 
1999, inima ni se umple de bucurie, 
ochii ni se umezesc de lacrima recunoş
tinţei, iar mâinile ni se încleştează mai 
hotărâte pe coamele plugului Evan
gheliei, pentru ca ultima brazdă să 
fie mai adâncă, mai dreaptă, mai 
răscolitoare pentru semenii noştri, 
pe care vrem să-i vedem în cer.

Ne bucurăm că răsar biserici noi, 
faruri de lumină aşezate pe munte, 
bastioane ale adevărului unic al 
Bibliei, cetăţi de scăpare pentru cei 
care vor să fugă din Babilon, în 
căutarea acelei păci pe care o poate 
da doar Isus. Şi în anul care s-a 
scurs am avut asemenea bucurii.

Astfel, în 6 februarie, cei 10 mem
bri ai comunităţii Voiniceni au găz
duit de 10 ori pe atât de mulţi oas
peţi, la sărbătoarea inaugurală a co
munităţii. Lipsa unui cor autohton a 
fost suplinită de corul maramureşean 
din comunitatea Moisei, care s-a pre
zentat într-un număr impresionant, 
în costum tradiţional. Au fost pre
zenţi o mulţime de săteni.

In data de 6 martie, ca o floare a 
primăverii, biserica Tg. Mureş „C” 
şi-a deschis porţile în semn de sărbă
toare inaugurală, după ani de sacrifi-
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de Jos (Hunedoara). Aceste noi entităţi 
spirituale sunt lumini care se aprind în 
locuri noi. O mulţime de noi grupe orga
nizate aşteaptă ziua când vor deveni şi 
ele biserici în toată regula. Cred că difi
cultăţile materiale cu care ne confrun
tăm din ce în ce mai dramatic nu au 
voie să stăvilească creşterea atât calita
tivă, cât şi numerică a bisericii noastre.

2. La încheierea alegerilor din 
bisericile locale, am sentimentul că 
am făcut un pas mai aproape de voin
ţa divină. De fiecare dată m-am în
trebat, cu nelinişte, dacă rezultatul 
este cel dorit de Dumnezeu şi nu pot 
să mă laud că m-am simţit prea con
fortabil. Ştiu că voinţa umană prea 
puternică poate să contravină voinţei 
divine şi chiar să deformeze cursul 
lucrurilor într-o măsură semnificativă. 
Anul acesta simt că ne-am apropiat 
mai mult de ceea ce aşteaptă Dum
nezeu. De unde pot să-mi dau seama 
de acest lucru? în mod clar, perioada 
alegerilor a fost mai liniştită şi mai 
lipsită de tensiuni decât altădată. 
Acesta poate fi un semnal destul de 
sigur al călăuzirii divine. Nu am avut 
niciodată convingerea că acolo unde 
se dezvoltă sentimente puternice ne
gative este prezent şi activ şi Duhul 
Domnului. Este adevărat că Dumnezeu 
lucrează la fel de bine în vreme de cri
ză ca şi în timp de pace şi linişte, dar 
manierea de lucru prin care Duhul Sfânt 
conduce minţile oamenilor, când lu
crează împreună, este consensul liniş
tit şi matur. Apreciez că anul acesta 
am avut mai mult consens în imensa 
majoritate a adunărilor de alegeri.

Folosesc acest prilej pentru a adre
sa cuvinte de încurajare celor care 
au fost chemaţi să poarte răspunderile 
sfinte pentru următorii doi ani. Voi 
aţi fost puşi de Dumnezeu să slujiţi 
în biserica Sa, chiar dacă lucrul aces
ta a fost săvârşit prin judecata şi ho
tărârea omenească. Voi vă aflaţi la în
demâna Sa şi în mâna Sa. Dumnezeu 
aşteaptă să vadă din partea voastră 
dorinţa sinceră de a sluji fiecare după 
puterile şi chemarea primită. Voi sun
teţi împreună slujitori unii cu alţii, de 
aceea căutaţi să vă ajutaţi reciproc şi 
să oferiţi lui Dumnezeu ocazia să 
lucreze prin voi. în faţa bisericii

CONFERINŢA MOLDOVA

mai importante evenimente despre care 
vom vorbi mai pe larg la punctul 3.

• Inaugurări -  pe fondul crizei 
economice majore, suntem plăcut 
impresionaţi de spiritul de sacrificiu 
al fraţilor noştri manifestat şi prin 
continuarea imensului şantier care 
înseamnă peste 70 puncte de lucru, 
din care în anul 1999, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, au fost inaugurate locaşu
rile de rugăciune: Vaslui-Betel, Nichi- 
teni, Mileanca (Botoşani), Ciprian 
Porumbescu (Suceava), Cuca (Galaţi).

• Colportaj -  un record demn de 
a fi reţinut: în anul 1999 s-a depăşit 
cifra de un miliard de lei la vânzarea 
cărţilor de către colportori şi s-au con
tactat în felul acesta peste 25.000 de 
familii. Este îmbucurător să constatăm 
că numărul persoanelor neadventiste 
care citesc literatura adventistă este con
siderabil mai mare decât numărul ac
tual al membrilor noştri. Anul acesta au 
fost organizate 6 şcoli de colportaj, la 
care a participat un număr însemnat 
de membri. Dintre ei, mulţi lucrează 
deja cu normă întreagă sau parţială.

• Mărturii -  în urma unei hotărâri 
a Comitetului Conferinţei de a relansa 
studiul Spiritului Profetic, am dotat 
anul acesta fiecare comunitate cu un 
set complet de Mărturii traduse şi ti
părite în cadrul bisericii noastre (apre
ciem comunităţile din Milişăuţi, care 
au mai comandat 70 de seturi). Cele 
nouă volume de Mărturii, împreună cu 
Biblia şi Adventiştii de ziua a şaptea cred... 
formând un set profetic, au fost bine 
primite în comunităţile noastre, ceea 
ce constituie un semnal profetic.

2. Alegerile locale s-au desfăşu
rat până acum în 80% dintre comuni
tăţile conferinţei şi au cunoscut un ca
racter de normalitate, linişte şi natura
leţe. Reţinem două aspecte importante:

a) condiţiile de viaţă din ce în ce 
mai grele cer un sacrificiu mai mare 
din partea conducătorilor comunităţii, 
ceea ce explică fenomenul -  totuşi re
strâns -  de ezitare în faţa acceptării de 
răspunderi în comunitate. Să nu uităm că 
făgăduinţa puterii este pe măsura credinţei 
noastre, iar răsplata este tot mai aproape;

b) plecările la muncă în străinătate,

___________ ^ __:________
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Rădoiaş. Evenimentul a avut loc în 
comunitatea Brâncoveanu din Bucu
reşti, pe data de 16 octombrie. A fost 
o ocazie solemnă şi binecuvântată 
atât pentru biserica locală, cât şi pen
tru lucrarea din conferinţa noastră.

Cum bine ştim, trăim în zilele 
de pe urmă şi evenimentele se 
succed cu mare repeziciune, atât în 
viaţa bisericii, cât şi în afara ei. 
Acest lucru face ca selectarea lor 
pentru a fi menţionate cu un carac
ter mai aparte să fie dificilă.

Nu putem totuşi să nu amintim 
cel mai emoţionant şi mai tulbură
tor eveniment care a electrizat în
treaga biserică din ţara noastră şi 
din lumea întreagă.

Examenul de capacitate a scos 
în evidenţă încă o dată cât de reală 
este lupta dintre Hristos şi Satana 
şi cât de incomozi rămânem noi ca 
biserică pentru lume şi pentru 
societate.

Acest examen al copiilor a fost 
în acelaşi timp o repetiţie pentru 
marile teste ce stau în faţa întregii 
biserici.

A fost un act al credinţei şi al 
devotamentului faţă de Adevăr. Bi
serica a demonstrat cu hotărâre că 
ştie ce vrea şi că este gata să rămâ
nă şi singură, dar să lupte pentru 
păstrarea şi descoperirea adevăru
rilor încredinţate, indiferent cât de 
mare este preţul plătit. Duhul Sfânt 
lucrează şi pregăteşte un popor 
pentru mărturia finală cu urmări 
veşnice.

2. Alegerile de slujbaşi produc 
de regulă şi tensiuni şi uneori chiar 
crize la nivelul bisericii locale.

Nu cred că ne putem îngădui să 
mai privim spre noi înşine cu atâta 
preţiozitate, încât să credem că fără 
noi se prăbuşeşte lucrarea sau 
biserica...!

E timpul să înţelegem că unicul 
nostru scop în viaţa de credinţă 
este „să-L descoperim pe Hristos în 

[ ► ---------------------------------
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evidenţiat un imens potenţial al 
bisericii de mâine;

• Festivalul AMICUS, tradiţional 
la Craiova, punând în valoare forţa 
intelectualităţii din biserică,

• o adevărată salbă de tabere de 
instruire a liderilor din cadrul secţiu
nilor departamentului tineret şi copii,

• cantonamentul pastoral de la Sădc,
• botezarea a peste 30 de tineri în 

cadrul Liceului Adventist din Craiova,
• şcoala prezbiterilor, precum şi 

întruniri zonale ale departamentelor 
Şcoala de Sabat şi Isprăvnicie.

2. Alegerile la nivelul biserici
lor locale au pierdut mult din „înflă
cărarea” de altădată. Datorită emi
grării, s-a diminuat foarte mult „lotul” 
celor dintre care să fie aleşi slujbaşii 
locali. Astfel, a fost nevoie să se ape
leze la unii membri care depuseseră 
de mult timp armele sau chiar să se 
reducă schema de slujbe în raport cu 
mărimea bisericii. Din nefericire, în 
câteva biserici foarte mici a fost foar
te dificil să se găsească un număr mi
nim de slujbaşi, soluţia extremă fi
ind revenirea lor la statutul de grupă.

încă suntem balcanici, încă slujba 
nu e percepută ca o mare responsabili
tate. Contestaţiile zgomotoase, une
ori dure, nu sunt o bună mărturie 
pentru un urmaş al lui Hristos. Din 
nefericire, au fost luate chiar şi mă
suri disciplinare contra unor mem
bri care „au dat năvală”.

Mesajul pentru cei aleşi vizea
ză în primul rând atitudinea faţă de 
slujbă. Să nu fie superficiali şi să 
nu abandoneze postul pentru a pleca 
peste hotare. Doi ani ei sunt sub con
tract cu biserica şi cu Duhul Sfânt, 
care a zis: „Puneţi-i deoparte” !

Apoi, spiritul în care să slujească 
trebuie să fie acelaşi cu al lui Hristos: 
să conducă la unitatea şi la creşterea 
bisericii.

3. Pe lângă orientarea spre o ex
perienţă deosebită şi spre părtăşie, 
programul „Cincizecimea pentru 
mine” a ajutat la depăşirea multor 
obstacole care ar fi diminuat o serie

iwr NFERINŢA
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sau orfanului. Fiecare asemenea 
ofrandă este ca un steag de biruinţă 
înfipt cu jertfe mari, de cele mai 
multe ori imposibil de descris.

Apreciez în mod deosebit fiecare 
efort depus în vederea proclamării 
Cuvântului lui Dumnezeu. Mă bu
cur pentru disponibilitatea, spiritul 
de sacrificiu şi dăruire de care mem
brii conferinţei dau dovadă în acest 
timp greu financiar şi doresc ca 
Dumnezeu să binecuvânteze strădu
inţele depuse astfel ca ele să ro
dească înzecit, după Cuvântul Său.

Vreau să mulţumesc colegilor pas
tori din conferinţă pentru spiritul cald 
şi deschis de colaborare în care am 
lucrat împreună anul trecut şi soţiilor 
acestora pentru sprijinul acordat so
ţilor în lucrare.

Privind în urmă, îmi dau seama 
că 1999 a fost cu adevărat un an de 
reviriment şi acţiune sporită în toate 
departamentele conferinţei noastre. 
Evidenţele noastre incomplete vorbesc 
de mult peste 400 membri botezaţi 
(unul la 16 membri). Probabil nu 
foarte mulţi, dar este primul semn clar 
de creştere a numărului de botezuri 
după 1992, când cifra de atunci era 
în jurul lui 600. Numărul de botezuri 
este un rezultat clar al misiunii dificile 
şi al lucrării specifice din conferinţa 
noastră, într-o lume ce aspiră la slujire 
în vest pentru câştiguri occidentale com
parate cu cele de aici. în mijlocul a ce
ea ce oferă o lume secularizată şi având 
la dispoziţie posibilitatea vremii, mulţu
mim lui Dumnezeu pentru experienţe
le cu totul deosebite avute aici.

2. Problema actualizării conduce
rilor din bisericile locale a fost un test 
trecut strălucit de marea majoritate a 
bisericilor din conferinţă. Dacă au fost 
menţiuni, ele au trădat conştienţa 
membrilor cu privire la răspunderile 
care le sunt oferite sau, în cel mai rău 
caz, refuzul unei slujbe pentru care cel 
în cauză nu se consideră vrednic.

Orientarea bisericilor locale spre 
un tineret serios şi consacrat a creat 
entuziasm pentru viitorul bisericii. 

_______________^ _______________

ciu, rugăciune şi oboseala aşezării 
pietrei peste piatră. Au fost prezenţi 
mulţi oaspeţi, dintre care amintim 
mai ales pe primarul municipiului 
Tg. Mureş, domnul Fodor Imre, 
reprezentanţii Universităţii 
South western Institute din Texas.

în primăvară, reprezentanţii cei 
mai autentici ai acestui anotimp -  
tinerele şi tinerii conferinţei noastre
-  s-au strâns în trei centre: Sibiu, 
Braşov şi Tg. Mureş, la Festivalul 
Tineretului ţinut sub genericul „Ti- 
motei”. S-a dovedit că avem un tineret 
nu doar numeros, ci valoros, animat 
de ţinte spirituale înalte şi doritor să 
fie util în cauza lui Dumnezeu. S-a 
evidenţiat faptul că tinerii noştri 
sunt mult mai mult preocupaţi de 
dimensiunea spirituală a acestor în
tâlniri decât de amuzament şi show.

întregul corp de pastori, cu întreaga 
lor familie, a avut o întâlnire aparte 
la Sovata, între 28-30 mai, pentru a 
se ruga şi a studia Cuvântul lui Dum
nezeu împreună. întâlnirea a culmi
nat cu sărbătoarea Sfintei Cine. Impre
siile adânci, beneficiile spirituale 
ale acestei ocazii au lăsat în inima 
fiecăruia dorinţa reeditării unui 
asemenea eveniment în fiecare an.

La 23 octombrie, în comunitatea 
Sărmaş, a avut loc serviciul întăririi 
ca pastori a fraţilor Szasz Cserei 
Geza, Faluvegi Daniel şi Topor Iuliu. 
Aceasta a fost prima hirotonire pas
torală care s-a ţinut în comunitatea 
Sărmaş. Predica a arătat că dorinţa 
grecilor de odinioară, „vrem să 
vedem pe Isus”, este şi o solicitare 
majoră a contemporaneităţii, la 
care avem datoria şi privilegiul să 
răspundem pe măsură.

Frăţietatea din Miheşu de Câmpie 
(Mureş) a construit un frumos locaş 
de închinare pe dealul care domină 
comuna. Sărbătoarea inaugurală a 
avut loc în 13 noiembrie.

în Ibăneşti, o comunitate de 72 
de membri, frăţietatea a zidit de mult 
biserica, în condiţiile grele ale regi
mului comunist, dar a rămas ceva 
neterminat: serbarea de inaugurare. 
La data de 4 decembrie, în prezenţa 
multor musafiri din comunităţile ve-
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noastre stau experienţe şi planuri 
care cer o consacrare permanentă. 
Cu siguranţă că familiile voastre 
vor fi înţelegătoare cu timpul şi 
energia pe care voi le dedicaţi lui 
Dumnezeu şi-L rog pe El să vă 
binecuvânteze pe toţi.

3. „Cincizecimea pentru mine” a 
fost, într-adevăr, o experienţă unică 
în viaţa bisericii şi a fiecărui membru 
în parte. Unele biserici doresc să con
tinue cumva această revărsare de har, 
astfel că a fost aleasă o carte în stu
diu sau alte forme de prelungire a 
acestui fel de viaţă spirituală. „Fapte 
2000” nu se limitează la campania de 
evanghelizare prin satelit din toamna 
trecută. Materialul video produs cu 
acea ocazie continuă să fie prezentat 
atât în biserici care nu au avut echipa
mentul necesar la vremea transmisiei 
directe, cât şi în locuri noi. Ceea ce 
este mai important urmează după pre
zentarea seriei de prelegeri. Chiar da
că rezultatele statistice nu sunt stră
lucitoare, .fapte 2000” este un program 
venit la vremea cuvenită, iar adevăra
tul impact se va vedea mai târziu. Pe 
această cale biserica din România a 
câştigat un loc meritat între forţele 
spirituale necesare înnoirii şi vinde
cării morale a lumii în care trăim.

4. Anul în care am intrat are o 
serie de particularităţi, în afară de 
rotunjimea cifrei pe care o folosim. 
Mulţi dintre noi nu am crezut că mai 
apucăm să trăim aici, pe pământ, acest 
an. Dar anul 2000 a venit şi noi ne 
aflăm tot aici. Suntem aproape acasă, 
aşa cum ne spune şi cuvântul de ordine 
al sesiunii Conferinţei Generale, iar 
această apropiere ne cere să fim pregă
tiţi. Programul conferinţei noastre are 
în vedere acoperirea convenabilă a 
teritoriilor încă neatinse. Acest lucru 
vrea să spună proiectul „Banat 2001, 
Acasă”. Accentul principal cade pe în
curajarea tinerilor să accepte provoca
rea campusurilor noi şi sprijinirea lor 
logistică şi materială. Cu o asemenea 
armată bine instruită şi călăuzită, aş
teptăm ca Dumnezeu să-Şi împlineas
că faţă de noi făgăduinţele Sale.

