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entru cel credincios, Hristos este învierea şi viaţa. în Mân
tuitorul nostru s-a recâştigat viaţa care se pierduse prin pă
cat, deoarece El are viaţă în Sine pentru a-1 învia pe acela 

pe care El voieşte. El este învestit cu dreptul de a da nemurire. Via
ţa pe care a depus-o în firea omenească o ia din nou şi o dă omeni
rii. „Eu am venit” , zicea El, „ca ei să aibă viaţă, şi s-o aibă din 
belşug”. „Oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i 
va fi sete; ba încă apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el 
într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.” „Cine mănâncă 
trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia 
în ziua de apoi” (Ioan 10,10; 4,14; 6,54).

Pentru credincioşi, moartea este ceva de mică însemnătate. 
Hristos vorbeşte despre ea ca şi cum ar fi o clipă...

Aceeaşi putere care a înviat pe Hristos din mormânt va învia şi 
biserica Lui şi o va proslăvi împreună cu El, punând-o mai presus 
de toate domniile, de toate puterile, de orice nume care se numeşte, 
nu numai în lumea aceasta, dar şi în cea viitoare.

Ellen White, Hristos, Lumina lumii, ed. 1997, pag. 663
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C Ă TR E C IT IT O R I:
Pagina pentru scrisori este un spaţiu 

de dialog în care să puteţi comunica 

sugestii, reacţii la articolele publicate, 
preferinţe pentru anumite subiecte 
sau abordarea unor probleme pe care 

le socotiţi importante. Ne cerem scuze 

dacă, din motive de spaţiu, vom 
reformula unele scrisori mai lungi.

De asemenea, primim cu plăcere 

manuscrise nesolicitate. Sunt bine 

venite informaţii şi iniţiative din 
viata comunităţilor. Apreciem 

articole care tratează aspecte legate 
de experienţa personală şi puncte 
de vedere asupra problemelor 

majore care ne confruntă.
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Ce face ca o biserică să fie creştină?
Adrian Bocăneanu

A
bia începusem să citesc o carte, când o întrebare 
m-a izbit pe neaşteptate: „Dacă un grup de ate
işti s-ar preface că sunt o biserică creştină, cu 

obişnuitele slujbe religioase, cu expresiile tipice, cu ru
găciunile şi programele specifice, în ce fel s-ar deosebi 
de ceea ce se întâmplă în mod obişnuit în biserica ta?”

La început, am rămas paralizat. Parcă ecranul s-a 
făcut alb. Apoi probabil că m-am speriat de atâta linişte 
şi au început să mi se înghesuie în minte, cu febrilitate, 
tot felul de răspunsuri. Dar acestea erau urmate imediat 
de contraîntrebări, tot mai neliniştitoare:

• A, ştiu! Nu ar fi dispuşi să facă nici un sacrificiu 
pentru biserică! Şi totuşi mulţi oameni îşi dedică viaţa 
şi mijloacele unor cauze, nobile sau detestabile, fără să 
facă din acestea o religie.

• Cred că s-ar simţi imediat la rugăciune. Ar fi foar
te stângaci şi lipsiţi de căldură, de ardoare. Dar oameni
lor li se întâmplă destul de des ca să se emoţioneze de 
propriile lor cuvinte: idei creative, forţă poetică, ritm şi 
culoare, apel la valori morale şi sociale de necontestat, 
referiri la istorie şi viziuni ale viitorului. Materia din 
care este făcut creştinismul este atât de „fierbinte” , încât 
incendiază şi spiritul celui ce nu crede.

• Dacă ai urmări puţin discuţiile sau cuvântările lor, 
ai descoperi imediat că lipsesc noţiuni ca Dumnezeu, 
mântuire, har. Dar dacă aceşti creştini atei ar folosi 
totuşi aceste cuvinte, prin care s-ar referi metaforic la 
forţa sau raţiunea supremă, la eliberarea de forţe oarbe 
din interior sau din exterior sau la şansa nesperată a 
unui nou început? Cuvintele nu înseamnă mare lucru 
până nu ştim cadrul de referinţă în care sunt folosite.

• A, cred că s-ar certa mereu, şi până la urmă „bise
rica” s-ar destrăma. Dar dacă ar fi bine crescuţi şi atenţi 
să nu se rănească? Poate că ar fi chiar mai plăcut decât 
într-o biserică de credincioşi!

• Nu ar avea nici un sens al misiunii! Dar oare creş
tinii adevăraţi sunt singurii care urmăresc ceva mai mult 
decât nevoile şi dorinţele egoiste?

• Imediat s-ar putea detecta erorile doctrinale! Ade
vărul nu poate fi descoperit de cei care nu cred! Aşa 
este, dar istoria ne arată că doctrina celor mai sinceri şi 
consacraţi creştini a fost adesea umbrită -  ca să nu spu
nem chiar întunecată -  de grave erori.

Alte şi alte răspunsuri mi-au venit în minte, dar par
că fiecare aducea după sine o contraîntrebare. Să fie 
oare totul atât de relativ, atât de nesigur?

Din fericire, Dumnezeu nu este atât de şovăitor: 
„Totuşi, tem elia tare a lui D um nezeu stă nezguduită” 
(2 Tim. 2,19). Oricâte întrebări I-am  pune, oricâtă 
virtuozitate dialectică am arăta, Dumnezeu îi distinge cu 
precizie pe creştinii autentici de activiştii cei mai zeloşi.

„Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui"
Dacă aşezăm accentul pe primul cuvânt, vom recu

noaşte că noi singuri nu vom putea niciodată să facem 
pe deplin şi sigur deosebirea. Noi vedem  exteriorul, 
care adesea este derutant, şi deducem  interiorul, care 
este mai complex decât putem  noi să stăpânim. Numai 
El cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui. Dacă accentuăm cu
vântul „cunoaşte”, întărim  convingerea în acurateţea 
judecăţii Lui în contrast cu părerile şi prejudecăţile 
noastre. Cunoaşterea de către Dum nezeu a răspunsului 
omului la iniţiativa Sa salvatoare L-a pus în mişcare. 
Cu o hotărâre nestrăm utată şi cu o energie gigantică, 
„pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi 
hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului 
Său... Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte i-a 
şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chem at, i-a şi soco
tit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit nepri
hăniţi i-a şi proslăvit” (Rom. 8,29.30). Şi pe drept 
aşezăm accentul pe ultima parte: „Domnul cunoaşte pe 
cei ce sunt ai Lui” .

Când căutăm biserica, adevărul doctrinei şi închina
rea corectă sunt factorii vitali. Când vrem să ne asigu
răm că suntem creştini autentici, doar Dumnezeu ne 
poate spune, pentru că El „cunoaşte pe cei ce sunt ai 
Lui” . Cât despre ceilalţi, câteodată vedem mai mult de
cât este şi ne luăm după aparenţe sau, dimpotrivă, nu 
putem să le recunoaştem  cetăţenia cerească pentru că 
nu răspund aşteptărilor şi pretenţiilor noastre. Dar ce se 
întâmplă într-o biserică de creştini care „sunt ai Lui”?

„Oricine rosteşte Numele Domnului să se 
depărteze de fărădelege"

Cuvintele acestea descriu o mişcare cu o direcţie 
clară. Cine se apropie de Domnul se depărtează de 
fărădelege. Cine se apropie de fărădelege, se depărtează 
de Domnul. în discuţie este pocăinţa şi căutarea vie 
după asemănarea cu Domnul.

Pocăinţa nu se termină o dată cu venirea la Domnul. 
Pocăinţa nu este necesară doar când descoperim că am 
ţinut altă zi decât a spus Domnul. Ne umilim înaintea 
sfinţeniei lui Dumnezeu nu doar când am căzut în no
roi. Chiar unei biserici care spune cu sinceritate şi cu 
adevăr: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă 
de nimic”, Domnul îi spune: „Pocăieşte-te!” (Apoc.
3,17.19). Ateismul, orice culoare religioasă ar îmbrăca, 
nu poate conduce la pocăinţă. Recunoaşterea lui Dum 
nezeu duce întotdeauna la pocăinţă. Pentru natura uma
nă, pocăinţa nu este nici dorită, nici posibilă. Acolo 
unde ea are loc, putem să ne scoatem încălţămintea din 
picioare, pentru că Domnul este în locul acela.
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Declaraţia Conferinţei Generale 

privind Controlul Naşterilor
Dumnezeu să vă binecuvânteze pen

tru hrana spirituală pe care o primim, pe 
care o scrieţi împreună cu colectivul de 
redacţie. Vă aducem mulţumirile noastre 
pline de recunoştinţă pentru că primim 
cu regularitate revistele Curierul Adventist 

şi Semnele Timpului. Primind Curierul 
din februarie 2000, atenţia mi s-a oprit 
asupra Declaraţiei Conferinţei Generale 
privind Controlul Naşterilor. In ea se 
spune: „Pentru cei care au decis să aibă 
copii, alegerea aceasta nu poate fi nelimi
tată. In această alegere a lor, viitorii pă
rinţi trebuie să ţină seamă de câţiva fac
tori... inclusiv de capacitatea lor reală 
de a asigura cele necesare copiilor (1 Tim. 
5,8: ’Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, 
şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat 
de credinţă şi este mai rău decât un necre- 
dicios’)”. Este foarte adevărat că un cre
dincios trebuie să aibă grijă de familia şi 
de copiii lui, dar declaraţia vorbeşte despre 
limitarea numărului de copii în raport 
cu posibilităţile fiecăruia. Şi dacă aceasta 
va fi rezoluţia, precis că fiecare va prefe
ra să nu aibă copii. Motive se vor găsi...

Vă rog, studiaţi mai amănunţit Biblia, 
şi veţi constata că Dumnezeu nu a limitat 
viaţa copiilor. Dumnezeu spune: „Lăsaţi 
copiii să vină pe lume şi nu-i limitaţi”. 
Când l-a creat pe om, Dumnezeu a înscris 
şi a programat în sângele lui totul, inclusiv 
câţi copii trebuie să naştem şi noi. A în
trerupe viaţa fie înainte, fie în timp ce se 
formează, fie după apariţia sa, fie mai târ
ziu constituie o crimă. Este acelaşi păcat 
a planifica numărul de copii pe care să-i 
ai, a opri sarcina sau a lua viaţa după ce 
este pe lume. Noi trebuie să avem credinţă, 
căci Dumnezeu poartă de grijă şi de păsă
rile cerului, cu atât mai mult de copiii Săi.

