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lucrarea ispititorului nu trebuie să fie socotită ca o scuză 

pentru vreo faptă rea. Satana jubilează când aude că cei 
[care se numesc urmaşi ai Domnului Hristos aduc scuze 

pentru nedesăvârşirile caracterului lor. Tocmai scuzele acestea 

conduc la păcat. Nu există scuză pentru păcat. Pentru fiecare copil 
pocăit şi credincios al lui Dumnezeu, sunt la îndemână un caracter 

sfânt şi o viaţă asemănătoare cu a Domnului Hristos.
Hristos este scara pe care a văzut-o Iacov sprijinindu-se pe pă

mânt şi capătul de sus ajungând la poarta cerului, tocmai la hotarul 

slavei. Dacă cu o singură treaptă scara aceasta n-ar fi ajuns la pă
mânt, am fi fost pierduţi. Dar Hristos vine la noi acolo unde sun

tem. El a luat natura noastră şi a biruit, pentru ca şi noi, luând na
tura Lui, să putem birui. Făcut „într-o fire asemănătoare cu a pă
catului” (Romani 8,3), El a trăit o viaţă fără păcat şi, prin dumne
zeirea Sa, stăpâneşte pe tronul cerului, în timp ce, prin natura Sa 

omenească, vine la noi. El ne invită ca, prin credinţă în El, să 

ajungem la slava caracterului lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie 

să fim desăvârşiţi, după cum şi Tatăl nostru „cel ceresc este desă
vârşit” (Matei 5,48).

Ellen White, Hristos, Lumina lumii, ed. 1997, pag. 248
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Dumnezeu şi David -  o relaţie cutremurătoare
Adrian Bocăneanu

v . TT'V ezumatul primei părţi: David, cel mai sărbătorit 
1 - ^  dintre regii lui Israel, se distinge prin caracterizarea 

-L V d iv in ă : „Om după inima Mea”. Aceste cuvinte spun 
mai puţin despre caracterul lui David şi mai mult despre 
iniţiativa suverană a lui Dumnezeu, care alege aşa cum 
hotărăşte El. Aceasta nu este o alegere după merite, ci o 
numire printr-un legământ necondiţionat şi nemeritat.

Privilegii incredibile
Legământul lui Dumnezeu cu David i-a adus favoruri 

unice: protecţie specială încă înainte de a se fi născut (Ps. 
139,13-18), călăuzirea Duhului Sfânt şi o relaţie nelimitată 
cu Suveranul Universului (2 Sam. 23,1.2), iubirea şi loiali
tatea poporului său, precum şi respectul naţiunilor din jur 
(2 Sam. 22,40-51), descoperiri profetice ţintind către Mân
tuitorul (Ps. 2,7-12; 22,1-31) şi o contribuţie fără egal adusă 
Scripturilor, mai ales pe planul devoţiunii personale şi al 
închinării publice (ne-ar fi imposibil să ne imaginăm Bi
blia fără Psalmi; serviciile divine din Cina Domnului ar 
fi de neconceput fără poemele sale de pocăinţă, cele de în
mormântare fără „Domnul este Păstorul Meu” şi cele de 
căsătorie fără „Dacă nu zideşte Domnul o casă...”). Viaţa 
şi moştenirea lui David sunt atotprezente în experienţa 
creştină individuală şi colectivă, prin istorisiri de un rea
lism pasionat, de-a dreptul contemporan, prin simboluri 

w  de mare bogăţie şi prin poeme şi imnuri fundamentale.

0 relaţie cutremurătoare
Vorbind prin Natan, Domnul l-a anunţat pe David ce 

fel de relaţie avea El să instituie cu fiul său care-i va urma 
la tron: „Eu îi voi fi Tată şi el îmi va fi fiu. Dacă va face 
răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri ome
neşti; dar harul Meu nu se va depărta de la el” (2 Sam. 7,14.15). 
Neascultarea era încă posibilă şi chiar probabilă. Cât timp 
va dăinui legământul -  adică „veşnic” -  va dăinui şi această 
relaţie fără scăpare: tată-fiu. Cu mâna întinsă, Dumnezeu 
urmăreşte pe iubitul Său fiu şi-i administrează disciplina. 
Este durere, ocazional sunt şi proteste, chiar încercări de 
evadare, dar, slavă Domnului, nu există cale de a scăpa din 
mâna hotărâtă a lui Dumnezeu, din strânsoarea mâinii Lui. 
De altfel, durerea nu este doar partea omului. Tata suferă 
chiar mai mult decât fiul. întreaga Scriptură răsună de 
teribila Lui frământare şi jale atunci când îşi disciplinează 
pe cei iubiţi. Simţim o descărcare inimaginabilă de energie. 
Pentru cineva din afară, este cu totul imposibil să înţeleagă 
această latură aspră, aproape răzbunătoare, a purtării lui 
Dumnezeu cu prietenii Săi cei mai dragi, ca Avraam, Iacov, 

^  Moise, Petru sau Pavel. Dar, în ciuda păcatelor lor înspăimân
tătoare, ei stau înaintea lui Dumnezeu, ca Iosua în viziunea 
lui Zaharia, şi pot să audă glasul Său cum şuieră cu o jale 
bărbătească: „Cum să te dau...? Cum să te predau...?

Mi se zbate inima în Mine şi tot lăuntrul Mi se mişcă de 
milă! ... Ei vor urma pe Domnul, ca pe un leu care va 
răcni, căci El însuşi va răcni, şi copiii [Lui] vor alerga 
tremurând de la apus” (Osea 8,8.10).

De fapt, este atât de multă disciplină de administrat, atât 
de multă pedeapsă de suferit, încât nici o fiinţă umană nu 
o poate absorbi şi să supravieţuiască. în cele din urmă, avea 
să vină marele Fiul al lui David, singurul Fiu al lui Dum
nezeu, care să ia asupra Sa ocara, să înţeleagă ce înseamnă 
să strige: „Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce M-ai pă
răsit?” (Ps. 22,1), atunci când „se apropie necazul” (vers. 
11) şi ajunge „în ţărâna morţii” (vers. 15). De aceea 
„cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi!” (vers. 23).

David însuşi nu a trebuit să aştepte să vadă cum Domnul 
avea să pedepsească pe Solomon „cu o nuia omenească”. 
El a avut parte din belşug de „lovituri omeneşti”. A fost 
un timp când, aflând de dragostea lui Mical faţă de el, s-a 
lăsat aprins de ambiţii tinereşti şi de o dorinţă secretă de 
a-1 face să sufere pe Saul. Si David a reuşit să o smulgă 
pe Mical de la tatăl ei, dar aceasta nu a încins şi mai tare 
ura lui Saul, iar căsătoria cu Mical a fost o tragedie. A fost 
un timp când, epuizat de viaţa de fugar, David a hotărât să 
se refugieze la Gat, capitala filisteană. Si viteazul biruitor 
asupra lui Goliat ajunge să se poarte ca un alienat mintal. 
Respectul de sine şi simţul chemării s-au năruit şi urmează 
un timp de compromisuri morale jenante. Şi a venit un timp 
când David a început să înveţe de la vecini cum se merge 
pe calea regală: poligamie, politică şi cruzime, îngăduinţă 
de sine, ambiţie. Şi apoi citim istoria din 2 Samuel 11 
şi rămânem fără glas. Este ca şi când istoricul sacru a 
construit toată această ascensiune uimitoare la o slavă 
aproape nepătată, doar ca să-l demaşte brusc şi fără 
menajamente. O seară de răsfăţ şi pasiune şi totul se 
năruieşte. Mâna divină gravează verdictul: „Numărat, 
numărat, cântărit şi găsit prea uşor”. Se declanşează 
implacabil un şir de dezastre umilitoare şi sângeroase. 
Nu este nici o îndoială că Dumnezeu patronează totul -  
citiţi încă o dată cuvintele lui Natan din capitolul 12.

In mâinile Domnului
După toate acestea, după ruşine, groază, pierderi fără 

număr şi lacrimi cât să inunde pământul, înţelegând că 
o altă lovitură este gata să cadă, David ia o decizie co
pleşitoare: „Oh! Mai bine să cădem în mâinile Domnului”. 
Nu poate fi o concluzie mai potrivită a celei mai zbu
ciumate vieţi dintre toţi eroii biblici. Nu este resemnare 
pasivă, ci punctul culminant al cunoaşterii tatălui de 
către un fiu iubit cu pasiune şi îndârjire: „Căci îndură
rile Lui sunt nesfârşite” (2 Sam. 24,14).

„în mâinile Domnului” -  n-aş putea dori altceva nici pen
tru mine, căci nici Isus nu a dorit altceva, spunând la fel 
ca David: „In mâinile Tale îmi încredinţez duhul” (Ps. 31,5).
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„Biserica noastră 'amestecată'"
Toate articolele din luna decembrie 

1999 sunt frumoase şi interesante. Artico
lul lui Daniel Giang mi se pare deosebit, 
Domnul fie lăudat! Acest articol pare 
că a fost dictat în întregime de Duhul 
Sfânt, Daniel Giang fiind numai o simplă 
unealtă. Mă rog Domnului să iau aminte, 
mai mult în ce mă priveşte pe mine şi 
mai puţin în ce îi priveşte pe alţii.

Expunerea articolului arată adevărul 
concret al declaraţiei Duhului Sfânt din 
Apocalipsa 12,17, dar puţini înţeleg acest 
lucru. Rezolvarea problemei, destul de 
grave şi urgente, o văd numai pe calea 
rugăciunilor stăruitoare pentru Duhul 
Sfânt, care să ne convingă pe fiecare de 
păcatele noastre, să ne dea convingerea 
de păcat şi o credinţă deosebită în puterea 
rugăciunii, pentru că numai aşa se pot 
rezolva problemele cu care este confrunta
tă biserica. Şi dacă totuşi ni se pare că şi 
noi avem ceva de făcut pe lângă aceas
ta, să nu uităm sfatul dat de scumpul 
nostru Mântuitor, din Matei 18,15:

între tine şi el singur”. înainte de 
a face acest lucru, să ne rugăm să ştim 
cum să punem problema în aşa fel, 
încât inima să fie convinsă de păcat.

Să citim mai întâi încă o dată şi, îna
inte de a acţiona, să fie proaspăt în minte 
şi-n inimă, iar dacă ni se pare bine, de 
la caz la caz, îl putem studia şi împre
ună cu fratele nostru la care mergem.

Rugăciunea, recomandată prin cuvinte 
şi fapte, este învăţătura cea mai de seamă 
a Evangheliei şi trebuie observată în via
ţa Domnului Hristos. Rugăciunea şi 
postul erau secretul vieţii Sale spiri
tuale ca om. Dar să vedem şi faptul că 
inamicul numărul unu al nostru şi al ru
găciunii a avut tupeul să se prezinte 
la rugăciunea Domnului Hristos. 
„Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu, 
ca nişte copii prea iub iţi”, ne în 
deamnă Duhul Sfânt în Efeseni 5,1.

Credeţi că este o întâmplare faptul 
că, deşi suntem chemaţi să trăim o viaţă 
de rugăciune, unindu-ne să cerem Duhul

Sfânt în măsura ploii târzii, Satana ne-a 
barat calea spre rugăciune, ca să nu 
preţuim chemarea şi să ne rugăm în 
mod obişnuit, şi nu cum cere ziua 
aceasta ca „să ni se audă strigătul sus”?

Gheorghe Piţurlea, pastor pensionar, 
Rămnicu Vâlcea

Publicaţii şi misiune

în forma actuală, Curierul Adventist 
poate intra în competiţie pentru pri
mele locuri alături de revistele cu profil 
religios. Prezenţa unor articole impor
tante şi de interes larg mă ajută să-mi 
găsesc de fiecare dată timpul necesar 
pentru a-1 parcurge pe nerăsuflate, de 
la prima la ultima filă. Asupra unor 
articole revin pentru a mă bucura 
pe îndelete de ideile prezentate.

Un astfel de articol a fost „Sabatul
-  ţinta atacurilor”, de Samuele Bacchi- 
occhi (noiembrie 1999). Articolele ba
zate pe marile adevăruri ale Bibliei sunt 
foarte încurajatoare pentru membrii 
veniţi de curând în biserică, pentru 
care luptele nu numai că n-au încetat, 
ci poate chiar s-au asprit. La serviciile 
divine, puţine sunt predicile doctri- 
nale, de aceea cele scrise în Curier 
sunt de mare ajutor pentru ei şi 
pentru noi toţi. Aceste articole ne 
încurajează să oferim Curierul prie
tenilor noştri din afara bisericii. De 
multe ori, revista a fost mijlocul de 
trezire a interesului pentru ceea ce 
spune Biblia pentru noi, „peste care 
au venit sfârşiturile veacurilor”.

Atractivitatea unor asemenea ar
ticole ar creşte dacă s-ar ridica mai 
mulţi autori autohtoni, care cunosc 
mai bine nevoile celor cărora li se 
adresează Curierul. De aceea, su
gerez să se iniţieze un fel de con
curs în acest domeniu, iar redacţia 
să reţină pentru publicare articolele 
cele mai potrivite şi mai solid 
ancorate în învăţăturile Bibliei.

Pavel Burlacu, secretarul Asociaţiei 
Pastorale, Conferinţa Moldova
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La porţile Sodomei
Valeriu Petrescu

E
xistă în Biblie un personaj fascinant: Lot. Experi
enţa lui poate fi urmărită cel mai bine... la porţile 
cetăţilor. în vechime, poarta cetăţii era locul în 

jurul căruia gravita viaţa publică. De obicei, în interior, 
dincolo de porţi, era piaţa publică. Acolo se aflau nou
tăţile, acolo se făceau judecăţile, acolo se puneau la 
cale lucrurile importante.

Pot fi urmărite şapte scene semnificative din viaţa 
lui Lot, desfăşurate la porţi.

Prima scenă: Lot la poarta cetăţii Ur (Gen. 11,31). 
Lot pleacă din Ur nu prin propria-i alegere, ci la 
porunca lui Terah. El devine adventist pentru că 
familia a devenit adventistă. El adoptă un nou stil de 
viaţă deoarece stilul de viaţă al familiei s-a schimbat. 
Este o schimbare bună, dar nu este alegerea sa.

A doua scenă: Lot la poarta Haranului (Gen. 12,5). 
Din nou Lot pleacă spre ţara făgăduită, dar, acum, la 
porunca lui Avraam, care este capul familiei. El 
continuă să fie adventist pentru că întreaga lui familie 
este aşa. Este o viaţă bună, dar încă nu este alegerea sa.

A treia scenă: Lot la poarta Sodomei (Gen. 13,8-12). 
Lot tocmai a ales el însuşi. Va rămâne adventist, dar îşi va 
întinde corturile până la Sodoma. El este în afara cetăţii, 
cu faţa la Sodoma şi cu spatele la Avraam şi la altarele lui. 
El stă cu faţa spre stilul de viaţă din Sodoma, rupându-se 
încet-încet de stilul de viaţă al familiei lui. Dacă Lot este 
încă adventist (şi el este), ce caută la poarta Sodomei?

A patra scenă: Lot în Sodoma, prizonier de război 
împreună cu sodomiţii (Gen. 14, 11-12). Din nou el 
este purtat de viaţă. Cuceritorii îl scot din Sodoma 
pentru a-1 duce în robie. Avraam îl eliberează şi Lot 
are şansa unui nou început. Dar se întoarce în Sodoma. 
De ce locuieşte Lot în Sodoma, dacă este adventist (şi 
el este!)? Sodoma are avantaje!

Faţă de viaţa austeră şi lipsită de spectaculozitate a lui 
Avraam, viaţa din Sodoma este fascinantă. Acolo sunt 
toate oportunităţile: distracţii, facilităţi pentru afaceri, 
posibilităţi pentru educaţie, ocupaţii profitabile, confort, 
viaţă uşoară... Şi toate viciile Sodomei. Lot este pe 
cale să devină un cetăţean obişnuit al Sodomei. Dacă 
Lot mai este adventist, de ce locuieşte în Sodoma?

A cincea scenă: Lot la poarta Sodomei (Gen. 19,1). 
Acum el stă cu spatele la Sodoma, dar este înăuntrul ei. 
Priveşte spre înălţimi, spre muntele unde sunt corturile 
şi altarele lui Avraam, dar este legat de Sodoma. Lot 
trăieşte într-o stare de compromis. Este cu spatele la 
stilul de viaţă al Sodomei, dar legat de cetate.

Cum este perceput Lot de sodomiţi? Iată două atitudini: 
cetăţenii zic despre el că este un străin care încearcă să le 
dea lecţii (Gen. 19,9). Oricât ai încerca să devii cetăţean 
al Sodomei, dacă vei rămâne adventist, vei fi perceput ca 
un duşman. De fapt, ce să cauţi în Sodoma? Ginerii lui îl 
privesc ca pe un om inconsecvent (Gen. 19,14). Dacă lu
crurile sunt atât de grave, dacă sfârşitul este atât de aproape,

de ce s-a mutat Lot în Sodoma? De ce a părăsit corturile 
şi şi-a făcut casă în Sodoma? Ce caută Lot în Sodoma?

„Când Lot a intrat în Sodoma, a intenţionat în mod 
categoric să se păstreze departe de nelegiuire şi să 
poruncească familiei sale după el. Dar el a dat în totul 
greş. Influenţele corupătoare din jurul său au avut 
efect chiar asupra credinţei sale, iar legăturile copiilor 
săi cu locuitorii Sodomei au făcut ca, într-o măsură 
oarecare, interesele sale să fie ca ale lor. Urmările ne 
stau în faţă” (Patriarhi şi profeţi, ed. 1996, pag. 161).

A şasea scenă: Lot între poarta Sodomei şi poarta 
Ţoarului. în această scenă este descrisă o dramă 
teribilă: destrămarea unei familii adventiste. O parte 
dintre membrii ei rămân în Sodoma şi pier acolo. Din 
nou Lot este condus de alţii (Gen. 19,16) -  acum, să 
părăsească cetatea. între cele două cetăţi se pierde şi 
soţia lui Lot. Şi iarăşi Lot face o alegere: Ţoar (Gen. 
19,23). Dar Ţoarul este sortit distrugerii.

Ori de câte ori Lot face el însuşi o alegere, fără a 
ţine cont de chemarea lui Dumnezeu, încercând calea 
compromisului, greşeşte grav. Alegerile adventistului 
Lot sunt catastrofale. Fascinaţia porţilor cetăţilor 
acestui pământ este distrugătoare.

Şi iată a şaptea scenă: Lot în peşteră (Gen. 19, 30-38). 
N-a vrut să locuiască în corturi, ca Avraam. Şi-a trădat 
statutul de aşteptător străin şi călător pe acest pământ. A 
iubit siguranţa aparentă şi confortul cetăţilor lumii. Dar 
în Sodoma nu este siguranţă. Acolo locuiesc sodomiţii. 
Nici măcar oaspeţii nu sunt în siguranţă. Nici familia. 
Nici chiar Lot. Sodoma este învinsă. Cetăţenii ei sunt 
luaţi prizonieri. Doar Avraam este liber şi are forţa să-i 
elibereze şi pe sodomiţi. Dar a te întoarce în cetate înseam
nă a alege distrugerea. A prefera fie şi Ţoarul înseamnă 
a alege pericolul. Porţile cetăţilor sunt atrăgătoare, dar 
cetăţile sunt periculoase, cetăţile lumii. Singura cetate 
sigură este Ierusalimul, Ierusalimul ceresc. Dar, până 
atunci, corturile lui Avraam sunt singurul loc sigur. Al
tarele Domnului sunt singurele elemente de protecţie.

în ce constă tragismul acestui personaj? Care este 
drama lui Lot? Ce a condus la acest sfârşit jalnic? Iată 
câteva răspunsuri posibile: compromisul, prioritatea intere
selor trecătoare, a crede că poţi schimba felul de a fi 
al lumii, a crede că eşti imun la influenţele păcătoase.

Pentru adventiştii acestui sfârşit de istorie, viaţa lui Lot 
este o lecţie teribilă. Să ai totul şi să pierzi totul. Să ai o 
familie şi s-o duci în Sodoma. Să crezi că este mai impor
tant să beneficiezi de avantajele de o clipă ale păcatului 
şi să constaţi că un singur lucru trebuie, iar tu nu l-ai ales. 
Să alegi de unul singur şi să rămâi singur pe lume.

Pentru Lot cel de astăzi există o singură scăpare: 
„Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi 
părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile 
e i!’” (Apoc. 18,4).

Valeriu Petrescu este directorul Casei de Editură „ Viaţă şi Sănătate
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Jocurile de noroc
loan T. Câmpian 
Dorian Gavrilă

P
e o vreme ploioasă, o bătrânică cu mâinile 

îngheţate scrie greoi o înşiruire de litere şi cifre 

pe o bucată de hârtie, după care o pune cu grijă 

într-o urnă transparentă. Pentru acel talon, a dat o 

sumă importantă de bani, poate chiar ultimii bani care 

îi rămăseseră până la următoarea pensie. Nu este 

singura persoană care face acest lucru -  tineri sau 

bătrâni, oameni educaţi sau mai puţin educaţi, bogaţi şi 

săraci, numindu-se creştini, procedează la fel. Este 

fascinantă imaginea valurilor atunci când efectele lor 

nu sunt distrugătoare. Cam acelaşi lucru s-ar putea 

spune despre „valurile” produse în societate de o cauză 

sau alta. Asistăm însă la un val stârnit în ţara noastră de 

jocurile de noroc practicabile sub diferite forme. Orice 

creştin care mai are o fărâmă de luciditate, pentru a 

„nu fi dus de val încoace şi încolo”, îşi pune în mod 

sincer câteva întrebări înainte de a participa la 

„fascinanta” lume a jocurilor de noroc: Este voia lui 

Dumnezeu ca unii să câştige şi alţii să piardă? Este 

conştiinţa mea împăcată cu privire la sursa câştigului? 