Ion Buciuman

determinate de aceleaşi condiţii amin
tite mai sus, au lăsat unele comunităţi 
fără oamenii cei mai destoinici; pen
tru moment, suntem în căutare de 
soluţii la această situaţie complexă.

3. Fără a fi coborât foc din cer în- 
tr-un mod spectaculos, aşa cum poate 
ne-am fi dorit, experienţa „Cincizecimii” 
ne-a convins din nou de nevoia unită
ţii şi a implicării fiecărui membru în 
slujire. Ca o dovadă -  cel puţin din 
punct de vedere cantitativ -  numărul 
de botezuri (886) a crescut simţitor 
faţă de anul evanghelistic precedent 
(582). Ne bucură faptul că multe co
munităţi au decis să reia programul 
„Cincizecime pentru mine”. Iar flacă
ra „Faptelor 2000” continuă să ardă 
între noi prin cei care se botează, prin 
seminariile care sunt în desfăşurare şi 
prin numărul tot mai mare al celor ca
re se consacră pentru vestirea Evan
gheliei. De asemeni, flacăra aceasta a 
cuprins şi zone mai greu accesibile, 
cum ar fi: Dersca, Miclăuşeni, Bursu- 
ceni, Luncuşoara, Oţeleni, Dămuc, Hli- 
piceni, Adâncata, Cavadineşti, Oanţu, 
Schitu Duca, Doma Candreni. Mulţu
mim lui Dumnezeu pentru trupa de 
avangardă a evangheliştilor voluntari 
şi ne rugăm pentru posibilităţi care 
să permită continuarea activităţii lor.

4. Scrutând cu credinţă şi speranţă 
orizontul împlinirilor profetice ce ne 
stau în faţă, vedem prin credinţă, pen
tru zilele ce vor urma, o biserică unită, 
ai cărei membri -  pastori şi credincioşi
-  îşi dau mâna pentru încheierea lucră
rii. Vedem o Biserică preocupată de 
soarta societăţii şi care dezvoltă pro
grame tot mai variate şi eficiente pen
tru lansarea ultimei şi marii strigări, 
împlinirea acestei viziuni glorioase a 
ultimelor evenimente nu se poate rea
liza decât pe genunchi. De aceea che
măm insistent tot poporul advent la ru
găciune şi consacrare pentru ca ploaia 
Duhului Sfânt să se reverse din abun
denţă în comunităţile, familiile şi su
fletele noastre şi ne unim împreună cu 
proorocul Zaharia pentru a lansa apelul: 
„Cereţi de la Domnul ploaie!” (Zah. 1Q1)

Teodor Huţonu

gândire, cuvinte şi acţiune”, 
îndeplinirea unor responsabilităţi 
fiind doar o consecinţă a dorinţei 
noastre de a-L înălţa pe Hristos.

3. Acţiunea „Fapte 2000” s-a 
dorit a fi o treaptă spre revărsarea 
Ploii Târzii. Aşa se face că una din
tre componentele acestui plan s-a 
intitulat „Cincizecime pentru mine”.

Ca idee, a prins repede şi a fost 
foarte bine primită. Un timp spiritu
al de „cincizecime” părea să cuprin
dă întreaga suflare şi să se declan
şeze revirimentul atât de aşteptat.

Dar, ca şi în lumea naturală, 
dacă nu intervine o forţă din afară 
pentru a menţine ordinea, entropia 
acţionează după legile ei şi în viaţa 
spirituală, dacă nu există susţinere 
permanentă şi atunci se răceşte, se 
pierde din interes şi se stinge.

Cine va da socoteală pentru 
toate acestea? Cu siguranţă cei care 
au fost puşi ca străjeri au o mare 
răspundere pentru aceasta.

Oricum, experienţa în sine a 
fost nu numai benefică la modul 
general, pentru unii chiar a rămas 
ca o experienţă a unui mod de a fi 
şi aceştia continuă în acest fel, ba 
chiar îmbogăţindu-se.

4. N-am avut niciodată simţă
mântul că sunt un vizionar şi m-am 
sfiit să prezint ceva ca fiind o vizi
une de viitor care să fie demnă de 
urmat şi de alţii. Am convingerea 
că ceea ce este în faţa noastră va fi 
o demonstraţie a ceea ce poate face 
această biserică după ce va interve
ni Dumnezeu în viaţa ei. Prin 
aceasta înţelegând schimbare în 
viaţa mea, a familiei mele şi a fie
căruia ce doreşte să devină „un 
stâlp în Templul lui Dumnezeu”.

Fie ca bunul Dumnezeu să ne 
dea fiecăruia viziunea nevoii perso
nale şi tuturor simţământul de uni
tate în gândire şi fapte prin Duhul 
Sfânt. Amin.

Teofil Petre

CURIERUL ADVENTIST FEB R UA R IE-2 0 0 0

i " '

*«w



1999 R apoarte -  Perspective ETiTîTfl
CONFERINŢA OLTENIA

de iniţiative locale şi naţionale, în 
special programul „Fapte 2000”. 
Nu a fost un entuziasm artificial, 
ci un barometru al nivelului diferit 
la care bisericile sau membrii se 
află. Mobilizarea pentru misiune a 
fost un efect direct al programului 
„Cincizecimea pentru mine”, mulţi 
lucrători fiind „tocmiţi” în timpul 
acelei perioade.

Programul „Fapte 2000” nu a 
atins cotele prevăzute, dar a fost 
mobilizator atât pentru bisericile cu 
tehnică de receptare, cât şi pentru 
cele care l-au preluat în etapele 
următoare.

Interesul membrilor şi participa
rea la toate prelegerile au fost net 
superioare anilor trecuţi. Acolo unde 
s-a continuat cu programe adecvate, 
s-au obţinut rezultate bune. Chiar şi 
grupele din răspândiri au organizat 
„Fapte 2000” !

4. Pentru 2000 doresc o biserică 
preocupată de idealuri înalte, care să 
renunţe la toate frământările minore, 
consumatoare de multă energie.

Sub deviza „Tu şi cercul tău de 
influenţă” să poată fi pus în valoare 
fiecare dar spiritual.

Vom urmări două obiective ma
jore: a) dezvoltarea şi consolidarea 
grupelor şi bisericilor mici, b) des
făşurarea de programe spirituale tri
mestriale în toate bisericile, simul
tan, cum ar fi: Reforma sănătăţii, 
Rolul Spiritului Profetic, Adevărata 
educaţie creştină etc.

Considerăm că evanghelizarea 
va fi efectul colaborării tuturor pas
torilor cu membrii bisericilor locale 
şi integrarea membrilor nou-veniţi 
va beneficia de o grijă specială din 
partea fiecăruia.

Formula de succes pentru anul 
2000 este garantată şi aparţine fie
cărui credincios: o viaţă devoţională 
zilnică la cote înalte şi folosirea la 
capacitate a talanţilor încredinţaţi.

CONFERINŢA TRANSILVANIA de 
NORD

Ceea ce s-a investit în aceştia acum 
este folosit chiar acolo, în biserică.

Fac un apel din inimă la toţi co
laboratorii aleşi din conferinţă să nu 
piardă din vedere niciodată obiectivul 
şi ţinta pentru care trăim, străduindu-se 
ca, prin eforturile cerute, prin Duhul 
Sfânt şi împreună cu Hristos, să 
urcăm fiecare treaptă spre mântuire.

3. „Cincizecimea pentru mine” a 
fost un proiect străin iniţial, pentru ca, 
gustând din el, să-i constatăm dulcea
ţa şi roadele. Faptul că a fost iniţiat 
cu un scop precis pentru o anumită 
perioadă nu ne împiedică să reluăm 
şi cu alte ocazii acest program devo- 
ţional de pregătire pentru slujire.

El poate fi reorientat, actualizat şi 
adaptat la cerinţele specifice ale vre
mii. A fost o binecuvântare să putem 
avea un program comun de pregătire 
spirituală în vederea secerişului.

4. Muchia mileniilor concretiza
tă în zilele anului 2000 constituie 
pentru noi un timp pe care vrem să-l 
folosim cât se poate de judicios.

Amintesc câteva priorităţi: a) cu
noaşterea mai aprofundată a Mântu
itorului nostru Isus Hristos şi apro
pierea de El, b) pregătirea în vede
rea revenirii lui Hristos, c) răspân
direa adevărului cu privire la mân
tuire la absolut toţi cei din jur, d) re
cuperarea celor care s-au pierdut în 
războiul cu păcatul, e) o viaţă de 
sacrificiu şi dăruire pentru Dum
nezeu şi pentru semenul meu.

Sunt pregătite vârfuri de lance ale 
Evangheliei pentru locuri încă neex
plorate. Avântul mişcărilor şi curen
telor adiacente sau paralele cu adevă
rul sunt un pericol crescând. îmi dau 
seama că, alături de forţele care lup
tă din afara bisericii împotriva rămă
şiţei, cresc rândurile celor din interi
orul ei care, ca o armă secretă, îşi va face 
efectul la vremea lui, aşa cum ne aver
tizează profeţia. Ceea ce este cel mai 
important este conştienţa că, împreună 
cu Isus, vom avea cele mai frumoase 
experienţe şi strălucite biruinţe.

CONFERINŢA TRANSILVANIA de 
SUD_____________

cine şi a câtorva pastori care prin ac
tivitate sunt legaţi de Ibăneşti, am de
dicat imobilul cauzei celei mai sfinte.

A devenit o frumoasă tradiţie 
concertul de la Sala Mare a Palatului 
Culturii când, sub bagheta directo
rului Filarmonicii de Stat, fratele 
Cazan Vasile, au răsunat colinde 
clasice, imnuri creştine consacrate, 
anunţând un sfârşit de an, de dece
niu, de secol, de mileniu.

2. Alegerile slujbaşilor în co
munităţi sunt adevărate teste care 
dau posibilitatea cunoaşterii gradu
lui de implicare al membrilor, natu
ra relaţiilor dintre membri, gradul de 
spiritualitate al comunităţii. In co
munităţile unde ne-am aşteptat la 
mai multe probleme, pe baza expe
rienţei trecutului, alegerile au decurs 
liniştit. în unele comunităţi apare 
fenomenul refuzului de a primi vreo 
slujbă, fără să existe o motivaţie 
întemeiată. Abia aşteptăm să ţinem 
ultimele alegeri, să alegem acei 
slujbaşi noi, ca şi Iosua, care să 
treacă poporul dincolo de Iordan.

3. Deşi „Cincizecimea pentru 
mine” se dorea a fi nu doar un pro
gram al unui an de activitate evan- 
ghelistică, nu prea se vede că efec
tele sale specifice ar trece dincolo 
de hotarele anului. Beneficiul con
cret de care se poate vorbi în urma 
prelegerilor „Fapte 2000” este 
intrarea în biserică a celor 697 de 
suflete până la 31 decembrie. Deşi 
ţinta noastră a fost mai înaltă, ne 
bucurăm deoarece este un record 
în ultimii 5 ani şi astfel trecem de 
cifra de 9000 de membri în 
Conferinţa Transilvania de Sud.

4. Pe baza profeţiei, ştim că 
anul 2000 va aduce mai multe zero
uri pe plan material, totuşi planurile 
fiecărui departament sunt pline de în
credere în călăuzirea lui Dumnezeu, 
în spiritul de abnegaţie al fraţilor şi 
credem că săgeţile pornite din încor
darea arcurilor noastre îşi vor atinge 
ţinta prin providenţa lui Dumnezeu. 
Asociaţia Pastorală şi-a propus ca 
fiecare pastor să activeze şi în câte 
o zonă fără prezenţă adventistă.

Sabinei Bancu losif Suciu Emilian Niculescu
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Declaraţia 
privind controlul naşterilor

r  M 1 ehnici ştiinţifice permit astăzi un control 

t  mai mare decât era posibil în trecut, al 

M. reproducerii şi fertilită ţii umane. Aceste  

tehnici fa c  posibile relaţii sexuale cu o mare 

reducere a gravidităţii şi naşterilor. Cuplurile 

căsătorite creştine au capacitatea potenţială de 

control al fertilităţii, care ridică numeroase 

întrebări cu largi implicaţii religioase, medica

le, sociale şi politice. Ca rezultat al acestor noi 

posibilităţi, există oportunităţi şi beneficii, dar 

au apărut şi provocări, dezavantaje şi efecte 

secundare adverse. Sunt implicate şi aspecte 

morale ale problemei, care trebuie luate în 

considerare. Creştinii, credincioşii, care va 

trebui să ia decizia lor personală în această 

privinţă, trebuie să f ie  informaţi, astfel ca 

hotărârea lor să f ie  bazată pe  principii biblice.

Printre chestiunile care trebuie luate în consi

deraţie este aceea dacă este potrivit ca omul să 

intervină în procesul biologic natural al reprodu

cerii umane. Dacă se constată că o atare inter

venţie este potrivită, se ridică alte întrebări p r i

vitoare la ce anume, când şi cum se va proceda. 

Alte preocupări conexe ar f i  următoarele:

• posibilitatea favorizării imoralităţii sexuale, 

pe care, în subsidiar, fo losirea  m ijloacelor con

traceptive disponibile ar putea  să o promoveze,

• problem e de discrim inare şi dominare 

legate de privilegiile şi prerogativele de natură 

sexuală, privind atât bărbaţii, cât şi femeile,

• aspecte sociale, incluzând dreptul societăţii 

de a încălca libertatea individuală în interesul 

general, precum  şi mărimea costurilor protecţiei 

sociale economice şi educaţionale pentru cei 

defavorizaţi, şi

• problem e priv ind  responsabilitatea noas

tră de administratori raportate la rata creşterii 

demografice şi la fo losirea  resurselor naturale.

O declaraţie a consideraţiilor morale p r i

vitoare la planificarea fam ilia lă  trebuie aşezată  

în contextul larg al învăţăturilor biblice privind

sexualitatea, căsătoria, rolul de părinte, creşterea şi 

valoarea copiilor şi al înţelegerii conexiunilor dintre 

aceste aspecte. Fiind conştienţi de diversitatea 

opiniilor din biserică, următoarele principii, fu n d a 

mentate biblic, sunt prezentate cu scopul să infor

meze şi să călăuzească în luarea unei hotărâri:

1. Responsabilitatea în isprăvnicie. Dumnezeu a 

creat pe om după chipul Său, bărbat şi fem eie, cu 

capacitatea de a raţiona şi de a lua decizii (Is. 1,18; 

los. 24,15; Deut. 30,15-20). D um nezeu le-a dat oa 

menilor stăpânirea asupra păm ântului (Gen. 1,26.28). 

A ceastă stăpânire presupune supraveghere şi grijă  

fa ţă  de natură. Isprăvnicia creştină implică, de ase

menea, asumarea responsabilităţii priv ind  procrea 

rea umană. Sexualitatea, ca o caracteristică a natu 

rii umane pe care omul este chemat să o administre

ze, trebuie să f ie  exprimată în armonie cu voinţa lui 

D um nezeu (Ex. 20,14; Gen. 39,9; Lev. 20,10-21;

1 Cor. 6,12-20).

2. Procrearea -  scop al sexualităţii. Perpetuarea  

fam ilie i omeneşti este unul dintre scopurile lui Dum

nezeu privind sexualitatea umană (Gen. 1,28). Deşi 

s-ar putea deduce că, în general, scopul mariajului 

este naşterea copiilor, Scriptura nu prezintă nici

odată procrearea ca p e  o obligaţie [şi condiţie] ’ a 

oricărui cuplu care doreşte să fie  plăcut înaintea lui 

Dumnezeu. Este adevărat totuşi fa p tu l că revelaţia  

divină acordă o mare valoare copiilor şi subliniază 

bucuria de a f i  părinte (Mat. 19,14; Ps. 127,3). Naşte

rea şi creşterea copiilor îi ajută pe părinţi să-L înţe

leagă pe D umnezeu şi să-şi dezvolte compasiunea, 

atitudinea atentă şi prevenitoare, umilinţa şi altru

ismul (Ps. 103,13; Luca 11,13).

3. Scopul unificator. Sexualitatea slujeşte scopu

lui unificator în căsătorie, scop distinct de cel p ro 

creator şi stabilit de asemenea de D umnezeu (Gen. 

2,24). Sexualitatea în relaţia de căsătorie este meni

tă să includă bucurie, plăcere şi încântare (Ecl. 9,9; 

Prov. 5,18.19; Cânt. Cânt. 4,16-5,1). Este în intenţia 

lui Dumnezeu ca soţul şi soţia să trăiască comuniu-

' Nota trad., ca toate cele în paranteze drepte
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nea sexuală şi în afara intenţiei de reproducere (1 Cor. 

7,3-5), o comuniune care să făurească şi să consoli

deze legături strânse şi să protejeze partenerii con

jugali de relaţii extramaritale deplasate (Prov. 5,15- 

20; Cânt. Cânt. 8,6.7). In intenţia şi planul lui Dum

nezeu, intimitatea sexuală maritală nu este desti

nată în m od exclusiv scopului conceptiv. Sfânta  

Scriptură nu interzice cuplurilor căsătorite să se 

bucure cu încântare şi dragoste unul de altul şi 

de relaţiile conjugale, luând totodată măsuri de 

prevenire a sarcinii.