Aş dori să rămânem la ce stă scris: 
„Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pă
mântul” (Gen. 1,28). Fără alte mode şi 
clauze, care nu corespund voinţei lui 
Dumnezeu.

încolo vă dorim îndeplinirea tuturor 
dorinţelor de bine. Frăţietatea din 
Berlin vă transmite un salut de pace.

P. Hildebrandt, Berlin 

________________ ^ __________________

Consider că este foarte important 
să reţinem din apelul dv. avertismentul 
să nu bazăm hotărârile privind tnărimea 
familiei pe motive egoiste sau pe lipsă de 
credinţă. Sunt însă factori legitimi care 
să conducă la decizii responsabile, cum 
ar f i  sănătatea părinţilor, mai ales a 
mamei, condiţiile de viaţă şi de edu
caţie etc. Dumnezeu ne invită să-I fim  
parteneri în procesul procreării (şi 
nu doar nişte executanţi lipsiţi de ra

ţiune şi de răspundere). -  Redactorul

„Poate biserica să fie o familie 

bolnavă?"
Sunt un tânăr de 28 de ani şi am 

fost adventist o perioadă de doi ani. 
Totuşi conştiinţa proprie m-a îndemnat 
să revin în comunitatea pe care am pără
sit-o, căutând permanent să descifrez 
cuvintele Domnului Isus Hristos: „Eu 
sunt calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14,6).

Ceea ce m-a determinat să scriu a 
fost articolul „Poate biserica să fie o 
familie bolnavă?”, de Carol Cannon 
(Curierul Adventist, ianuarie 2000).

Biserica este formată din membri, iar 
aceştia sunt purtătorii, atât în vorbire, 
cât şi în fapte, ai „cunoaşterii lui Hristos 
Isus” (Fii. 3,8). O viaţă în deplină sigu
ranţă şi plină de farmec nu poate fi reali
zată decât prin alegere, iar alegerea deter
mină conduita. Alegerea nu poate fi decât 
Hristos, iar conduita este una singură, 
cea plină de dragoste, credinţă şi speran
ţă pentru Dumnezeu şi pentru semeni.

Consider esenţială însă conştientiza
rea rostului nostru pe această lume în lumi
na Bibliei şi a Spiritului profetic, pentru 
a putea ieşi din cercul vicios în care am 
alunecat, înşelându-ne singuri cu privire 
la viaţa noastră spirituală, textul scripturis- 
tic fiind edificator: „Pentru că zici: ’Sunt 
bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă 
de nimic’, şi nu ştii că eşti ticălos, neno
rocit, sărac, orb şi gol” (Apoc. 3,17).

Desigur, există speranţă pentru aceas
tă „situaţie de criză”. Ne trebuie, în primul 
rând, curaj să recunoaştem starea noastră 
laodiceană şi apoi toate celelalte cali
tăţi pe care le cere Dumnezeu de la noi.

Alberto Aichel, Brăila

CURIERUL ADVENTIST
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Ierarhie fără ierarhi
Beniamin N. Roşea

R
usia, România şi nu mai puţin America trec 
prin febra electorală anul acesta. Bani, strategii, 
ştiinţa experţilor, puterea de seducţie, viclenii şi 

alianţe, totul este pus în mişcare pentru a câştiga.
Recunoaştem că este o oarecare emoţie şi printre 

adventiştii din România, pentru că nu doar la Toronto 
vor fi alegeri în 2000, ci şi aici, acasă. Şi acestea sunt 
mai aproape de noi nu doar ca timp, ci şi ca efect.

Sistemul reprezentativ
Esenţa acestui sistem constă din punerea în aplicare 

a preoţiei tuturor credincioşilor. Toţi avem o legătură 
nemijlocită cu Dumnezeu, şi El ne poate răspunde fie
căruia. Toţi deci îl putem reprezenta. Dar nu toţi putem 
fi corpul conducător al bisericii. Biserica apostolică ofe
ră modelul unei conduceri printr-un corp de conducători.

Cum se face că, printr-un mecanism nu întotdeauna în 
desăvârşită stare de funcţionare, noi alegem delegaţi al 
căror vot să reprezinte şi votul nostru în cazul alegeri
lor de la conferinţe, uniuni şi Conferinţa Generală? Ne 
reprezintă ei cu adevărat sau sunt doar piesele unei ma
şini de vot manipulabile? Depinde de calitatea bisericii.

Sistemul acesta are şi slăbiciuni. Una dintre ele ar fi 
aceea că, pentru a-şi atinge scopurile, cineva -  o persoană 
sau un grup -  poate angrena într-o manipulare grupuri 
mari de credincioşi sau reprezentanţi ai acestora, în 
timp ce în alte sisteme bătăliile se dau doar la vârf, 
omul de rând rămânând neatins.

Ce şi pe cine reprezentăm
Pasaje cum ar fi Matei 18,18; Fapte 15,13-29; 13,1-3 

ne arată că Dumnezeu îşi deleagă exercitarea autorităţii 
unor oameni aleşi fie pe căi directe, speciale, fie prin 
reprezentanţi care numesc sub inspiraţia Duhului Sfânt.

Un comitet ales aşa reprezintă autoritatea lui 
Dumnezeu, pe care o exercită pentru realizarea intere
selor Lui şi pe căile stabilite de El prin îndrumare di
rectă (Biblia, Spiritul Profetic) sau pe calea hotărârilor 
succesive ale comitetelor acreditate.