Sunt aceste practici compatibile cu principiile Bibliei?

Articolul de faţă oferă câteva puncte de vedere 

aparţinând unor creştini care îmbrăţişează nuanţe 

religioase diferite, dar care şi-au pus această problemă 
în mod serios şi s-au exprimat în cadrul unei emisiuni 

la postul de Radio „Vocea Speranţei”.

O ascultătoare atrăgea atenţia asupra sumei cheltuite 

în decursul unui an de un participant la jocuri, 

cumpărând doar un talon pe săptămână (10.000 x 52 = 

520.000 lei), sumă care este echivalentă cu pensia pe o 
lună de zile pentru cei mai mulţi pensionari.

De ce oare sunt oferiţi aceşti bani cu atâta bunăvo

inţă şi generozitate, în timp ce apeluri pentru cauze 

nobile rămân fără răspuns? Câtă nevoie este să acţi

onăm cu chibzuinţă în cheltuirea banilor, convinşi fiind

de iminenta revenire a lui Isus şi responsabilitatea 

încredinţată în administrarea acestora!

Binecuvântaţi-i pe alţii
„Creştinii sunt în siguranţă doar atunci când dobân

desc bani în armonie cu îndrumările lui Dumnezeu şi 

când îi folosesc în moduri pe care El le poate binecu

vânta. Dumnezeu ne permite să folosim bunurile Sale, 

urmând să le întrebuinţăm spre slava Sa, pentru bine

cuvântarea noastră, ca să-i putem binecuvânta pe alţii”

(Counsels on Stewardship, pag. 141).

Influenţa pe care o exercită mass-media este covâr

şitoare în promovarea dorinţei de câştig prin jocurile 

de noroc, ajungându-se la declaraţii din partea partici

panţilor (difuzate de posturi de televiziune), cum este 

următoarea: „Am crezut întotdeauna că voi câştiga!” 

Iar la întrebarea: „Aveţi bilete pentru astăzi?”, răspun

sul este un hotărât: „Bineînţeles!”

Mahatma Gandhi, lider politic şi spiritual în India, 

avertiza împotriva a ceea ce el numea „cele şapte păca

te plăcute” : politica fără principii, bogăţia fără muncă, 

comerţul fără moralitate, plăcerea fără conştiinţă, edu

caţia fără caracter, ştiinţa fără omenie şi închinarea 

fără sacrificiu.

Sunt oare „fiii întunericului” mai înţelepţi decât 

cei care se numesc „fiii luminii”?

Gandhi nu a fost creştin, dar gândea mai profund şi 

cu o responsabilitate morală mai mare decât a multor 

creştini din ziua de azi. Coranul interzice practicarea 

jocurilor de noroc, iar musulmanii se supun cu stricte

ţe acestei interdicţii. Guverne din diferite ţări au inter

zis sau cel puţin au descurajat aceste practici, pentru că 

au sesizat efectele nefaste pe care le produc. In anul 

1845, Parlamentul Britanic a emis o lege prin care se 

interzice justiţiei să se implice în recuperarea prejudi-
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ciilor suferite de pe urma jocurilor 

de noroc.

Patologia jocurilor de noroc
O soţie declara mâhnită: „Nu 

este nici un fel de câştig în partici

parea la aceste jocuri, pentru că eu 

văd reacţiile soţului meu când se 

apropie ora transmisiei la TV. De

vine tensionat, e alt om, îi acuză pe 

organizatori... Eu nu pot să stau de 

faţă. Mă doare felul în care sufe

ră... Nu poate fi de la Dumnezeu -  

te ţine în tensiune, nutreşti ură faţă 

de cei care câştigă. Oamenii care 

cred că Dumnezeu există, că ne 

cunoaşte nevoile şi că ne dă atât cât 

trebuie să avem, să nu se implice în 

astfel de jocuri”.

Un strigăt de durere, un strigăt 

disperat. Isus a zis: „... vă spun că, 

dacă vor tăcea ei, pietrele vor stri

ga...” (Luca 19,40). Asistăm la o 

dereglare comportamentală, când 

oamenii devin dependenţi. Se pro

duc disfuncţionalităţi în viaţa spiri

tuală, iar relaţia cu Dumnezeu are 

de suferit.

Poate mulţi dintre cei care ci

tesc acest articol se vor scuza, fără 

mustrare de cuget, gândind că, doar 

participând din când în când, ei nu 

vor ajunge niciodată într-o astfel 

situaţie. Cei care studiază fenome

nul scot în evidenţă aspectul pro

gresiv al implicării, existând doar 

două alternative: a juca, riscând 

experienţa de a deveni dependent, 

sau a spune „nu” categoric acestei 
practici şi a alege ascultarea de 

voinţa divină.
Vorbind despre experienţa ne

fastă a unui tânăr, Ellen White ara

tă spre natura progresivă a acestui 

fenomen:

„Pentru un timp, el rezistă la 

orice ademenire de a ceda ispitei; 

dar, când observă că cei care măr

turisesc a fi creştini par să se bucu

re de societatea acestei grupe de 

nereligioşi, scopurile şi înaltele lui 

hotărâri încep să se clatine. Lui îi 

plac vorbele de duh şi spiritul jovi

al al acestor tineri şi este aproape 

imperceptibil atras din ce în ce mai 

mult în societatea lor. Fortăreaţa lui 

pare să cedeze; inima lui cea bravă 
de până aici ajunge din ce în ce mai 

slabă. El este invitat să-i însoţească 

într-o plimbare şi ei îl conduc la un 

bar. Se comandă stridii sau alte 

aperitive şi lui îi este ruşine să se 

abţină şi să refuze ospătarea. O dată 

ce a trecut limitele, el va merge din 

nou. Un pahar de bere este socotit a 

fi tolerabil, şi el îl acceptă, dar, cu 

toate acestea, au loc aspre mustrări 

de conştiinţă. El nu ia poziţie în 

mod public de partea lui Dum

nezeu, a adevărului şi a dreptăţii; îi

place societatea ascunsă, înşelătoare 

a grupei cu care s-a unit şi este con

dus un pas mai departe. Ispititorii 

lui susţin că a lua parte la jocul de 
cărţi nu este un lucru vătămător, aşa 

cum nu este nici a privi la jucători 

într-o sală de biliard, şi astfel el ce

dează de repetate ori în faţa ispite

lor” (Mărturii, voi. 4, pag. 435).

Un alt aspect patologic îl consti

tuie starea de dependenţă care se 

manifestă prin dorinţa irezistibilă 

de a participa mereu şi mereu, până 

când poate „norocul” câştigului va 

veni.

Pentru că trăiesc într-o lume a 

visului, reveria este puternic activa

tă. Aceştia visează cum va fi când 

vor câştiga, cum va reacţiona fami

lia, ce vor face cu banii, planuri fi

nanciare de prosperitate, dar visul 

trece şi ei rămân într-o situaţie şi 

mai mizerabilă. Acesta este motivul 

pentru care mulţi nu văd o altă cale 

de rezolvare a situaţiei decât 

sinuciderea.
Practicarea jocurilor de noroc 

este o îndeletnicire veche, care a 

îmbrăcat diferite forme de-a lungul 

timpului. în acest context, Isus 
Hristos a rostit cuvintele: „Şi ce ar 
folosi unui om să câştige toată 

lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?” 

(Mat. 16,26) De fapt, practicarea 

jocurilor de noroc este forma cea
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mai evidentă prin care se poate 
manifesta iubirea pentru acele lu
cruri care pot să ne îndepărteze de 
Dumnezeu şi să compromită rela

ţia noastră cu El.
„Domnul mi-a arătat că experi

enţa ta religioasă devine o proble
mă de hazard. Gustarea jocurilor 
de noroc. Te implor să renunţi la 

această practică şi nu o mai conti
nua. Tu îi conduci pe membrii bi
sericii să considere o virtute obţi
nerea banilor într-un mod care nu 
ar trebui admis printre noi. Meto

dele pe care le recomanzi pentru 
strângerea mijloacelor nu ar trebui 

deloc să se afle în mijlocul nostru, 
cu atât mai puţin să fie aduse la 
înălţimea la care tu şi apropiaţii tăi 
le-aţi adus” (SPTB , 17A).

Munca -  aspect al vieţii
O obiecţie serioasă adusă prac

ticării jocurilor de noroc şi câştigu
rilor care le oferă este realizarea 
unui venit pe seama muncii altora, 
în Biblie, munca este descrisă ca 

parte integrantă a vieţii. Adam 
îngrijea grădina, Abel păştea oile, 
Cain lucra pământul, iar Aquila, 
Priscila şi Pavel construiau corturi. 

A nu munci înseamnă un afront la 
porunca divină. Apostolul Pavel 
este categoric în acest sens: „Să 
căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi 
de treburi şi să lucraţi cu mâinile 
voastre, cum v-am sfătuit. Şi astfel 

să vă purtaţi cuviincios cu cei de 
afară şi să n-aveţi trebuinţă de 
nimeni” (1 Tes. 4,11-12).

Nenumărate pasaje din Biblie 
vorbesc despre binecuvântările lui 

Dumnezeu care coboară ca rezultat 
al muncii, şi nu al unor practici 
care sunt în opoziţie cu principiile 
Bibliei. „Isaac a făcut semănături în 

ţara aceea şi a strâns rod însutit în 
anul acela; căci Domnul l-a binecu
vântat” (Gen. 26,12).

O fiinţă morală este preocupată 
de creşterea personală. Studii în 
domeniul sociologiei şi al ştiinţei

comportamentului au evidenţiat 
faptul că oamenii care nu găsesc 
satisfacţii în munca pe care o des
făşoară au şansa cea mai mare de a 
face depresii şi vor fi plini de auto- 
compătimire.

Timp pentru vindecare
Nu este de dorit ca în comitetele 

noastre să se declare război împo-

Nenumărate pasaje din 

Biblie vorbesc despre 

binecuvântările lui 

Dumnezeu care coboa

ră ca rezultat al mun

cii, şi nu al unor prac

tici care sunt în opozi

ţie cu principiile Bibliei.

triva celor despre care se cunoaşte 
într-o măsură mai mică sau mai 
mare că au participat la jocuri de 
noroc sau împotriva celor care au 

câştigat.

în schimb, a sosit ceasul ca toţi 
să cunoască un clar „aşa zice Dom

nul” în acest domeniu, să dovedim 
dragoste şi compătimire pentru cei 
greşiţi şi sprijinul spiritual pentru

ca toţi să înţelegem care sunt lucru
rile care au într-adevăr valoare. A 
sosit timpul vindecării. A sosit cea
sul să devenim conştienţi de cursele 
pe care Satana le deschide în faţa 
sufletelor, de caracterul distructiv al 

instrumentelor sale -  ceasul decizi
ilor de a trece de partea voinţei di
vine, de a cere mai mult decât ori
când ajutor de la Cel Preaînalt.

„Mângâiaţi, mângâiaţi pe popo

rul Meu, zice Dumnezeul vostru. 
Vorbiţi bine Ierusalimului şi stri- 
gaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că ne
legiuirea lui este ispăşită; căci a pri
mit din mâna Domnului de două ori 
cât toate păcatele lui. Un glas strigă: 
„Pregătiţi în pustie calea Domnului, 
neteziţi în locurile uscate un drum 

pentru Dumnezeul nostru! Orice 
vale să fie înălţată, orice munte şi 
orice deal să fie plecate, coastele să 
se prefacă în câmpii şi strâmtorile 
în vâlcele! Atunci se va descoperi 
slava Domnului şi în clipa aceea 
orice făptură o va vedea; căci gura 

Domnului a vorbit. Un glas zice:
’Strigă! ’ — Şi eu am răspuns: ’Ce 
să strig?’ -  ’Orice făptură este ca 
iarba, şi toată strălucirea ei ca 

floarea de pe câmp’” (Is. 40,1-6).

Ioan T. Cămpian este 
trezorierul Uniunii.

Dr. Dorian Gavrilă este redactor 
la Radio Vocea Speranţei.
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Isi pun viata ca miză? ir *
Dm ce m cc maz mw/fc mii de oameni consideră 

că merită să mori pentru bani.
Jonathan Gallagher 
/V

I
n gerul iernii în statul Illinois, o soţie şi mamă îşi 
aduce copiii la şcoală, aşa cum a mai făcut-o de 
multe ori. Apoi se întoarce acasă şi se omoară.

De ce? Pe scurt, jocurile de noroc. Pe măsură ce 
pierderile ei au crescut, ea a încercat să le „recupereze”, 
folosind toţi banii pe care i-a avut. în ianuarie 1995, a 
pierdut casa la jocurile de noroc şi, în disperare, şi-a 
luat viaţa.

Un alt caz din statistica tragică a unui curent tot 
mai puternic al angajării pe viaţă şi pe moarte în 
jocurile de noroc, din care toţi pierd, cu excepţia celor 
care le organizează.

Costul în vieţi
în 1994, americanii au pierdut o jumătate de 

miliard de dolari la jocurile de noroc, încercând să se 
îmbogăţească rapid. Costul în vieţi păgubite, ruinate, 
distruse este imposibil de calculat.

Dar la nivel individual este evident. Reportajele 
din presă prezintă aceste întâmplări tragice:

în noaptea de 13 aprilie 1991, John Lee, un stu
dent la colegiu în St. Paul, Minnesota, s-a întors în 
apartamentul său, a trântit uşa cu piciorul, a luat o 
armă de vânătoare şi s-a împuşcat.

De ce? John câştigase mult la jocuri de noroc, apoi 
pierduse şi mai mult. Ultimele sale cuvinte, adresate vă
rului său care l-a adus cu maşina acasă, au fost acestea: 
„Aş vrea să fiu mort. Am pierdut 30.000 de dolari”.

în august 1994, Linda Raasch, în vârstă de 46 de ani, 
funcţionară într-o instituţie publică, s-a dus în garaj, 
şi-a pornit maşina, a deschis geamurile maşinii, apoi a stat 
pe banchetă şi a murit intoxicată cu monoxid de carbon.

De ce? Pentru că lui Linda îi plăcea să joace po
cher la aparate video şi introducea monede una după 
alta în ele. Ea a lăsat, pe masă, înştiinţarea cu privire 
la stingerea dreptului de achitare a ipotecii şi câteva 
somaţii prin care i se cerea să plătească nişte facturi 
restante. Compania de electricitate urma să-i întrerupă 
curentul din cauza datoriilor.

în mai 1994, Catherine Avina, 49 de ani, fost magis
trat în statul Minnesota, s-a culcat să doarmă şi nu s-a 
mai trezit, lăsând în urmă două sticluţe goale de

antidepresive şi un bilet prin care informa despre 
sinuciderea ei.

De ce? Deoarece Catherine jucase cărţi într-un cazino 
şi pierduse. Ea a murit având o datorie cumulată de 7.000 
de dolari şi 600 de dolari în cecuri fără acoperire. Ea 
nu terminase încă de achitat costul tratamentului pentru 
dependenţa de jocuri de noroc, primit cu un an în urmă.

Jocuri de noroc: bani pentru care să mori? De ce nu 
avertizează guvernul, la fel ca în cazul altor forme de 
dependenţă -  „Atenţie: Jocurile de noroc pot dăuna grav 
sănătăţii”?

într-un sondaj din 1995, la care au participat 184 de 
practicanţi ai jocurilor de noroc, toţi fiind membri în 
Gamblers Annonymous (o asociaţie a celor aflaţi sub 
tratament pentru renunţarea la acest viciu), cercetătorii 
au descoperit „niveluri foarte crescute de... comporta
ment suicidal”; 76% dintre persoanele incluse în son
daj au spus că doresc să moară, 66% au recunoscut că 
s-au gândit la sinucidere, 45% făcuseră un plan să se 
omoare, iar 16% încercaseră să-şi ia viaţa.

Legătura dintre practicarea jocurilor de noroc şi 
suicid este demonstrată convingător de un studiu recent, 
care arată că rata sinuciderii este de patru ori mai mare 
în Las Vegas, Reno şi Atlantic City decât în oraşe de 
mărime asemănătoare în care aceste jocuri sunt ilegale. 
Studiul, publicat în numărul din decembrie 1997 al 
Suicide and Lifethreatening Behaviour, revista oficială a 
Asociaţiei Americane de Suicidologie, arată, de asemenea, 
faptul că rata sinuciderii în Atlantic City a crescut după 
ce practicarea jocurilor de noroc a fost legalizată în acel 
oraş. Cercetătorul David Phillips, profesor de sociologie 
la University of California, în San Diego, a comparat 
statisticile sinuciderilor la nivel naţional şi a descoperit 
că rata de suicid este mult mai mare în oraşele care au 
cazinouri decât în cele care nu au.

Un studiu efectuat la Harvard şi publicat în ziarul 
Times din New York a arătat o creştere majoră a practică
rii compulsive a jocurilor de noroc, cu o creştere de 60% 
între 1994 şi 1997, şi a estimat că 7 din 100 de nord-ame- 
ricani au probleme legate de jocurile de noroc.

în Australia, medicii sunt atât de alarmaţi de efectul 
pe care practicarea jocurilor de noroc îl are asupra pacien-
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ţilor şi a familiilor lor, încât Asociaţia 
Medicală Australiană a lansat o serie de 
seminarii în 1998 pentru pregătirea 
tuturor medicilor în ce priveşte tratarea 
celor care au patima jocurilor de noroc.

Unul din cinci sclavi ai acestor 
jocuri încearcă să se sinucidă. Unul 
din patru este implicat într-un accident 
de maşină în drum spre locul în ca
re le practică, iar jumătate recunosc 
că depăşesc în mod regulat viteza 
maximă legală. Jumătate din toţi cei 
dependenţi de practicarea jocurilor 
de noroc recunosc că au probleme 
legate de consumul substanţelor 
chimice nocive.

Pagube pentru familii
Dar efectele distructive ale jocu

rilor de noroc nu se limitează la cei 
care le practică.

Gândiţi-vă la familii. Promisiuni 
încălcate, minciuni repetate, violenţă 
şi abuzuri legate de acest obicei. Con
siliul Naţional pentru Probleme legate 
de Practicarea Jocurilor de Noroc spu
ne că tovarăşii de viaţă ai sclavilor 
acestui obicei prezintă un risc de a 
comite suicid de trei ori mai mare 
decât cel al populaţiei generale, pre
cum şi o mare incidenţă a bolilor 
cauzate de stres. Mai mult de o tre
ime spun că au comis acte de violenţă 
fizică asupra copiilor lor.

In acelaşi timp, copiii încearcă să 
se sinucidă de două ori mai frecvent 
decât cei de vârsta lor, întâmpină mai 
multe dificultăţi la şcoală şi sunt pre- 
dispuşi să consume substanţe chimice 
vătămătoare. De asemenea, riscul de 
a suferi depresie şi boli digestive 
este mai mare în cazul lor.

Scindarea familiilor şi a societăţii 
ca rezultat al tragediilor legate de 
practicarea jocurilor de noroc este 
imensă. Se estimează că 12 persoane
-  de obicei membri ai familiei, prie
teni şi angajaţi -  suferă consecinţe 
dăunătoare când cineva cade în pati
ma jocurilor de noroc.

Costuri economice
Costul pentru societate în termeni 

pur economici este, pur şi simplu,

astronomic. Potrivit statisticilor de la 
Consiliul Naţional pentru Probleme 
legate de Practicarea Jocurilor de Noroc, 
practicanţii dependenţi ai acestor jo 
curi costă economia statului aproape 
514 milioane de dolari anual numai 
în statul New Jersey. Frauda în dome
niul asigurărilor făcută de jucătorii 
care încearcă să-şi finanţeze viciul 
este estimată la 1,3 miliarde la nivel 
naţional. (Institutul American pentru 
Asigurări estimează că 40 % dintre 
toate ilegalităţile comise de intelectu
ali au ca autori sau ca beneficiari per
soane căzute în patima jocurilor de no
roc.) Datoria medie a jucătorilor care 
încep programe de tratament este de 
cca 70.000 dolari pentru fiecare. Câţi 
dintre cei care practică jocurile de no
roc constituie o problemă? Se estimează 
că între 1 şi 4 la sută din populaţie -  
aceasta înseamnă o mulţime de pro
bleme şi o datorie de miliarde de do
lari. Realitatea contrazice argumentul 
că practicarea jocurilor de noroc adu
ce bani în economia locală.

Adăugaţi la toate acestea costu
rile necunoscute în ce priveşte tim 
pul de lucru pierdut, ilegalităţile (cei 
dependenţi de jocurile de noroc re
curg adesea la delapidare şi fraudă 
pentru a-şi finanţa obiceiul) şi dezinte
grarea familiei şi vă veţi întreba de 
ce practicarea jocurilor de noroc este 
privită ca un mod de a obţine fonduri 
chiar pentru „cele mai bune” cauze.