4. Libertatea de alegere. Atât prin creaţie, cât 

şi în cadrul planului de răscumpărare prin Hris- 

tos, Dumnezeu a lăsat fiin ţe lo r umane libertatea 

de alegere şi E l le cere să-şi folosească această 

libertate cu responsabilitate (Gal. 5,1.13). în  

planul divin, soţul şi soţia constituie o unitate 

fam ilială distinctă, ambii având atât libertatea, 

cât şi responsabilitatea de a f i  copărtaşi în lua

rea hotărârilor priv ind  fam ilia  lor (Gen. 2,24). 

Este necesar ca cei doi parteneri căsătoriţi să se 

consulte privind planificarea fam ilială, fiin d  

gata fiecare să ţină seamă de opinia şi de 

trebuinţele celuilalt, ca şi de ale sale (Filip. 2,4).

Pentru cei care au decis să aibă copii, alegerea 

aceasta nu poate f i  nelimitată. In această alege

re a lor, viitorii părinţi trebuie să fie  informaţi şi 

să ţină seama de câţiva fac tori determinanţi, in

clusiv de capacitatea lor reală de a asigura cele 

necesare copiilor (1 Tim. 5,8), de sănătatea bio

logică, psihică şi spirituală a mamei şi a altor 

persoane care au grijă de copii (3 Ioan 2; 1 Cor. 

6,19; Filip. 2,4; Efes. 5,25), circumstanţele de 

ordin social şi po litic  în care copiii se vor 

naşte (Mat. 24,19) şi de calitatea vieţii şi a re

surselor d isponib ile  pe  scară  m ondială. N oi 

suntem  ispravnici ai crea ţie i lui D um nezeu, 

iar acest fa p t  presupune să avem  o p ersp ec ti

vă mai largă decât fe r ic irea  noastră şi decât 

dorinţele noastre, ţinând seama şi de trebuin

ţele celorlalţi (Fii. 2,4).

5. Metodele contraceptive potrivite. Decizia  

morală legată de alegerea şi utilizarea metodelor 

contraceptive trebuie să f ie  determinată de cu

noaşterea mecanismului de acţiune, a posibilelor 

efecte secundare asupra sănătăţii fizice  sau em o

ţionale şi a costurilor implicate. O parte dintre m e

todele contraceptive -  cum ar fi. cele tip barieră 

fiz ică  [prezervativ, diafragm], spermicide [soluţii, 

geluri cu reacţie acidă, care ucid sperm atozoizii] 
şi sterilizarea [secţionarea şi ligatura tubelor uteri- 

ne la fem eie  sau a funiculului spermatic la bărbaţi]

-  previn concepţia şi sunt acceptabile sub aspect 

moral. Alte metode, cum ar f i  dispozitivele intraute

rine [sterilet], pilula hormonală sau implantul p o t 

bloca eliberarea ovulului fem in in  (ovulaţia), fe cu n 

darea ovulului de către spermatozoidul masculin sau 

cuibărirea ovulului în m ucoasa uterină (nidarea). 

Datorită incertitudinii priv ind  acţiunea lor într-o 

anumită situaţie, ele po t f i  suspecte sub aspect m o

ral pentru cei care consideră că viaţa umană trebuie 

proteja tă  im ediat după fecundare. Cum însă m ajo 

ritatea ovulelor fecundate nu reuşesc să realizeze 

cuibărirea sau se p ierd  după nidare, chiar în ab

senţa oricărei metode contraceptive, metodele hor

monale şi dispozitivele intrauterine [sterilet] care au 

efecte sim ilare p o t f i  considerate acceptabile sub 

aspect moral. Avortul, întreruperea intenţionată a 

unei sarcini constituite, este inacceptabil din punct 

de vedere moral, ca mijloc contraceptiv.

6. Abuzul de mijloace contraceptive. Deşi capaci

tatea crescândă de a controla naşterile şi de a prote

ja  împotriva unor boli cu transmitere sexuală poate  

f i  utilă multor cupluri căsătorite, mijloacele contra

ceptive po t f i  folosite greşit şi abuziv. De exemplu, cei 

care încep viaţa sexuală înainte de căsătorie sau cei 

care comit adulter -  relaţii sexuale extraconjugale -  

ar putea f i  mult mai tentaţi către un astfel de compor

tament datorită oportunităţilor ivite prin existenţa 

m ijloacelor contraceptive. Folosirea acestor metode 

pentru a proteja relaţiile sexuale pre- şi extramari

tale poate reduce riscul îmbolnăvirii şi/sau pe cel al 

sarcinii, dar toate celelalte efecte dăunătoare şi 

caracterul imoral al acestor relaţii rămân.

7. O abordare răscumpărătoare. Disponibilitatea  

m ijloacelor de planificare fam ilia lă  impune ca o 

necesitate şi mai stringentă educaţia sexuală şi pe  

cea morală. Va trebui să diminuăm şi să recanalizăm  

efortul de condamnare spre cauza mai bună a educa

ţiei şi spre o abordare răscumpărătoare care caută 

să permită fiecărei persoane să se lase consiliată şi 

convertită de lucrarea profundă a D uhului Sfânt.

Ss- Redacţia a invitat un grup de persoane să se adune în jurul unei mese rotunde şi să discute semnificaţiile şi 
aplicarea acestei declaraţii: Marciana Popescu, sociolog, decanul Facultăţii de Asistenţă Socială din cadrul Institutului 
Teologic Adventist, Gily Ionescu şi Sorin Săndulache, medici, şi George Uba, director pentru viaţa de familie în 
Conferinţa Muntenia. (Vezi pagina următoare.)
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Dialog -  Declaraţie de consens a Bisericii Adventist
Marciana Popescu: Din perspectiva 

noastră, anul 1999 a reprezentat un mo
ment de turnură în modul în care biseri
ca priveşte problemele practice ale vie
ţii creştinului. Aceasta este probabil cel 
mai bine materializată într-o serie de 
declaraţii care vorbesc direct omului, 
încercând să se ocupe de întrebările pe 
care fiecare dintre noi ni le-am pus cu 
privire la viaţa creştină, aşteptând un 
răspuns care nu era foarte concret în 
Biblie, nici în regulamentele bisericii 
şi temându-ne să ne dăm singuri un răs
puns la lucrurile pe care nu le înţelegem.

în acest sens, a apărut, anul trecut, 
Declaraţia Conferinţei Generale 
Privind Controlul Naşterilor.

La noi, sexualitatea a fost un lucru 
despre care nu s-a vorbit sau s-a vorbit 
puţin, în faţa unor reguli pe care le în
ţelegeam sau nu le înţelegeam, de care 
ne temeam şi pe care le aplicam în do
rinţa noastră ca lucrurile să meargă bi
ne, după voia lui Dumnezeu.

George Uba: Există, în mentalitatea 
creştină, o predispoziţie de a accepta 
sexualitatea numai în scopul procreării, 
neglijându-se alte scopuri, pe care Dum
nezeu le-a lăsat şi care transpar evident 
în Sfânta Scriptură. Aceste alte scopuri, 
pe care Biblia le tratează, cum ar fi plăce
rea împărtăşită în sexualitate, roman
tismul intimităţii, jocul intimităţii, sunt 
în general negate de o gândire aşa-zis 
religioasă, care s-a impus pentru a ob
ţine puritatea creştină în sfinţire.

Nu e deloc deplasat să spunem că se
xualitatea, în toate scopurile ei lăsate 
de Creator, vine ca o componentă im
portantă a dezvoltării caracterului, în- 
văţându-ne să ne oferim total celuilalt 
în dragoste. Consider că trebuie să 
avem în atenţie aspectele acestea, pen
tru a aşeza această declaraţie pe nişte 
baze biblice complete.

Gily Ionescu: Sexualitatea ca bi
necuvântare sau dar al lui Dumnezeu 
este mult mai cuprinzătoare decât se
xualitatea ca datorie a procreării.

M. P.: Această declaraţie vine tocmai 
ca să recunoască nevoia de a vorbi despre 
sexualitate, care este o binecuvântare, 
în contrast şi cu modul lumesc în care 
se vorbeşte despre ea, accentuându-se 
latura maximizării plăcerii în defavoa
rea oricărei alte atitudini principiale.

G. U.: Stabilindu-i şi dându-i impor
tanţa cuvenită, putem vorbi despre o 
stabilitate şi despre o dezvoltare fericită 
a relaţiei de cuplu. Chiar şi reţinerea 
faţă de „Cântarea Cântărilor” vine din 
faptul că acest subiect, sexualitatea ca 
bucurie conjugală, este considerat un in
trus. Sexualitatea îşi capătă întreaga

ei semnificaţie şi frumuseţe numai în 
cadrul căsătoriei şi atunci când accep
tăm mesajul complet al Bibliei.

Atunci când nu vorbim despre sexu
alitate aşa cum doreşte Dumnezeu, tinerii 
îşi găsesc răspunsuri oriunde în afară de 
Biblie. Suntem datori să arătăm poziţia 
noastră, fără a crea un nou soi de lege 
sau de reguli pe care trebuie să le accep
tăm fără discernământ, pentru că aşa 
le-am învăţat, iar atunci când nu avem 
nici o indicaţie clară, cădem disperaţi 
pentru că nu ştim cum e mai bine.

G. I.: Vreau să dau o sugestie: citiţi 
şi referinţele biblice inserate în text...

M .P.: ... şi nu le separaţi de context, 
pentru că ideea este ca toată declaraţia 
să fie luată în întregime ca atare şi să 
ne fie de folos ca o recomandare pen
tru deciziile noastre ulterioare.

Sorin Săndulache: în acest contcxt, 
o declaraţie de principiu clară, care să 
definească poziţia bisericii noastre pri
vind controlul naşterilor, a fost îndelung 
aşteptată de membri. Pentru cei obişnuiţi 
să li se spună exact „ce au voie şi ce 
nu au voie”, care n-au dezvoltat încă 
exercitarea necesară a discernământului, 
a conştiinţei, a libertăţii de alegere, lu
minate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, 
s-ar putea ca această declaraţie să fie 
oarecum o dezamăgire.

Este remarcabilă afirmaţia din de
claraţie care insistă asupra faptului 
că, în calitate de agenţi morali, deci
zia ne aparţine fiecăruia personal, la 
fel ca şi asumarea consecinţelor.

G. U.: Scopul declaraţiei este să 
sugereze un echilibru în viaţa de cuplu, 
privind folosirea sexualităţii, ferindu-ne 
de extremele marcate de reţinerea purita
nă pe de o parte şi de libertinajul sexual 
pe de altă parte. Găsirea unor formule 
acceptabile şi morale, prin care să con
trolăm în sexualitate roadele ei, ţine 
cont şi de capacitatea economică a 
familiei, de gradul de integrare socială, 
de cultură, de capacitatea educativă 
şi afectivă pe care cei doi pot să le 
acorde copiilor care vor rezulta, în 
aşa fel încât cuplul să îşi desfăşoare 
viaţa maritală în condiţii fericite.

Şi acum să trecem şi la aspectele sur
prinse în declaraţie, care vizează măsuri 
posibile, acceptabile moral, prin care cu
plul este ferit de o povară ce ar înăbuşi 
o relaţie optimă de familie. Concret, mă 
refer la familiile cu un număr mare de 
copii, care consideră că intră în datoria 
lor să-i aibă. Pe de altă parte, se citeşte 
în viaţa lor incapacitatea de a-i educa, 
de a-i întreţine şi de a le dărui afectivitate, 
pentru a le asigura orientare pentru un 
parcurs de viaţă social, psihic, afectiv 

_____________ ________________

şi spiritual împlinit.
M. P.: Discuţia merge în direcţia unui 

răspuns pe care îl vom da unei prime în
trebări: Poate omul să intervină în vreun 
fel în influenţarea cursului natural?

Aş vrea să fac o referire la ordinea 
naturală, dacă reproducerea este privită 
ca un proces natural. Dincolo de om, în 
lumea animală, reproducerea are anumite 
perioade. Animalele nu au capacitatea de 
decizie şi atunci sunt oarecum programate. 
Există perioade propice naşterii şi perioa
de de stagnare a reproducerii. La om nu 
există aşa ceva. Cu excepţia perioadei de 
început şi de sfârşit a vieţii, există o peri
oadă de fertilitate, destul de lungă, în care 
practic omul este capabil să producă un 
număr mare de copii. Lăsăm cursul natural 
al lucrurilor? Atunci înseamnă că adu
cem toţi acei copii care vin în această 
perioadă. Nu îndrăznesc să mă gândesc 
la numărul posibil în perioada fertilă 
a unei femei. Ţine de o cântărire raţi
onală a lucrurilor.

G. I.: Ideea este că oricum intervenim. 
Practic, nu e nimeni care să nu intervină 
asupra acestui proces natural. O mamă 
care îşi alăptează copilul (acesta este un 
proces natural) realizează prin aceasta şi o 
intervenţie contraceptivă, cel puţin pe par
cursul primelor luni, pentru că alăptarea 
declanşează secreţia anumitor hormoni 
care, în organismul mamei, împiedică 
apariţia unei noi sarcini. Sigur, nimic 
nu e perfect. Alăptarea nou-născuţilor 
este un mijloc anticoncepţional nesi
gur, dar unul dintre cele cu care femeile 
sunt înzestrate în mod natural.

M. P.: Deci, indiferent de răspunsul pe 
care ni-1 vom da la întrebare, noi luăm 
nişte decizii şi suntem responsabili faţă 
de ele. Fie aducem pe lume un număr de 
copii, considerând că nu trebuie să inter
venim, fie adoptăm o atitudine diferită şi 
ne asumăm responsabilitatea de a planifica 
dimensiunile familiei. Aceasta ţine de o 
serie de factori, cum sunt cât pot să ofer ca 
soţ sau ca soţie familiei mele şi relaţiei 
soţ-soţie, responsabilitatea ca părinte, 
câţi copii pot să am de care să mă ocup 
în mod responsabil, disponibilitatea de 
afecţiune de care este nevoie pentru ca 
aceşti copii să se dezvolte. Şi apoi este 
responsabilitatea mea ca om în socie
tatea în care trăiesc, raportat la creşte
rea demografică ce are o curbă primej
dioasă. Resursele naturale sunt epuiza
bile. Bolile cresc într-un ritm îngrijoră
tor. Până la urmă, trebuie să decidem 
câţi copii să aducem, în aşa fel încât 
riscurile enumerate mai sus să nu afec
teze grav familia şi societatea.

G. I.: întrebarea nu trebuie pusă în 
sensul că putem sau nu putem să inter
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de Ziua a Şaptea privind controlul naşterilor -  Dialog
venim, ci dacă ne asumăm sau nu ne 
asumăm responsabilitatea.

G. U.: Şi mai este un aspect ce trebuie 
luat în considerare: acela al harului. Pe 
lângă responsabilităţile amintite, avem 
şi o responsabilitate spirituală în faţa lui 
Dumnezeu, privind destinul veşnic al 
copiilor noştri. Deci, capacitatea de a 
modela în copii un caracter creştin şi de 
a le transmite valori morale şi spirituale 
depinde de o planificare familială bună.

M. P.: Poate exista o situaţie în care 
suntem scutiţi de a ne asuma responsa
bilitatea? Adică, Se îngrijeşte Domnul de 
ceea ce mă depăşeşte? Se pune mare accent 
pe metodele naturale, care nu sunt cunos
cute în totalitate. Dacă apare o sarcină 
în perioada respectivă, spunem că aşa a 
vrut Domnul. Noi lăsăm întreaga res
ponsabilitate lui Dumnezeu, deşi avem 
partea noastră de responsabilitate.

G. U.: înţeleg că sunt două zone în care 
se poate interveni: înainte de concepţie 
şi după concepţie. Este clar că interven
ţia după concepţie, deci avortul, nu este 
acceptabil din punct de vedere moral. 
Motivaţia utilitaristă, cum că nu e timpul 
pentru o sarcină, că acceptarea ei ne com
plică socotelile, nu se justifică în raport 
cu ceea ce a prevăzut Dumnezeu pentru 
fiecare fiinţă umană. Dreptul la viaţă, o 
dată ce s-a declanşat mecanismul vieţii, 
în formele ei, trebuie respectat şi protejat 
împotriva unei gândiri egoiste. Nu discutăm 
când putem să folosim apelativul „om”, 
între apariţia zigotului şi naştere. Nu vom 
avea mai puţin respect pentru o formă de 
viaţă decât pentru alta, după cum ne păs
trăm identic respectul faţă de mugure, 
floare şi fruct. Problema trebuie să se pu
nă lămurit asupra intervenţiei de dinain
te de concepţie, în termenii prevenţiei 
din cadrul planificării familiale.

M. P.: In declaraţia cu privire la contro
lul naşterii, se trec în revistă metodele 
contraceptive acceptabile moral. Consulta
rea unui dicţionar, pentru înţelegerea tutu
ror termenilor, poate fi necesară. Bine
înţeles că decizia aparţine individului, 
pentru că aici se fac nişte recomandări. 
Dar, dacă în faţa unor recomandări nu 
mă simt confortabil, nu este de dorit să 
merg împotriva conştiinţei. Reticenţa 
faţă de unele metode menţionate se 
poate datora şi necunoaşterii.

Atunci când vrem să decidem asupra 
unor metode, să nu ne reţinem să cerem 
sfat unor specialişti, pentru că nu toate 
lucrurile le putem face după ureche. 
Dumnezeu a dat daruri fiecăruia, deci 
sunt persoane pregătite în domeniul 
planificării familiale, care pot să ne 
explice în ce constă fiecare metodă, ca 
să luăm decizii în cunoştinţă de cauză.

G. I.: Şi aceste explicaţii trebuie date 
individual. Vorbim mai ales despre 
aspectul medical. Oricine doreşte să 
recurgă la aceste metode trebuie să soli
cite sfatul medicului, pentru că fiecare 
dintre ele are indicaţiile, contraindi- 
caţiile, riscurile şi avantajele sale.