în acelaşi timp, delegaţii îi reprezintă pe cei care i-au 
trimis, care i-au ales. O comunitate, un district, o zonă, o 
etnie, un grup de vârstă sunt reprezentate, cu toate interesele 
lor. Uneori, şi grupurile de presiune îşi găsesc reprezentanţi.

Dumnezeu Se descoperă tuturor. Interesele Lui 
primesc culoare în acelaşi fel în care cărţile inspirate 
ale Bibliei poartă amprenta personalităţii scriitorului 
uman. Interesele noastre, purtătoare ale intereselor Lui.

Fiecare este dator deci să descopere, să înţeleagă şi 
să reprezinte el însuşi interesele lui Dumnezeu. De 
multe ori însă, se văd urme ale orchestrărilor omeneşti.

Puţină istorie
în 1914,1 a fost organizată Conferinţa Română a 

Adventiştilor de Ziua a Şaptea, cu un număr de 523 de 
membri din vechiul Regat.

între 8 şi 11 iulie 1920, a avut loc prima conferinţă

pe uniune a adventiştilor din toate provinciile româ
neşti. Erau pe atunci aproximativ 2000 de membri 
(2540 la sfârşitul anului), organizaţi în 99 de com uni
tăţi şi grupe. Fratele P. P. Paulini a fost ales preşedinte. 
Erau prezenţi A. G. Danniels, preşedintele Conferinţei 
Generale, L. H. Christian, preşedintele Diviziunii 
Europene, şi Guy Dail, secretarul acesteia.

Cum se făceau alegerile la început? Destul de simplu. 
Anual sau la doi ani, cu ocazia unor „conferinţe” organizate 
la nivel central sau teritorial, când adventiştii se consolidau 
doctrinar şi relaţional, se făceau şi alegeri sau numiri în 
funcţii. Biserica a crescut într-un ritm foarte susţinut în 
primele decade, iar mişcarea de personal dă senzaţia 
schimbării mecanicilor de locomotivă în timpul parcursului.2

A urmat o perioadă confuză, începând cu 1949.
Din 1990, se intră în normalitate din punct de vedere 

al timpului ţinerii adunărilor generale elective, atât în bi
sericile locale, cât şi la nivelul conferinţelor şi la cel al 
uniunii. Neajunsuri moştenite din perioadele interbelică 
şi postbelică şi-au făcut însă simţită prezenţa.

Ce este de făcut? Punem întrebarea nu pentru a da 
sfaturi, ci pentru a propune să ne-o punem şi pentru a 
căuta răspunsul bun. Am moştenit un sistem de condu
cere. Credem că alegerea lui a fost inspirată. Cum să-l 
folosim pentru ca rezultatul să fie nu cel aşteptat de noi, 
ci cel pe care îl aşteaptă Dumnezeu?

Ierarhie fără ierarhi
Cum poate fi condusă o biserică ai cărei slujitori hi

rotoniţi sunt toţi egali din punct de vedere al responsa
bilităţilor spirituale, unde se înaintează prin continuităţi 
şi rupturi, unde generalii au solda aproape egală cu a 
ofiţerului de trupă?

Avem o sugestie în Daniel 12,1: „în vremea aceea Se 
va scula marele voivod Mihail” . Şi în Apocalipsa 10,1-7, 
unde Mihail jură că „se va sfârşi (împlini) taina lui Dum 
nezeu” (vers. 7), adică planul in iţiat de D um nezeu pe 
păm ânt. De acest plan, P lanul M ântuirii, sunt legate 
cele mai m ari interese, nu doar de pe micul nostru 
Pământ, ci din întregul Univers.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea are un singur 
Ierarh. El este Cel care S-a pus pe Sine deoparte pentru 
pacificarea universului. Avem privilegiul să-I ascultăm 
comenzile. Să-L privim în ochi şi, dacă mâna nu tremu
ră, bătută de frisoanele intereselor pământeşti, putem 
ridica mâna. Va fi votul Lui, în timp ce e votul nostru.

Când vom căuta un nume, să ne întrebăm: Cât cunoaşte 
omul acesta din planurile Lui? în ce măsură este în stare şi 
dispus să le împlinească? Nu pe ale lui, ci pe ale Cerului.

Dacă vom spune: „Acesta este doar un ideal, să ne 
vedem noi de interesele noastre prezente” , nu-L vom 
putea aclama ca Preşedinte al veşniciilor. Ar însem na 
că acum nu am făcut alegerea cea bună.

1 Cărări vechi şi noi, pag. 96

2l b i d pag. 101-108  

Beniamin N. Roşea este director al Centrului Adventist de Resurse şi Documentare.
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Liberi să fim responsabili
Libertatea religioasă în Biserica Adventistă

BertB. Beach 
W

I
ncă din primele sale zile, Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea a luat o poziţie energică şi fermă în 

favoarea libertăţii religioase. în general însă, 
atunci când vorbesc despre libertatea religioasă, 

adventiştii se referă la libertatea religioasă civilă, la 
libertatea conştiinţei fiecărei persoane faţă de stat, de 

societate sau de alte biserici.
Adventiştii au scris şi au spus foarte puţin despre 

libertatea religioasă în biserică; fără îndoială, acest 

lucru se datorează în parte faptului că biserica, prin 
însăşi natura ei, este o societate voluntară, căreia 

oamenii nu sunt obligaţi să i se alăture şi pe care 

oricine care se simte restrâns este liber să o părăsească.