Şi totuşi, se pare că multe state 
americane şi alte ţări nu consideră 
practicarea jocurilor de noroc o pro
blemă, iar multe dintre acestea le folo
sesc pentru a finanţa diverse progra
me. Sunt din ce în ce mai obişnuite 
loterii la nivel statal şi naţional pentru 
„cauze bune”, cum ar fi susţinerea 
artelor şi a educaţiei. M ilioane de 
oameni practică jocuri de cărţi, 
adesea pentru sume imense de bani. 
Mulţi nu fac legătura între proble
mele cauzate de jocurile de noroc şi 
„nevinovatul” bilet de loterie.

Dar gândiţi-vă. Prin cumpărarea 
unui singur bilet de loterie poate că 
nu vei ajunge dependent de jocuri de 
noroc, dar principiul este acelaşi. Obi

ceiul acesta poate fi indus în acelaşi 
fel în care consumul moderat de al
cool, doar la întâlniri sociale, se trans
formă în alcoolism sau aşa cum folo
sirea drogurilor „uşoare” duce la de
pendenţă de droguri puternice. Unii 
cercetători au ajuns la concluzia că 
practicarea jocurilor de noroc care de
vine o problemă este forma de depen
denţă cu extinderea cea mai rapidă.

Creştinul şi practicarea 
jocurilor de noroc

Care este deci răspunsul creştinului? 
Să-şi închidă ochii şi să spună că nu 
contează? Sau chiar să admită că, din 
când în când, este bine să pui pariu 
pe un cal, să introduci bani într-un 
aparat de jocuri de noroc sau să cum
peri un bilet de loterie?

In definitiv, Biblia nu spune ni
căieri „să nu participi la jocuri de 
noroc”, nu-i aşa?

Dar ea spune: „Să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi”.

Aceasta este problema esenţială în 
cazul jocurilor de noroc. Obiectivul 
este să încerci să câştigi graţie pierderii 
altora. Un analist numea practicarea 
jocurilor de noroc „jaf prin consimţă
mânt reciproc” . Noţiunea de respon
sabilitate şi grijă creştină pentru bi
nele altora nu face parte din practica
rea jocurilor de noroc. Din contră, 
obiceiul acesta pune eul în centru, 
dorinţa de a fi unul dintre cei care 
câştigă pe socoteala tuturor celorlalţi 
care pierd.

Biblia ne învaţă clar faptul că tot ce 
avem trebuie folosit spre bine. Banii 
nu există ca să fie daţi la jocuri de no
roc, pentru emoţia de a vedea zarurile 
aruncate sau pentru înaintarea perso
nală fără muncă cinstită. Mentalitatea 
de „îmbogăţire rapidă” a celor care 
practică jocurile de noroc se concen
trează asupra unor motive greşite şi 
asupra satisfacerii unor dorinţe 
personale. Aceasta nu constituie 
altruismul din învăţătura Domnului 
Hristos, punerea nevoilor altora îna
intea nevoilor noastre. Din contră, 
practicarea jocurilor de noroc aşază 
egoismul nostru deasupra necesi-

CURIERUL ADVENTIST 10 M A R T IE - 2 0 0 0



taţilor altora. De unde vine câştigul 
masiv la loterie? Din bani care ar fi 
trebuit să fie cheltuiţi pe hrană, pe 
îmbrăcăminte şi pe întreţinere -  
mai ales de către cei care cu adevă
rat nu-şi puteau permite să piardă 
nimic din venitul lor mic. în loc să 
încerce să satisfacă trebuinţele celor 
mai puţin favorizaţi, industria jocu
rilor de noroc ia de la aceştia puţi
nul pe care îl au.

Biblia spune: „Dragostea nu face 
rău aproapelui” (Rom. 13,10). Partici
parea la jocuri de noroc spune: „Ia 
de la aproapele tău tot ce poţi”.

Biblia spune: „Dacă vei da mânca
rea ta celui flămând, dacă vei sătura 
sufletul lipsit” (Is. 58,10). Participarea 
la jocuri de noroc spune: „Ia pentru 
tine de la cel flămând şi satură-ţi 
sufletul pe socoteala celui lipsit”.

Biblia spune: „Tot ce voiţi să vă 
facă vouă oamenii faceţi-le şi voi la 
fel” (Mat. 7,12). Participarea la 
jocuri de noroc spune: „Câştigă tu 
ce pierd alţii”.

Ca rezultat, „Domnul intră la 
judecată cu bătrânii poporului Său 
şi cu mai marii lui: ’Voi aţi mâncat 
via! Prada luată de la sărac este în 
casele voastre! Cu ce drept călcaţi 
voi în picioare pe poporul Meu şi 
apăsaţi pe săraci?’ zice Domnul, 
Dumnezeul oştirilor” (Is. 3,14.15).

în ce-i priveşte pe marii câşti
gători (în realitate, organizatorii 
jocurilor de noroc sunt adevăraţii 
„câştigători”), „prada luată de la 
săraci este în casele voastre”. Toate 
dovezile arată că săracii cheltuiesc 
un procentaj mai mare din venit pen
tru participarea la jocuri de noroc 
decât cel investit de oricare alt sector 
al societăţii. Cu alte cuvinte, cei ca
re îşi pot permite cel mai puţin joa
că cel mai mult la jocuri de noroc.

Căutarea senzaţiei
Descriind viitorul, Ellen White 

arată felul de căutare deşartă a sen
zaţiei, care a devenit o notă dominantă 
a societăţii de astăzi. „Vine repede 
şi sigur o vinovăţie aproape univer
sală asupra locuitorilor oraşelor, din

cauza creşterii continue şi categorice 
a nelegiuirii. Trăim în mijlocul unei 
epidemii de crimă, în faţa căreia oa
menii de pretutindeni, gânditori, temă
tori de Dumnezeu, stau înspăimântaţi. 
Corupţia care domneşte e dincolo de 
puterea de descriere a penei omeneşti. 
Fiecare zi aduce noi descoperiri de 
lupte politice, de mituiri şi fraude. 
Fiecare zi aduce raportul ei întristător 
de silnicie şi nelegiuire, de nepăsare 
faţă de suferinţa umană, de distrugere 
brutală, diabolică a vieţii umane. 
Fiecare zi mărturiseşte despre spori
rea demenţei, crimei şi sinuciderii.

Oraşele de azi devin cu grăbire 
asemenea Sodomei şi Gomorei. Săr
bătorile sunt numeroase; vârtejul 
excitării şi plăcerii sustrage mii de 
oameni de la datoriile serioase ale 
vieţii. Sporturile excitante -  mergerea 
la teatru, alergările de cai, jocurile de 
noroc, folosirea de băuturi îmbătătoare 
şi chefurile -  stimulează la activitate 
fiecare pasiune” (Mărturii, voi. 9, 
pag. 75).

Participarea la jocurile de noroc 
se încadrează bine în această scenă 
apocaliptică. La fel ca alte activităţi 
menţionate, ea face apel la excitaţia 
de moment a simţurilor, a câştigului 
posibil (dar extrem de puţin probabil).

De asemenea, Ellen White 
respinge formele de jocuri de noroc 
aprobate de unele biserici, spunând 
că ele sunt „o metodă inventată de 
minţi fireşti pentru a obţine mijloace 
fără a sacrifica” (Review and Herald, 
21 noi. 1878). în continuare, ea de
scrie efectele acestor jocuri de noroc 
aprobate de biserică: „Un tânăr este 
înconjurat de ispite. El intră în popi- 
cărie, în casa de joc, ca să vadă spor
tul. El vede banii luaţi de cel care 
câştigă. Acest lucru pare ademenitor. 
Pare un mod mai uşor de a obţine 
bani decât prin muncă cinstită, care 
cere energie perseverentă şi econo
mie strictă. El îşi imaginează că nu 
poate fi nimic dăunător în aceasta; 
pentru că jocuri asemănătoare au fost 
organizate cu scopul obţinerii de 
mijloace în folosul bisericii. Atunci, 
de ce să nu se ajute şi pe el în acest

fel? El are puţine mijloace, pe care 
se încumetă să le investească, gân- 
dindu-se că poate va câştiga în 
schimb o sumă considerabilă.

Indiferent dacă pierde sau 
câştigă, el se află pe drumul care 
coboară spre ruină. Dar ceea ce l-a 
condus pe această cale greşită a fost 
exemplul bisericii” (ibid.).

Biserica Adventistă s-a opus în 
mod consecvent jocurilor de noroc, 
în primul rând din cauza pagubelor 
pe care le cauzează persoanelor şi 
societăţii. Şi alte motive sunt impor
tante, dar efectul tragic, şi anume 
„drumul care coboară spre ruină”, 
este desigur cel mai important. Vieţi 
înghiţite de această obsesie, de 
viciul acesta, vieţi irosite, căsnicii 
ruinate, familii distruse.

Cei care promovează industria 
jocurilor de noroc pot spune ce 
doresc. „Oamenii trebuie să aibă de 
unde să aleagă...” „Participarea la 
jocurile de noroc nu este decât o 
formă de distracţie...” „Fiecare 
poate fi un câştigător!”

Spuneţi aceasta familiilor lui 
John Lee, lui Linda Raasch şi lui 
Catherine Avina şi ale tuturor celor- 
laţi care au văzut în sinucidere sin
gura metodă de a scăpa din capcana 
jocurilor de noroc. Spuneţi aceasta 
tuturor celorlalţi care trăiesc într-un 
continuu coşmar al dependenţei şi al 
datoriilor. Spuneţi-o copiilor a căror 
viaţă este jefuită de posibilităţi şi 
ruinată din cauza practicării jocuri
lor de noroc.

Atenţie -  participarea la jocurile 
de noroc ucide. Acum şi pentru 
veşnicie.

„Semănaţi mult şi strângeţi 
puţin, mâncaţi şi tot nu vă săturaţi, 
beţi şi tot nu vă potoliţi setea, vă 
îmbrăcaţi şi tot nu vă este cald; şi 
cine câştigă o simbrie o pune într-o 
pungă spartă!” (Hagai 1,6).

Jonathan Gallagher este director pentru  
ştiri şi informaţii în Departamentul de 
Comunicaţii al Conferinţei Generale a 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

Adventist Review, 21 ianuarie 1999
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Declaraţia Conferinţei Generale 
privind homosexualitatea

iserica Creştină Adventistă de Ziua a 
Şaptea recunoaşte că fiecare fiinţă  
umană este preţuită în fa ţa  lui Dumnezeu 

şi noi căutăm să slujim tuturor bărbaţilor şi 
femeilor în spiritul Domnului Isus. Noi credem, 
de asemenea, că, prin harul lui Dumnezeu şi 
prin încurajarea din partea credincioşilor din 
biserică, o persoană poate trăi în armonie cu 
principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

Biserica Creştină Adventistă de Ziua Şaptea 
consideră că intimitatea sexuală aparţine în 
exclusivitate relaţiei maritale dintre un bărbat şi 
o femeie. Acesta este planul stabilit de 
Dumnezeu o dată cu creaţiunea. Sfânta 
Scriptură declară: „De aceea va lăsa omul pe  
tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta 
sa şi se vor face un singur trup ” (Gen. 2,24). 
Pretutindeni, Scriptura confirmă acest model 
heterosexual. Biblia nu face nici un compromis 
în favoarea activităţii sau a relaţiilor 
homosexuale. Orice act sexual în afara

mariajului heterosexual este interzis (Lev. 20,7- 
21; Rom. 1,24-27; 1 Cor. 6,9-11). Domnul Isus 
Hristos a reafirmat intenţia divină de la creaţie: 
„Drept răspuns, El le-a zis: ’Oare n-aţi citit că 
Ziditorul, de la început, i-afăcut parte bărbătească 
şi parte femeiască, şi a zis: De aceea va lăsa omul 
pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta 
sa şi cei doi vor f i  un singur trup? Aşa că nu mai 
sunt doi, ci un singur trup’” (Mat. 19, 4-6).
Pentru aceste motive, adventiştii de ziua a şaptea 
se opun practicilor şi relaţiilor homosexuale.

Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea 
se străduieşte să urmeze învăţăturile şi exemplul 
Domnului Isus. El a susţinut demnitatea tuturor 
fiinţelor omeneşti şi S-a apropiat cu compasiune 
de persoane şi de fam ilii care sufereau consecin
ţele păcatului. A oferit îngrijire şi a rostit cuvinte 
de mângâiere oamenilor aflaţi în dificultate, în 
timp ce a făcu t distincţie între dragostea Sa faţă  
de păcătoşi şi învăţătura Sa clară privind  

practicile păcătoase.

Biserica şi homosexualii1
„ Curvia sau orice altfel de necurăţie... nici să nu fie pomenite între voi, 

aşa cum se cuvine unor sfinţi. ” (Efes. 5,3)

Există vreun motiv care să 
justifice o abordare deschisă a 
acelor practici imorale cu care 
Scriptura nu poate fi niciodată 
de acord, d a r  care confruntă 
societatea?

Ioan Buciuman (pastor, preşedin
tele Conferinţei Banat şi directorul 
Departamentului Tineret al Uniunii): 
Trăind într-un sat global, ceea ce

1 Homosexualul -  o persoană, bărbat 
sau femeie, care experimentează, în viaţa 
adultă, o stare de atracţie aproape exclusivă 
faţă de membrii aceluiaşi sex şi care este 
indiferent faţă de relaţiile cu sexul opus.

are loc într-o parte a lumii se 
generalizează cu timpul, devenind o 
problematică prezentă oriunde. 
Probabil că, în România, sodomia 
nu se manifestă deocamdată chiar ca 
în ţările din vest, dar nu putem sta 
nepăsători faţă de acest semn al 
timpului. Din moment ce statisticile 
oficiale stabilesc că fenomenul 
acoperă aproape 4% din populaţiile 
occidentale, ar fi un act de îngropare 
a capului în nisip să nu acordăm 
atenţie acestui fapt. Chiar iniţiativele 
legislative din ţara noastră lasă să se 
înţeleagă că ne confruntăm deja 

______________________________

serios cu această problematică.
Sorin Săndulache (medic, prezbi- 

ter în biserica Bucureşti-Popa Tatu): 
Triplarea numărului de membri la 
nivelul bisericii mondiale în ultimele 
două decade a făcut ca unele dintre 
problemele lumii să confrunte bise
rica. Pe de altă parte, în România, 
modificarea articolului referitor la 
sancţionarea manifestărilor publice 
ale homosexualilor, ca o condiţie a 
alinierii la standardele europene, a 
creat o adevărată dezbatere publică, 
în plus, ca o reflectare a lipsei de 
informaţie la nivelul populaţiei, nu
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există încă o teologie creştină a se
xualităţii bine structurată şi funda
mentată biblic şi cu atât mai puţin a 
homosexualităţii în particular.

Valentin Dănăiaţă (pastor, predă 
la Institutul Teologic Adventist): Con
fruntat cu subiecte din afara norme
lor morale, bunul simţ se revoltă ge
nerând un reflex de conservare, con
cretizat în dorinţa sinceră de a nu fi 
amestecat în astfel de „mizerii”. Dar, 
când mamele strigă la posturile de 
radio, spunând că copiii lor asimilează 
în şcoli informaţii şi practici din do
meniul perversiunilor sexuale şi în 
special se familiarizează cu homose
xualitatea, când limbajul este asaltat 
de clişee cu aceeaşi încărcătură, iar 
arta şi filmul luptă pentru „elibera
rea” omului, făcând din homosexuali 
o „victimă” a intoleranţei moralei 
tradiţionale, este timpul ca biserica să 
înţeleagă că are de a face cu un atac 
frontal asupra principiilor fundamen
tale ce guvernează viaţa şi spiritul 
uman şi că este datoria ei ca, în timp 
ce veghează asupra propriei purităţi, 
să facă lumină acolo unde se pierd 
valorile adevărului.

Se pot identifica ştiinţific cauze 
biologice favorizante pentru un 
com portam ent homosexual?

S. S.: Există mai multe ipoteze 
ale determinării cauzale a homose
xualităţii, dar nu există, din păcate, o 
certitudine, deoarece acest fenomen 
recunoaşte o cauzalitate complexă, 
plurifactorială, al cărui mecanism nu 
este cunoscut încă. Ipoteza unei de
terminări biologice, ereditare, endo
crine sau hormonale este adesea in
vocată. Deşi anumite implicaţii struc
turale şi funcţionale pot fi puse în 
evidenţă, nu este clar dacă acestea 
sunt cauze sau nu sunt decât conse
cinţe. De altfel, studii de genetică 
comportamentală foarte serioase au 
dovedit că personalitatea, caracterul 
nu sunt determinate generic decât 
într-o măsură de 25-40%, restul de 
60-75% fiind rezultatul obţinut prin 
imitaţie, învăţare sau condiţionare 
socială...

Cu ce argumente am fi confrun

taţi dacă am vorbi cu un homosexual?
I. B.: Tendinţa actuală manifes

tată în întreaga lume este aceea de 
a considera homosexualitatea şi pe 
homosexuali ca pe ceva normal.
Aici este marea problemă. Există 
multe alte realităţi contemporane 
care apelează la acest statut. Menta
litatea contemporană este dominată 
de o anumită gândire umanistă, ce 
face din om etalonul suprem al 
lucrurilor, deci şi al moralei...

S. S.: Există două poziţii funda
mentale ce funcţionează de obicei 
ca argumente pentru homosexualitate:

• Homosexualii sunt bolnavi. 
Condiţia homosexuală este o eroare 
de adaptare psihosocială. Ea s-ar 
putea datora deficitului în atitudinea 
faţă de sexul similar sau faţă de se
xul opus. în orice caz, factorii care 
concură la apariţia acestei condiţii 
sunt inconştienţi pentru cel în ca
uză şi tendinţa pentru preferinţele 
către acelaşi sex se exprimă atât de 
timpuriu, încât homosexualul nu 
este şi nu a fost vreodată conştient 
de o stare diferită de cea prezentă. 
In concluzie, homosexualii sunt 
susceptibili tratamentului clinic 
psihiatric şi psihoterapiei.

• Homosexualitatea este o con
diţie naturală a homosexualilor 
constituţionali, veritabili. Această 
stare de atracţie faţă de relaţii sexu
ale cu parteneri de acelaşi sex nu 
este o aberaţie datorită căderii omu
lui în păcat. Homosexualii sunt doar 
nişte oameni diferiţi sub aspect bi
ologic şi între ei se află oameni to
leranţi, altruişti, binevoitori, ama
bili şi spirituali. Ar fi o dovadă de 
cinism şi de cruzime să permiţi he- 
terosexualilor să-şi exprime prefe
rinţele lor sexuale în mod liber, în 
timp ce acest drept le-ar fi interzis 
homosexualilor.

V. D : Amploarea fenomenului 
este deseori amintită ca argument 
pentru „normalitatea” acestei prac
tici. In timp ce statisticile deceniu
lui anilor şaptezeci arată că homose
xualitatea în rândul societăţii ame
ricane reprezenta un procent de 4%,

statistici mai recente urcă acest 
procent până la 10%.

„Urăşte păcatul şi iubeşte-1 pe 
păcătos” este un principiu care, prin 
exagerare, poate sugera doar îngă
duinţă, creând adeseori o răsturnare 
de situaţie care ar corespunde mai 
degrabă cu reformularea „iubeşte 
pe păcătos cu păcat cu tot” . Aceasta 
a fost capcana pe care n-au putut-o 
evita Fraţii Moravi când, în 1974, 
spuneau homosexualilor un „bun 
venit în căutarea lui Isus” sau Uce
nicii lui Hristos care, în 1977, afir
mau că „harul lui Dumnezeu nu 
exclude pe cei ce au un comporta
ment sexual diferit” (Pearson Michael, 
Millenial Dreams and Moral Dilem- 
mas, Cambridge University Press, 
1990, pag. 239). Astfel, trebuie 
precizat încă de acum, pentru a 
evita confuzia, că singura realitate 
în care principiul dragostei faţă de 
persoana vinovată şi exprimarea 
dreptăţii faţă de actul păcătos pot 
funcţiona este pocăinţa. Fără părere 
de rău şi ferire de a mai face, in
dulgenţa faţă de păcătos va însem
na indulgenţă faţă de păcat.

A convinge este mesajul sinte
tizat de istoria homosexualităţii. La 
început, a reuşit să convingă că 
această perversiune nu este păcat, ci 
doar o boală. A convins societatea 
să fie îngăduitoare cu aceşti paci
enţi „nefericiţi”, până când, în cea 
de-a doua etapă (anii ’70), a reuşit 
să convingă conştiinţa socială că nu 
este vorba nici măcar de o boală, ci 
era doar o înţelegere greşită a unei 
noi normalităţi. Astfel, demonstra
ţiile anuale ce aveau să înceapă în 
anul 1979 (internaţional gay pride 
week) urmau să proclame mândria 
de a fi homosexual... Ca în zilele 
lui Lot...?

Dacă v-aţi întâlni cu un 
homosexual..., ce i-aţi spune?

S. S.: Din punct de vedere ştiin
ţific, nu cunoaştem mecanismul de
terminant al homosexualităţii. Ex
perienţele au condus la concluzia că 
60-70% din comportamentul sexual 
este însuşit prin imitaţie, învăţare
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sau condiţionare socială. Activita
tea hormonală prenatală influenţea
ză doar intensitatea instinctelor 
sexuale şi nu pare să aibă vreo pon
dere în orientarea sexuală, astfel 
încât activitatea prenatală să deter
mine opţiunea homosexuală. Expe
rimentele pe animale de laborator 
nu pot fi extrapolate la om, la ca
re activitatea sexuală nu este doar 
un act reflex, automat, ci unul 
conşti-ent, elaborat, cu profunde 
im plicaţii afective, sociale şi 
m oral-spirituale.