G. U.: De aici şi responsabilitatea 
bisericii de a promova o educaţie care 
nu neapărat să dea indicaţii precise, ci, 
practic, să dea libertatea de alegere în 
acel cadru acceptabil şi informat.

G. I.: Aş vrea să fac o referire la ideea 
din introducerea declaraţiei, în care se 
spune că, graţie progresului, ştiinţei, capa
citatea de intervenţie în acest domeniu a 
crescut foarte mult. Aceste mijloace de 
control mai mare şi divers al sarcinilor 
poate ne sperie şi, într-adevăr, pot fi folo
site şi în rău. Putem spune chiar că în
curajează imoralitatea, relaţiile extra- 
maritale, pentru că reduc la minimum 
riscurile. Dar aceasta este numai o faţă 
a monedei. Cealaltă faţă, pozitivă, pe 
care o subliniem este că acest control 
mai mare al numărului de naşteri ne 
dă posibilitatea să ne îndeplinim mai 
bine rolul de părinte. Nu e întâmplător 
că posibilitatea controlului naşterilor a 
crescut tocmai în epoca noastră, când 
şi solicitările sunt mai mari şi întregul 
context în care trăim, acum, la sfârşitul 
veacurilor, impune ca o necesitate 
cunoaşterea şi folosirea înţeleaptă, 
inspirată de Dumnezeu a acestor metode.

M. P.: Relaţii promiscue, deviaţii 
au existat din punct de vedere istoric 
tot timpul, chiar când nu apăruseră aceste 
metode contraceptive. Aceasta înseam
nă că, atunci când inima omului este 
îndreptată spre rău, decizia lui se va 
reflecta în toate sferele activităţii sale. 
Noi putem să slujim mai bine pe Dum
nezeu atunci când avem relaţii sănă
toase în familie, iar aceste relaţii deri
vă şi din planificarea înţeleaptă a fa
miliei, aducând responsabilitate şi ma
turitate în relaţiile de cuplu, iar Dum
nezeu este slăvit în felul acesta.

Chiar dacă cineva ar putea să se 
găsească în postura de călcător al legii 
lui Dumnezeu, ca urmare a deciziei de 
a întrerupe viaţa, datoria noastră nu este 
să-l condamnăm, ci să-l înconjurăm cu 
dragoste, pentru că în planul lui Dum
nezeu este un loc şi pentru el. Prin a-1 spri
jini şi a-1 înţelege, prezentându-i în ace
laşi timp principiile legii lui Dumnezeu 
şi trăindu-ne viaţa principial, nu facem 
altceva decât să împlinim voia lui Dum
nezeu, care S-a jertfit pentru a face 
posibilă trăirea legii Sale în orice om.

S. S.: Perspectiva finală, răscumpără
toare, constituie un standard generos

___________ As____________

pentru orice domeniu al vieţii creştine.
G. I.: Aş vrea să fac o referire la avort 

şi la legătura lui cu anticoncepţia. Avortul 
ca metodă anticoncepţională este inaccep
tabil. Acesta nu este un lucru care se mai 
poate negocia, dar există şi alte tipuri de 
avort, cum este avortul terapeutic, care este 
indicat de medic, în situaţia în care viaţa 
fătului care ar urma să se nască este in
compatibilă cu statutul de fiinţă umană 
normală sau când viaţa mamei ar fi pusă 
în primejdie, dacă sarcina ar fi dusă la 
termen. în aceste cazuri, cred că tabloul 
se schimbă şi avortul devine o opţiune, 
nu dorită, nu ideală, dar necesară. Discu
tând fiecare caz în manieră individu
ală, nu generalizând, decizia rămâne a 
persoanei în cauză. Ideal este să se 
prevină apariţia unor asemenea cazuri.

M. P.: Trebuie să ţinem cont că 
traumele care survin avortului, chiar 
dacă el este întru totul îndreptăţit din 
punct de vedere medical, depăşesc 
înţelegerea noastră privind suferinţa.

G. U.: Există în Biblie un text, 
Exodul 23,26, care spune că, în ţara în 
care Dumnezeu îi va duce pe cei ce se 
lasă conduşi, „nu va fi... femeie care 
să-şi lepede copilul”.

Să nu uităm că, prin procreare, menta
litatea, gândirea şi depozitul afectiv ale 
celor doi se schimbă semnificativ. Viaţa 
devine mai responsabilă prin asumarea 
rolurilor de părinţi, iar înţelegerea lui 
Dumnezeu este mai profundă, întrucât, 
în familie, grija Creatorului faţă de om 
se reproduce în miniatură, prin grija 
părinţilor faţă de copii. Atât în cazul 
refuzului nejustificat de a avea copii, 
cât şi în cazul unei absenţe a controlului 
naşterilor, apare o percepţie greşită a 
vieţii şi a lui Dumnezeu, ajungându-se 
chiar la condamnarea Lui prin a-L face 
responsabil de greutăţile care inundă 
familia neprevăzătoare. Ellen White 
spune, în Căminul adventist, pagina 
147: „înainte de a mări familia, ei ar 
trebui să aibă în vedere în ce măsură 
Dumnezeu va fi onorat sau dezonorat 
dacă vor mai aduce copii pe lume”. 
„Nebeneficiind de educaţia necesară, 
copiii cresc dezonorându-L pe Dumnezeu 
şi transmiţând şi altora răul din propria 
lor fire şi astfel se ridică o armată de 
care Satana dispune după bunul plac.”

Doar într-o familie bine orientată 
în decizii, copiii pot reflecta dragostea 
părinţilor, angajându-se într-o dezvol
tare armonioasă în toate privinţele.

Şi totul a plecat de la acea decizie 
divină, planificată, care a fost auzită în 
ziua a şasea: „Să facem om după 
chipul Nostru, după asemănarea 
Noastră” (Gen. 1, 26).
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Duhuri în închisoare
„ Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, 

pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. E l a fo s t  om orât în trup, 

dar a fo s t  înviat în duh, în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din 

închisoare, care fuseseră  răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui 

Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea  corabia, în care au 

fo s t  scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume op t” (1 Petru 3,18-20).

Theodore Wade

A
cesta este unul dintre pasajele dificile din Noul 
Testament. Ce a vrut să spună Petru când a 
scris că Domnul Isus „a fost omorât în trup, 

dar a fost înviat în duh, în care S-a dus să propovădu
iască duhurilor din închisoare”? Expresia „în duhul” 
mai poate fi tradusă „prin duhul” . Este justificată 
alegerea pe care au făcut-o traducătorii, de a pune 
în contrast grupul de cuvinte „în Duh” cu „în trup” . 
Vedem acest contrast evident şi în 1 Petru 4,6. Dar, 
oricum l-am traduce, textul acesta nu este aşa de clar 
cum ne-am dori. El spune limpede că Domnul Hris
tos a fost omorât „în trup” şi înviat „în duh” şi că, în 
această stare, adică „în duh” (sau prin Duhul Sfânt), 
El a predicat celor care nu ascultaseră de Dumnezeu 
înainte de potop.

Ca să înţelegem ce spune sau ce nu spune pasajul 
acesta despre starea morţilor nepocăiţi, este necesar să 
clarificăm dacă predicarea Domnului Hristos a avut loc 
înainte de potop (atunci când s-a manifestat neascultarea) 
sau în timp ce corpul Său era în mormânt. Pasajul în 
sine poate fi interpretat în ambele feluri. Dacă predica
rea a avut loc înainte de potop, am putea să înţelegem 
că, în timp ce era mort şi Se afla în mormânt, Domnul 
pur şi simplu S-a odihnit ca într-un somn. Dacă El a 
predicat în timp ce corpul Său era în mormânt, am 
putea trage concluzia că oamenii care au murit în potop 
continuau încă să trăiască în vreun fel, în locuinţa 
morţilor sau în iad, ca să audă solia. Ca să răspundem 
la întrebarea: „Când a avut loc predicarea Domnului 
Hristos?”, vom parcurge următorii paşi:

1. Vom privi la ce înseamnă a fi „în trup” şi a fi „în duh”.
2. Din Genesa, vom învăţa despre lucrarea Domnului 

Hristos înainte de potop.
3. Vom analiza starea în care se aflau „duhurile” în 

perioada în care trupul Domnului Hristos a fost în mormânt.

Domnul Isus în trup sau în duh
Domnul Isus a fost omorât „în trup”. Aceasta a fost 

natura pe care El o luase când a venit ca prunc în Betleem 
(Evr. 10,5). Astfel, de la naşterea şi până la învierea Lui, 
El a fost „în trup”. Pasajul nostru spune că El a predi
cat în duh, aşa cum a fost şi înviat în duh. Faptul că El 
a predicat în timp ce era „în duh” înseamnă cumva că 
El nu a avut un trup tangibil? Să vedem cum era trupul 
Său după înviere:

„Pe când vorbeau ei [ucenicii şi alţii] astfel, 
însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: ’Pace 
vouă!’ Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd 
un duh. Dar El le-a zis: ’Pentru ce sunteţi tulburaţi? 
Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? 
Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele mele, Eu sunt; 
pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici 
oase, cum vedeţi că am Eu’. (Şi, după ce a zis aceste 
vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.) Fiindcă 
ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a 
zis: ’Aveţi aici ceva de mâncare?’ I-au dat o bucată 
de peşte fript şi un fagure de miere. El le-a luat şi a 
mâncat înaintea lor” (Luca 24,36-43; compară cu 
Ioan 20,19-28).

Deci, El era „în duh”, dar nu era „un duh” despărţit 
de un corp material (compară Marcu 6,47-50). Aceasta 
înseamnă că Domnul Isus nu Şi-a lăsat corpul să stea 
întins în mormânt, pentru ca El să meargă într-un alt 
loc şi să predice ca duh. De fapt, chiar înainte de moar
tea Sa pe cruce, El a spus: „Tată, în mâinile Tale îmi 
încredinţez duhul!” (Luca 23,46)

Deci, ce înseamnă a fi „în duh”? Pneuma, cuvântul 
grecesc pentru „duh”, are sensuri diferite. în fiecare caz, 
sensul corect trebuie să fie stabilit din context. Ştim că, 
după ce Şi-a încheiat activitatea pe pământ, Domnul
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Hrislos L-a trimis pe Duhul Sfânt 
(Ioan 16,7), care a lucrat împreună 
cu El într-un mod special. „Când 
va veni Mângâietorul, Duhul adevă
rului, are să vă călăuzească în tot 
adevărul; căci El nu va vorbi de la 
El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi 
vă va descoperi lucrurile viitoare.
El Mă va proslăvi, pentru că va lua 
din ce este al Meu şi vă va desco
peri” (Ioan 16,13.14).

Aşa cum înţeleg eu, „în duh” în
seamnă aici modul în care Domnul 
Hristos lucrează împreună cu Duhul 
Sfânt, care este mijlocul prin care 
Ei îi influenţează pe oameni în mod 
direct. înainte să Se întoarcă la cer, 
Domnul Isus a promis că va trimite 
Duhul Sfânt ca pe „un alt Mângâietor” 
sau ajutor-însoţitor (Ioan 14,16). 
Adjectivul „alt” arată că, în timp ce 
Se afla pe pământ, El însuşi fusese 
Mângâietorul. Timpul în care El a 
fost „în trup” a început la naşterea 
Sa din Maria. Potrivit declaraţiei lui 
Petru, starea aceasta a continuat 
până când El a fost înviat „în duh” .

Un timp de predicare pe 
vremea lui Noe?

Raportul privitor la potop, din 
Genesa, arată cumva că a existat un 
timp de predicare despre care pro
babil scria apostolul Petru?

„Atunci Domnul a zis: 'Duhul 
Meu nu va rămâne pururea în om, 
căci şi omul nu este decât carne 
păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de 
o sută douăzeci de ani’... I-a părut 
rău Domnului că a făcut pe om pe 
pământ şi S-a mâhnit în inima Lui” 
(Gen. 6,3.6).

Acest „Duh al Domnului” a fost 
cumva Domnul Hristos în duh? Tre
buie să fim atenţi să nu trecem din
colo de ceea ce Dumnezeu ne-a des
coperit (Deut. 29,29), mai ales în a 
face speculaţii despre natura Dom
nului Hristos. Ceea ce ştim este faptul 
că El a existat înainte de întruparea 
Sa. El a fost EU SUNT al Exodului 
(Ex. 3,14; Ioan 8,58). De asemenea, 
El a fost cu Tatăl cu ocazia creării 
lumii noastre (Ioan 1,1)- Ştim că

Duhul Sfânt vorbeşte numai cuvinte
le pe care Domnul Hristos I le dă 
(Ioan 16,13-15), deci lupta Duhului 
cu oamenii înainte de potop proba
bil că se referă la o lucrare în care 
au fost implicaţi atât Fiul, cât şi Du
hul Sfânt. Când a spus că Domnul 
Hristos a predicat în duh înainte de 
potop, este foarte posibil ca Petru să 
fi avut în minte versetul pe care toc
mai l-am citat, privitor la lupta pe 
care Duhul Domnului o ducea cu 
omul, adresând apelul Său prin Noe 
(2 Petru 2,3).

Un alt element din pasajul nostru 
indică faptul că predicarea Domnului 
Hristos nu ar fi putut să aibă loc în 
timp ce El Se afla în mormânt. Tex
tul spune: „Hristos, de asemenea, a 
suferit odată pentru păcate, El, Cel 
neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca 
să ne aducă la Dumnezeu. El a fost 
omorât în trup, dar a fost înviat în 
duh, în care S-a dus să propovăduiască 
duhurilor din închisoare”. El a mu
rit într-un fel şi a fost înviat în alt fel
-  două evenimente, două stări. Dacă 
Domnul Hristos ar fi fost deja „în duh” 
în timpul morţii Sale, Petru nu ar fi 
folosit expresia aceasta ca să descrie 
felul în care a fost înviat, în contrast 
cu felul în care El a murit. Cu alte cu
vinte, interpretarea naturală a textu
lui nu ne permite să considerăm că 
Domnul Hrislos a fost „în duh” în 
ziua dinaintea învierii Sale.

Cuvântul grecesc pentru „a pro
povădui”, kerusso, este folosit în 
mod obişnuit cu referire la lucrarea 
Domnului Hristos de a le predica 
oamenilor de pe pământ, atunci 
când El făcea apel la inima lor (de 
exemplu, Luca 24,46.47).

Duhurile cârora le-a predicat 
Domnul Hristos

Să ne îndreptăm atenţia asupra 
duhurilor cărora le-a predicat Dom
nul Hristos. Starea lor în timp ce 
Domnul Hristos Se afla în mormânt 
ne ajută cumva să înţelegem când a 
avut loc acţiunea de predicare?

Mai întâi să descoperim cine sunt 
„duhurile”. Apoi vom vedea dacă 

_______________ ^ _______________

starea în care se aflau ele corespunde 
cu descrierea biblică a stării celor 
cărora li se predică. în mod obişnuit, 
creştinii consideră că aceste duhuri 
sunt îngeri sau oameni lipsiţi de trup 
(Evr. 1,13.14). Dar noi putem să ale
gem o interpretare mai bună. Cuvân
tul grecesc este pluralul lui pneuma, 
care are multe sensuri, aşa cum are 
şi cuvântul nostru „duh” sau „spirit”. 
Unul dintre sensurile cuvântului „duh” 
este aspectul spiritual, al preocupării 
sau al luării deciziilor, la care dese
ori ne referim ca fiind „inima” persoa
nei respective. Astfel, există pasaje 
biblice în care „duh” are sensul aces
ta. De exemplu: „Duhul, în adevăr, 
este plin de râvnă, dar carnea este 
neputincioasă” (Mat. 26,41; 7,21; 
16,17; 1 Cor. 16,17.18).

Observaţi că, în pasajul nostru, 
întâlnim ambele definiţii ale cuvântu
lui „duh”. Domnul Hristos, fiind „în 
duh” (adică înainte de venirea şi lu
crarea Lui pe pământ, când a fost „în 
trup”), a făcut apel, prin Noe, la ini
ma oamenilor („duhul” lor). în mod 
tragic, cu excepţia a opt persoane, toţi 
ceilalţi au refuzat să primească solia.

în ce sens au fost „în închisoare” 
duhurile neascultătoare înainte de 
potop? Prin alegere personală, oa
menii au respins apelul cerului. Ast
fel, inima sau „duhul” lor a luat o 
atitudine de împotrivire faţă de in
vitaţia care i-ar fi eliberat din robia 
păcatului (Is. 42,7; 61,1).

întrebarea pe care am pus-o mai 
sus a fost aceasta: „Starea în care se 
aflau duhurile în timp de Domnul 
Hristos era în mormânt ne ajută cum
va să înţelegem când a avut loc ac
ţiunea de predicare?” Am văzut că, 
înainte de potop, predicarea Dom
nului Hrislos a fost auzită de oameni 
vii. Aproape toţi au respins chema
rea mântuirii. Următoarea întrebare 
pe care o punem este aceasta: „Ar fi 
fost posibil ca ei -  duhurile lor -să  
o accepte atunci când Domnul 
Hristos era în mormânt?” Nu, din 
mai multe motive.

Ce perspectivă au oamenii după 
ce mor? „Şi, după cum oamenilor le
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este rânduit să moară o singură dată, 
iar după aceea vine judecata” (Evr. 
9,27). Biblia nu învaţă că există un 
timp în care oamenii se află în pur
gatoriu sau în pragul iadului între 
momentul morţii şi cel al judecăţii. 
Dacă interpretăm pasajul nostru în 
sensul că Domnul Hristos a predicat 
unor duhuri aflate în stare de conşti
entă, ajungem la concluzia că ele ar 
fi putut să ia o hotărâre să răspundă 
soliei. Creştinii care interpretează 
pasajul în felul acesta nu reuşesc să 
observe această implicaţie.