Două documente importante -  Manualul Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea şi Regulamentul (Working 
Policy) Conferinţei Generale -  ne ajută să definim cine 

sunt adventiştii de ziua a şaptea şi să organizăm viaţa 

bisericii. în aceste documente nu se spune nimic con

cret cu privire la libertatea de conştiinţă în interiorul 
bisericii; dar în ambele documente există un număr de 

concluzii asupra cărora s-a convenit şi care au de-a 
face cu autoritatea şi cu unitatea bisericii, precum şi 

cu nevoia de armonie şi de loialitate între membrii ei.

De exemplu, printre cele 11 „păcate grave” care 

pot constitui un motiv ca o persoană să fie pusă sub 
disciplina bisericii, Manualul Bisericii enumeră mai 

întâi pierderea credinţei în punctele fundamentale de 

doctrină sau răspândirea unor învăţături contrare aces

tora, iar la numerele 7 şi 8, a face parte dintr-o 

mişcare sau organizaţie dezbinatoare sau neloială şi 

refuzul perseverent de a recunoaşte şi de a se supune 

autorităţii legal constituite a bisericii.
în sine, libertatea de conştiinţă a persoanei nu este 

limitată prin aceste declaraţii, dar biserica a ajuns la 

concluzia că exteriorizarea convingerilor prin acţiuni 

are limite, aşa cum vom vedea. Datorită unei teologii 

care proclamă prioritatea alegerii personale în favoarea 

sau împotriva lui Dumnezeu, biserica nu are şi nu 

doreşte un departament al Inchiziţiei, care să investi

gheze conştiinţa şi convingerile personale ale oameni

lor. Doar atunci când în mod evident acţiunile unei 

persoane atentează la libertatea şi la binele bisericii,

disciplina bisericii este privită ca un remediu pentru a 

reface unitatea şi armonia între membri.

Aspecte ale libertăţii
De-a lungul secolelor, gânditori şi scriitori creştini 

au descoperit patru aspecte majore ale libertăţii, care 
influenţează în mod direct viaţa credincioşilor în mod 
individual şi părtăşia bisericilor locale în care ei se 
adună. Acestea includ următoarele:

1. Libertatea conştiinţei individuale. La fel ca 
Martin Luther, credincioşii trebuie să spună: „Sunt 
captiv conştiinţei mele” .

2. Libertatea de a descoperi adevărul. Există o legă
tură de nezdruncinat între adevăr şi libertate, pe care 
Domnul Isus a prins-o în mod memorabil în declaraţia: 
„Adevărul vă va face liberi” (Ioan 8,32). Este interesant 
faptul că Domnul Isus nu a spus că libertatea ne va face 

demni de încredere!

3. Libertatea de a păstra adevărul, de a-1 feri de a fi 
distrus sau diminuat de către cei care i se împotrivesc.

4. Libertatea ca biserica să supravieţuiască şi să pros
pere, ea fiind obiectul iubirii speciale a lui Dumnezeu.

Creştinii adventişti afirmă că credincioşii au nevoie de 
libertatea de a cerceta, de a pune întrebări, de a se informa 
şi că trebuie să o aibă. Bazaţi pe felul în care înţelegem 
Scriptura, noi credem că oamenii sunt fiinţe morale libere. 
Oamenii (şi organizaţiile) trebuie să aibă libertatea de a 
se examina atent, de a face îmbunătăţiri, de a se înviora 

şi de a se reforma. Protejarea libertăţii de conştiinţă care 
determină aceste schimbări este o parte vitală a moştenirii 
noastre protestante şi de la Reformă. Negarea libertăţii 
de a pune întrebări, de a studia şi de a cerceta (liberta
tea academică) este autodistructivă şi nebiblică.

Şi totuşi libertatea, aşa cum este definită în Biblie, 
nu poate fi echivalată cu libertatea excesivă, neîngrădită, 
de exprimare personală, pretinsă astăzi în aşa de mare mă

sură în majoritatea statelor occidentale. Fiecare membru 
al bisericii, nu doar pastorul sau profesorul, are nevoie 
atât de libertatea faţă de o autoritate arbitrară -  care limi
tează căutarea adevărului cât şi de libertatea de a căuta 
noi direcţii de gândire şi un discernământ nou. Dar liber
tatea creştină implică o împletire de privilegii şi de res

ponsabilităţi care afectează relaţia noastră cu Dumnezeu,



cu biserica şi cu societatea în ansam

blu. Libertatea implică întotdeauna 
responsabilitate şi este imposibil să 

existe responsabilitate fără libertate.

Limitări asupra libertăţii
Libertăţile personale ale creşti

nului sunt lim itate sau păstrate în 

lim ite rezonabile cu ajutorul unor 
principii pe care apostolul Pavel le-a 
prezentat credincioşilor corinteni în 

primul secol al erei noastre (vezi 1 Cor. 
6,12-20; 10,23.24.33). în esenţă, co- 
rintenii spuneau: „Noi suntem liberi 

să facem orice lucru” . Nu le scrisese 
Pavel că „toate lucrurile sunt ale voas
tre”? (Vezi 1 Cor. 3,21.22.) Pavel 

confirmă declaraţia fundamentală a 
libertăţii personale a creştinului, dar 
adaugă aceste consideraţii importante:

1. Nu tot ce doriţi este în mod 

inevitabil bine pentru voi.
2. „Voi nu sunteţi ai voştri” (1 Cor.