Unii homosexuali creştini de di
verse confesiuni sunt convinşi că o 
creştere progresivă a atitudinii per- 
misive faţă de libertinismul sexual 
va conduce cu timpul la o acceptare 
a comportamentului lor specific. 
Acest fapt atrage atenţia bisericii 
asupra seriozităţii cu care trebuie 
abordate standardele morale hetero- 
sexuale în biserică. Altfel, homose
xualii se vor întreba de ce trebuie să 
fie ei ţapii ispăşitori ai păcatelor 
prin imoralitate sexuală din biseri
că. Sunt adulterul şi desfrânarea 
mai puţin vinovate decât homose
xualitatea? Dacă creştinismul nu va 
lua în serios întreaga problemă a 
imoralităţii, riscă să fie acuzat de 
ipocrizie?

I. B.: Oricât de puternică şi de 
greu de schimbat ar fi această for
mă de dependenţă faţă de păcat, nu 
există o altă cale de a ajunge la 
mântuire decât prin pocăinţă şi 
înnoire spirituală. Oricare formă de 
dependenţă beneficiază de acelaşi 
statut atunci când este vorba de 
mântuire...

Puterea unei vieţi noi este Dum
nezeu şi El o oferă cu inimă largă 
atunci când oamenii o cer şi o prac
tică în mod consecvent. Condiţia 
primirii nu este legată de gravitatea 
păcatelor, ci de dispoziţia de a re
nunţa şi de a avea o viaţă nouă. 
Acest lucru se aplică şi homosexualilor.

V. D.: încercarea de a impune 
determinismul genetic sau hormo
nal ca o cauză pentru comporta
mentul homosexual nu este conclu

dentă. Ca urmare, această idee nu 
poate funcţiona ca un artificiu prin 
care responsabilitatea individului 
faţă de practicarea acestui viciu ar 
putea fi diminuată sau negată. Mai 
mult, chiar şi în situaţia existenţei 
unor tendinţe deviante apărute prin 
degenerarea produsă de păcat, omul 
are ocazia unei decizii libere cel 
puţin în procent de 70% prin învă
ţare şi educaţie. în consecinţă, există 
oricum posibilitatea unei corecţii 
majore a instinctului, în planul con
ştientului. Şi suntem responsabili de 
această corecţie.

Puterea unei vieţi noi 

este Dumnezeu si El o
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Modificările structural-funcţio- 
nale (vocea, gestica, pilozitatea etc.) 
sunt consecinţe ale practicii sodo
miei, şi nu cauze pentru aceasta. 
Este o greşeală de logică (uneori 
voită) ca, în cursul analizei istoriei 
comportamentului pervers, conse
cinţele să fie considerate cauze de
terminante şi astfel să se creeze 
iluzia perversiunii înnăscute.

Explozia prezenţei homosexuale 
nu o face să fie mai normală. Prin
cipiul protestant „în aspecte de con
ştiinţă, majoritatea nu are nici o pu
tere” constituie încă normalitatea 
morală. în faţa lui Dumnezeu sun
tem răspunzători moral, indiferent

de opţiunea întregii lumi.
în Romani 1,24-28, Scriptura de

monstrează faptul că apostolul Pavel 
înţelege homosexualitatea ca fiind:

• urmarea idolatriei (vers. 25), 
narcisism, hedonism, senzualism,

• un act conştient, caracterizat de 
decizia liberă (vers. 26.27),

• deviaţiile structurale şi funcţi
onale apar ca efect, şi nu în postura 
de cauze (vers. 27);

• actul homosexual nu este o 
normalitate, ci este „împotriva fi
rii”, ceva „scârbos” (vers. 26), neîn
găduit (vers. 28);

• acţiunea de a demonstra „nor
malitatea” acestei perversiuni este 
exprimarea firească a revoltei faţă de 
decizia lui Dumnezeu (vers. 32).

Ce poţi face pentru un homo
sexual?

Pornind de la premisele că homo
sexualitatea este o formă deviantă de 
comportament sexual şi că reprezintă 
eşecul planului divin de a face om 
după chipul lui Dumnezeu, putem 
concretiza câteva principii de lucru:

• Biserica trebuie să evite senti
mentele de homofobie. Ca orice fo
bie, aceasta este iraţională, nerealistă 
şi nedreaptă.

• Trebuie să existe o preocupare 
plină de compasiune faţă de om, în 
timp ce voi dezaproba cu hotărâre 
stilul de viaţă homosexual.

• Lucrând pentru recuperarea 
fiinţei iubite de Cer, aceasta trebuie 
să recunoască propria responsabilita
te faţă de faptele comise.

• Ajutorul acordat pentru recupe
rare trebuie să vizeze o terapie care 
să aibă la bază recuperarea emoţio
nală şi afectivă într-o societate în 
care să se evite orice element care să 
conducă la senzualitate. Este bine să 
se evite grupurile formate din per
soane de acelaşi sex, urmărindu-se 
introducerea în cadrul unor relaţii de 
prietenie normale, la care vor 
participa ambele sexe.

• Dar remediul definitiv pentru 
această stare de lucruri constă în redi- 
mensionarea spirituală prin studiu, 
rugăciune şi asistenţa Duhului Sfânt.
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INTERVIURI PE ROMÂNEŞTE

O prietenie strânsă
Interviu cu pastorul Jănos Biro, preşedintele 

Conferinţei Tisa, din Ungaria

Aţi vrea să vă prezentaţi cititorilor noştri?
In primul rând, aş vrea să mulţumesc pentru 

posibilitatea de a transmite câteva gânduri fraţilor din 
România prin mijlocirea Curierului Adventist.

M-am născut în 1969 la Gârbău (Cluj), dar satul în 
care am copilărit se cheamă Băgara. Sunt adventist de 
generaţia a cincea, părinţii străbunicilor mei fiind prin
tre primii adventişti din Transilvania. Băgara este un 
sat mic, cu 150 de case, sat de naţionalitate maghiară. 
Părinţii mei ne-au educat în aşa fel, încât deosebirea 
dintre naţionalităţi să nu fie o problemă pentru noi: 
tata deseori ne-a spus că oameni buni sunt între ma
ghiari, ca şi între români şi, din păcate, oameni răi 
sunt pretutindeni.

Am făcut liceul la Cluj-Napoca, unde am terminat 
ca şef de promoţie. întotdeauna mi-a plăcut să învăţ şi 
să pun în practică ceea ce am învăţat.

Am făcut armata la Bucureşti, în perioada 1989 - 
aprilie 1990, cu multe experienţe frumoase. Frumoase, 
cu toate că am prins Revoluţia la Bucureşti, când am 
învăţat să mă rog într-adevăr. Atunci când unii dintre 
colegii mei au fost împuşcaţi lângă mine, mi-am 
predat viaţa iarăşi în mâinile Domnului. Spun „iarăşi” 
pentru că, încă la vârsta de 6 ani, când am fost întrebat 
despre viitor, răspunsul meu a fost că vreau să fiu 
„Moldovan bâcsi” -  nenea Moldovan, cu alte cuvinte 
spuneam că vreau să fiu pastor.

Este interesant că fratele Wilhelm Moldovan a 
început să mă pregătească pentru Seminarul nostru din 
Bucureşti, dar perioada de armată şi decesul dânsului 
au oprit înaintarea acestui proces. Fraţii Alexandru 
Timiş şi Emo Gyeresi au continuat să mă pregătească 
pentru Şcoala Misionară, dar, înainte de examen, în 
1989, am primit o invitaţie de la seminarul nostru din 
Budapesta. După un timp de gândire, m-am hotărât să 
accept această invitaţie, care îmi dădea posibilitatea să 
învăţ în limba mea maternă; şi, cu două valize, am 
părăsit ţara şi am început să învăţ. Părinţii mei mi-au 
fost de mare ajutor şi încă îmi sunt şi acum.

în Ungaria, am cunoscut-o pe soţia mea, de origine 
din Ungaria. Avem doi copii frumoşi: fetiţa noastră

are doi ani şi jumătate, iar fiul nostru are şapte luni. 
Soţia mea, Zsuzsa, mi-a fost de mare ajutor în învăţarea 
limbii maghiare. Probabil ştiţi că în Transilvania se 
vorbeşte o maghiară mai amestecată, folosind cuvinte ca 
„pungă”, „buletin”, „indiferent”, „motorină” etc. Aşa că 
a trebuit să învăţ limba maghiară din Ungaria.

Am început lucrarea ca pastor în 1991 şi am fost 
pastor ajutor în districtul Veszprem şi Szekszârd. în 
anul 1996, am fost ales secretar-trezorier la Conferinţa 
Tisa. în 1998, am petrecut două trimestre la Colegiul 
Newbold ca să învăţ limba engleză. în 1999, am fost 
ales preşedintele Conferinţei Tisa.

Am simţit călăuzirea Domnului în aceşti zece ani tră
iţi în Ungaria, nu pentru că am fost ales pentru o funcţie 
atât de onorabilă, ci pentru posibilitatea de a sluji Dom
nului acolo unde El m-a chemat. Pe pământul acesta, nu 
există o funcţie mai mare decât să fii copilul lui 
Dumnezeu! Eu mă bucur că sunt unul dintre copiii Lui.

Sunt convins că prezenţa Bisericii Adventiste în 
Ungaria nu este atât de semnificativă cum ar trebui să 
fie. Suntem 4500 de adventişti în toată ţara, la 10 
milioane de locuitori. Dar, cu ajutorul Domnului, 
membrii noştri au relaţii bune cu oamenii din lume, aşa 
că lucrarea misionară pentru viitor este de a-i călăuzi 
pe aceşti oameni -  în mod personal sau în grupe mici -  
la Domnul Isus Hristos, ajutându-i să fie „ucenici” în 
sensul biblic al cuvântului. Conferinţa Tisa acoperă o 
treime din teritoriul Ungariei şi are 2200 de membri. 
Aproape 40% sunt tineri între 18 şi 35 de ani. Credem 
că evlavia tinerilor şi experienţa celor mai în vârstă vor 
aduce un rezultat considerabil în lucrarea misionară.

Vreţi să ne vorbiţi despre moştenirea celor 20 de 
ani, în care aţi crescut şi v-aţi dezvoltat în România?

Sunt recunoscător Domnului şi sunt „mândru”, într-un 
sens spiritual, că m-am născut în România, în Transilvania, 
şi că m-am putut dezvolta într-o atmosferă multiculturală. 
Am învăţat practic toate lucrurile referitoare la credinţă 
şi religie şi am avut un timp de punere la încercare a 
acestora -  în timpul serviciului militar.

O altă moştenire este limba română, pe care nu o 
mai vorbesc atât de bine ca atunci, dar, până acum,
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RADIO VOCEA SPERANŢEI
OFERTĂ DE CASETE AUDIO 

MUZICĂ

«ÎURI CREŞTINE Solo Adrian Golea 

£ LINIŞTITE Muzică instrumentală interpretată la nai 

'ÎURI CREŞTINE Solo Adrian Golea 

VISE Melodii corale religioase

LCE CHEMARE Muzica interpretată la nai de J. M. Kim 

MY JUBLENDE SANG Cor norvegian 

PORŢI DE CANAAN Cond Institutului Teologic A Z Ş 1994 

[PĂ DE CLIPĂ Melodii interpretate la nai de Cornel Pană 

O l  Ă DEPLINĂ Corul MESAGERII SPERANŢEI -  Piatra Neamţ 

APPELLA HYMNS Melodii corale religioase (limba engleză) 

iTRUMENTAL PRAISE Melodii instrumentale 

NTECUL ZORILOR Grup coral Benedictus -  Craiova 

JZICĂ INSTRUMENTALĂ Voi. 1, 2 

NGĂ PORŢI DE VEŞNICII Solo -  Alina Negoşanu 

TĂ-NE, DOAMNE Grup coral ÎNGER ALB 

NI UL E DIN VEŞNICD Cor de copii FLORI ŞI STELE 

.MĂI CU NOI Cor de copii FLORI ŞI STELE 

IVIND LA CRUCEA TA MESAGERII SPERANŢEI 

NURI ADVENTE Interpretate la m i, vioară şi pian 

IRITUAL EFFECTS Muzică religioasă interpretată la nai de Cornel Pană 

( U I T A Ţ I  CUM CÂNTĂ Trio feminin CELEST

•GORÂT-A-N IARNĂ ALBĂ Colinde interpretate de solişti şi de form aţii corale 

JS REVINE Selecţiuni muzicale -  MUZICA NET ’96 

IS WELL Favourite hymns and gospel songs -  Graţiela Pachmann 

lMURI DE LUMINĂ Imnuri prelucrate pentru pian -  Adrian Stroici 

S DE IARNĂ melodii instrumentale pentru copi, compuse şi interpretate de Adrian Stroici 

)T MAI APROAPE Grup coral AMICUS CRISTI 

’NEDICTUS Grup coral Benedictus 

BILAŢIE Gi-upul coral FNTHOUSIASMOS 

lSCINAŢIE Grupul coral ENTHOUSIASMOS 

ÎVERBERAŢII Grupul coral ENTHOUSIASMOS 

Î-AM ALES Solo Hortensia Forray 

LENT NIGHT Solo Hortensia Forray 

5MNULUI MEU Solo Adrian Golea 

k-NVĂŢĂM Cor de copii FLORI ŞI STELE 

31 IMNURI CREŞTINE Grup coral PEREGRIN 

[N SLAVA SENINĂ Solo Claudiana Călin 
£-AŞTEPT, 1SUSE Cor copii FLORI ŞI STELE între 26 martie şi 29 octombrie 2000, Radio Vocea Speranţei

[E ÎMPĂRĂŢIA TA Solo Adrian Golea va emite pe unde scurte pe frecvenţa de 9875 KHy în banda

SCH ATON Recunoştinţă Cor din Ploieşti * 1 M ziluic, între orele 20 şi 21 (17-18 GMT)

E VELAŢIE Imnuri prelucrate la pian de compozitorul Adrian Stroici 

OLINDE Solo Adrian Golea, la pian Geanina Golea

COMENZI LA RADIO VOCEA SPERANŢEI, Bucureşti, telefon 210.95.60, e-mail rvsro@fx.ro 

Preţul unei casete audio este de 19.500 lei

recvenţe RVS:
• Bucureşti

• Braşov

• Constanţa
•  T im iş o a ra

94 2 MHz 7-13 • Piatra-Neamţ 92,0 MHz 16-17

95 8 MHz 19-21 * 93,1 MHz 12-14 

89,4 MHz 11-12;19-20 * lurda 89,9 MHz 18-19 

89 7 MHz 21-2 * Petrof?ani 96,0 MHz 0-24
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5peranta

pentru

generaţia

2000

„Speranţă pentru generaţia 2000” Prezintă Mark Finley

Set 10 casete PAL/VHS înregistrate şi prelucrate digital Preţ 800.000 lei/set

„Isprăvnicie Creştină” Prezintă Ben Maxon

Set 11 casete PAL/VHS înregistrate şi prelucrate digital

Seminarii

Set 2 casete PAL/VHS

Prezintă Grig Leordean

„ISUS -  Faţă în faţă” Prezintă Mark Finley

Set 2 casete PAL/VHS (în curs de traducere)

Preţ 880.000 lei/set 

Preţ 160.000 lei/set 

Preţ 160.000 lei/set

„Speranţă pentru generaţia 2000” Prezintă Lucian Cristescu
Set 10 casete PAL/VHS (în curs de editare) Preţ 800.000 lei/set

«Tinereţea Pământului” Producţie LLBN

Comenzi la HOPEmedia 
Tel. 01-210.95.60:093.357.342 
E-m ail: hope_media@yahoo.com

mailto:hope_media@yahoo.com


oriunde m-am dus în străinătate, am 
găsit fraţi români, fraţi plini de 
dragoste şi de ospitalitate.

Pentru mine, cuvântul „acasă” 
are un înţeles mult mai profund de
cât înainte: dacă ne ducem la părinţii 
noştri, la 300 km de casa noastră, 
zicem că mergem „acasă”; dacă vizi
tăm rudeniile rămase în România -  
bunicii mei din partea tatălui meu 
sunt în viaţă şi am unchi, mătuşi, 
verişori, verişoare - ,  zicem că mer
gem „acasă” . De multe ori le spun 
fraţilor mei că e bine să am cetăţenie 
triplă: română, maghiară şi cerească.

Am fost botezat în Transilvania, 
pregătit de fratele Cheţan şi botezat 
de fratele Timiş. Aceste evenimente 
vor rămâne neşterse pentru mine, ca 
şi prietenii mei din România.

Ceea ce apreciez foarte mult 
acum este credinţa adventistă „moş
tenită” , învăţată de la bunicii şi de 
la părinţii mei. O cultură adventis
tă pură, neamestecată cu politica 
bisericească sau cu idei filozofice -  
credinţa pură de la ţară.

Un număr considerabil de mem
bri ai bisericii din Transilvania s-au 
stabilit în Ungaria. Ce ne puteţi 
spune despre ei?

în primele luni sau, în câteva ca
zuri, în primii ani, fraţii noştri veniţi 
din Transilvania au repetat aproape 
în fiecare Sabat: „La noi nu am 
făcut în felul acesta...” Aceasta era 
perioada de adaptare. Din fericire, 
începutul anilor ’90 a fost perioada 
de schimbare a sistemului politic şi 
în Ungaria, deci toată lumea trebuia 
să se adapteze -  aşa că am făcut-o 
împreună cu cei din Ungaria.

Majoritatea fraţilor veniţi din Ro
mânia s-au adaptat uşor şi, cu spiritul 
adventist adus de acasă, şi-au căpătat o 
anumită autoritate. Fraţii din Ungaria 
au început să preţuiască nivelul de cre
dinţă al celor veniţi din Transilvania.

Acum, în mai multe adunări 
avem prezbiteri sau conducători din 
România. Tot astfel, avem reprezen
tanţi din România la toate nivelurile 
bisericii: la Conferinţă, la Uniune şi 
în diferite comitete.

în Ungaria, avem şase pastori ori
ginari din România. Toţi sunt evlavioşi 
şi lucrează bine. Doi dintre ei sunt 
la Newbold, la studii, anul acesta.

însă, din păcate, există şi persoane 
(fraţi şi surori) care au plecat din ţară 
pentru că deja aveau probleme în adu
nare. Sunt câţiva care au importat pro
blemele lor în Ungaria, deoarece cre
deau că, fiind necunoscuţi, pot avea 
şi probleme nerezolvate. Aceştia au 
uitat că Dumnezeu este acelaşi în 
străinătate, ca şi în România.

Dar, în general vorbind, ai noştri 
s-au adaptat rapid, sunt angajaţi în 
lucrarea pentru Domnul şi pot să vă 
spun că sunt mândru de ei.

Bisericile noastre din Ungaria 
şi din România au avut, de la în 
ceput, legături strânse. Cum să con
struim în viitor aceste legături?

Pentru mine, legătura strânsă cu 
preşedintele dv., fratele Adrian 
Bocăneanu, înseamnă foarte mult. îl 
privesc ca pe un frate mai mare din 
familia mea. Aş vrea să am mai 
multe legături de felul acesta.

Din fericire, s-a dezvoltat o prie
tenie strânsă între Conferinţa Tisa şi 
Conferinţele Transilvania de Nord şi 
Transilvania de Sud. Fraţii Iosif Suciu, 
Janos Ilyes, Emilian Niculescu şi 
Geza Cserei Szasz sunt colegi de-ai 
noştri cu o capacitatea excelentă.

Ceea ce am putea face:
• Să avem tipărituri în limba ma

ghiară pentru fraţii din Transilva
nia şi materiale de evanghelizare 
pentru părţile din Ungaria în care 
sunt mai mulţi locuitori de naţiona
litate română.

• Fratele Emo Szasz a avut pre
legeri în zonele acestea. Ar fi bine să 
avem în mod regulat prelegeri ţinute 
de câţiva pastori din România. Even
tual am putea trimite câţiva pastori 
din Ungaria să facă lucrare de evan
ghelizare în Transilvania, între lo
cuitorii de naţionalitate maghiară.

• Am putea să-i ajutăm pe studen
ţii şi pastorii tineri să înveţe limba ma
ghiară literară, lucrând în vacanţa 
de vară sau într-o altă perioadă timp 
de o lună de zile în Ungaria, într-un 

 ________________

district, ajutând un pastor maghiar.
• Am putea organiza împreună 

conferinţe misionare, întruniri cu 
tinerii noştri, evenimente muzicale, 
eventual, o dată pe an, o întrunire 
pastorală, mai ales cu Conferinţele 
din Transilvania, dar şi împreună cu 
toţi pastorii din România.

• Am putea edita sau traduce 
cărţi noi.

• Am putea avea şedinţe de con
ducere cu conducătorii conferinţelor 
şi cu cei ai uniunii.

• Vizite reciproce între uniuni.
Cred că aş putea scrie mai multe

propuneri, dar ideea de bază ar fi o 
strânsă legătură între fraţi, pastori şi 
conducători, manifestată în acţiuni 
comune.

Aveţi un mesaj pentru cei în 
mijlocul cărora v-aţi format?

Cred că Domnul Isus Hristos Se 
va întoarce curând. Aş vrea ca numele 
nostru de „adventist” să răsune plin 
de bucuria aşteptării Domnului nostru, 
încă puţin şi vom fi ACASĂ! Oare 
vecinul nostru ştie această veste mi
nunată? Spuneţi-le prietenilor şi cu
noscuţilor dv. despre Evanghelia care 
vă este atât de preţioasă! Vor fi vre
muri când nu vom mai avea aceste 
posibilităţi pe care le avem astăzi.