Ar fi nedrept ca victimelor poto
pului să li se dea ocazie să se întoar
că la Dumnezeu între momentul răs
tignirii şi cel al învierii Domnului 
Hristos. Pentru toţi cei care au murit 
în păcat înainte şi după chemarea lui 
Noe, o asemenea posibilitate ar fi fost 
exclusă. Petru ştia că Dumnezeu nu 
are oameni privilegiaţi (Fapte 10,34).

De asemenea, puteau morţii să ia 
decizia de a primi Evanghelia? Ur
măriţi pasajele biblice de mai jos:

„Tot ce găseşte mâna ta să facă fă 
cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa 
morţilor, în care mergi, nu mai este 
nici lucrare, nici chibzuială, nici şti
inţă, nici înţelepciune!” (Ecl. 9,10)

„Întoarce-Te, Doamne, izbăveşte-mi

sufletul! Mântuieşte-mă pentru îndu
rarea Ta! Căci cel ce moare nu-şi mai 
aduce aminte de Tine; şi cine Te va 
lăuda în locuinţa morţilor?” (Ps. 6,4.5).

„Căci nu locuinţa morţilor Te laudă, 
nu moartea Te măreşte, şi cei ce s-au 
pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc 
în credincioşia Ta” (Is. 38,18; vezi şi 
Ecl. 9,5.6; Iov 14,21; Fapte 2,29-34).

Concluzie
Având în vedere cele de mai sus, 

singura concluzie este că pasajul scris 
de Petru trebuie să descrie apelul pe 
care Domnul Hristos l-a adresat oa
menilor în zilele lui Noe, şi nu o că
lătorie pe care El a făcut-o în locuinţa 
morţilor ca să predice unor duhuri 
despărţite de corpul lor. Motivele 
pot fi rezumate în modul următor:

• In timp ce Se afla pe pământ, 
Domnul Hristos a fost „în trup” 
până la învierea Sa. Astfel, în timp 
ce Se afla în mormânt, El nu era 
încă „în duh”, adică în starea în care 
textul nostru afirmă că El S-a dus să 
propovăduiască „duhurilor”.

• Chiar după învierea Sa, când 
Domnul Hristos era în Duhul, El nu 
era un duh despărţit de corp, având 
misiunea să predice.

• Ştim că Domnul Hristos a fost

activ înainte de a lua corp omenesc. 
Prin El a fost creată lumea noastră 
şi El a fost EU SUNT, cu ocazia 
eliberării din Egipt. Ne putem 
aştepta că El a fost implicat şi în 
apelul adresat cu ocazia potopului.

• A predica doar pentru oamenii 
din generaţia potopului, după ce ei au 
murit, ar fi fost o încălcare a princi
piului imparţialităţii lui Dumnezeu.

• Morţii nepocăiţi nu puteau să 
audă sau să răspundă unui apel, din 
cauză că ei nu pot să gândească, să-şi 
aducă aminte de Dumnezeu sau să 
nădăjduiască în credincioşia Lui.

Citiţi pasajul acesta din nou, în 
contextul său, împreună cu versetele 
dinaintea lui şi cu cele care îl urmea
ză. Solia lui este simplă: Avem spe
ranţă, în pofida suferinţei, pentru că 
şi Domnul Hristos a suferit pentru 
mântuirea noastră, biruind „carnea” 
prin „duhul”, atunci când a înviat. 
Acest Duh a fost activ în apelurile 
făcute pe timpul lui Noe. La fel ca 
şi cele opt persoane salvate, păstrate 
în viaţă prin apele potopului, putem 
să răspundem şi noi la chemarea 
Domnului Hristos.

Theodore Wade este proprietar al Gazelle
Publications, Berrien Springs, Michigan.

Bună dimineaţa, Laodicea! /
Urmare din pagina 5 
de Sabat şi îndeplinirea datoriilor de 
membru ar fi fost ceva total străin 
pentru biserica primului secol.

Este posibil ca Biserica Adventistă, 
care demască semnul fiarei, să accep
te această teologie medievală paralizan
tă pentru viaţa bisericii din timpul sfâr
şitului? Insidios, când această teologie 
eronată se furişează, atunci activitatea 
pastorală este privită ca o profesie, şi nu 
ca un mod de a trăi al credinciosului. 
In consecinţă, pastorul caută programe 
pentru implicarea membrilor, ale căror 
daruri spirituale nu sunt în acord cu 
cerinţele programelor. Nefiind impli
caţi în elaborarea programelor, dorinţa 
de implicare a membrilor scade. Pas
torul aflat în criză de forţe ţine o pre
dică despre misiune şi toţi se simt vi
novaţi. Cei care caută liniştea se înro
lează, iar pastorul mai ţine o predică 
pentru pasivi şi vinovăţia creşte, iar gân
durile susţinătorilor scad. Culpabiliza-

rea duce la demoralizarea bisericii şi la 
descurajarea pastorului. Dezastrul unei 
vieţi de biserică apăsătoare provine 
din greşita înţelegere a rolurilor.

Revenind la biserica primară, 
observăm că implicarea masivă în mi
siune nu era dictată de lideri încrun
taţi, ci de imboldul irezistibil, lăun
tric, al lucrării Duhului în inimile fra
ţilor şi surorilor noastre de acum 2000 
de ani. Fiecare ştia că lucrarea lui 
este specială, critica şi apatia erau ţi
nute departe, fiecare lucra cu bucu
rie, iar biserica creştea. Activitatea 
membrilor se extindea dincolo de 
hotarele Sabatului, la toate zilele săp
tămânii, iar biserica nu era sală de 
spectacol, ci un centru de instruire 
(Ellen White, Sfaturi pentru servicii 
creştine, ed. 1947, pag. 54-60).

Bună dimineaţa, Laodicea! Suntem 
la sfârşitul timpului sfârşitului. Anul 
1999 a strigat din toţi rărunchii că nu 
mai este mult. In ciuda vremii căldice
le din Biserică, se anunţă furtună. La- 

______________ ________________

odicea poate da în clocot, iar tu poţi 
fi dintre cei rămaşi împreună cu Ge
neralul ceresc, câştigând ultima biru
inţă. Visul Laodiceii biruitoare este 
adevărat, iar tâlcuirea lui în viaţa ta 
este o decizie care îţi aparţine.

„în viziune de noapte, mi-a fost 
arătată o mare mişcare de reformă 
în poporul lui Dumnezeu. Mulţi lă
udau pe Dumnezeu. Bolnavi erau 
vindecaţi şi alte minuni aveau loc. 
Un spirit de rugăciune cuprinsese 
pe toţi... Sute şi mii vizitau familii 
şi le descopereau Cuvântul lui Dum
nezeu. Inimi erau convinse prin 
puterea Duhului Sfânt şi un spirit 
de adevărată convertire se manifes
ta. în toate părţile uşi se deschideau 
pentru vestirea adevărului. Lumea 
părea luminată de o influenţă cereas
că. Mari binecuvântări erau primite 
de adevăratul şi umilul popor al lui 
Dumnezeu” (Mărturii, voi. 4, pag. 126).

Teodor Huţanu este preşedintele 
Conferinţei Moldova.
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Un virus fatal între noi
Să luăm în serios ce a spus Domnul Isus

nevoie decât de o „sim
plă femeie de serviciu 
şi de o foarte banală bu
cată de săpun galben” 
ca un snob plin de sine 
să fie readus pe pământ. 
„De aceea gândeşte la 
aceste lucruri”, a spus 
Barton enunţând mora
la, „şi nu te socoti prea 
mult deasupra chiar şi 
a celui mai umil dintre 
copiii lui Dumnezeu”.3

Eu folosesc această 
parabolă ca să atrag 
atenţia asupra uneia 
dintre cele mai solem
ne declaraţii ale Dom
nului Isus:

„în clipa aceea, 
ucenicii s-au apropiat 
de Isus şi L-au între
bat: ’Cine este cel mai 
mare în împărăţia ceru
rilor?’ Isus a chemat 
la El un copilaş, l-a 
pus în mijlocul lor şi 
le-a zis: ’Adevărat vă 
spun că, dacă nu vă 
veţi întoarce la Dum
nezeu şi nu vă veţi face 

ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în 
împărăţia cerurilor’” (Mat. 18,1-3).

în timp ce reflectam la acest pasaj biblic într-o ca
meră de hotel din Carolina de Sud, într-o după-amiază 
de Sabat, acum câţiva ani, am început brusc să înţeleg 
cu o nouă forţă faptul că Domnul Isus a fost cât se poa
te de serios. Observaţi expresia care precede declaraţia 
Lui: „Adevărat vă spun”. în limba greacă, limba origi
nală a Noului Testament, cuvântul folosit este amen.

Roy Adams

A
cum câtva timp, 
am întâlnit o 
carte cu parabo

le, scrisă de William 
Barton, un pastor congre- 
gaţionalist care şi-a în
ceput cariera în dealu
rile din Appalachia, cu 
mai mult de o sută de 
ani în urmă.1 într-una 
dintre parabole, un mili
ardar arogant, dispre
ţuitor -  cu nasul pe sus 
şi cu mintea plină de 
gânduri despre şi mai 
multe miliarde -  calcă 
din greşeală pe o bucată 
de săpun aflată la 
capătul de sus al unor ' 
scări pe care o umilă 
femeie de serviciu le 
spală. Iată cum descrie 
Barton ce s-a întâmplat 
mai departe:

„Piciorul cu care a 
călcat pe săpun a zbu
rat spre est, către răsă
rit, iar celălalt a înce
put o expediţie proprie 
spre apus. Şi miliarda
rul a plonjat cu dosul 
pe prima treaptă de sus, dar nu a rămas acolo. El avea 
intenţia să coboare, aşa că a coborât, dar nu cum gândi
se la început. Şi treptele lovite de el sunau ca o tobă.
Iar femeia de serviciu a stat deoparte, politicoasă, şi l-a 
lăsat să se tot ducă”.2

Această experienţă stânjenitoare l-a învăţat pe aro
gantul miliardar că şi alţi oameni sunt importanţi, indi
ferent cât de umili pot fi ei; că şi ei au un rol în orân
duirea lucrurilor din lumea aceasta; şi că uneori nu este
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Ori de câte ori acest cuvânt prefa
ţează o afirmaţie a Domnului Isus, 
putem să ne aşteptăm că urmează o 
declaraţie foarte importantă. „Ade
vărat vă spun [„amin”] că, dacă nu 
vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu 
vă veţi face ca nişte copilaşi, cu 
nici un chip nu veţi intra în împă
răţia cerurilor.”

El nu a spus: „Probabil că nu 
veţi intra în împărăţia cerurilor”. 
Nici: „Cu greu veţi intra în împără
ţia cerurilor”. Nici: „După tocile 
probabilităţile, nu veţi intra în îm 
părăţia cerurilor” . Iar în limba grea
că există ceea ce gramaticienii nu
mesc o dublă negaţie, care sublinia
ză imposibilitatea absolută. Noi am 
putea spune: „Niciodată, niciodată 
nu veţi intra în împărăţia cerurilor”.

O afirmaţie cât se poate de tristă!
Şi acum se pune întrebarea: Ce 

caracteristici anume ale copiilor mici 
a avut Domnul Isus în vedere? Con
textul nu ne lasă nici o posibilitate de 
îndoială în această privinţă. „De ace
ea, oricine se va smeri ca acest copi
laş”, spune versetul 4, „va fi cel mai 
mare în împărăţia cerurilor.”

Deci, umilinţa era caracteristica 
specială a unui copilaş pe care o avea 
în vedere Domnul Isus. Mai mult 
decât atât, întrebarea care L-a făcut 
să rostească această declaraţie a fost: 
„Cine este cel mai mare în împărăţia 
cerurilor?” Dacă ne aducem aminte 
şi faptul că ucenicii se gândeau la o 
împărăţie lumească, se pare că Isus 
vorbea despre umilinţă în contextul 
funcţiilor şi puterii în biserică.

în mod clar. Domnul Isus privea 
dorinţa de funcţie şi de putere cu mai 
multă seriozitate decât o facem noi. 
Este evident faptul că El considera 
această tendinţă un virus fatal care poa
te să infecteze miezul vieţii noastre 
spirituale şi să saboteze toată puterea 
harului Său asupra sunetului nostru.

Nu este nimic de râs
Am impresia că o mare parte a 

resentimentelor, a polarizării şi a 
rănilor pe care le vedem în biserică 
astăzi îşi au geneza în mintea unor

oameni de altfel bine intenţionaţi, a 
căror sete de funcţie şi de putere a 
fost zădărnicită în repetate rânduri.

Acum câţiva ani, a fost tipărită o 
carte conţinând critici dure la adresa 
Bisericii Adventiste. Autorul era aşa 
de înverşunat şi cartea era atât de pli
nă de ură, încât practic s-a distrus 
singură. Mai târziu, un fost coleg al 
autorului mi-a spus câteva lucruri din 
viaţa acestuia. Omul acesta, a spus el, 
a fost mulţi ani angajat al bisericii şi 
întotdeauna a ţintit posturi înalte. 
Pentru diferite motive însă, fiecare 
adunare electivă a considerat potrivit 
să-l numească doar în rolul de adjunct 
sau de asociat -  niciodată „marele 
ş e f ’. Prietenul meu îşi aduce aminte 
că, la lina dintre ultimele adunări 
generale la care autorul participase, i 
s-a oferit din nou funcţia de asociat, 
dar el a refuzat-o spunând: „Totdea-

în mod clar, Domnul 

Isus privea dorinţa de 

funcţie şi de putere cu 

mai multă seriozitate 

decât o facem noi.

una domnişoară de onoare, niciodată 
mireasă. Nu, mulţumesc!” Apoi, ani 
de zile mai târziu, când a văzut 
lumina tiparului, cartea lui era 
încărcată de venin.

Acelaşi spirit se poate dezvolta în 
fiecare dintre noi.

Nu ştiu dacă pot să explic tot ce 
avea în vedere Domnul Isus când a 
făcut afirmaţia din textul nostru. Dar 
mă tot întreb dacă nu cumva s-ar pu
tea să existe o cât de mică legătură 
între ea şi o anumită declaraţie dese
ori citată a sorei White. Ellen White 
spunea (şi mă sperii să trag concluzia) 
că „dacă ne-am smeri înaintea lui 
Dumnezeu şi am fi buni, cu purtare 
aleasă, cu inimă gingaşă şi plini de 
milă, ar fi o sută de convertiri la ade
văr acolo unde acum nu este decât 
una” .4 Una dintre implicaţiile teribile 

_______________^ _______________

ale acestei declaraţii este că, probabil, 
din cauza mândriei, a lipsei de purta
re aleasă, a asprimii sau a lipsei noas
tre de gingăşie şi de compasiune -  din 
cauza manevrelor puse în slujba do
rinţei noastre de a ajunge la putere, în 
vârful stâlpului eclesiastic - ,  este foar
te posibil ca, pentru fiecare nou membru 
care intră în biserică, să împiedicăm 
alte 99 de persoane să se alăture bi
sericii. Este ceva înfricoşător.

Ceea ce este şi mai teribil: „Se va 
cere sângele lor din mâinile noastre ?”

Aşa cum văd eu, lucrul acesta are 
imense consecinţe practice. într-un 
articol pe care l-a scris de curând în 
Adventist Review, Kay Rizzo poves
teşte despre un serviciu divin recent 
la care ea a participat şi în timpul 
căruia cineva dintre închinători „a 
plâns pentru că nu fusese aleasă să 
facă curăţenie după serviciul divin”.5 
Cineva care nu a citit mai întâi sfâr
şitul articolului cu siguranţă că a 
fost surprins că se poate întâmpla 
aşa ceva. La sfârşitul articolului, se 
constată că autoarea vorbeşte despre 
copilaşi, tocmai cei pe care Domnul 
Isus i-a adus în centrul atenţiei. în 
toţi anii de când sunt eu în biserică, 
nu-mi amintesc să fi auzit vreodată 
despre cineva care s-a certat pentru 
că nu a avut ocazia să facă studii 
biblice cu vreo persoană, să-i ajute 
pe cei nevoiaşi şi săraci sau să-i 
viziteze pe orfani şi pe văduve.

Nu. Dar toţi vrem să fim în condu
cere, nu-i aşa? Să fim membri în co
mitet. Să fim capul. Dacă priviţi cu 
atenţie, veţi vedea cu câtă atenţie se 
fac planurile -  cum se ploconesc unii 
şi se dau bine, ca să-şi aducă la înde
plinire scopurile personale, cum 
aleg ei să vorbească sau să tacă, în 
funcţie de efectul pe care consideră 
că îl va avea aceasta asupra înaintă
rii lor. Şi veţi observa că ei au grijă 
să nu existe nici o confuzie în ce pri
veşte persoana căreia i se cuvine meri
tul pentru orice calcul făcut de ei.

Mă aflam într-o vizită în biroul 
cuiva şi am întrebat cui se datora 
succesul unui anumit program care 
fusese dezvoltat în instituţia respec- 
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tivă. Pe un ton scăzut şi cu un zâm
bet larg, el a spus: „Programul a 
început chiar aici, în biroul acesta”.