6,19.20).
3. Cinstiţi-L pe Dumnezeu prin 

exprimarea libertăţii voastre.
4. încercaţi să faceţi concesii sau 

să anticipaţi acţiunile fiecăruia şi să 
vă purtaţi în mod corespunzător 
(vezi 1 Cor. 10,33).

5. Libertatea voastră „ajută la zidi
rea colectivităţii şi la interesele altora” 
sau promovează interesele voastre?

Fiecare membru al bisericii este 
chemat să exercite libertatea pe care 
a descoperit-o în Domnul Hristos, 
cu o sensibilitate călăuzită de Duhul 
Sfânt faţă de nevoile'altora şi faţă 
de binele celorlalţi membri.

Aplicarea sfatului biblic
Adventiştii susţin aceste principii 

biblice referitoare la libertate de peste 
135 de ani. în 1875, Ellen White, care 

s-a numărat printre întemeietorii Bise
ricii Adventiste de Ziua a Şaptea, a trans

mis acest important cuvânt de aver
tizare: „Cuvântul lui Dumnezeu nu 

aprobă ca un singur om să-şi impună 
judecata în opoziţie cu judecata bise

ricii şi nici să forţeze acceptarea pă

rerilor sale împotriva opiniilor bise

ricii. Dacă nu ar exista disciplină şi 
conducere în biserică, aceasta s-ar 
fragmenta; nu s-ar putea menţine

unită ca un trup” .1

Biserica din zilele noastre, într-o 
sesiune oficială internaţională a 

Conferinţei Generale, a confirmat 
declaraţia ei prin faptul că a inclus-o 

în Manualul Bisericii.1 Ellen White a 
scris că dezacorduri cu privire la te

ologie şi la practică au existat în tim
pul ei şi vor continua să existe de-a 

lungul întregii experienţe a bisericii. 
Apoi ea a adăugat: „Au existat me
reu persoane... care au pretins că au 
dreptate, că Dumnezeu le-a învăţat, 
le-a impresionat mintea şi le-a călă

uzit într-un mod deosebit... Nu pot 

toţi aceştia să aibă dreptate”.3
Urmează deci că o persoană care 

devine un angajat, salariat al biseri
cii renunţă la dreptul sau libertatea 

de a lansa fără deosebire idei teolo
gice contrare punctului de vedere ac

ceptat de biserică. Libertatea religi
oasă de a predica şi de a învăţa în 

biserică are o limitare clară: nimeni 
nu trebuie să înveţe sau să predice 

vederi care sunt opuse celor 27 de 
puncte fundamentale de credinţă ale 

bisericii.
Ellen W hite în mod evident con

sidera că există limite juste asupra li

bertăţii membrilor ca persoane, in

clusiv a angajaţilor bisericii, de a în 
văţa şi de a predica alte învăţături 

decât cele la care Duhul Sfânt a con

dus întreaga biserică. „Biserica este 

autoritatea delegată de Dumnezeu pe 

pământ”,4 a conluzionat ea. Ca re

prezentanţi ai bisericii, conducătorii 

ei de la toate nivelurile au o respon

sabilitate dată de Dumnezeu de a 
exercita autoritate în păstrarea „învă
ţăturii sănătoase” (Tit. 2,1) şi să 

vegheze ca turma aflată sub grija lor 

să fie hrănită cu „cuvintele credinţei 
şi ale bunei învăţături”( l Tim. 4,6).

Dar exercitarea autorităţii pentru 

a promova învăţătura sănătoasă nu 

poate să devină o scuză pentru a li

mita punerea de întrebări legitime. 

Biserica trebuie să se aştepte şi chiar 

să aibă o dorinţă înflăcărată ca, în 
timp, să înveţe mai mult din adevă
rul lui Dumnezeu. „întotdeauna se 

va descoperi lumină nouă asupra 

________________A s ________________

Cuvântului lui Dumnezeu aceluia 

care se află în legătură vie cu Soa
rele Neprihănirii”, spune Ellen 
White. „Nimeni să nu ajungă la 

concluzia că nu există mai mult 

adevăr care să fie descoperit.”5

Modalităţile noi de înţelegere a 

adevărului nu anulează însă adevă

rul stabilit, ci, în loc de aceasta, ada

ugă noi dimensiuni şi o nouă strălu

cire. La încheierea sesiunii Conferin
ţei Generale de la Minneapolis, din 

octombrie 1888, când au avut loc 

discuţii agresive, Ellen White a fă

cut această declaraţie fascinantă: 
„Ceea ce Dumnezeu le dă astăzi ser

vilor Săi să vorbească poate că nu ar 

fi fost adevăr prezent cu douăzeci 

de ani în urmă” .6 Ca nu cumva 

această afirmaţie să fie interpretată 

în sensul că dă mână liberă pentru 

tot felul de vederi doctrinale impru
dente, individuale, într-un alt loc ea 

oferă sfatul acesta, care echilibrează 

balanţa: „Singura siguranţă pentru 

oricare dintre noi se găseşte în a nu 

primi nici o doctrină, nici o nouă 
interpretare a Scripturilor, fără ca 

mai întâi să o prezentăm fraţilor cu 

experienţă. Aşază-o înaintea lor 

într-un spirit umil, dispus să fie 

învăţat, şi cu rugăciuni călduroase; 

dacă ei nu văd nici o lumină în ea, 

supune-te judecăţii lor” .7
Echilibrarea balanţei între cerce

tarea adevărului sub călăuzirea D u

hului Sfânt şi păstrarea adevărurilor 

existente sub călăuzirea Duhului Sfânt 

nu este un lucru uşor. Conducătorii 

care încearcă în mod onest să îşi facă 
lucrarea pot uneori să împiedice în 

mod abuziv cercetarea legitimă, în 

timp ce aceia care nu urmează sfatul 

de mai sus pot uşor să devină un 

focar de infecţie în cadrul bisericii.