Poate că în viitor nu va fi mai uşor 
decât a fost până acum să rămânem 
credincioşi, dar avem promisiunea 
Domnului Isus că El va fi întotdeauna 
cu noi, până la sfârşitul veacurilor.

„Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea 
voastră, pe care o aşteaptă o mare răs
plătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, 
ca, după ce aţi împlinit voia lui Dum
nezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost fă
găduit. ’încă puţină, foarte puţină vre
me’, şi ’Cel ce vine va veni şi nu va 
zăbovi. Si cel neprihănit va trăi prin 
credinţă: dar, dacă dă înapoi, sufletul 
Meu nu găseşte plăcere în el’. Noi 
însă nu suntem din aceia care dau 
înapoi ca să se piardă, ci din aceia 
care au credinţă pentru mântuirea 
sufletului” (Evrei 10,35-39).

Aş vrea să fiu cu dv. în împărăţia 
Domnului, unde nu vor fi graniţe 
între noi!
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Cele mai triste momente
din viată

Robert Veninga
W iste o chemare ca slujitorii bisericilor din America 

să se trezească. Aceasta a fost concluzia lui George 
-Z—V Gallup, directorul unei agenţii de sondare a opiniei 
publice, după ce un sondaj recent, în care au fost cuprinşi 
1200 de adulţi, a arătat că majoritatea americanilor doresc 
o mângâiere spirituală în ultimele lor zile, dar numai o 
treime cred că slujitorii bisericilor ar putea să o ofere.

întrebările de care ne vom ocupa sunt următoarele: 
Cum pot pastorii să-i ajute pe cei aflaţi pe moarte?
Cum pot ei să ofere mângâiere în momentele cele mai 
triste din viaţă?

Ne vom opri atenţia la patru sugestii. Fiecare dintre 
ele a fost dată de pacienţi care s-au aflat ei înşişi faţă în 
faţă cu moartea şi au avut, totodată, o relaţie cu un 
slujitor al bisericii.

Vorbiţi despre moarte
Când pastorii evită să vorbească despre moarte, cei 

mai mulţi pacienţi sunt descumpăniţi. „Avem un pastor 
minunat”, a spus un bărbat în vârstă de 86 de ani. „Mă 
vizitează în fiecare săptămână. Se roagă cu mine. Dar, nu 
ştiu din ce motiv, nu îşi dă seama de gravitatea situaţiei 
în care mă aflu.” O bolnavă în vârstă de 47 de ani a decla
rat: „Preotul meu este un om minunat. Dar, când vine în 
vizită, rareori vorbim despre ceea ce este important. Vor
bim despre echipa de basebal Minnesota Twins şi despre 
enoriaşi. Dar niciodată nu vorbim despre moartea mea”. 
După o pauză lungă, ea a continuat: „Eu ştiu că sunt pe moar
te. Nu trebuie ca preoţii să vorbească despre aceste lucruri?” 

Da, slujitorii bisericilor trebuie să fie în stare să 
vorbească despre moarte. Dar, de multe ori, nu sunt. De 
ce? Probabil pentru că nu-şi dau seama cât de gravă este 
starea pacientului, din punct de vedere medical, mai ales 
dacă el nu este internat. Dar, chiar dacă îşi dau seama, 
poate că ei preferă să vorbească despre lucruri plăcute, 
sperând că prezenţa lor îi va ridica moralul.

Când spun aceasta, am convingerea că bolnavii cred 
că pastorul lor îi va ajuta să înţeleagă şi să se împace cu 
gândul că vor muri. De aceea este important ca pastorii 
să vorbească cu pacienţii despre moartea acestora.

Cum să o facă? O manieră delicată de a aduce în 
discuţie subiecte dureroase constă în a pune întrebări, 
cum sunt următoarele: „Ce v-a spus medicul despre boala 
pe care o aveţi?” sau „Credeţi că o să vă simţiţi mai bine?” 
în alte cazuri, cel mai bine este ca asemenea subiecte să

fie abordate deschis şi pacienţii să fie întrebaţi dacă do
resc să vorbească despre moarte. Un pastor care lucrează 
cu mult succes pentru persoane aflate pe moarte a spus: 
„Este incomod când încep să vorbesc despre moarte. 
Dar cei mai mulţi răspund pozitiv. Ei pun întrebări, 
iar eu ascult cu atenţie. în aceste conversaţii nu mă 
grăbesc niciodată, pentru că ştiu că vom vorbi despre 
partea cea mai delicată din viaţa lor. Când plec, între 
noi există o legătură nouă, profundă”.

Medicul Elton Mayo a spus cândva aceste cuvinte: 
„Un prieten, cineva care înţelege cu adevărat şi care îşi 
dă osteneala să ne asculte vorbind despre situaţia grea 
în care ne aflăm, poate să schimbe complet felul în 
care privim lumea”.1

Vorbiţi despre regrete
Ar putea să pară bizar să ne concentrăm asupra 

regretelor, dar este important. L-am întrebat cândva pe 
un bărbat de 44 de ani, care urma să moară de leucemie: 
„Aveţi regrete?” „Foarte multe”, a răspuns el. „Niciodată 
n-am realizat ceva important în viaţă.”

„Aţi vorbit vreodată despre regretele dv. cu cineva 
în care aveţi încredere?” am întrebat eu. „Nu, întotdea
una am fost prea jenat”, a mărturisit el.

Din fericire, a fost în stare să vorbească despre 
regretele sale cu un capelan de la spital, care a adus în
ţelegere şi mângâiere. Un lucru este adevărat: Cei mai 
mulţi oameni ajung la finalul vieţii lor având regrete 
sau ceea ce s-ar putea numi „lucruri neterminate”.

Ce constituie „lucruri neterminate”? Descrierea ur
mătoare am auzit-o pentru prima dată într-o convorbire 
cu o asistentă medicală care avea o experienţă de peste 
douăzeci de ani în îngrijirea bolnavilor internaţi. „Ceea 
ce am învăţat este faptul că există o moarte ’ uşoară’ şi 
o moarte ’grea’”, a spus ea. „Când oamenii au parte de 
o moarte ’grea’, ei se luptă. Şi când au parte de o 
moarte ’uşoară’, şi-au încheiat lucrul neterminat.” 

„Care este lucrul neterminat căruia trebuie să i se 
acorde atenţie?” am întrebat eu.

„Diferă de la un pacient la altul”, a spus ea. „Unii au 
nevoie să vadă că viaţa lor a fost un succes, chiar dacă au 
existat eşecuri. Unii au nevoie să pună capăt sentimentelor 
de mânie faţă de un părinte, faţă de un copil sau faţă de 
o întâmplare nefericită. Iar alteori, lucrul neterminat 
este pur şi simplu renunţarea la mânia pe care ei o simt
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faţă de boala lor.”
Asistenta mi-a povestit apoi despre 

un bărbat care a fost adus la spital cu 
o zi înainte să împlinească şaizeci şi 
unu de ani. „Când William a fost in
ternat, am intuit că este mânios. Era 
ostil, nepoliticos şi foarte agitat. Când 
adormea, gemea de parcă s-ar fi întâm
plat ceva teribil de rău. Aşa că l-am 
întrebat dacă toate sunt bune. Atunci 
mi-am dat seama că William avea ceva 
neterminat care trebuia să fie încheiat 
pentru ca el să aibă o moarte uşoară. 
Semnele sale fizice se deteriorau rapid. 
Dar el nu voia să moară. Nu voia să 
cedeze. Era ca şi când, adânc, în sufletul 
lui, exista ceva care nu-1 lăsa să moară. 
Am vorbit cu fiul lui şi i-am spus: ’Pe 
tatăl dv. îl tulbură ceva foarte profund. 
Eu nu ştiu despre ce este vorba. Dacă 
nu se va rezolva, tatăl dv. nu va muri 
în pace’. Ochii fiului s-au umplut de 
lacrimi. Secretul familiei era pe punctul 
de a fi destăinuit. ’Am o soră care 
locuieşte la Baltimore, M aryland’, 
a declarat el. ’Tatăl meu a dezmoşte- 
nit-o acum nouă ani, pentru că ea s-a 
căsătorit cu cineva dintr-o altă rasă. 
Din punctul lui de vedere, ea a co
mis păcatul de neiertat. El a spus că 
nu o va ierta niciodată.’ Când am 
auzit această mărturisire, am ştiut 
care era lucrul lui neterminat. I-am 
spus fiului să-i dea telefon surorei 
sale şi să-i spună să vină la Minne- 
apolis cât poate de repede.

După cinci ore, ea a sosit. Am mers 
împreună cu fiul şi cu fiica în salonul 
tatălui lor. Pentru prima dată după no
uă ani, el şi-a văzut fiica. Nu a spus 
nimic, doar s-a uitat la ea. Apoi şi-a 
deschis braţele către fiica lui şi a îm- 
brăţişat-o cu toată puterea pe care o 
mai avea corpul lui slab. Ea i-a şters 
lacrimile şi s-a aşezat pe pat. A trecut 
foarte mult timp în care ei nu au spus 
nimic. In cele din urmă, el a privit 
în ochii ei şi a spus trei cuvinte care 
l-au eliberat pentru totdeauna: ’îmi 
pare rău’. Au fost multe lacrimi. S-au 
ţinut de mână şi au vorbit despre vre
murile de altădată. Tatăl a aflat că este 
bunic şi amândoi s-au bucurat mult. Mai 
târziu, în seara aceea, am verificat sem
nele sale vitale şi am constatat că sunt 
mai bune. Dar după aceea s-a întâmplat 
ceva uimitor. Pe la ora 10:30, tatăl a

----------------- 4

spus că este foarte obosit Dar nu a vrut 
ca fiul şi fiica lui să plece din salon. 
Am intuit ce urma să se întâmple şi 
le-am spus să rămână. Fiecare dintre 
copii l-a luat de câte o mână. Şi apoi 
el a murit. Dar faţa lui era senină. 
Resentimentele trecuseră. Supărarea 
dispăruse. Toate lucrurile netermi
nate fuseseră rezolvate definitiv.”

„Noi toţi avem lucruri netermi
nate”, a spus asistenta. „Dv. şi eu, 
ca şi cei mai mulţi bolnavi, avem 
lucruri neterminate. Este imposibil 
să mori în pace, dacă lucrurile 
neterminate nu sunt încheiate.”2

Cum îi ajutăm pe pacienţi să rezol
ve lucrurile neterminate? Prima condiţie 
este să stabilim relaţii puternice, au
tentice cu membrii bisericilor noastre. 
Trebuie să ascultăm atât cu inima, cât 
şi cu mintea. Să evităm afirmaţiile con- 
damnatoare. Dacă facem aceste lucruri, 
vor apărea momente de vulnerabili
tate -  momente în care bolnavii ne 
vor îngădui să privim în inima lor. 
Abia atunci ei îşi vor destăinui regre
tele şi speranţele. Doar în atmosfera 
unor asemenea relaţii lucrurile neter
minate pot fi încheiate.

Sărbătoriţi viaţa
Ajungem acum la a treia sugestie 

privind ajutorarea bolnavilor aflaţi pe 
moarte. Sărbătoriţi viaţa! Cum o fa
cem? în vizitele pastorale, este absolut 
normal să se vorbească despre bucurie
-  despre acele subiecte minunate care 
creează o atmosferă de seninătate.

Cum descoperim aceste subiecte? 
„Când intru în camera unui pacient, 
încerc să observ cât mai multe lucruri”, 
spune un medic. „Mă uit să văd dacă 
există fotografii cu familia, dacă pe 
noptieră se află ceva de citit sau dacă 
pe perete este vreun tablou. Odată, am 
mers în camera unui pacient să-i dau 
o veste tristă. Pe marginea patului său, 
am observat un exemplar al publica
ţiei In-Fisherman. In câteva clipe, vor
beam deja despre lacul său preferat 
în care pescuia şi despre amintirile 
sale legate de prinderea unei ştiuci 
mari. între noi amândoi s-a format 
repede o legătură care ne-a ajutat să 
trecem prin momente grele.”

Când ne concentrăm asupra subiec
telor care aduc zâmbet pe faţa unui 

______________ ^ _______________

bolnav, noi sărbătorim viaţa. Dar pu
tem să o sărbătorim şi afirmând că 
viaţa sa este importantă. Cu puţin timp 
înainte de a scrie aceste cuvinte, am 
vizitat un fost coleg la Universitatea 
din Minnesota. Ieşise la pensie în urmă 
cu zece ani şi medicii descoperiseră 
de curând că el suferă de o boală gravă, 
înainte să plec, am făcut referire la 
multele sale realizări. Spre surprin
derea mea, ochii i s-au umplut de 
lacrimi şi el a spus: „Când eşti în 
această fază a vieţii, priveşti înapoi 
la cariera ta şi vezi o mulţime de 
ocazii pierdute. Probabil că aş fi 
putut să fac mult mai mult cu viaţa 
mea decât ceea ce am realizat”.

Când sunt loviţi de o boală gravă, 
pacienţii deseori au o „gândire negati
vă”. Ei nu se concentrează asupra bu
curiilor pe care le-au avut în viaţă, 
nici asupra realizărilor lor. Atenţia 
lor se îndreaptă spre obstacolele pe 
care a trebuit să le ocolească, spre gro
pile şi impasurile peste care au dat. 
Când se întâmplă aceasta, este impor
tant ca, în mod delicat, să orientăm 
conversaţia într-o altă direcţie. Când 
i-am amintit prietenului meu despre 
noile programe lansate de el şi de
spre influenţa pe care el a avut-o în 
viaţa studenţilor, pe faţa lui a apă
rut un zâmbet. El a început să se gân
dească nu la ocaziile pierdute, ci la 
succesul său. Şi când a reflectat la 
realizările lui, seninătatea a revenit.

Este important ca oamenii să expri
me verbal ceea ce aduce bucurie. Gân- 
diţi-vă la un fermier de 77 de ani, si
gur pe sine. Cum niciodată mai înain
te nu fusese bolnav, aparatele la care a 
fost conectat în aceste ultime zile ale 
sale l-au îngrozit. Din fire, vorbea pu
ţin. Nu dorea să discute starea sa din 
punct de vedere medical sau credinţa 
lui, deşi mi-am dat seama că aceasta 
era puternică. Lucrul despre care a vrut 
totuşi să vorbim a fost ferma lui.

„De ce lucru sunteţi cel mai mândru?’ 
l-am întrebat. Fără nici o ezitare, el a 
spus: „Pământul meu!” Sunt convins 
că arătam derutat, pentru că el a conti
nuat: „După felul cum mă priviţi, pot 
să spun că nu sunteţi fermier, pentru că 
toţi fermierii ştiu că pământul înseam
nă totul. Ei bine, eu n-am avut un pă
mânt bun. Mi s-a spus că este cel mai 
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prost teren din ţinutul acesta şi, acum 
patruzeci de ani, reprezentantul băncii 
cu care lucram a afirmat că nu pot să 
fac nimic din el. Dar am urmat cursuri 
de cultivarea pământului. Am învăţat 
să folosesc îngrăşăminte şi să alternez 
culturile. Am învăţat ce culturi se 
dezvoltă cel mai bine pe terenul meu 
şi pe care să le evit. Acum cinci ani, 
am avut cea mai bună recoltă de po
rumb din ţinutul meu”. El s-a oprit, 
faţa i s-a luminat brusc şi a spus cu 
un surâs larg: „Nu este deloc rău 
pentru un fermier cu şase clase, nu?”

într-adevăr, nu era deloc rău! Pe 
măsură ce vorbea, abia putea să-şi 
reţină entuziasmul. Mândria lui era 
evidentă. Iar bucuria vieţii se putea 
vedea clar.

Toţi avem nevoie să ne simţim bine 
în ce priveşte viaţa noastră şi să ştim 
că lăsăm în urmă o moştenire. Louis 
Pasteur, părintele imunologiei, a trăit 
într-o epocă în care mii de oameni mu
reau de turbare. Ani de zile, Pasteur 
a lucrat ca să creeze un vaccin. Chiar 
înainte să înceapă să facă experimente 
pe el însuşi, un băiat de nouă ani, Joseph 
Meister, a fost muşcat de un câine tur
bat. Mama băiatului a dorit cu disperare 
ca Pasteur să testeze vaccinul pe fiul 
ei. Timp de zece zile, Pasteur i-a făcut 
lui Joseph injecţii cu serul pe care îl 
crease şi, în mod uimitor, băiatul a 
trăit. Zeci de ani mai târziu, dintre 
toate cuvintele care ar fi putut să fie 
gravate pe piatra sa funerară, Pasteur 
le-a ales pe acestea patru: Joseph 
Meister a trăit.

Nu pot să subliniez prea mult gân
dul acesta: Noi toţi vrem să ştim că via
ţa noastră a fost importantă. Poate că 
nu suntem un Pasteur, dar suntem pă
rinţi, conducători, vânzători şi profesori. 
Suntem electricieni, jurişti şi pastori. 
Şi fiecare dintre noi vrem să ştim, în 
adâncul sufletului nostru, că viaţa noas
tră a făcut ca lumea aceasta să fie un 
loc în care să se trăiască mai bine.

Concentraţi-vâ asupra credinţei
Am ajuns la ultima sugestie: Concen- 

traţi-vă asupra oricăror probleme nere
zolvate legate de credinţă. Unii oameni 
nu vor să vorbească despre credinţă, şi 
dorinţa lor trebuie să fie respectată. 
Dar cei mai mulţi doresc ca pastorul

lor să acorde atenţie sănătăţii lor spi
rituale. Cum se poate face aceasta?

Să-i iubim pe oameni pentru cine 
sunt ei. Acesta este punctul de pornire. 
Dragostea are o putere incredibilă să 
ne vindece rănile. Când îi iubim, 
oamenii se simt acceptaţi, şi aceasta 
le dă libertatea să vorbească despre 
speranţele şi regretele lor, despre 
visele şi eşecurile lor. De asemenea, 
îi face în stare să vorbească despre 
credinţa lor şi despre întrebările pe 
care le au cu privire la viitorul lor.

Majoritatea oamenilor au întrebări 
privitoare la credinţă, mai ales în săp
tămânile şi lunile care preced moartea, 
în majoritatea cazurilor, pastorul lor 
este cel care poate să ofere cel mai bine 
călăuzirea necesară. Este adevărat că 
lucrarea medicilor, a asistentelor medi
cale şi a altor persoane care se ocupă 
de îngrijirea sănătăţii poate aduce răspuns 
la multe întrebări legate de viaţă, iar 
membrii familiei oferă de obicei sprijin 
şi mângâiere. Dar, în experienţa mea, 
cei mai mulţi oameni doresc să vor
bească cu pastorul lor despre călătoria 
lor spirituală -  cu condiţia să existe 
o relaţie de iubire, de compasiune.

De ce aşteaptă oamenii până când 
ajung pe patul de moarte ca abia atunci 
să se ocupe de întrebările importante? 
„Niciodată nu am avut timp să fiu activ 
în biserică”, a spus un bărbat. Altul a 
declarat: „Sincer vorbind, niciodată 
nu m-am oprit să pun întrebări despre 
Dumnezeu, pentru că aveam impresia 
că nu există răspunsuri”. Un tânăr de 
18 ani, care avea cancer osos şi urma 
să moară, a mărturisit: „Mie nu mi s-a 
părut niciodată că este ceva formidabil 
să fac parte dintr-o mulţime de oameni 
care merg la biserică”. Indiferent de 
motiv, aceşti oameni nu cercetaseră 
în mod serios importanţa credinţei. 
Dar, când moartea bate la uşă, există 
o nevoie stringentă de a pune între
bări cu privire la enigmele vieţii.

Ce lucruri cer persoanele aflate 
pe moarte, atunci când pun întrebări 
referitoare la credinţă? Acestea dife
ră de la om la om, dar, aşa cum am 
discutat mai devreme, cei mai mulţi 
doresc să se confirme faptul că viaţa 
lor a fost importantă. Şi foarte mulţi 
doresc asigurarea că Dumnezeu, Cel 
care i-a creat, va veghea asupra lor când 

_____________

vor trece prin cel mai întunecat ceas.
De exemplu, unei femei în vârstă de 

44 de ani, mamă a trei copii, medicii 
i-au descoperit cancer de piele în faza 
a treia. Cancerul s-a răspândit rapid 
şi femeia a fost adusă la spital să moa
ră. Ea era îngrijorată cu privire la copii 
şi a plâns când s-a gândit la soţul ei, 
un om bun, care o iubea mult. Şi 
totuşi, ea avea o înfăţişare senină.

„Ştiţi ce îmi dă cea mai mare bu
curie?” a întrebat ea. „Nu prietenii 
mei, deşi sunt minunaţi. Nu mem
brii familiei mele, cu toate că nu i-aş 
schimba pentru nimic în lume.” 
Ochii i s-au umplut cu lacrimi de re
cunoştinţă şi a continuat: „Ci faptul 
că ştiu că Dumnezeu mă iubeşte şi 
că nimic nu mă va despărţi de 
această iubire niciodată, niciodată.”