Ca broscoiul din alegorie
Răspunsul acestui om şi atitudinea 

noastră generală mi-au adus aminte 
de alegoria pe care am auzit-o despre 
un broscoi care trăia în statul Michi- 
gan. Bătrânul broscoi se cam săturase 
de iernile foarte reci de acolo şi a 
vrut să se mute mai la sud, în Florida, 
unde vremea este frumoasă şi blândă. 
Dar, gândindu-se la câte sărituri va 
trebui să facă pentru a ajunge din 
Michigan în Florida, ingeniosul am- 
fibiu a făurit în vis o idee originală 
şi a căutat cooperarea a două prietene 
gâşte pentru aducerea ei la îndeplinire.

Elementul central al echipamen
tului din ideea lui era o bucată de 
funie tare de nailon. Şi planul era ca 
una dintre păsări să ţină un capăt al 
firului în cioc, iar cealaltă să facă la 
fel cu al doilea capăt. Broscoiul 
urma să atârne la mijloc, ţinând-se 
de fir cu fălcile lui puternice. Este 
clar că succesul acestui aranjament 
nesigur depindea de capacitatea 
fiecăruia dintre cei trei tovarăşi de 
a-şi ţine gura închisă.

Dar, în timp ce zburau deasupra 
statului Tennessee, un broscoi de la 
sol a sesizat această expediţie neobiş
nuită şi nu şi-a putut reţine entuzias
mul. „Hei, fraţilor”, le-a strigat el. 
„Ce dispozitiv fantastic aveţi acolo! 
E absolut genial! Cine dintre voi a 
propus ideea aceasta ingenioasă?”

Broscoiul dintre gâşte a privit jos 
la fratele lui de pe pământ şi şi-a adus 
aminte de pericolul posibil în care se 
află. Dar broscoiul de jos, entuziasmat, 
a continuat să le trimită aceste mesaje 
de admiraţie. Sărind încoace şi încolo 
plin de bucurie, el striga iar şi iar: 
„Spuneţi-mi, spuneţi-mi, care dintre 
voi a făcut planul acesta ingenios?”

In cele din urmă, broscoiul din 
aer n-a mai putut suporta. Şi-a des
chis gura şi a spus: „Eu”. Şi acesta a 
fost ultimul lui cuvânt.

Ar fi mulţi morţi şi răniţi în bi
serica noastră, dacă fiecare dintre noi

ar fi agăţat de un asemenea dispozitiv. 
Cineva a spus că toţi am fi surprinşi 
de cât de mult bine s-ar putea face în 
biserică dacă nu ar conta cui i se 
atribuie meritele. Dar mândria iese 
mereu la vedere, ca să saboteze lu
crarea Evangheliei. Unii chiar ar dori 
ca un coleg să aibă un eşec, pentru 
ca ei să poată să arate mai bine. Pri
eteni, avem de-a face aici cu un virus 
fatal. Şi cu cât vă veţi gândi mai 
mult la el, cu atât veţi înţelege mai 
mult de ce Domnul Isus a rostit cu 
atâta seriozitate cuvintele: „Adevărat 
vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce 
la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca 
nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi 
intra în împărăţia cerurilor”.

în perspectivă
Deci, ce trebuie să facem, având 

în vedere acestea? Este cumva un 
păcat să avem o funcţie în biserică? 
Cum am putea să clarificăm ceea ce 
încerc eu să spun? în primul rând, să o 
recunoaştem clar: cineva trebuie să con
ducă. Orice grup de trei sau mai mul
te persoane care se unesc pentru un 
proiect sau pentru o acţiune comună 
va recunoaşte, în mod inevitabil, la 
timpul potrivit, pe unul dintre membrii 
săi drept conducător. Şi de îndată ce 
se va lucra cu bani, unul dintre ei 
va deveni casier. Iar dacă va trebui 
întocmite acte, în cele din urmă vor 
numi un secretar. Şi, cu cât se va 
prelungi existenţa lui şi el se va lărgi 
mai mult, cu atât grupul acesta va 
deveni mai organizat. Aceste lucruri 
sunt practic inevitabile.

Deci, trebuie să existe conducă
tori. Nu putem ocoli aceasta.

Atunci ce ar putea fi greşit? Mo
tivul. Eu vorbesc despre ceea ce con
sider o preocupare de a avea funcţii 
şi putere în biserică; şi despre dorin
ţa noastră de a urca, la fel ca furni
cile rele, pe spatele altuia ca să ajun
gem acolo. în cazul apostolilor, pro
babil cel mai tragic a fost faptul că 
preocuparea lor de a avea locurile de 
frunte s-a manifestat în seara celei 
mai mari crize din istoria omenirii, 
în seara în care Domnul S-a luptat în

A s

rugăciune în Ghetsemani, după care a 
fost răstignit. Chiar atunci când soarta 
lumii atârna în balanţă, preocuparea 
acestor oameni superficiali se con
centra asupra funcţiei şi a puterii.

Aşa se întâmplă iarăşi. Noi stăm 
astăzi pe pragul celor mai zguduitoare 
evenimente din istora planetei noas
tre. Şi, în acest ceas de criză, când 
avem în mâini Evanghelia mântui
toare a Domnului Isus Hristos şi 
miliarde de oameni sortiţi judecăţii 
se îndreaptă spre mormânt fără să-L 
cunoască pe Mântuitorul, noi ne 
luptăm unii cu alţii pentru putere în 
biserică, ne străduim, ca nişte raci 
într-un butoi, să urcăm unii pe 
spatele altora ca să ajungem sus.

în momentele culminante din 
Săptămâna Patimilor şi în solemni
tatea unei camere de sus din Ierusa
limul de odinioară, Domnul Isus a 
rostit cuvintele pline de seriozitate 
pe care le găsim în Matei 20,25-28:

„Ştiţi că domnitorii Neamurilor 
domnesc peste ele şi mai marii lor le 
poruncesc cu stăpânire. între voi să 
nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie 
mare între voi să fie slujitorul vostru; 
şi oricare va vrea să fie cel dintâi în
tre voi să vă fie rob. Pentru că nici 
Fiul omului n-a venit să I se slujească, 
ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa 
ca răscumpărare pentru mulţi”.

Să trăim deci şi să slujim în 
umilinţă -  indiferent dacă avem sau 
nu o funcţie; indiferent dacă suntem 
diaconul, prezbiterul, pastorul sau 
preşedintele; indiferent dacă purtăm 
sau nu titluri academice; indiferent 
dacă suntem miliardarul sau femeia 
de serviciu.

1 William E. Barton, The Millionaire and 
the Scrublady and Other Parables, ed. Garth 
Rosell and Stan Flewelling (Grand Rapids: 
Broadmoor Books, 1990)

2 Ibid., pag. 26
3 Ibid.
4 Mărturii pentru biserică, voi. 9, pag. 155
5 „A New Way to Worship”, Adventist 

Review, 25 noi. 1999, pag. 23
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rai e u  un
Corina Lupu

„ Cu o asemenea armată de lucrători, cum este tine
retul nostru, ... adevărul despre Mântuitorul crucificat, 
înviat şi care vine pe norii cerului cu mare slavă, va f i  
dus curând întregii lumi. Sfârşitul suferinţei, necazurilor 
şi păcatului va f i  grăbit. Cele trecătoare, încărcate de 
nelegiuire şi durere, vor f i  schimbate cu răsplata cea 
veşnică, unde ’drepţii vor moşteni ţara şi vor trăi în ea 
pe vecie’” (Ellen White, Educaţie, pag. 271).

D
e curând, Centrul de Coordonare a Activităţilor 
de Tineret din campusul universităţii Andrews a 
lansat un nou program, pe care îl prezentăm în 

continuare. El poate fi o sursă valoroasă de inspiraţie pen
tru toţi cei care sunt în legătură cu acest tip de lucrare.

1. Dezvoltarea spirituală
„A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de 

tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. 
Şi Se ruga acolo” (Marcu 1,35).

întrucât însuşi Isus îşi punea deoparte un timp special 
pentru legătura cu Dumnezeu, cu atât mai mult ar trebui 
ca, la rândul nostru, să acordăm atenţie acestui aspect, in
diferent de experienţa acumulată şi de succesul activită
ţilor pe care le-am organizat, în calitate de lideri de tine
ret. Iată câteva idei pentru o bună dezvoltare spirituală:

a. Disciplina singurătăţii -  Aflându-vă în natură cu 
grupa, desfăşuraţi un program în care toţi participanţii să 
poată dispune de un loc liniştit, pentru a medita timp de 
30-60 minute. Cereţi-le să alcătuiască un jurnal spiritual 
despre ideile şi trăirile sufleteşti legate de această expe
rienţă. încurajaţi-i să-şi împărtăşească conţinutul şi su- 
geraţi-le continuarea acestei experienţe pe cont propriu, 
cât se poate de regulat. în lipsa posibilităţii desfăşurării 
acestui program în natură, puteţi cere participanţilor 
să păstreze o anumită perioadă de tăcere şi meditaţie per
sonală, în care să descrie un loc în care au avut o reală 
întâlnire de rugăciune cu Dumnezeu, în singurătate.

Acest tip de experienţă va produce echilibru şi vigoare 
spirituală şi îi va apropia pe tineri de Dumnezeu într-o 
manieră originală, uşor de aplicat în orice condiţii.

b. Disciplina rugăciunii -  Reţineţi că rugăciunea în
seamnă mult mai mult decât pregătire în vederea lucră
rii, întrucât rugăciunea în sine este lucrare. Rugăciunea 
în grup ar putea cuprinde următoarele elemente: adoraţie, 
mulţumire, mărturisire, cerere şi mijlocire. Nu uitaţi că 
şi copiii pot face parte dintr-o grupă de rugăciune şi 
chiar au mare bucurie să participe. Sugeraţi noi forme 
de înălţare a rugăciunilor şi ascultaţi şi propunerile par
ticipanţilor, care pot fi uneori foarte inedite.

c. Disciplina studiului -  încurajaţi-i pe membrii gru
pului să studieze individual câte 30 de minute pe zi, apoi 
stabiliţi o întâlnire săptămânală, pentru a oferi ocazia 
să-şi împărtăşească ideile proprii cu ceilalţi şi ajutaţi-i 
să transforme studiul în religie reală individualizată. 
Acordaţi prioritate textului biblic şi Spiritului Profetic.

d. Disciplina părtăşiei -  Isus adresează tinerilor che
marea de a-şi purta sarcinile unii altora, de aceea gân- 
diţi-vă la trei persoane cu care aţi putea avea părtăşie. 
Nu uitaţi să cultivaţi o relaţie de prietenie cu cei ce nu 
aparţin grupului dv.

e. Disciplina servirii -  Oferiţi-vă să faceţi mici servi
cii celorlalţi, dovediţi ospitalitate, fiţi gata să-i ascultaţi 
şi dăruiţi-le întotdeauna un cuvânt de susţinere şi încu
rajare. Dezvoltaţi o atitudine binevoitoare şi sensibilă 
faţă de nevoile reale ale celor din jur.

2. Formeazâ-ţi deprinderea de a fi conducător
„Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă” (Rom. 12,8).
Testul eficienţei unui lider de tineret rezidă în dispo

ziţia celorlalţi de a-1 urma, precum şi în capacitatea sa de 
a înţelege că Dumnezeu l-a chemat pentru a-i conduce pe 
tineri la o relaţie vie cu El, în practicarea unei slujiri 
caracterizate de misiune şi viziune, în a-şi îmbogăţi per
manent cunoştinţele şi a fi la curent cu tot ceea ce este
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nou în domeniu. în acest context, 
un rol important îl are şi capacitatea 
de a folosi în mod productiv resurse
le de care dispuneţi, adaptându-le la 
nevoile concrete ale tinerilor şi la 
ideile lor novatoare. Literatura de 
specialitate în domeniul conducerii 
poate fi o resursă inepuizabilă de idei. 
Asiguraţi-vă că ştiţi chiar şi numai 
cu titlul de cultură generală despre 
ultimele apariţii. Simţiţi-vă liberi să 
adoptaţi idei noi. împărtăşiţi această 
experienţă şi concluziile voastre cu 
ceilalţi conducători. Fructificaţi ex
perienţa şi descoperirile lor în împli
nirea mandatului de conducători.

3. Cultivaţi relaţiile
„Lui Isus I S-a făcut milă de el, a 

întins mâna, S-a atins de el” (Maieu 1,41).
Privind în jur, veţi descoperi că 

tinerii au nevoie de încurajare, apre
ciere, siguranţă şi speranţă, de aceea, 
atunci când vor descoperi că există o 
persoană care să le acorde încredere, 
să le dăruiască dragoste şi înţelegere 
şi să îi accepte, se vor implica la 
maximum.

Iată câţiva paşi necesari în stabi
lirea unei relaţii de calitate:

a. Faceţi cunoştinţă cu absolut 
toţi tinerii al căror lider sunteţi, in
diferent dacă se dovedesc activi sau 
pasivi faţă de lucrare.

• Reţineţi-le numele.
• Descoperiţi ce preocupări şi ce 

activităţi preferate îi însufleţesc.
• Familiarizaţi-vă cu viaţa lor 

din trecut.
b. Contactaţi tineri din exteriorul 

grupului dv. şi invitaţi-i să petreceţi 
un sfârşit de săptămână împreună.

c. Veniţi în întâmpinarea 
nevoilor lor.

d. Alcătuiţi-vă un plan de slujire 
corespunzător şi eficient.

4. Planificare
„Omul face multe planuri în 

inima lui, dar hotărârea Domnului, 
aceea se împlineşte” (Prov. 19,21).

Absenţa unui plan presupune eşe
cul în afaceri, haosul în familie şi pier
derea identităţii bisericii. Puneţi-vă 
deci anumite ţinte spirituale, ţineţi un

calendar al evenimentelor din biserică, 
programaţi-vă din timp activităţile, 
organizaţi-vă bugetul şi evaluaţi. Veţi 
descoperi că planificarea nu este un 
lucru uşor de realizat, dar că îndemâ
narea se obţine în timp. Rescrieţi şi 
îmbunătăţiţi programele mai vechi, 
urmărind să fie mai clare, mai realis
te, căutând cea mai bună distribuire 
a resurselor, în funcţie de nevoi şi de 
obiective. Implicaţi-i pe colaboratorii 
dv. şi realizaţi planurile împreună. O 
secvenţă logică a strategiei de plani
ficare ar putea fi următoarea:

a. declaraţia de misiune a depar
tamentului tineret,

b. declaraţia de misiune a orga
nizaţiei dv.,

c. dezvoltarea viziunii pe termen 
lung, mediu şi scurt,

d. identificarea priorităţilor,
e. stabilirea obiectivelor,
f. planificarea acţiunilor şi 

activităţilor,
g. stabilirea instrumentelor de 

verificare şi evaluare.

5. Acordaţi mandatul de 
conducere colaboratorilor

„Când a văzut gloatele, I S-a făcut 
milă de ele, pentru că erau necăjite 
şi risipite, ca nişte oi care n-au păs
tor. Atunci a zis ucenicilor Săi: ’Mare 
este secerişul, dar puţini sunt lucră
torii! Rugaţi dar pe Domnul seceri
şului să scoată lucrători la secerişul 
Lui’. Apoi Isus a chemat pe cei doi
sprezece ucenici ai Săi şi le-a dat 
putere să scoată afară duhurile necu
rate şi să tămăduiască orice fel de 
boală şi orice fel de neputinţă”
(Mat. 9,36.37; 10,1).

Vă oferim în continuare şase chei 
ale unei conduceri de succes. Asigu
raţi-vă că, împreună cu colaborato
rii, puteţi acoperi în mod conforta
bil toate aceste domenii: a. viziune,
b. aptitudini, c. motivaţie, d. resur
se, e. planificare, f. rezultate.

Reţineţi că absenţa unuia sau a 
altuia dintre elementele enumerate 
mai sus va conduce la confuzie, an
xietate, împotrivire, frustrare, în
străinare, stagnare spirituală. 

_______________^ _______________

6. Comunicare
„După ce a vorbit în vechime pă

rinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rânduri şi în multe chipuri” (Evr. 1,1).

Un lider de tineret eficient va 
dovedi întotdeauna transparenţă în 
slujire, va urma exemplul de comuni
care al Mântuitorului, va promova o 
atitudine deschisă faţă de tineri, faţă 
de membrii bisericii, faţă de ceilalţi 
lideri şi faţă de părinţi şi va înţelege 
că schimbul de informaţii contribuie 
la formarea şi dezvoltarea spiritului 
de echipă şi uneşte şi consolidează 
relaţiile interumane. învăţaţi să co
municaţi constant într-o manieră 
pozitivă. Folosiţi toate mijloacele 
aflate la îndemână: scrisori, rapoar
te, telefon, e-mail, fax, dar, mai 
presus de acestea, acordaţi importan
ţă comunicării nemijlocite.

7. Mobilizaţi-vâ pentru slujire
„Religia curată şi neîntinată, îna

intea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 
este să cercetăm pe orfani şi pe vădu
ve în necazurile lor...” (Iacov 1,27).

Faptele sunt mai elocvente decât 
vorbele, de aceea ajutarea aproapelui 
reprezintă datoria şi privilegiul fiecă
rui creştin şi o dovadă a creştinismu
lui practic. Iată de ce puteţi lucra în 
acest sens în comunitate, în biserică 
şi în lume, iar beneficiile care vor re
zulta de aici se vor concretiza într-o 
viaţă după voia lui Dumnezeu, în împli
nire spirituală, în posibilitatea de a vă 
cunoaşte mai bine pe voi înşivă şi pe 
ceilalţi, în prietenie, în stabilirea de noi 
relaţii şi în dobândirea unei experienţe 
de adevărată valoare. Consultaţi su
gestiile practice elaborate de diverşi 
specialişti şi asumaţi-vă responsabili
tatea aplicării unora dintre ele, în 
condiţiile de care dispuneţi. Cu si
guranţă că, în timp ce aplicaţi ideile 
altora, Dumnezeu vă va inspira idei 
proprii, care vor răspunde în mod 
optim nevoilor locale. Simţiţi că 
aveţi datoria să îmbogăţiţi colecţiile 
existente de idei practice de slujire. 
Este loc permanent de creştere în 
acest domeniu.