Dezacorduri
Au existat şi probabil totdeauna 

vor exista, între noi, persoane cu 

păreri diferite de cele ale Bisericii 

Adventiste. Urm ările pot fi atât 

pozitive, cât şi negative. Aceste per
soane exercită presiuni extreme asu

pra libertăţii individuale. Ele forţea-
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ză uşa de legătură prin care drepturile 
individuale şi libertatea de conştiinţă 

interacţionează sau intră în conflict 
cu drepturile colective ale bisericii.

Ce trebuie să facă biserica? Cum 
poate ea să echilibreze cererile apa

rent conflictuale de libertate religi
oasă şi nevoia de unitate doctrinală 
şi organizaţională? Subiectul acesta 

a fost luat în discuţie acum 15 ani, 
cu ocazia Consiliului Anual al Con
ferinţei Generale din 1984, şi biseri

ca a votat următoarele două docu
mente ca principii generale pentru a 

fi testate într-o perioadă de trei ani: 
A Statement on Theological Free- 
dom and Accountability (Declaraţie 

cu privire la libertatea şi responsabi

litatea teologică) şi Academic Freedom 
in Seventh-day Adventist Institutions 
ofFligher Education (Libertatea aca

demică în instituţiile adventiste de 
ziua a şaptea de învăţământ superior).

în 1987, la sfârşitul perioadei de 

testare de trei ani, Consiliul Anual a 
ridicat cele două declaraţii la nivelul 

de „documente care exprimă punctul 
de vedere” [al Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea], Al treilea şi ulti
mul pas urma să fie includerea aces
tor două documente în Regulamentul 
(Working Policy) Conferinţei Generale, 
pas care până acum nu a fost făcut.

Ambele documente încearcă să 
exprime clar echilibrul necesar dintre 

libertatea teologică şi responsabilitatea 
colectivă, mai ales în măsura în care 

ele se raportează la cei care au accep
tat să fie angajaţi ai bisericii. Premi
sa teologică acceptată, care stă la 
baza ambelor documente ce exprimă 
punctul de vedere al bisericii, este 
faptul că „Dumnezeu acordă valoare 

libertăţii” şi că, fără libertate, nu 
poate să existe iubire, adevăr sau 

dreptate. Din perspectivă biblică,

• iubirea cere afecţiune şi anga

jam ent fără constrângere;

• adevărul cere examinarea şi ac
ceptarea voluntară (liberă) a dove

zilor şi prosperă cel mai bine într-o 

atmosferă de libertate şi de convingere 

de a face voia lui Dumnezeu; şi

• dreptatea cere respect pentru
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drepturile şi libertăţile personale.
Libertatea fiecărui creştin este în 

rădăcinată în apartenenţa lui la bise

rica Domnului Hristos. Vorbind din 

punct de vedere biblic, nimeni nu este 

cu adevărat liber când nu are legătură 

cu Dumnezeu şi relaţii cu alţii. Unul 

dintre cele două documente spune: „De 
aceea, adevărul teologic este ratificat 

prin studiere şi prin confirmare colec
tivă de către biserică... Numai poporul 
lui Dumnezeu, biserica în ansamblu, 

poate să hotărască ce este sau ce nu este 

adevărat în lumina Scripturii. Nici un 

membru sau lucrător nu poate sluji vreo

dată ca interpret infailibil pentru altci

neva” .8 O persoană poate să stimuleze 

biserica în mod cuvenit să studieze o 

problemă, dar nimeni nu poate să decidă 
asupra acelei probleme pentru biserică, 

aşa cum obişnuiesc să facă unii disidenţi.
în  aceste documente sunt citate de 

asemenea responsabilităţi reciproce 

între biserică şi angajat. Se recunoaş

te privilegiul angajatului de a investi
ga tot ceea ce se pretinde că este ade

văr, în scopul de a „cerceta toate lu
crurile” (1 Tes. 5,21); iar conducăto

rii sunt îndemnaţi să nu împiedice 
căutarea adevărului, ci să încurajeze 
studierea serioasă a Scripturilor.

Scriptura anunţă că învăţături 

amăgitoare pot şi vor apărea în bise

rica Domnului Isus. De aceea, este 

datoria conducătorilor şi a membrilor 

să găsească siguranţă prin a nu primi 

sau a nu alimenta, nici vorbă de a 
promova, concepţii sau interpretări 

noi care produc dezbinare, fără ca 

mai întâi să le supună judecăţii fraţi

lor cu experienţă, pentru că „biruinţa 
[siguranţa, după o versiune engleză] 

vine prin marele număr de sfetnici” 

(Prov. 11,14).