Aceasta înseamnă credinţă. Nu toţi 
ajung la acest nivel de acceptare, dar 
mulţi o fac -  mai ales dacă sunt călău
ziţi de un pastor plin de compasiune. 
Ce putem spune celui aflat pe moarte, 
aşa încât cuvintele noastre să facă o 
schimbare? Să ne gândim la aceste 
făgăduinţe extraordinare din Biblie: 
„Te cunosc de când a fost creată lumea. 
Eşti al meu şi Eu sunt al tău. Te iubesc 
şi îmi găsesc plăcerea în tine. Eu te-am 
întocmit în pântecele mamei tale. Te-am 
purtat în palmele Mele şi te-am ocrotit 
la umbra mâinilor Mele. Eu te privesc 
cu o bunătate infinită şi îţi port de grijă 
cu mai multă duioşie decât aceea a 
unei mame pentru copilul ei. Eu ţi-am 
numărat toate firele de păr şi îţi voi 
călăuzi fiecare pas. Eu voi fi cu tine 
oriunde vei merge şi voi veghea asupra 
ta oriunde te vei odihni. îţi voi da 
hrană care îţi va întări corpul şi apă 
care îţi va potoli setea. Nu Mă voi 
ascunde de tine. Tu ştii că Eu sunt 
al tău şi Eu ştiu că tu eşti al Meu.
Vei fi al Meu totdeauna. Oriunde te 
vei afla, voi fi şi Eu acolo. Nimic 
nu ne va despărţi”.

1 Robert Veninga, „The Search for the 
Sacred: How to Find New Meanings in Your 
Career”, The Journal o f  Nursing Administra- 
tion, ianuarie 1996, 4

2 Robert Veninga, A Gift o f  Hope: How 
We Survive Our Tragedies (Boston: Little, 
Brown and Company, 1985), 264, 265

Dr. Robert Veninga a scris patru cărţi 
despre controlul durerii şi al stresului; este 

profesor la Facultatea de Sănătate 
Publică a Universităţii statului Minnesota.

Ministry, noiembrie 1999
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Ion Buciumau

M
odelul biblic adoptat de departamentul de 
tineret pentru anul 2000 este împărăteasa 
Estera, care a păşit în viaţa publică „tocmai 

pentru o vreme ca aceasta”.
Au fost, rând pe rând, anul Martei, al lui Iosia, al 

lui Timotei. Chiar şi numai pentru a păstra alternanţa 
şirului de tinere şi tineri, anul acesta este rândul Esterei. 
Deşi cartea care îi poartă numele nu aminteşte niciodată 
de Dumnezeu, aşa ca într-un veac ateu, cauza Sa devine 
subiectul conflictului, iar închinarea Sa, provocarea ce 
expune la riscuri şi conduce la situaţii extreme.

Miss Persia, sau providenţa într-un concurs 
de frumuseţe

Poate că numai zilele veşniciei vor aduce mai multă 
lumină în legătură cu destinul oamenilor de caracter şi cu 
eşecurile lor aparente. Spunem eşecuri aparente pentru că 
nu poate fi vorba de o pierdere veşnică sau de eşec total 
pentru cei care, respectându-se, aleg mai degrabă calea 
aspră a dreptăţii decât drumul lăbărţat al popularităţii 
ieftine. Acesta este cazul împărătesei Vasti, care refuză să 
se conformeze ordinului regal al soţului, pentru că acest 
lucru ar fi înjosit-o lamentabil şi fără rost. Vorbind de
spre ascensiunea providenţială a Esterei, nu putem totuşi 
să nu ne oprim o clipă pentru a aprecia şi recunoaşte 
valoarea şi demnitatea personală a împărătesei Vasti, 
repudiate din orgoliu şi din rigoare imperială gratuită.

Oricât ar fi de nedreaptă decizia lui Ahaşveroş, tre
buie să recunoaştem că, dincolo de limitele şi nedreptă
ţile oamenilor, Providenţa foloseşte orice ocazie pentru 
a se manifesta în realizarea planurilor care depăşesc ni
velul nostru de înţelegere. în timp ce Dumnezeu, ne
amintit în cartea Esterei, produce schimbări la curtea 
împărătească, El pregăteşte deja un scenariu comple
mentar într-o familie atipică, în care o fată orfană creşte 
frumos şi demn în casa vărului ei, Mardoheu.

Un lucru este remarcabil, şi anume că Dumnezeu a 
aşezat în Estera un supliment de frumuseţe feminină şi 
aştepta acum ocazia să implice acest dar natural în pla
nurile Sale. Cu siguranţă că Estera devine conştientă de 
timpuriu de faptul că farmecul său, recunoscut de cei 
din jur, nu poate fi tratat cu nepăsare sau folosit în mod 
egoist. Un fapt dureros este acela că persoane dăruite 
de Dumnezeu cu un fizic plăcut şi atrăgător consideră 
acest lucru ca pe un merit personal suficient, refuzând 
să acorde interes şi dezvoltării caracterului şi frumuseţii 
spirituale. Estera nu face această greşeală. Ea combină 
frumuseţea fizică excepţională cu modestia, nobleţea şi 
decenţa la care adaugă bunul gust, rafinamentul şi 
echilibrul în măsură să impresioneze în mod distinct 
comisia de selecţie a viitoarei împărătese.

Providenţa poate lucra independent de voinţa şi acţi
unea conştientă a omului, dar lui Dumnezeu îi place să 
aibă de a face cu persoane credincioase şi consacrate 
Lui, care integrează devoţiunea personală în deciziile 
lor şi aşteaptă să vadă cum lucrează planurile divine în 
legătură cu ele. Estera are deja practica săptămânilor de 
rugăciune, nu doar pentru a ieşi din situaţii de criză, ci şi 
pentru a obţine călăuzirea cea de toate zilele. Probabil că 
perioada de pregătire pentru concursul de frumuseţe este 
însoţită de mari frământări sufleteşti în legătură cu opor
tunitatea de a participa sau nu la un asemenea eveniment 
public. Cu siguranţă că principiile morale, învăţate şi 
practicate până acum, nu se potriveau prea mult cu noile 
condiţii, şi ea nu ştie prea bine dacă poate continua sau 
dacă trebuie să renunţe, din motive de conştiinţă.

Luptele sufleteşti ale Esterei se amplifică pe măsură ce 
se apropie finala, care sporeşte foarte mult şansa ei de a 
intra în atenţia publică. Numai un caracter de integritate 
impecabilă şi o viaţă spirituală solidă pot fi de folos pen
tru a lua decizii într-un asemenea moment de cumpănă. 
Părerea altora, oricât ar fi de convingătoare, nu poate

CURIERUL ADVENTIST M A R T IE - 2 0 0 0

TINERI ÎN



ajuta prea mult. Asigurarea călăuzirii 
divine şi siguranţa interioară pe care 
le dă o viaţă regulată cu Dumnezeu 
pot conduce pe cineva mult mai 
bine decât părerea prietenilor sau a 
familiei sau chiar tradiţia incontes
tabilă a bisericii.

Experienţa unică a Esterei îşi păs
trează frumuseţea şi prospeţimea în ciu
da miilor de ani care s-au scurs între 
timp. în înţelepciunea Sa, Dumnezeu 
pregăteşte împrejurările şi oamenii în 
scenarii separate, pentru ca apoi, combi- 
nându-le, să-Şi împlinească voia. Este 
la fel de actuală şi astăzi nevoia de ti
neri care se remarcă în toate privinţele, 
pentru a ocupa locuri de răspundere, 
înalte sau umile, în numele şi pentru 
cauza adevărului. Rolul lor social poa
te să nu fie în directă legătură cu bise
rica, dar influenţa lor acolo va împlini, 
în ultimă instanţă, planul divin. Aşa cum 
viaţa devoţională şi educaţia morală 
a Esterei au făcut-o remarcabilă, ti
nerii noştri ar putea atinge cele mai 
provocatoare idealuri, dacă s-ar bizui 
în totul şi necondiţionat pe Dumnezeu. 
Chiar şi în locurile în care acest Nume 
nu este pronunţat în mod obişnuit, I 
s-ar oferi ocazia să Se manifeste mag
nific prin oamenii Săi.

Numai lui Dumnezeu să I te 
închini

Criza din viaţa Esterei vine pe o 
cale foarte curioasă, care merită un 
studiu atent. Mardoheu are o poziţie 
socială confortabilă  şi posib ilită ţi 
de avansare evidente. Dar acest 
carusel al împrejurărilor nu îl împie
dică să-şi trăiască zilnic credinţa şi 
obiceiurile în închinare. Cultul per
sonalităţii sau cultul împăratului a 
provocat adesea dificultăţi serioase 
închinătorilor viului Dumnezeu. O 
dată deschis, conflictul pe această te
mă a condus în mod aproape sigur la 
un deznodământ tragic pentru noncon- 
formişti. Mardoheu putea şti foarte 
bine acest lucru. în casa în care Ha- 
dasa a învăţat să devină împărăteasă 
cu tabieturi distincte, Mardoheu nu 
putea fi mai prejos, acceptând să îm
partă slava Dumnezeului său cu unul

dintre slujitorii împăratului. Această 
hotărâre nu l-a împiedicat să fie pro
fund devotat casei stăpânului său, 
punându-şi viaţa şi serviciile la dis
poziţia acestuia; cât „dinspre partea 
închinării, însă, doamne, să ne ierţi.. 
Mardoheu are un Dumnezeu în ceruri, 
pe care îl slujeşte corespunzător, şi 
conducători pe pământ, pe care îi ono
rează aşa cum se cuvine. Cele două dome
nii -  loialitatea faţă de Dumnezeu şi cin
stea dată oamenilor -  sunt clare şi dis
tincte în mintea, sufletul şi practica lui.

Comunitatea de principii poate să 
nu fie vizibilă, dar realitatea ei poate 
determina efecte la distanţă. Trăim 
într-un mediu complex, bazat pe re
laţii uneori foarte fine, dar care pot 
declanşa schimbări importante în alt 
loc decât cel de origine. Intriga şi 
planurile criminale din consiliul de 
coroană provoacă disperare în apar
tamentele împărătesei. Legătura din
tre cele două este aceeaşi închinare 
adusă lui Jahweh.

Astăzi, elementele care solicită 
închinarea noastră zilnică pot fi des
tul de diferite de cele care i-au cre
at probleme lui Mardoheu, dar pro
vocarea este aceeaşi. De aceea, Dum
nezeu aduce aminte lumii: „Temeţi-vă 
de Dumnezeu şi daţi-I slavă”. Şi lu
crul acesta trebuie să fie în primul 
rând în mintea celor care poartă 
această solie. Nu ne mai temem as
tăzi de pedeapsa capitală pentru a nu 
aduce închinare celor puternici, dar 
ne putem compromite integritatea 
pe un preţ de nimic în lucruri care 
în aparenţă pot părea lipsite de ris
curi. Ori de câte ori obiecte, oa
meni sau idei atrag atenţia şi ating 
adoraţia noastră, ele devin idoli 
pentru care alocăm sentimente 
cuvenite numai lui Dumnezeu.

Vremea grupelor de rugăciune
Tânăra împărăteasă putea foarte 

bine să-şi stabilească un timp privat 
pentru a se ruga în taină Dumnezeului 
ei. Dar ea consideră că este ocazia 
de aur să implice şi pe alţii în neli
niştea şi frământările sale, organizând 
o grupă de rugăciune cu program

regulat. Chiar dacă femeile partici
pante nu aveau exact aceleaşi con
vingeri şi tradiţii religioase, Estera 
nu se sfieşte să le implice. Pe aceas
tă cale, ele aveau să cunoască, din 
propria lor experienţă, realitatea con
fruntării şi realitatea Dumnezeului 
Esterei, precum şi realitatea inter
venţiei Acestuia. Cu siguranţă, ocazia 
rugăciunilor împreună era folosită 
şi pentru a explica detaliile adevăra
tei închinări. Convorbirile prileju
ite aduceau lumina adevărului şi 
întăreau credinţa în plină dezvoltare. 
Treptat, femeile din anturaj au 
împărtăşit nu numai luptele credin
ţei, ci şi credinţa însăşi.

Tineri şi tinere care se adună la 
întâlniri de rugăciune urmează o 
practică la fel de actuală ca şi pe 
timpul Esterei. Sistemul grupelor 
mici, care se întrunesc pentru studiu, 
rugăciune şi lucrare, este mijlocul 
rânduit de Cel care nu poate greşi, 
pentru a răspunde nevoilor actuale 
ale bisericii şi ale lumii. Acolo se 
formează convingeri puternice. 
Acolo tinerii se simt apăraţi şi în 
siguranţă, se simt înţeleşi şi accep
taţi, iar lupta lor personală este spri
jinită, şi ei participă la luptele celor
lalţi. în grupele mici se nasc marii 
conducători, bărbaţi şi femei pentru 
Hristos. Viaţa bisericii şi chiar mer
sul întregii lumi pot fi determinate 
de ceea ce se întâmplă atunci când 
oamenii îşi pun deoparte timp să fie 
împreună cu prietenii pentru a se 
închina lui Dumnezeu şi a face pla
nuri pentru înaintarea cauzei Sale; 
atunci când se adună pentru a con
stata purtarea Sa de grijă şi pentru 
a-L lăuda pentru intervenţiile Sale. 
Sărbătoarea Purim poate fi o stare 
permanentă a sufletului celor care 
urmează pe calea Esterei. Darurile 
pe care Dumnezeu li le-a încredinţat 
pot deveni instrumentul Providenţei 
atunci când sunt consacrate şi folo
site spre slava Sa. Poate tocmai pen
tru o asemenea vreme ne-a pregătit 
Dumnezeu.

Ion Buciuman este preşedintele 
Conferinţei Banat şi directorul 

Departamentului Tineret al Uniunii.
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10 ARGUMENTE PENTRU A RENUNŢA LA CARNE

1. Argumentul 
foamei

• în lume, mor anual 20 m ilioane de oameni din cauza malnutriţiei.
• Num ărul de oameni care ar putea fi hrăniţi adecvat prin terenul obţinut, 

dacă americanii ar consuma cu 10% mai puţină carne, ar fi 100 de milioane.

2. Argumentul 
ecologic

• Consumul de combustibili fosili folosiţi în industria alimentară axată pe pro
duse din carne este de 3 ori mai mare decât în cea axată pe alimente vegetale.

• C om bustib ilii fosili produc em isii de CO,, gaz responsabil de efectul de 
seră, cauza încălzirii globale a planetei.

• Pentru fiecare 2,3 kg carne (obţinută în regiunile tropicale), se sacrifică 
cca 100 m2 de pădure tropicală.

• A nual, d ispar cca 1.000 de specii de v iaţă  da to rită  tă ierii pădurilo r 
trop ica le  pentru păşunat şi alte scopuri.

3. Argumentul 
cancer

• Femeile care consumă carne zilnic au un risc de cancer mamar de 3,8 ori mai 
mare decât cel al femeilor care consumă carne mai rar decât o dată pe săptămână

• Bărbaţii care consumă zilnic carne, brânză, ouă şi lapte au un risc de cancer de 
prostată de 3,6 ori mai mare decât bărbaţii care consumă rar sau deloc aceste alimente

• Consum ul de carne şi de grăsimi animale creşte riscul de cancer de colon 
şi de rinichi.

4. Argumentul 
colesterol

• Prim a cauză de deces în România o reprezintă bolile cardiovasculare.
• La fiecare 3 minute, un român moare din cauza unei boli cardiovasculare.
• Riscul mediu de deces prin boli de inim ă la cei care consum ă carne (şi 

care au un nivel de colesterol în sânge de peste 210 mg%) este peste 50%.
• Riscul mediu la cei care nu consumă carne este 15%.
• Riscul mediu la cei care nu consumă carne, ouă şi lactate este 4%.

5. Argumentul 
resurselor naturale

• C antita tea  de apă necesară creşterii unei vaci este suficientă pentru a face 
să plutească un distrugător.

• C antitatea de apă necesară pentru a produce 1 kg de grâu este cca 200 1.
• Cantitatea de apă necesară pentru a produce 1 kg de carne de vită este cca 4.000 1.
• Caloriile de com bustibil fosil necesare pentru a obţine 1 calorie din 

proteină de carne de vită: 78.
• Caloriile de com bustibil fosil necesare pentru a obţine 1 calorie din 

proteină de soia: 2.

6. Argumentul 
antibioticelor

• Procentul de stafilococi rezistenţi la penicilină în 1960: 13.
• Procentul de stafilococi rezistenţi la penicilină în 1988: 91.
• Deşi Com unitatea Europeană interzice adăugarea de rutină a antibioticelor 

în hrana anim alelor din fermele zootehnice, această prevedere este mult 
neglijată în  ţări ca România.

7. Argumentul 
pesticidelor

• Chiar în ţările dezvoltate, procentul anim alelor sacrificate a căror carne 
este testată pentru reziduuri chimice toxice este foarte mic (uneori sub 1%).

• în SUA, 99% dintre femeile care alăptează şi care consum ă carne au în 
laptele lor niveluri sem nificative de DDT. în schimb, numai 8% dintre 
mamele vegetariene au în laptele lor niveluri sem nificative de DDT.

• C antitatea de reziduuri de pesticide care contam inează laptele mamelor 
omnivore este de 35 ori mai mare decât cea din laptele mamelor vegetariene.

8. Argumentul etic • Numai în SUA sunt ucise pentru carne 660.000 de anim ale în fiecare oră

9. Argumentul 
supravieţuirii

• G eneraţiile  antediluviene au avut o durată medie de viaţă de peste 10 ori 
mai mare decât cele postdiluviene.

• Cel mai longeviv atlet la proba de triatlon, varianta ironm an  (succesiune 
de îno t 3,8 km, ciclism  180,2 km şi a lergat 42,1 km), este Dave Scott, 
de 6 ori câştigător al acestei probe.

• Dave Scott este vegetarian.

10. Argumentul 
biblic

• „Iată că v-am dat orice plantă care face săm ânţă şi care este pe faţa 
în tregulu i păm ânt, şi orice pom, care are în  el rod cu sămânţă: aceasta să 
fie hrana voastră” (Gen. 1,29).

Dr. Gily Ionescu, directorul D epartam entului Sănătate a l Uniunii.
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° ' ^Armură pe oare să 
o port eu

Edua May Olsen

D
e ziua ei, când a primit o bicicletă frumoasă şi 
nouă, Beth abia aştepta să iasă afară şi să 
meargă cu ea pe trotuar.

„Nu încă”, a spus tata. „Mai ai nevoie de ceva, 
înainte să ieşi cu bicicleta afară.”

„De ce mai am nevoie?” a întrebat Beth nerăbdătoa
re. „Vreau să le arăt bicicleta mea cea nouă tuturor 
prietenelor mele.”

„înainte de a merge undeva cu bicicleta”, a explicat 
tatăl, „trebuie să avem grijă să fii protejată aşa cum trebu
ie. După ce terminăm de mâncat, vom merge la magazi
nul de biciclete şi vom cumpăra o cască. Dacă se întâmplă 
să cazi şi ai cască de protecţie, nu te loveşti la cap.”

La magazin, un văzător foarte amabil le-a dat 
sugestia să cumpere şi apărătoare pentru genunchi şi 
pentru coate, în afară de casca de protecţie, şi tatăl ei a 
plătit câte un set din fiecare.

„Acum ai un echipament de protecţie complet”, a 
spus tatăl. „Poţi să mergi cu bicicleta pe trotuar şi prin 
parc şi nu va trebui să ne îngrijorăm că vei cădea şi te 
vei răni.” Cum a ajuns acasă, Beth şi-a pus casca, 
genuncherele şi apărătorile pentru coate şi a ieşit afară 
cu noua ei bicicletă, să se joace împreună cu prietenele 
ei. Mai târziu, în aceeaşi zi, mama a luat-o în parc, 
unde a putut să meargă pe bicicletă în voie, fără 
primejdia de a fi lovită de maşini.

Dar, într-o zi, la scurt timp după aceea, Beth 
a fost aşa de nerăbdătoare să meargă cu bicicleta 
ei cea nouă, încât a uitat să-şi pună obiectele 
de protecţie. Mama şi tatăl ei i-au spus că nu 
va mai avea voie să meargă cu bicicleta timp 
de câteva zile, ca să o ajute să ţină minte cât 
de important este ca întotdeauna să-şi poarte 
casca, precum şi genuncherele şi cotierele.

„Nu numai copiii, ci şi oamenii mari au 
nevoie, de multe ori, să poarte echipament de 
protecţie”, i-a spus tatăl lui Beth. Sudorii tre
buie să poarte mască pentru faţă şi ochelari de 
protecţie ca să-şi apere ochii atunci când lucrează.
De asemenea, pompierii poartă haine din material 
ignifug când se luptă să stingă incendiile; şi fie
care persoană trebuie să-şi pună o centură de sigu
ranţă, atunci când merge cu maşina. Sportivii

care joacă hochei şi cei care joacă fotbal poartă, de aseme
nea, cască şi echipament de protecţie ca să nu se rănească.” 

Beth a fost surprinsă când a aflat că purtarea echipamentu
lui de protecţie este o regulă pentru aşa de mulţi oameni.

„Vino aici, lângă mine”, a invitat-o tatăl; el a luat Biblia 
mare a familiei şi a deschis-o la Efeseni 6. „Să vedem care 
este armura sau echipamentul de protecţie pe care ni l-a 
dat Dumnezeu ca să putem să rămânem în picioare şi să 
fim în siguranţă, atunci când Satana vrea să ne atace.” 

„'îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu”’, a citit 
el. „’Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbră
caţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râv
na Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi 
scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile 
arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia 
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu’” (vers. 13-17).