Prelucrare după 7 Principles 
for Excellence in Youth Ministry
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Guturai sau gripă
Deşi asemănătoare, guturaiul (răceala comună) şi gripa se pot deosebi.

Simptome Guturai Gripă

Febră Rară Frecventă, caracteristic înaltă 
(38-40°C); durează 3-4 zile

Dureri de cap Rare Intense
Dureri musculare, 
articulare, oculare

Uşoare Frecvente, adesea severe

Oboseală, slăbiciune Uşoare Pot persista 2-3 săptămâni
Stare de epuizare Niciodată Precoce şi intensă
Obstructie nazală Frecventă Prezentă uneori

Strănut Frecvent Uneori

Dureri în gât Comune Uneori

Tuse Tuse neregulată Tuse frecventă

Duşurile alternative (calde şi reci), efectuate sistematic, reprezintă una din 
cele mai eficiente modalităţi de prevenire a guturaiului şi gripei. La fel de 
eficientă este spălarea frecventă a mâinilor.

De câtă mişcare avem nevoie?

Cinci lucruri despre 
litiaza biliară pe care

este bine să Ie cunoaşteri

• Calculii biliari se formează atunci 
când substanţele din bilă (colesterol, 
pigmenţi biliari) formează particule 
solide, prin cristalizare. Cauza 
cristalizării este cel mai adesea excesul 
de colesterol din bilă;

• 80% din calculii biliari au în 
compoziţie în principal colesterol;

• Dimensiunea calculilor poate 
varia de la cea a unui grăunte de nisip 
la cea a unei mingi de tenis;

• Litiaza biliară apare mai frecvent 
la persoanele care au niveluri crescute 
de colesterol în sânge, au veziculă 
biliară cu malformaţii care stânjenesc 
golirea conţinutului ei, care suferă de 
obezitate sau care fac cure de slăbire 
dure sau ţin post prelungit;

• Femeile cu vârsta între 20-60 ani 
au un risc dublu de litiază biliară decât 
bărbaţii de aceeaşi vârstă.

Organismul omenesc a fost creat pentru mişcare, şi în lipsa ei boala apare 
fără excepţie. Există numeroase tipuri de exerciţiu fizic, fiecare solicitând 
organismul în mod diferit. în încercarea de a standardiza nevoia de mişcare a 
unei persoane adulte sănătoase, specialiştii au creat un termen numit 
„kilometrul aerobic”. Pentru a ne păstra forma fizică, trebuie să acumulăm în 
fiecare săptămână un anumit număr de kilometri aerobici, după cum urmează:

• Persoanele sedentare vor începe de la 10 km aerobici/săptămână;
• Persoanele moderat active încep de la 15 km aerobici/săptămână;
• Cei care au deja o bună formă fizică vor continua să realizeze săptămânal cel puţin 20 km aerobici (ideal este 25 km 

sau mai mult). Acesta este nivelul la care, cu timpul, toţi ar trebui să ajungem şi să ne menţinem.
Tabelul de mai jos vă ajută să alegeţi tipul de exerciţiu fizic care vă este cel mai la îndemână şi să calculaţi timpul 

necesar pentru acumularea kilometrilor aerobici necesari. Succes.

A C T IV IT A T E Minute pentru un km aerobic
încet Moderat Viguros

Mers pe jos 12 9 1

Alergat 7 6 5
Ciclism . 11 8 6

înot 11 8 6

Grădinărit (viguros) 35 25 20

Volei 12 9 7

Drumeţie pe munte 12 9 7

Ridicare de greutăţi (în aer liber) 9 12 9

Calciul - cererea
şi oferta.

Conţinutul in calciu_____________

_____ Lapte (degresat şi parţial degresat), 1 cană________
_________ Tofu închegat cu calciu, 1/2 cană___________
_________Iaurt, 1 cană (obişnuit sau degresat)__________
Cereale pentru micul dejun (îmbogăţite cu calciu), 1 cană
_____ Brânză Mozzarella (parţial degresată), 30 g_______
I_________________ Urdă. 1/4 cană___________________
____________ Pâine INTEGRALĂ, 3 felii_____________
i________ Brânza de vaci (1% grăsime), 1 cană_________
|____________ Fasole uscată, 1 cană gătită_____________
I_______________Gulii, 1/2 cană gătite________________
i  Migdale uscate. 1/4 cană

Broccoli, 1 cană gătită

Miligrame

Deşi părerile sunt împărţite, 
majoritatea specialiştilor sunt de acord 
cu faptul că un aport zilnic de 800 mg 
calciu este suficient. Pentru femeile 
însărcinate, care alăptează sau trecute 
de menopauză se recomandă chiar 
1200 mg calciu/zi. Din tabelul 
alăturat, care conţine alimentele cele 
mai bogate în calciu, se poate vedea 
că un regim lacto-vegetarian asigură 
cu uşurinţă acest aport. Vegetarienii 
totali pot avea probleme dacă nu 
includ regulat in alimentaţia lor surse 
vegetale bogate in calciu (legume si 
verdeţuri de culoare verde închis, 
migdale, seminţe, cereale şi pâine 
integrale etc.).

Pagina de sănătate este realizata 
de dr. Gily lonescu, directorul 

Departamentului Sănătate al Uniunii.
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^  La fel o a  Tatâl
Bonnie Walker

S
ă zicem că am putea să vedem un înger din cer, care 
stă într-o biserică mică în timpul unui serviciu di
vin foarte solemn, al Cinei Domnului, în Sabat di

mineaţă. îl vom numi pe înger Iosua şi iată ce a văzut el: 
în mica biserică era linişte şi o tăcere deplină. Pas

torul tânăr şi înalt, de la amvon, frângea pâinea în bu
căţi mici, în timp ce vorbea despre însemnătatea aces
tui serviciu divin special. Membrii bisericii ascultau cu 

atenţie, stând pe scaune aplecaţi înainte.
Iosua a zâmbit când l-a zărit pe Mike, un băieţel de 

patru ani, care stătea lângă părinţii lui. Ochii mari, casta
nii ai lui Mike urmăreau tot ce se întâmpla. Cât ar fi 
dorit Iosua ca toţi părinţii să le explice copiilor lor ce 
înseamnă serviciul Cinei Domnului, aşa cum făcuseră 

părinţii lui Mike pe drum spre adunare, în dimineaţa 
aceea! Chiar dacă nu avea decât patru ani, Mike ştia că 

pâinea reprezintă trupul Domnului Isus şi că mustul de 
struguri trebuie să ne aducă aminte că Domnul Isus a 

murit pentru fiecare om.
Deodată Quenell, fiul de un an şi jumătate al pasto

rului, a reuşit să fugă neobservat de lângă mama lui şi 
să intre în biserică pe uşa deschisă. Quenell 
tocmai învăţase să alerge şi acum i s-a părut că 

este o ocazie bună să o facă. Mama lui a rămas 

uimită când l-a văzut pornind pe culoar spre 
amvon şi s-a grăbit să-l ajungă.

Unde crezi că dorea Quenell să ajungă?
Desigur, într-un singur loc, şi anume lângă 

tatăl său. El alerga pe culoar, zâmbind larg, 
în culmea fericirii. încă puţin şi avea să 

ajungă la tatăl său, pastorul. în ultima clipă, 
mama lui Quenell a întins mâna şi a reuşit 
să-l prindă pe micul ei fugar. Ea s-a întors 

împreună cu el şi a ieşit repede din adunare.
Iosua s-a bucurat în sinea lui. El ştia cât de 

greu le este mamelor care trebuie să-şi supraveghe
ze copilaşii să fie amabile şi prietenoase cu per
soanele care doresc să vorbească cu ele. Dar a 
fost altceva care a făcut sufletul lui Iosua să 
vibreze. El ardea de nerăbdare să se întoarcă la 

cer ca să-I povestească Tatălui despre predica 
formidabilă pe care o văzuse şi o auzise.

Când Quenell a scăpat de privirea mamei

lui şi a luat-o la fugă spre amvon, Iosua a aruncat repede 
o privire spre faţa pastorului. Nu era sigur de ceea ce va 

vedea. Încet-încet, un zâmbet plăcut, destins s-a aşezat 
pe chipul pastorului Donald, care se uita cum fiul lui aler
ga cât putea către amvon. Pastorul a şi tăcut pentru câte
va momente, cu privirea aţintită asupra lui Quenell. Poate 

că se întreba dacă trebuie să mergă să-l ia în braţe, dar > 
pe faţa lui nu exista nici o urmă de încruntare sau de 

supărare, ci numai iubire.
Iosua şi-a adus aminte că şi pe faţa Tatălui din cer a vă

zut aceeaşi expresie, ori de câte ori vreun om de pe pământ 
se întorcea alergând la Dumnezeu. Dumnezeu Se bucură 

atunci când vede că venim la El. Indiferent cât de ocupat 
este, El îşi deschide braţele şi ne primeşte cu iubire.

îngerul Iosua şi-a ridicat mâinile spre cer şi a strigat: 
„Slavă! Slavă lui Dumnezeu!” El tocmai văzuse cum pasto
rul, slujitorul lui Dumnezeu, îl reprezentase corect pe Tatăl 
din cer, chiar cu ocazia serviciului special al Cinei Domnului.

Să alergăm la Dumnezeu oricând avem nevoie de 
El. El ne va zâmbi iubitor şi nouă. Mai mult decât orice 

altceva, El Se bucură să ne fie Tătic.

Timp pentru familie
Invită-i pe membrii familiei tale să vă rugaţi împreună.
• Taie o foaie de hârtie şi fă câteva bileţele. Scrie pe ele 

numele tuturor celor care participă la rugăciune, apoi pune-le 

într-o pungă de plastic şi invită-i să ia câte unul. Roagă pe 
fiecare să scrie sau să spună trei lucruri care îi plac despre cel al 
cărui nume e scris pe bileţelul său. Spuneţi-i fiecăruia care sunt 
lucrurile care îl/o fac să fie o persoană deosebită pentru voi.

• Faceţi împreună un desen mare, în care Dumnezeu stă în 
picioare cu braţele deschise larg. Apoi desenaţi-i pe toţi 
membrii familiei voastre alergând la Dumnezeu. Pe cât posibil, 
fiecare să facă imaginea care îl reprezintă pe el. Aţi reţinut să 

aşezaţi zâmbetul pe faţa lui Dumnezeu? Puneţi acest tablou 

într-un loc potrivit şi priviţi deseori la el.
• Găsiţi un cântec care vorbeşte despre Dumnezeu Tatăl. 

„Sunt copil de împărat” şi alte cântări ne spun cât de mult ne 

iubeşte Dumnezeu şi ne poartă de grijă.
• în timpul rugăciunii, nu uitaţi să-I mulţumiţi lui Dumnezeu 

pentru tabloul cu familia voastră care aleargă la un Tată iubitor.
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Eugenia Bubău
„Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm 

pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine 
să-L lăudăm” (Ps. 147,1).

L
auda adusă lui Dumnezeu face parte din viaţa 
creştinului. Lauda este esenţa închinării noas
tre. Este recunoştinţa ce o aducem Creatorului 

şi Răscumpărătorului nostru. Cum să-L lăudăm?
Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacităţi nebănuite şi 

tot atâtea căi prin care să aducem laudă Numelui Său.
Cu câţiva ani în urmă, am fost invitată în Germa

nia pentru a da o mână de ajutor unei doamne ce se 
afla într-o grea suferinţă. Cu acea ocazie, l-am cunos
cut pe fratele Pedro, inginer electronist, de origine 
argentiniană, şi pe soţia sa, Cassella, originară din 
Paraguay, translatoare pentru surdo-muţi. Cu ei am 
participat la un jubileu al surdo-muţilor din Germania, 
care s-a ţinut la biserica adventistă din Bremen, oraş la 
optzeci de kilometri de Marea Nordului. Călătoria a 
durat multe ore, străbătând ţara de la sud la nord. 
Pentru noapte, am făcut popas la o familie de indieni, 
care ne-au pus casa la dispoziţie. De fapt, era punctul 
de întâlnire a mai multor surdo-muţi, pe care sora 
Cassella i-a luat în primire spre a-i conduce a doua zi 
spre destinaţie. M-a surprins respectarea cu exactitate 
a orei de întâlnire. Cred că punctualitatea este una 
dintre condiţiile de a fi german.

Deşi n-am cunoscut gazda ospitalieră, din 
tablourile atârnate pe pereţii camerelor se putea face 
cunoştinţă cu ea. Erau tablouri ce reprezentau triburi 
de indieni în faţa corturilor lor rotunde, colorate în 
roşu-portocaliu, iar ei, aliniaţi unul lângă altul, cu 
vestimentaţia lor sumară, din pene pe coapse şi pe cap, 
iar tatăl cu suliţa în mână, gata de apărare. Au adus cu 
ei în mijlocul civilizaţiei o lume de basme şi poveşti. 
Mi-au venit în gând versurile:

„Când rama-ncorporează 
Atât cât vrei să pui,
O lume-ntreagă atârnă 
Din vârful unui cui”. (V.N.)
Astăzi, aceşti oameni fac parte din biserica 

adventistă şi sunt sigură că aduc laudă lui Dumnezeu 
într-un mod în care până acum n-o făcuseră.

Am petrecut o seară plăcută în mijlocul celor fără 
grai. Era curios cum mamele, având la îndemână doar 
câteva semne ce corespund câtorva noţiuni, ştiau să-şi

tempereze micuţii, dându-le adevărate lecţii de 
educaţie. Discuţiile s-au prelungit până târziu. îşi 
povesteau experienţele, repetau poeziile pentru a doua 
zi şi toate, în cea mai mare linişte. Cei trecuţi de prima 
tinereţe abordau probleme biblice, iar copiii aveau 
aceleaşi jocuri ca toţi copiii din lume; doar râsul lor 
gutural spărgea din când în când tăcerea.

A doua zi, sora Cassella şi-a ordonat marea grupă 
şi am pornit la drum. După câteva ore, am ajuns la 
destinaţie. Sala imensă era gătită de sărbătoare. Toate 
serviciile divine sau ţinut de către cei „tăcuţi”. Şcoala 
de Sabat, predica, experienţe, cântece şi poezii au fost 
exprimate prin tăcere. Pentru cei ce nu înţelegeau 
limbajul semnelor, se traducea. Am fost surprinsă când, 
imediat după începerea programului, o bătaie discretă 
pe umăr m-a trezit la realitate din acea lume fascinantă.

„Sunteţi din România?” Mă întreabă un domn, 
într-o românească foarte curată. „Da”, îi răspund. Se 
prezintă. „Sunt pastorul comunităţii din Bremen, veniţi 
vă rog cu mine.”

Mergem împreună sus, la balcon. „Ştiţi”, îmi spune 
dânsul, „este un program deosebit şi aş vrea să nu 
pierdeţi nimic; nici din ce veţi vedea, de aceea v-am 
adus la balcon, şi nici din ceea ce se va vorbi, de aceea 
am să vă traduc eu.”

I-am mulţumit anticipat pentru amabilitate.
Era, într-adevăr, un program cu totul deosebit. Am 

fost mişcată până la lacrimi când a apărut pe podium o 
familie formată din tata, mama şi patru copii, toţi cu 
acest handicap. Acest sextet a început să „cânte” un 
cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu. Eu plângeam, 
iar feţele lor radiau de bucurie. Prin semne neînţelese 
de noi, dar înţelese de Cel căruia îi erau adresate, îl 
lăudau şi-L preamăreau. în clipa aceea am simţit 
crescând în mine semne ale vinovăţiei care mă exclud 
în faţa acestor nenorociţi atât de fericiţi!

Sub această impresie, îi spun pastorului, în pauză, 
că aceşti oameni au o şansă mai mare la mântuire.

„Ce vă face să credeţi aşa?” mă întreabă dânsul. 
„Biblia spune că ’... dacă nu greşeşte cineva în 

vorbire, este un om desăvârşit...” (Iacov 3,2). Aceşti 
oameni nu pot folosi acest mic mădular, care, uneori, 
aprinde un foc atât de mare; prin urmare, ei au mai 
puţine păcate.” La care pastorul îmi răspunde că e de 
ajuns un singur păcat ca să excludă pe om din împără-
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ţia lui Dumnezeu. Mi-a părut rău că 
nu m-am gândit mai bine, înainte 
de a fi aşa limbută.

Masa de prânz s-a luat în comun. 
Cei sosiţi din alte părţi am făcut o 
mică plimbare pe malul râului 
Weser şi în împrejurimile capelei, 
până când surorile localnice au 
aranjat masa.

Pe râu, navigau vapoare de un 
alb imaculat, ce alunecau ca nişte 
lebede uriaşe pe albastrul apei. 
Datorită climei oceanice, vegetaţia 
este mereu proaspătă, ca la noi, 
după ploaie; acolo nu este praf. 
Locurile de agrement de pe malul 
râului sunt presărate cu mori de 
vânt ce par nişte fluturi pântecoşi 
care nu se pot desprinde de pământ.