„Vezi, Beth”, a spus tatăl la sfârşit, „nu doar când 
lucrăm sau când ne jucăm trebuie să purtăm armura 
care ne protejează. Biblia ne învaţă să ne aşteptăm că 
vom fi ispitiţi şi încercaţi aproape în orice moment.”

De fiecare dată când şi-a pus casca, genuncherele şi 
cotierele, Beth şi-a adus aminte de ceea ce i-a spus tatăl 
despre coiful mântuirii şi despre toate celelalte elemente 
de protecţie date de Dumnezeu. A fost încălzită şi s-a 
bucurat când a înţeles că părinţii se îngrijesc atât de 
mult de siguranţa ei, aşa cum face şi Dumnezeu.

Timp pentru familie
Invită-i pe membrii familiei tale să se roage împreună cu tine.
• Citeşte din nou Efeseni 6,13-17. Caută prin casă lucruri 

care pot să fie folosite ca un coif, ca scut, ca sabie etc. Roagă-1 
şi, eventual, ajută-1 pe cel mai tânăr din familia ta să îmbrace tot 
echipamentul acesta. Ce trebuie să învăţăm din aceste lucruri?

• De ce au nevoie creştinii de armură? Poţi să precizezi cel 
puţin două momente din săptămâna trecută, în care ai simţit că 
Satana te-a atacat sau te-a ispitit să faci ceva rău?

• Cântă o cântare despre ocrotirea pe care ne-o oferă 
Domnul Isus. Ar putea fi „Sunt copil de împărat” sau „Oricâte 
vrăbii sunt pe gard”.

• Invită pe fiecare să se roage pentru persoana care stă în 
partea sa dreaptă ca să aibă puterea specială a lui Dumnezeu în 
săptămâna care urmează.
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Fem
Liliana Radu

A
ceastă fiinţă delicată şi complicată este aici şi 
acolo. Ea înfrumuseţează viaţa, o colorează.

O împlineşte şi chiar o poartă. îi stă bine între 
flori, în grădină, dar şi în casă, pentru că a fost creată 
să fie prezentă. Şi, fără ea, viaţa pe pământ ar fi murit 
din prima generaţie.

Prin mama Eva, e adevărat, am aflat păcatul.
Prima femeie, aproape inconştientă, a dus soţului ei 
vestea teribilă a călcării poruncii Creatorului. Aceasta 
era vestea morţii. Adam, deşi era îngrozit, a împărtăşit 
din dragoste aceeaşi soartă. Şi istoria o cunoaştem.

Mai multe milenii de păcat au lăsat răni adânci pe 
faţa planetei. Şarpele cel vechi a continuat să producă 
suferinţă familiei umane. Cel mai mult în istorie au plâns 
femeile. Sunt mai lovite sau sunt ele mai sensibile?

Avusese loc un eveniment îngrozitor. Niciodată nu 
luase parte la execuţii, pentru că avea oroare de ele. 
Deşi ar fi putut deveni o dură din pricina 
circumstanţelor în care o aruncase viaţa, rămăsese la 
fel de sensibilă. Fusese o mare păcătoasă, ba chiar 
cineva ar fi spus că... demonizată. Şi avea dreptate, 
pentru că orice păcat are la bază un demon specialist. 
Dar L-a întâlnit pe Isus, care o eliberase. De păcate, 
de demoni, cum vreţi. îi dăduse pace, o vindecase şi 
îi redase speranţa. într-adevăr, era fericită pentru că 
avea păcatele iertate..Viaţa Măriei Magdalena era de 
acum plină de bucurie. Mântuitorul îi înviase din 
morţi fratele, pe Lazăr, o sfătuise ades pe sora ei 
grijulie, Marta, şi acum El, învăţătorul, Domnul 
Vieţii, era mort. Nu putea accepta aceasta. îl văzuse 
murind pe lemn. O văzuse pe mama Lui leşinând 
lângă cruce. Voise măcar să îmbălsămeze trupul lui 
Isus, împreună cu celelalte femei. Dar venise Sabatul. 
O zi de odihnă cum nu mai avusese de când era 
copleşită de apăsarea păcatelor. Bine că „risipise” deja 
mirul pentru El viu, cum greşit o judecaseră ucenicii 
în casa lui Simon.

în prima zi a săptămânii, când era încă întuneric, 
Maria Magdalena s-a dus până la mormânt, dar s-a 
întors speriată când a văzut că piatra era dată la o 
parte. I-a anunţat apoi pe ucenici, care au venit şi ei 
şi s-au convins că mormântul era gol. Ucenicii s-au
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întors acasă, însă ea a rămas acolo.
Maria şedea afară, lângă mormânt, şi plângea. Pe 

când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a 
văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese 
culcat trupul lui Isus: unul la cap şi altul la picioare.

„Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi?” Ea le-a 
răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu 
unde L-au pus. ”

După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe 
Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.

„Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” 
Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă 
L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau. ” 

Isus i-a zis: „Mărie!” Ea s-a întors şi I-a zis în 
evreieşte: „Rabuni! ” adică „Invăţătorule!”

„Nu mă ţine”, i-a zis Isus; „căci încă nu M-am suit 
la Tatăl Meu. Ci du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă 
sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi 
Dumnezeul vostru. ”

Maria Magdalena s-a dus şi a vestit ucenicilor că a 
văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri (loan 20,11-18).

Nu este important? Dacă printr-o femeie (Eva) a 
fost dusă vestea morţii, tot printr-o femeie -  dar pocăită
-  a fost transmisă vestea învierii Domnului. Era de aş
teptat ca neînfricatul Petru sau iubitorul loan să fie lângă 
mormânt, poate că Mântuitorul aştepta asta. Dar L-a 
întâmpinat o femeie. Şi pentru ea, Isus Hristos, biruitorul 
păcatului şi al morţii, deşi Se topea de dor după 
îmbrăţişarea Tatălui, a zăbovit să-i spună pe nume, să-i 
şteargă lacrimile şi să-i dea asigurarea prezenţei Sale.

Deşi statutul femeii este diferit de la o cultură la 
alta, această gingaşă făptură a rămas un simbol pentru 
definirea dragostei. Rolul ei este inconfundabil, iar da
că pronunţăm cuvântul „mama”, e de-ajuns să simţim 
admiraţie, linişte şi siguranţă. Chiar Prinţul Vieţii a avut 
o mamă, cea mai bună care s-ar fi găsit pe pământ. 
Biserica este simbolizată tot prin femeie, iar Mântuitorul 
îşi îndreaptă toată atenţia, toată grija şi toată dragostea 
spre ea. Pentru că El a creat-o şi a mântuit-o.

Femeie... de ce plângi?

Liliana Radu este coordonatoarea 
Departamentului Slujirea Femeii al Uniunii.
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Libertatea religioasă
Viorel Dirna 
/ V

Î ncepând din toamna anului 1999, Asociaţia Naţională 
pentru Apărarea Libertăţii Religioase „Conştiinţă şi 
Libertate” a demarat o serie de seminarii la nivelul 

oraşelor celor mai importante, şi în mod special al 
reşedinţelor de judeţ, cu tema: Modalităţi de cooperare 
între biserici şi instituţiile puterii locale pentru 
soluţionarea problemelor sociale. Iniţiativa s-a bucurat 
de un mare interes, fapt dovedit prin participarea multor 
personalităţi în fiecare judeţ. Biserica Adventistă de Ziua 
a Şaptea a fost prezentă prin majoritatea pastorilor din 
judeţele în discuţie şi a reprezentanţilor conferinţelor.

Printre obiectivele seminariilor, putem aminti:
• crearea condiţiilor prielnice pentru cunoaşterea orga

nizaţiilor religioase între ele şi demararea dialogului inter- 
confesional cu scopul reducerii tensiunilor interconfesio- 
nale şi stabilirea unor relaţii de respect reciproc,

• iniţierea dialogului între organizaţiile religioase şi 
instituţiile puterii locale, cu scopul atât de a conştientiza 
părţile cu privire la drepturile şi obligaţiile reciproce, cât 
şi de a îmbunătăţi relaţia dintre culte.

Chiar dacă dezbaterile nu au ţinut cont totdeauna de 
subiectul fiecărei sesiuni, problematica anunţată a fost 
dezbătută şi toţi participanţii au apreciat iniţiativa ca fi
ind foarte necesară, unică de la revoluţie până în prezent, 
reuşită, folositoare, remarcând că „o astfel de iniţiativă 
trebuie să aibă continuitate şi să abordeze „probleme 
punctuale pentru a ajuta la îmbunătăţirea climatului 
social din ţara noastră”.

Asociaţia „Conştiinţă şi Libertate” a anunţat, la 
deschiderea fiecărui seminar, că nu-şi propune să lucreze 
pentru ecumenism sau pentru unirea în vreo formă a bise
ricilor, ci doreşte să lucreze pentru îmbunătăţirea clima
tului socio-religios în vederea consolidării pluralismului 
religios. In acest sens s-au făcut câteva afirmaţii, dintre 
care prezentăm numai câteva, cum ar fi:

-  Există mai multe religii şi confesiuni religioase şi a 
nega această realitate nu înseamnă că se şi reduce diver
sitatea. înţelepciunea socială constă în a accepta diversi
tatea ca pe o realitate şi a căuta să beneficiem de aceasta;

-  Dumnezeu a creat diversitatea, şi unitatea este posibi
lă numai în diversitate. El a dat daruri oamenilor şi biseri
cilor. Din perspectivă laică, numai acceptând deosebirile, 
acceptând că fiecare grup are valori specifice, necesare 
societăţii, putem lucra convergent şi concertat la dezvol
tarea unităţii, păcii şi armoniei sociale;

-  Din punct de vedere teologic, bineştiind că adevărul 
este unul singur şi că trebuie să rămânem fideli adevăru
lui religios, fiecare grup religios se crede dator să promo
veze dreapta credinţă, convins fiind că el şi numai el este 
deţinătorul adevărului. Cu toate acestea, acceptarea diver
sităţii este necesară şi din perspectiva teologică, pentru a

evita să fim aşa de îngâmfaţi, încât să nu mai lăsăm loc lui 
Dumnezeu să ni Se releve, să ni Se descopere;

-  Chiar dacă o biserică este sigură că este adevărată, 
aceasta trebuie să accepte diversitatea şi să dea dreptul la 
manifestare şi credinţelor care ar putea fi greşite şi să con
tribuie la eliminarea spiritului dictatorial şi la dezvoltarea 
unor relaţii bazate pe forţa iubirii, nu pe limitarea 
opţiunilor;

-  Pentru a crea o imagine de ansamblu cu privire la 
aceste acţiuni, vom reprezenta foarte succint seminariile 
organizate în câteva localităţi.

Constanţa: 23-24 septembrie 1999, în colaborare cu 
Prefectura. In prima zi, au participat aproximativ 25 de 
persoane, dintre care mai mult reprezentanţi ai instituţiilor 
puterii locale. Cu ocazia deschiderii lucrărilor, prefectul 
s-a adresat participanţilor şi a luat parte la dezbateri în 
cadrul primei sesiuni. Şapte primari şi reprezentanţi ai 
Prefecturii, ai unor organizaţii neguvernamentale şi ai 
presei şi-au adus aportul la desfăşurarea seminarului, mai 
ales în prima zi. Din partea bisericilor, au participat doar 
reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Bisericii 
Greco-Catolice şi ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

Iaşi: 27-28 septembrie 1999, în colaborare cu Prefectu
ra Iaşi. IPS Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei, nu 
a putut participa din cauza decesului tatălui său, dar a 
fost reprezentat de doi consilieri şi de câţiva preoţi. Din 
partea Bisericii Catolice, a participat şi decanul 
Facultăţii de Teologie.

Toate celelalte biserici din Iaşi, mai puţin Biserica Pen
ticostală, au fost reprezentate. Printre mulţi reprezentanţi ai 
instituţiilor puterii locale menţionăm pe dl Spiridon Creţu, 
subprefectul de Iaşi, şi pe dl Mircea Chelaru, general de bri
gadă Comandantul Corpului 10 de Armată, în prezent Şeful 
Statului Major General. Acesta din urmă spunea: „Nu uni
ficarea ne interesează, ci promovarea moralei creştine”. 
Domnia sa se întreba, de asemenea, „dacă lipsa de comuni
care se datorează ignoranţei sau există alte motive interesate”.

Giurgiu: 26 ianuarie 2000, Sala Prefecturii, în cola
borare cu Prefectura. Aşa cum declara subprefectul de 
Giurgiu, domnul Viorel Mărculescu, „judeţul Giurgiu 
nu s-a înregistrat cu probleme delicate pe plan social”, 
dar „sfinţii apostoli”, cum spunea Protopopul Constantin 
Buga, „ne-au lăsat la îndemână mijloace de a veni în spri
jinul celor lipsiţi şi să oferim agape, colecte, adăposturi 
pentru călători, orfani, văduve şi săraci”. Tot Protoereul de 
Giurgiu spunea: „Libertatea, în sensul deplin, ne-a adus-o 
Isus Hristos”.

Printre cei peste 35 de participanţi, au fost prezenţi pri
mari din diferite localităţi ale judeţului, responsabili de di
recţii şi departamente de la prefectură, primărie, şeful Cru
cii Roşii, inspectorul-şef al Inspectoratului ludeţean de în-
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văţământ, preoţi şi pastori, reprezen
tanţi ai armatei şi ai poliţiei etc.

Participanţii au cerut să se mai 
organizeze astfel de întâlniri chiar în 
anul în curs, pe grupe de interes.

Buzău: 2 februarie 2000
în afară de Episcopia Buzăului, 

care a fost numită de presă „Marele 
absent”, toate instituţiile statului şi 
toate bisericile au fost foarte bine 
reprezentate.

Primarii prezenţi au spus ce aşteap
tă de la biserici şi bisericile au arătat 
cum cred ele că ar trebui să le trateze 
Primăriile. Secretara Consiliului Jude
ţean a remarcat colaborarea pe care o 
are cu bisericile în domeniul asisten
ţei sociale.

Pastorul George Uba a arătat cum 
poate contribui Biserica Adventistă 
la promovarea valorilor în familie, 
în domeniul sănătăţii şi la elimina
rea sărăciei.

Galaţi: 17-18 februarie 2000, în 
colaborare cu Primăria Municipiului 
Galaţi. Deşi în prima zi a seminarului 
a avut loc înmormântarea preşedinte
lui Consiliului Judeţean şi deşi Epis
copul Casian nu numai că nu a fost 
prezent, dar a şi încercat să influen
ţeze unele personalităţi politice să 
nu participe la seminar, la deschide
rea lucrărilor, cocheta sală a fost neîncă- 
pătoare. Re-prezentanţi ai autorităţilor 
locale, ai bisericilor, ai presei şi ai 
organizaţiilor neguvema-mentale au 
fost prezenţi încă de la deschidere.

Primarul Municipiului Galaţi şi-a 
exprimat adeziunea totală la valorile 
libertăţii religioase,.precum şi preocu
parea de a asigura dreptul fiecărui 
cetăţean de a-şi manifesta credinţa. 
Domnia Sa a acordat facilităţi diferite
lor biserici pentru construcţia de biserici.

Dl Mihai Vlasie, Consilier la 
Secretariatul de Stat pentru Culte, subli
nia faptul că „foarte puţine culte menţin
o legătură cu autorităţile locale, şi acest 
lucru este în detrimentul societăţii”.
El mai spunea că „70% dintre români 
se plâng de singurătate (nu de lipsa de 
comunicare, ci de lipsa de comuniune), 
fapt pentru care este nevoie ca preotul 
şi pastorul să intervină în rezolvarea 
problemelor în familii şi în ameliora
rea relaţiilor dintre oameni, relaţii care, 
m prezent, se bazează pe egoism şi pe

ură”.
La încheierea lucrărilor semina

rului, împreună cu domnii Maurice 
Verfaillie, Constantin Cuciuc, 
Mihai Vlasie, Marius Munteanu 
am făcut o vizită de aproximativ 
trei ore şi jumătate la Episcopul 
Casian, ocazie în care ne-a asigurat 
că, pe viitor, va trebui să ţinem legă
tura mai strâns, că doar suntem fraţi, 
şi că, dacă noi suntem în bune rela
ţii cu alţi ierarhi ortodocşi, atunci 
Domnia Sa se va înscrie pe linia or
todoxiei. La această întâlnire, au 
participat toţi consilierii şi Proto
popii Episcopiei Dunării de Jos (ju
deţele Galaţi şi Brăila).

Timişoara: 21-22 februarie 2000, 
în colaborare cu Prefectura Timiş.

Iniţiativa noastră s-a bucurat de 
un interes special la Timişoara, unde 
lucrările seminarului au început cu 
peste 80 de personalităţi din judeţ, 
printre care: IPS Nicolae Comeanu, 
Mitropolitul Ortodox al Banatului, 
Excelenţa Sa Martin Ros, Episcop 
Diecezan, Eminenţa Sa, Dr. Emest 
Neuman, Prim Rabin, PS Episcopul 
Greco-Catolic Alexandru Mesian, 
Pastorul Adrian Bocăneanu, Prefectul 
Dumitru Ganţ, Primarul Municipiului 
Timişoara, Gheorghe Ciuhandru, şi 
multe alte personalităţi.

Dacă Excelenţa Sa Martin Ros arăta 
că „moralul este influenţat de lipsurile 
materiale”, Prefectul Ganţ sublinia 
că cetăţenii „nu întâmplător văd în 
biserică adevăraţii piloni în jurul 
cărora trebuie să se refacă România”. 
Domnia Sa mai spunea că „mulţi 
dintre cetăţenii României au suferit 
pentru că au crezut diferit faţă de cei 
care au avut puterea”, dar a venit 
timpul când „libertatea de conştiinţă 
şi de a crede trebuie să fie reală”.

„Statul este laic şi nici nu poate 
fi altfel, pentru că statul este şi pentru 
credincioşi, şi pentru necredincioşi, 
dar cred că trebuie să existe o coope
rare între instituţiile statului şi cultele 
religioase”, spunea ÎPS Comeanu.

Cu privire la modalitatea de coope
rare, pastorul Ioan Buciuman susţinea 
că aceasta se poate chema parteneriat 
şi că, pentru sărăcie, corupţie, mediu 
poluat şi criminalitate, biserica poate 
oferi ajutor pentru săraci, educaţie,

mobilizare pentru acţiune socială şi pro
gram de însănătoşire.

La toate seminariile amintite, am 
fost însoţit de renumitul sociolog dr. Con
stantin Cuciuc, profesor, cercetător şi con
ducătorul Cabinetului de Sociologie a Re
ligiilor din cadrul Institutului de Sociologie 
al Academiei Române, şi directorul de li
bertate religioasă al Conferinţei Banat, pe 
teritoriul căreia se desfăşura seminarul.
La Galaţi, Iaşi, Constanţa şi Timişoara, a 
fost prezent şi Maurice Verfaillie, direc
tor de libertate religioasă la Diviziunea 
Euro-Africa, şi Consilierii de la Secreta
riatul de Stat pentru Culte: Bob Surdu 
(Giurgiu şi Buzău), Mihai Vlasie (Galaţi) 
şi directorul Ştefan Ioniţă (Constanţa). 
Toţi aceştia au avut o contribuţie im
portantă la reuşita acestor acţiuni.

Desigur că s-au desfăşurat mult mai 
multe astfel de seminarii în această peri
oadă. în acest articol, m-am referit doar 
la cele mai importante.

În concluzie, se poate constata, în urma 
acestor acţiuni, că mulţi lideri politici şi 
religioşi, precum şi alte personalităţi parti
cipante înţeleg mai bine problematica 
libertăţii religioase şi fac declaraţii în 
favoarea pluralismului religios.

În plus, cei mai mulţi participanţi apre
ciază ocazia de a se cunoaşte, de a dialoga 
cu privire la problemele cu care se con
fruntă şi de a stabili relaţii ce contribuie 
la crearea unui climat de bună înţelegere.

în mai multe locuri, am fost întrebat 
dacă nu cumva momentul este nepri
elnic, deoarece în curând vor avea loc 
alegerile, iar relaţiile pe care le-am stabilit 
nu vor mai fi de folos şi, în felul acesta, 
dacă nu cumva investiţia este nejustificată. 
Am răspuns de fiecare dată că, dacă actu
alii lideri se vor schimba, ei vor rămâne 
persoane imporante, vor avea şi în viitor 
un rol în societate şi investiţia nu este za
darnică. în plus, venind alţi conducători, 
va fi pentru noi o ocazie să stabilim rela
ţii şi colaborări şi cu aceştia şi astfel numă
rul celor cu care vom putea colabora la 
realizarea unui climat favorabil la pro
movarea libertăţii religioase va creşte.

De asemenea, este de reţinut faptul 
că participarea Bisericii Adventiste la 
aceste manifestări este foarte bine apre
ciată şi imaginea acesteia se îmbunătă
ţeşte simţitor.

Viorel Dima este directorul Departamentului 
Libertatea Religioasă al Uniunii.
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PREOCUPĂRILE SECRETARIATULUI DE STAT 
PENTRU CULTE PRIVIND LIBERTATEA 

RELIGIOASĂ ÎN ROMÂNIA*

Nicolae /. Brânzea

U
nul dintre obiectivele fundamentale urmărite în 
relaţia dintre Secretariatul de Stat pentru 
Culte, ca reprezentant al statului în domeniu, şi 

diferitele forme instituţionale de organizare pe care le 
cunoaşte viaţa religioasă (cultele, asociaţiile religioase 
etc.) este respectarea libertăţii de credinţă. Acest 
principiu este expres formulat în Constituţia României 
din 1991 (art. 29, alin. 1 şi 2). Totodată, prevederile 
aceluiaşi articol din Constituţie (alin. 3 şi 5) garantează 
libertatea de organizare a cultelor religioase, precum şi 
autonomia lor faţă de stat.

Asigurarea respectării acestor prevederi a constituit 
preocuparea Secretariatului de Stat pentru Culte în 
perioada ultimilor zece ani, în condiţiile în care legea 
care reglementează domeniul religios datează din anul 
1948, iar societatea românească a cunoscut, în perioada 
regimului comunist, experienţe clare de limitare şi 
încălcare a libertăţii de conştiinţă şi de credinţă. Cu atât 
mai mult, instituţia noastră este interesată de promova
rea unui spirit ecumenic în societatea românească, în 
care să existe un dialog real între diferitele culte şi 
asociaţii religioase, precum şi relaţii de cooperare între 
cultele şi asociaţiile religioase, pe de o parte, şi 
administraţia locală şi societatea civilă, pe de altă parte. 
Ca un corolar al acestui deziderat, ne străduim, alături 
de alte instituţii abilitate ale administraţiei publice, ca 
libertatea de credinţă să respecte dreptul minorităţilor 
etnice la identitate culturală şi spirituală proprie.

In conducerea activităţii Secretariatului de Stat 
pentru Culte şi în promovarea relaţiilor Statului cu 
cultele şi asociaţiile religioase, se ţine cont şi de faptul 
că România este semnatară a unor tratate şi convenţii 
internaţionale menite să asigure un standard general 
de respectare a drepturilor omului şi a libertăţii de 
conştiinţă: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 
Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, 
sociale şi culturale; Pactul Internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice; Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; 
Convenţia-Cadru pentru protecţia minorităţilor 
naţionale; Declaraţia cu privire la eliminarea tuturor 
formelor de intoleranţă şi discriminare pe motive de 
religie şi credinţă. De modalitatea în care instituţia

noastră, împreună cu cultele şi asociaţiile religioase şi 
alţi factori politici implicaţi, va reuşi să creeze un 
climat în care prevederile legislaţiei naţionale şi ale 
documentelor internaţionale la care România este 
parte semnatară să fie respectate, în care viaţa religi
oasă să fie dominată de libertatea de manifestare, dar 
şi de respect între diferiţii factori sociali, va depinde 
îndeplinirea cerinţelor legate de acquis-ul comunitar în 
domeniul drepturilor omului, al drepturilor civile şi 
politice.

Dar, pentru că multe dintre aceste consideraţii sunt 
cunoscute, pe de o parte, sau par nişte abstracţiuni, pe 
de alta, poate ar fi necesar de ştiut că în activitatea 
curentă a Secretariatului pentru Culte pot fi semnalaţi 
nişte „indicatori” care vorbesc în felul lor, cu elocven
ţa datelor statistice, despre nivelul libertăţii de credinţă 
şi de manifestare a cultelor şi asociaţiilor religioase în 
România şi despre asistenţa acordată lor de către 
Secretariatul de Stat pentru Culte (S.S.C.). Iată doar 
trei asemenea elemente:

• libertatea activităţilor de misionarism religios pe 
teritoriul României: în perioada 1990-1999 s-au 
înregistrat la S.S.C. peste 10.000 de solicitări de 
eliberare a unei vize de şedere pe termen de 1 an/6 
luni în acest scop din partea unor culte/asociaţii 
religioase;

• libertatea de asociere pe motive religioase: în 
perioada 1990-1999, cca 700 de asociaţii cu obiective 
în domeniul religios au solicitat S.S.C. avize pentru 
organizare şi funcţionare, necesare organelor 
judecătoreşti în vederea obţinerii personalităţii 
juridice;

• împreună cu conducerea Ministerului Lucrărilor 
Publice şi al Amenajării Teritoriului S.S.C. a eliberat 
cca 2093 de avize de construire de lăcaşuri de cult în 
perioada 1990-1999, dintre care 54,7 % reprezintă 
răspunsul la solicitările Bisericilor Ortodoxă, Romano- 
Catolică, Greco-Catolică, Reformată şi Evanghelică, 
diferenţa corespunzând nevoilor celorlalte zece culte 
recunoscute, precum şi ale unor asociaţii religioase.

Excelenţa Sa, Dl Nicolae /. Brânzea 
este Secretar de Stat pentru Culte.

* Acest material a fost conceput pentru masa rotundă din 
numărul pe luna ianuarie al Curierului Adventist, pag. 14-15, dar a 
sosit după închiderea ediţiei.



Ion Buciumaţi 
/V

In urma unei ample consultări cu slujbaşii din bisericile 
locale ale Conferinţei Banat, interesul pentru Sabat 
primează între căutări. încercând să răspundă acestei 

nevoi, Asociaţia Pastorală a organizat întruniri 
districtuale, unde pastorii au dezvoltat teme legate de 
acest subiect. A fost însă cerută insistent o întâlnire la 
nivelul conferinţei, o adevărată conferinţă pentru Sabat.

în perioada 3-5 martie, a fost organizată această 
întrunire la biserica Salem din Arad. Aproape toate 
bisericile locale au reuşit să-şi trimită delegaţii, iar un 
număr însemnat de oaspeţi au umplut până la refuz 
locaşul de cult.

Fratele Aron Moldovan a dezvoltat, vineri seară, ideea 
continuităţii peste timp a practicii închinării săptămânale 
în ziua de sâmbătă. Participanţii au avut încă o dată con
firmarea că adevărul despre Sabat este profund biblic şi că 
păzirea acestuia reprezintă un act de ascultare faţă de 
voinţa divină. Păstrarea Sabatului este înţeleasă ca fiind 
semnul aprobării şi alegerii divine privind Rămăşiţa.

Predica de sâmbătă dimineaţa a fost ţinută de fratele 
Adalbert Orban, care a dezvoltat conceptul de „timp al lui 
Dumnezeu”, de o calitate nouă, continuând seria creaţiei 
divine. Bogăţia de sensuri ale acestui concept şi frumuse
ţea plină de sensibilităţi a expunerii au constituit o revăr
sare de binecuvântări cereşti pentru toţi participanţii. în 
centrul temei a fost aşezată jertfa supremă, cu semnificaţia 
odihnei ispăşitoare. Corul ad-hoc al corpului pastoral a 
marcat ideea, intonând textul din Isaia 53, aşa cum va fi 
în noua carte de imnuri.

După-amiaza a fost împărţită în trei perioade. în prima 
parte, fratele Orban a dezvoltat teologia Sabatului, urmă
rind evoluţia teologică a transferului poruncii divine spre 
poruncă omenească, precum şi semnificaţia acestei doctri
ne în contextul escatologiei. în concluzie, Sabatul rămâne
o provocare serioasă pentru închinătorii viului Dumnezeu, 
în aceste zile de pe urmă. „Nu vă gândiţi la ce vine, ci 
bucuraţi-vă de Cel ce vine... Sabatul va fi memorialul 
celui de al doilea exod.”

Serviciul divin public a fost condus de fratele Lucian 
Cristescu, care a înălţat Sabatul ca pe un steag de luptă în 
confruntarea finală dintre bine şi rău. „Dreapta idolatrie” 
este un termen care exprimă tendinţa spre exclusivismul 
legalist, atât cel ultraritualistic, cât şi cel liberal. în acest 
context, este necesară o reconsiderare a standardelor, care 
nu trebuie privite ca simple forme, ci ca formă a conţinu
tului. Conţinutul fiind relaţia dinamică de închinare şi 
slujire faţă de Dumnezeul iubirii.

A urmat o seară de întrebări şi răspunsuri, unde, ca de 
obicei, numărul întrebărilor a depăşit cu mult timpul 
rezervat pentru răspunsuri. Unele întrebări au fost legate 
strict de tema întâlnirii, altele s-au referit la dileme şi 
neclarităţi generale.

Duminică dimineaţa a fost rezervată în exclusivitate 
discuţiilor asupra aspectelor practice în păzirea Sabatului. 
Fratele Cristescu a prezentat un material format din cele mai 
bune declaraţii ale Spiritului Profetic în domeniu, pe margi
nea căruia au fost făcute precizări şi au fost luate poziţii.

Serviciile divine au nevoie de înnoire pentru a deveni 
ocazii de înviorare şi de bucurie. Ideea unor întâlniri de 
Sabat în natură merită să fie abordată cu toată seriozitatea, 
în Spiritul Profetic, ideea este foarte prezentă. Şcoala de 
Sabat are nevoie de pregătire din timpul săptămânii 
pentru a fi o reuşită în Sabat. Somnul în timpul zilei de 
Sabat nu trebuie să depăşească măsura normală. Copiii şi 
tineretul au nevoie de programe adecvate şi de o asistare 
corespunzătoare a nevoilor. Conversaţiile obişnuite, 
nevinovate pentru alte zile şi ocazii, nu sunt potrivite 
pentru Sabat. Oamenii de afaceri au nevoie să-şi 
amintească implicaţiile pe care le presupun asocierile lor 
cu parteneri care nu fac din Sabat o problemă de 
conştiinţă. Lucrătorii lor nu trebuie să fie implicaţi în

activităţi productive în ziua Sabatului. Călătoriile în 
Sabat pot fi necesare uneori, dar, pe cât posibil, trebuie 
să fie evitate. Medicii au nevoie de Sabat la fel ca şi 
ceilalţi, chiar dacă lucrarea lor este deosebită.
Simplitatea şi modestia creştină în ceea ce priveşte ţinuta 
trebuie bine armonizate cu spiritul Sabatului. 
Suplimentarea îmbrăcămintei cu podoabe afectează nu 
numai spiritul Sabatului, ci şi spiritul creştin. Binefacerea 
şi ajutorarea celor în nevoie este o activitate nu doar 
permisă, ci chiar cerută. în natură există o mulţime de 
lecţii despre Creator, pe care copiii şi părinţii au ocazia 
să le aprecieze în special în ziua Sabatului. Hrana poate 
fi simplă şi sănătoasă, dar şi specială în acelaşi timp. 
Şcoala, ca oricare activitate obişnuită pentru cele şase 
zile, încetează în timpul Sabatului, iar şcoala de Sabat 
trebuie chiar mai bine pregătită decât lecţiile de şcoală. 
Hotarele de început şi sfârşit ale timpului sfânt cer 
veghere atentă şi reconsideraţie.

La încheierea întâlnirii, a fost votată în unanimitate 
următoarea:

DECLARAŢIE SOLEMNĂ A DELEGAŢILOR 
LA CONFERINŢA PENTRU SABAT 

3-5 martie 2000 ARAD

Adunaţi din cele cinci judeţe ale Conferinţei Banat, 
noi, cei peste 250 de delegaţi, din cele peste o sută de 
biserici locale, am avut ocazia să apreciem binecuvântările 
speciale trimise nouă de Dumnezeu în acest Sabat şi 
aşezate încă de la facerea lumii asupra acestei zile.

Am apreciat puterea şi frumuseţea cuvântului predi
cat, bogăţia spirituală a cântărilor duhovniceşti şi bucu
ria învăţării Bibliei în grupe mici, alături de prieteni şi 
vizitatori. Am simţit solidaritatea rugăciunilor publice şi 
unitatea închinării împreună.

Am constatat că Sabatul este odihna rânduită de Dumnezeu 
pentru vindecarea de neliniştea omenească şi că acest dar 
al cerului este insuficient apreciat, înţeles şi fructificat.

înţelegem că o reconsiderare serioasă şi o reformă 
adevărată sunt necesare atât pentru întreaga noastră viaţă 
spirituală, cât şi în domeniul sfinţirii Sabatului. Această 
înnoire trebuie făcută în lumina Bibliei, a Spiritului Pro
fetic şi cu multă iubire frăţească şi colaborare construc
tivă, cu serioasă rugăciune şi consacrare.

Noi hotărâm:
1. Să ne reconsacrăm personal, cu familiile şi copiii şi 

cu părinţii noştri.
2. Să ne facem un program de studiu şi devoţiune 

zilnică în aşa fel, încât Sabatul să fie o încununare a 
întregii închinări.

3. Să ne înţelegem mai bine rolul în biserică şi să ne 
împlinim mai bine chemarea divină adresată fiecăruia.

4. Să ne dezvoltăm capacitatea de slujire, pregătin- 
du-ne după cea mai bună cunoştinţă din Cuvânt.

5. Să ne regândim obiceiurile de Sabat şi cele zilnice, 
privind închinarea şi ascultarea noastră.

6. Să facem ajustările necesare privind 
comportamentul şi ţinuta.

7. Să contribuim la transformarea Sabatului într-o 
ocazie săptămânală de reală binecuvântare.

8. Să avem iniţiative personale în a forma şi menţine 
grupele mici.

9. Să păstrăm vie ideea că Sabatul este al Domnului, 
care ne sfinţeşte, şi că noi suntem ai Lui.

Această declaraţie urmează să fie comunicată tuturor 
bisericilor locale, în vederea adoptării la acest nivel a 
unui program de înnoire spirituală privind păzirea 
Sabatului.

Ion Buciumau este preşedintele Conferinţei Banat 
şi directorul Departamentului Tineret al Uniunii.
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SCOAR: 31 martie - 2 aprilie
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I
n ultimii trei ani, oamenii de afa
ceri adventişti din România au fost 
preocupaţi de felul cum ar putea, 

împreună, să sprijine biserica şi, prin 
biserică, societatea românească. In ur
ma acestor frământări, s-a născut Soci
etatea Creştină a Oamenilor de Afa
ceri din România, SCOAR. Ca fiecare 
început, şi acesta a fost caracterizat de 
unele nereuşite şi privit cu unele suspi
ciuni. Aceste realităţi au fost însă de
păşite . Unul dintre momentele care 
confirmă această realitate este întâl
nirea din luna februarie, ce a avut loc 
între doi reprezentanţi ai SCOAR şi 
Comitetul Uniunii. In urma acestei 
întâlniri, SCOAR şi-a pus la dispozi
ţie, faţă de biserică, următoarele servi
cii: primirea unor tineri pentru satis
facerea stagiului militar ca necomba
tanţi, primirea în practică a unor ab
solvenţi de management de la Institu
tul din Cemica şi oferte pentru califi
care în diferite meserii a unor tineri 
ce-şi doresc acest lucru. De asemenea, 
SCOAR va sprijini financiar unele 
proiecte ale bisericii, lucru care, de 
altfel, s-a mai petrecut. Conducerea 
bisericii noastre a privit pozitiv aceas
tă iniţiativă şi la rândul ei a promis 
asistenţă religioasă pentru diferite mo
mente, diferite întâlniri ale SCOAR. 
Astfel, prin această înţelegere s-a evi
denţiat nu doar o colaborare frumoa
să, ci şi faptul că atât SCOAR, cât şi 
cu biserica slujesc aceeaşi cauză.

Următoarea Adunare Generală se 
va desfăşura la Sinaia, în perioada 31 
martie - 2 aprilie, şi va fi onorată de 
prezenţa fratelui Denzil McNeilus, pre
şedintele organizaţiei ASI (Adventist 
Laymen’s Services and Industries), care 
grupează toate organizaţiile de acest fel 
din Diviziunea America de Nord. De 
asemenea, va participa fratele Dwight 
Hildebrandt, secretarul executiv al ASI.

Cei interesaţi sunt invitaţi să-şi 
anunţe participarea la num erele de 
telefon: 065 123548, 065 219123, 
(tel./fax) 065 165649 (e-mail: 
scoar@ orizon t.ne t).

Remus Benta, preşedinte SCOAR

N
e mai despart numai câteva 
săptămâni de Adunarea Ge
nerală a Uniunii. Potrivit 

hotărârii publicate în revista Curie
rul Adventist din luna decembrie 1999, 
delegaţii sunt convocaţi pentru ziua 
de miercuri, 26 aprilie a.c. Recent, a 
intervenit o modificare privind ora 
de începere, care va fi 14 (şi nu 15). 
Locul de desfăşurare va fi sala mare a 
Institutului Teologic de la Cernica.

Acest eveniment ne adună într-un 
an cu semnificaţii remarcabile în 
viaţa bisericii adventiste din ţara 
noastră: se împlinesc 130 de ani de 
la prima proclamare a soliei adven
tiste în ţara noastră, prin Mihail Cze- 
chowsky. De asemenea, sărbătorim 
80 de ani de la înfiinţarea Uniunii 
Române, în 1920, cu sediul la Bucu
reşti. Şi, cel mai recent, se împlinesc 
zece ani de la schimbările majore 
din ţara noastră, care au deschis posi
bilităţi extraordinare pentru îm plini
rea misiunii noastre.

Enumerarea acestor aniversări 
ale anului 2000 generează recunoş
tinţă, reflecţie matură şi responsa
bilitate.

Pregătiri pentru sesiune
Cu mai multe luni în urmă, co

mitetele conferinţelor şi-au desem
nat deja delegaţii la Adunarea Gene
rală, potrivit următoarei reguli de re
prezentare: un delegat pentru fiecare 
conferinţă şi un delegat pentru fieca
re 350 de membri. A rezultat un nu
măr de 222 de delegaţi aleşi din partea 
conferinţelor, între care un număr egal 
de membri laici şi pastori. La aceştia, 
se adaugă cei 25 de membri ai Comi
tetului Executiv al Uniunii şi 2 re
prezentanţi ai Diviziunii Euro-Africa. 
Diviziunea va fi reprezentată de fra
ţii Ulrich Frikart şi Erich Amelung, 
care sunt delegaţi de drept.

La propunerea preşedintelui uni
unii, Adunarea Generală poate numi 
ca delegaţi excepţionali pastori şi 
personal ai instituţiilor uniunii. De 
asemenea, vor participa ca invitaţi 
toţi angajaţii în funcţii pastorale la 

________________^ ________________

conferinţe şi instituţii care nu sunt 
delegaţi, unii dintre pastorii pensio
nari şi reprezentanţi ai unor asociaţii 
din cadrul bisericii.

Agenda sesiunii
Şedinţa festivă de deschidere va 

sublinia semnificaţia acestor momen
te aniversare şi va oferi invitaţilor spe
ciali din partea altor organizaţii biseri
ceşti şi civile ocazia să se adreseze adu
nării. în aceeaşi după-amiază se va abor
da agenda adunării, care va cuprinde 
prezentarea şi dezbaterea rapoartelor 
administratorilor uniunii şi ale directo
rilor departamentali şi de instituţii, adop
tarea direcţiilor majore de activitate 
pentru următorii cinci ani, acreditarea 
personalului uniunii şi alegerea nou
lui Comitet Executiv al Uniunii.

în dimineaţa zilei de joi, 27 apri
lie, dr. Miroslav Kis, profesor de etică 
la Universitatea Andrews, va prezenta 
un seminar privind aspecte etice ale 
conducerii în biserică.

Se apreciază că, în prima parte a 
zilei de vineri, va fi posibil să se în
cheie Adunarea Generală.

Programul de Sabat
în Sabat dimineaţă, în aceeaşi sală 

a Institutului de la Cemica, se va des
făşura un program special de consa
crare, iar după-amiază va fi o ocazie 
a recunoştinţei şi reînnoirii angaja
mentului de slujire faţă de Dumnezeu, 
biserică şi societate.

Apel la rugăciune
Toţi delegaţii sunt încurajaţi să 

trateze în modul cel mai serios răs
punderea care le-a fost încredinţată, 
iar întreaga biserică este invitată să 
implore prezenţa şi călăuzirea lui 
Dumnezeu în acest moment impor
tant din viaţa bisericii.

„Pace, fraţilor, şi dragoste împre
ună cu credinţa, din partea lui Dum
nezeu Tatăl şi din partea Domnului 
Isus Hristos!” (Efes. 6,23)

Preşedinte, 
Adrian Bocăneanu

mailto:scoar@orizont.net


Acum, după ce aţi răsfoit revista, care sunt articolele care vă îmbie să le citiţi de îndată? Cele 
două articole privitoare la mania câştigurilor uşoare, prin jocuri de noroc, prezintă o încercare de

răspuns faţă
de tentaţiile provocatoare ale jocurilor de tot felul, de la străvechile jocuri de cărţi la cele care se 

desfăşoară acum sub reflectoarele televiziunilor. Tot mai multe voci îngrijorate îşi arată 
preocuparea în ziare, la radio şi la TV. Cum privesc creştinii acest subiect?

Publicăm în acest număr şi ultima dintre cele patru declaraţii ale Consiliului Anual al 
Conferinţei Generale din 1999. Aceasta abordează o temă care aproape că nici nu este 

menţionată vreodată între noi, şi anume relaţiile intime între persoane de acelaşi sex. Pentru a 
uşura recepţionarea documentului, un grup de medici şi pastori îl dezbat. Pentru cei mai mulţi 

dintre noi, dezbaterea nu este decât un prilej indirect de a verifica răspunsul Evangheliei la situaţii 
extreme, dar pentru alţii s-ar putea ca subiectul să facă parte din realitatea cu care se confruntă 

în familie, în şcoală, în armată şi poate chiar în biserică.
Reluăm seria de mare atracţie, numită „Interviuri pe româneşte", discuţii cu persoane de 

origine română, care aduc o contribuţie semnificativă la viaţa adventistă din ţările în care locuiesc, 
în numărul următor, dr. Bert B. Beach, care poartă de câteva decenii stindardul libertăţii 
religioase, răspunde la întrebarea: Ce înseamnă libertatea religioasă în interiorul bisericii

adventiste?