Fiindcă centrul era foarte aproa
pe, am vizitat domul, unde, deasupra 
uşii de la intrare, erau scrise Cele 
Zece Porunci. în apropiere, este o 
piaţetă unică în felul ei prin faptul 
că are un turn cu ceas care se roteşte 
din şase în şase ore. O dată cu roti
rea turnului, o mulţime de clopote 
mari şi mici scot o melodie plăcută. 
Trecem o stradelă foarte îngustă, pe 
care doar o singură persoană o 
poate străbate. O arie interpretată de 
o voce superbă ne atrage atenţia. La 
colţ, o femeie, cândva foarte 
distinsă, avea în faţa ei un carton pe 
care se putea citi: „Sunt cântăreaţă 
de operă din Bosnia...”

Faptul că era nevoită să coboare 
câteva trepte pe scara valorilor 
umane, vânzându-şi atât de ieftin 
frumosul talant, imprima pe faţa ei 
urme ale umilinţei.

Mergând prin comparaţie între 
cei ce cu o oră mai înainte lăudau, 
în „voci” fără grai, pe Dumnezeu, 
ce ar însemna ca vocea acestei 
doamne să preamărească pe acelaşi 
Dumnezeu?

Ne-am întors la masă, care era 
formată din legume şi fructe. 
Surpriza a constat dintr-un imens 
coş cu fructe de tot felul.

După-amiază, a avut loc un pro
gram cu totul deosebit. Erau câteva 
persoane care, pe lângă handicapul

de a fi surdo-muţi, aveau unul în 
plus: erau şi nevăzători. Şi acestora
li se traducea toată predica, tot pro
gramul, dar cum? Ei stăteau pe sca
un, iar în faţa fiecăruia se afla câte 
un translator care cunoştea un alt fel 
de limbaj -  al atingerii. în semn că 
înţelegeau totul, ei aprobau prin 
înclinarea capului. I-am urmărit cu 
atenţie deosebită, deoarece asemenea 
cazuri nu mai văzusem; doar am citit 
despre Helen Keller, care, prin harul 
lui Dumnezeu, cu minimumul pe 
care îl avea, a dat maximum de 
randament.

Am putut observa pe feţele lor 
pacea lăuntrică ce izvora din legă
tura lor cu Isus Hristos, prin acel 
singur senzor -  pipăitul. în aceste 
cazuri, cel mai greu este să-i faci să 
înţeleagă noţiunile abstracte. Cu 
această ocazie, am învăţat o lecţie de 
importanţă majoră, şi anume cum 
să-I aduc slavă lui Dumnezeu eu, 
care dispun de toate facultăţile prin 
care o pot face şi n-o fac îndeajuns. 
M-am simţit atât de mică, jenant de 
mică în faţa acestor fraţi ai mei care 
ştiu să iubească atât de mult fără să 
vadă, fără să audă, fără grai, doar 
prin ceea ce simt.

Am mulţumit pastorului pentru 
amabilitatea şi compania sa atât de 
utilă din acel Sabat de neuitat.
Dânsul era din Suceava şi plecase cu 
mama sa în Germania pe când avea 
nouă ani.

La plecare, am notat în cartea de 
aur a comunităţii câteva impresii ce 
m-au marcat profund.

La întoarcere, am poposit o 
noapte la un cercetător în domeniu, 
care participase la jubileu. Avea 
locuinţa la liziera unei păduri. Unul 
dintre pereţii sufrageriei era în între
gime din sticlă şi dădea spre pădure. 
Era un tablou splendid de început de 
toamnă. Fiindcă mai era ceva timp 
până să se întunece, câţiva dintre noi 
ne-am dus să facem o plimbare prin 
pădure. Acolo pădurile sunt prevă
zute cu alei pietruite, pe unde ai voie 
să te plimbi. Călcând alături, îţi 
asumi riscul de a primi observaţie;

___________ As___________

pentru că, spun ei, prin călcarea cu 
piciorul a vegetaţiei se pot distruge 
douăzeci de soiuri de plante. Erau 
ciuperci comestibile, atât de proas
pete şi de frumoase, pe care nu le 
culegea nimeni. Cu tot riscul, am 
făcut un salt alături şi am cules un 
frumos mănunchi de ghebe, doar 
aşa, pentru frumuseţea lor. Au sărit 
nemţii cu gura la mine, nu pentru că 
am călcat alături, ci pentru faptul că 
sunt otrăvitoare. Atunci am luat una 
şi am mâncat-o pe loc. Se uitau 
năuci la mine. Aşteptau de acum să 
mă umflu şi să mor ca Pavel, 
muşcat de năpârcă.

Discuţiile s-au prelungit până 
târziu în noapte, discuţii pe tema 
cercetărilor în domeniu ale gazdei. 
El avea parţial acest handicap, dar 
soţia lui, nu. Am observat câtă dăru
ire punea în cercetările lui pentru a 
veni în ajutorul celor năpăstuiţi, a 
celor ce ştiu să laude pe Dumnezeu 
într-un mod cu totul deosebit.

Deşi pentru unii orizontul lor 
este atât de strâmt, iar singura cale 
de a comunica cu lumea din afară se 
rezumă doar la atingere, ei declară 
că, prin aceasta, au totul. Ei simt şi au 
simţit dintotdeauna că există Dum
nezeu, doar că nu I-au ştiut numele. 
Acum, fiindcă îl cunosc cu inima, 
orizontul lor primeşte noi contururi.

„Mai bine să străbaţi pentru tot
deauna în noaptea veşnică a orbiei, 
cu bun simţ, cu sensibilitate şi cu 
inteligenţă, decât să te mulţumeşti 
numai cu actul simplu de a vedea”, 
sunt cuvintele mişcătoare ale lui 
Helen Keller.

„Lăudaţi pe Domnul, toate
neamurile,

Lăudaţi-L, toate popoarele!
Căci mare este bunătatea Lui faţă 

de noi,
Şi credincioşia Lui ţine în veci.
Lăudaţi pe Domnul!” (Ps. 117)

Eugenia Bubău locuieşte 
la Târgu Mureş.
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Festivalul National de Creaţie

V
ă invităm la cea de-a treia ediţie a Festivalului 
Naţional de Creaţie, care se va desfăşura în acest 
an la Braşov, între 19 şi 21 mai, având motoul 

.^Aproape acasă”. Programat iniţial pentru luna octombrie 
a anului trecut, festivalul a fost amânat datorită numărului 
mic de participanţi înscrişi până la data limită. Pentru a 
putea participa la faza de concurs, care se va desfăşura 
vineri 19 mai, trebuie să trimiteţi, pe adresa Uniunii 
Române, fişa de înscriere de mai jos, pe care vă rugăm să 
o completaţi cu atenţie. înscrierile pentru luna octombrie 
(înainte de reprogramare) sunt valabile.

Secţiunile acestui Festival sunt următoarele: muzică 
vocală (grup mixt sau pe voci egale, formaţii mici, so
lişti), muzică instrumentală, creaţie muzicală, poezie şi 
proză scurtă, desen şi pictură, film de scurt metraj, 
fotografie şi diapozitive. Vârsta participanţilor: apro
ximativ 16-35 de ani. La muzică instrumentală pot 
participa şi copii de la gimnaziu.

înscriere. Pentru unele dintre secţiunile acestui 
festival se va organiza o preselecţie. De aceea, sunteţi 
rugaţi să trimiteţi, împreună cu fişa de înscriere, şi câteva 
lucrări, după cum urmează:

Muzică vocală grup mixt sau pe voci egale (maxim 
16 persoane plus dirijorul). Trimiteţi o casetă audio cu 2- 
3 piese din repertoriul formaţiei respective, dintre care 
cel puţin una din repertoriul clasic universal, însoţite de 
partiturile pieselor (precizaţi compozitorul şi textierul).

Pentru concurs veţi interpreta o piesă obligatorie pe 
care o veţi primi după preselecţie, o dată cu invitaţia la 
festival, şi două piese la alegere, dintre care una temati
că. Evitaţi stilurile şi genurile care să vină în contradic
ţie cu spiritul muzicii religioase.

Solişti şi formaţii mici (maxim 8 persoane). Două piese 
din repertoriul interpreţilor, însoţite de partituri. Pentru 
concurs veţi pregăti două piese, dintre care una tematică.

Muzică instrumentală. Trimiteţi partitura piesei pe 
care doriţi să o interpretaţi.

Compoziţie. Trimiteţi cel puţin o piesă compusă de voi 
(vocală cu sau fără acompaniament sau o piesă instrumentală). 

Poezie. Trimiteţi 3-4 poezii create de voi.
Proză scurtă. Trimiteţi 2 producţii de proză scurtă. 
Desen şi pictură. Trimiteţi 3 lucrări A3 sau A4: desene 

(creion, cărbune) sau picturi (acuarelă, ulei, tempera, guaşe 
sau peniţă). Lucrările pot avea tematică diversă, precum 
natură statică, peisaj, portret -  subiecte religioase (figurativ, 
nonfigurativ).

Pentru concurs, în prima zi a festivalului, concurenţii 
vor da o probă de desen „live” -  natură statică sau peisaj 
(la alegere).

Datele limită pentru înscriere 
Muzică vocală: 31 martie 
Poezie şi proză scurtă: 12 aprilie 
Celelalte secţiuni: 24 aprilie 
Precizări (veţi include aceste precizări în fişele de 

înscriere). Pentru muzica instrumentală, precizaţi dacă aveţi 
sau nu studii de specialitate. Pentru filmul de scurt metraj, 
precizaţi tema şi durata estimativă. Pentru fotografie, 
precizaţi numărul de fotografii pe care intenţionaţi să le 
expuneţi la festival.

Pentru relaţii suplimentare sunaţi la Uniunea Română, 
Departamentul Tineret, la următoarele numere de telefon: 
01/3129253, 01/312 9254.

Cristian Modan, directorul Departamentului Tineret al Conferinţei Muntenia

Fisă de înscriere
Nume . 
Vârstă

Prenume
Denumirea formaţiei.

Nr. de membri Secţiunea.

Tipul şi numărul de lucrări incluse în trimiterea poştală

Precizări

Trimiteţi această fişă (multiplicată la un copiator sau decupată), 
însoţită de lucrările cerute, pe adresa: Uniunea Română, Departamentul 
Tineret, Bucureşti, Str. Plantelor nr. 12, Sector 2, cod 70308.

Roma -  Ceremonia de constituire 
a Bisericii Adventiste Române

Ceremonia de constituire a Bisericii 
Adventiste Române din Roma a avut 
loc în Sabatul din 18 decembrie 1999, 
după-amiază. Delegatul Uniunii Italiene 
cu această ocazie a fost fratele Paolo 
Benini, care este preşedintele Câmpului 
Central al Italiei. Fratele Vincenzo 
Mazza, preşedintele Uniunii Italiene, 
nu a putut fi prezent din cauza unor 
motive obiective, dar ne-a trimis un 
mesaj special pentru acea ocazie. Cu 
ocazia citirii mesajului său, au fost 
prezentate şi salutul şi felicitările pre

şedintelui Uniunii Române.
La ceremonie au participat mai mult 

de două sute de persoane. Printre aceştia 
se aflau şi câţiva pastori şi membri itali
eni. Ceremonia a fost prezentată în lim
bile română şi italiană. Membrii care au 
format noua comunitate sunt cei care au 
primit deja scrisorile de recomandare şi 
alţi şase care au fost botezaţi în luna oc
tombrie, cu ocazia Congresului Români
lor de la Florenţa. Numărul lor a fost de 
48 de persoane, dar se aşteaptă deja so
sirea altor scrisori de recomandare.

La serviciile divine din Sabat parti
cipă regulat cca 120-130 de persoane. 

_______________ ^ ________________

Printre aceştia ne bucurăm că avem, 
aproape în flecare Sabat, un număr con
siderabil de oaspeţi. Localul în care ne 
unim în prezent a devenit deja neîncă
pător. în fiecare Sabat avem multe per
soane care stau în picioare şi din neferi
cire unii sunt obligaţi să asculte de la 
uşă serviciile divine. Ţinând cont de 
această situaţie, suntem deja în căutarea 
unui nou local, pe care sperăm că îl 
vom avea cât de curând. Comunitatea 
a demarat bine; toate departamentele 
necesare pentru buna sa funcţionare 
au început deja să lucreze.

Suntem bucuroşi de colaborarea pe
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care Uniunea Română ne-o oferă şi spe
răm că relaţiile noastre vor continua să 
se dezvolte tot mai mult pentru ca lucra
rea noastră de predicare a Evangheliei 
printre conaţionalii noştri şi nu numai 
să fie cât mai rodnică.

Samuel Negrea

Programarea seriilor în sezonul 
de vară 2000 la Casele de Odihnă 
Sovata si Vatra Dornei

Şi în acest an, Casa de Pensii pune la 
dispoziţia celor interesaţi, la cele două 
case de odihnă situate în staţiunile mon
tane Sovata şi Vatra Dornei, locuri în 10 
serii de câte 11 zile după următorul pro
gram: 1-12 mai (serial), 15-26 mai (seriaH), 
5-16 iunie (seria HI), 19-30 iunie (seria IV), 
3-14 iulie (seria V), 17-28 iulie (seria VI), 
31 iulie -  11 august (seria VII), 14-25 au
gust (seria VIII), 28 august -  6 septembrie 
(seria IX), 11-22 septembrie (seria X).

Programările se vor face direct la Casa 
de Pensii a Uniunii de Conferinţe a Bise
ricii Adventiste de Ziua a Şaptea, din 
Bucureşti, str. Plantelor nr. 12, sector 3, 
tel. 312.92.54/116, fax 312.92.55, în baza 
unei cereri scrise, adresate directorului

Casei de Pensii, fratele Gheorghe Panait, 
şi în care vor fi menţionate următoa
rele: numele, prenumele, adresa, nu
mărul de telefon, comunitatea, staţi
unea solicitată, perioada (seria) prefe
rată, numărul de locuri dorite.

Biletele de rezervare se vor elibera 
în funcţie de ordinea depunerii cere
rilor, de numărul de solicitări pentru 
aceeaşi serie şi de posibilitatea de 
cazare a casei de odihnă solicitate.

Costul estimativ pentru cazare şi trei 
mese pe zi este 100.000 lei de persoa
nă pentru adulţi şi 60.000 lei/zi pentru 
copii, iar pensionarii se vor bucura 
de o reducere de 20%, respectiv vor 
plăti 80.000 lei/zi pentru o persoană.

Cei care vor primi bilete de rezer
vare vor fi obligaţi să achite contrava
loarea cazării, respectiv 50% din va
loarea biletului, cu cel puţin 30 de 
zile înainte de data începerii sejurului 
la sediul Casei de Pensii, urmând ca 
restul de 50% din valoarea biletului, 
ce reprezintă masa, să fie achitat la 
sosirea în staţiune la casa de odihnă.

Orice renunţare trebuie comunicată 
cu cel puţin 30 de zile înainte de data 
pentru care a fost făcută rezervarea. în 
caz contrar, cei în cauză vor suporta 
costul cazării pe acea perioadă.

Ne vedem nevoiţi să facem din 
nou precizarea că cele două case de 
odihnă pun la dispoziţia doritorilor 
locuri în tot cursul anului, nu numai 
în sezonul de vară, atât pentru odihnă, 
pentru excursii în grupuri organizate de 
25-30 persoane, cât şi pentru tratament.

în staţiunea Sovata-Băi, casa de 
odihnă se află amplasată pe str. Tranda
firilor nr. 64 (în spatele poştei Sovata), 
iar ca tratamente se adresează celor ce 
au afecţiuni reumatice, spondiloză, 
discopatie lombară, hernie de disc, 
poliartrită reumatoidă în fază de re
venire, artroze, ginecologie etc.

în staţiunea Vatra Dornei, casa de 
odihnă se află amplasată pe str. Păcii 
nr. 2, iar ca tratamente se adresează 
celor cu afecţiuni neurologice, ale 
aparatelor cardiovascular şi locomo
tor, boli asociate.

Gheorghe Panait, director

Statistica anului 1999

La începutul anului 1999, Biseri
ca Adventistă din România număra 
71.544 de membri. în cursul aceluiaşi 
an, au intrat în biserică 4.873 de mem
bri, au decedat 1.337 şi au fost excluşi 
1.099. Astfel, la 31 decembrie 1999, 
totalul membrilor din Uniunea 
Română a fost 73.529. (Uniunea)

Vaproape acasa
{0) 

Q (0)
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Probabil că atentia v-u fost atrasă imediat de masa rotundă a 
. preşedinţilor conferinţelor. \-a ţi regăsit in rapoarte? Comur\itatca dv. 

este prezentă? Aven un loc in planurile de viitor ale conferinţei? \ ă 
invit să' vă impărtăşiti opiniile cu privire la aceste rapoarte,

£ / .
Pfiblicarea in continuare a ultimelor declaraţii ale Conferinţei 

Generale pune in discuţie un subiect important, dar adesea ocolit in 
predicile şi in publicaţiile noastre. Cum să decidem care este 

mopientul potrivit de a aduce pe lume copii in familia noastră? Ce 
mijloace avem ca să realizăm ceea ce ne-am propus, intr-un mod care 
să corespundă credinţei noastre? Studiul declaraţiei va fi mai folositor • 

dacă vom deschide un dicţionar ca să înţelegem termenii mai nou 
folosiţi. De asemenea. comentariul care însoteste declaraţia ne va 

ajuta să ne formăm concepţii corecte si să adoptăm hotărâri ***
responsabile,

Pentru numărul următor, vă anunţ reluarea unei rubrici îndrăgite: 
Interviuri pe româneşte şi un articol care prezintă perspectiva creştină 
asupra jocurilor cu câştiguri si a schemelor piramidale. Până atunci, 

j jo t  să vă spun un lucru: \ u  vă risipiţi banii pe aşa ceva! Indiferent de 
** rezultat, veţi pierde. Dacă veţi câştiga, paguba va j î  mai mare decât

dacă nu veţi câştiga.

►