Importanţa unităţii şi integrităţii
Unitatea este o caracteristică vita

lă a bisericii (vezi rugăciunea Dom
nului Isus pentru ucenicii Săi în Ioan 

17). Oricine instigă la despărţire este 
implicat, prin însăşi natura faptei, 
într-o activitate discutabilă şi pri

mejdioasă. Cu toate că angajaţii sunt 

liberi să-şi urmeze studiile şi cerce- 

________________^ ____________

ţările, nici un anagajat nu are dreptul 
să „afirme ca un adevăr absolut 

faptul că înţelegerea sa personală, 
limitată, nu necesită discernământul 

şi influenţa corectivă a bisericii pe 
care el o slujeşte” .9

Este o aroganţă din punct de ve
dere intelectual să pretinzi că ai drep
tate şi că toţi ceilalţi greşesc. Ceea ce
o persoană „consideră că este adevăr 
poate fi privit de comunitatea mai 
mare a credincioşilor ca fiind eroa

re. De aceea, lucrătorii şi membrii 

sunt chemaţi să fie în armonie asu

pra punctelor esenţiale, ’ca să nu fie 
nici o dezbinare în trupul Domnului 

Isus’ (1 Cor. 1,10)” .10
în continuare, documentele care 

exprimă punctul de vedere al biseri
cii, votate cu ocazia Consiliului Anual 

din 1987, trag un semnal de alarmă. 
Chiar „discernământul autentic asupra 
adevărului descoperit de un lucrător 

poate să nu fie binevenit pentru corpul 

colectiv, atunci când este expus pentru 
prima dată”.n Există primejdia să se 

producă despărţire. Aceste vederi 

noi „nu trebuie să fie învăţate sau 
predicate” atâta timp cât nu au fost 

urmate căile corespunzătoare de 
evaluare. Un respect cuvenit pentru 

principiul unităţii ne aduce aminte 
că unitatea este la fel de mult un as
pect al adevărului cum sunt şi punc
tele fundamentale de doctrină. „A 

acorda timp ca un principiu sau un 
adevăr nou să se traducă în viaţa 

bisericii dovedeşte respect pentru 
integritatea trupului lui Hristos.”12

Linia dintre libertate şi 
responsabilitate

Unde trebuie să tragă biserica li
nia dintre libertate şi responsabilitate? 

Există vederi care nu sunt cruciale 
pentru existenţa bisericii, chiar dacă 

unele dintre aceste întrebări pot fi de 

mare importanţă sub aspect etic sau 

social. în aceste domenii, biserica la
să în mod corect chestiunea respec

tivă la latitudinea conştiinţei omului, 
între asemenea subiecte se numără 

cele mai multe utilizări ale ştiinţei şi 
tehnologiei, implicarea în partide po- 

► ------------------------------CURIERUL ADVENTIST A P R IL IE - 2 0 0 0

~ w



litice, purtarea armelor, unele forme 
de serbare a Sabatului, diferite inter

pretări ale Bibliei şi ale profeţiilor, 
arhitectura bisericii şi formele de servi

ciu divin. în aceste domenii există şi 
trebuie să existe o libertate considerabilă.

Există totuşi puncte de doctrină 
(în esenţă cele 27 de puncte funda

mentale de credinţă) care nu pot fi 
compromise fără a fi distrusă Evan

ghelia, aşa cum o predică Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea, în con

textul timpului sfârşitului. în acest 

caz, compromisul va submina însăşi 
biserica.

Documentele care exprimă punctul 

de vedere al bisericii, aprobate de 

Consiliul Anual, afirmă în încheiere 
că angajaţii îşi asumă şi acceptă pri

vilegiul de a reprezenta cauza lui 

Dumnezeu în mod responsabil şi 

onorabil. Acest privilegiu „exclude 

promovarea de idei teologice con

trare punctului de vedere acceptat de 

biserică”.13 Acesta este ultimul cu
vânt. Dacă un angajat încalcă acest 

privilegiu, biserica are atât liberta

tea, cât şi datoria să acţioneze pentru 
„a-şi păstra caracterul” şi pentru a-i 

proteja pe credincioşi.
Disciplinarea unul lucrător „care 

perseverează în propagarea de con

cepţii doctrinale diferite de cele ale 
bisericii nu este privită ca o încălca

re a libertăţii lui, ci mai degrabă ca

0 protejare necesară a libertăţii, in
tegrităţii şi identităţii bisericii. Exis

tă drepturi colective ale bisericii, ca 

şi libertăţi ale persoanei. Privilegiile 

lucrătorului nu includ libertatea de a 
exprima vederi care pot leza sau 

distruge tocmai organizaţia care îl 

plăteşte şi are grijă de el”.14 De ce să

1 se îngăduie unui angajat sau unui 

membru ca, în numele libertăţii per

sonale, să vatăme sau să devasteze 

„habitatul” său -  biserica organizată
-  faţă de care se cere loialitate?

Evaluarea părerilor divergente
Documentele care exprimă punc

tul de vedere al bisericii stabilesc 

principii generale şi prezintă diferite 

scenarii pentru examinarea de către

biserică a unei păreri diferite, în ca
zul în care un angajat crede că are o 

lumină nouă. Pentru a asigura echi
tatea, documentele insistă ca exami

narea aceasta să fie făcută de un co
mitet autorizat. „Ascultarea alterna
tivelor va face totdeauna ca adevărul 
să înainteze.”15 Alternativa propusă 
va dezvolta adevărul şi va fi accep
tată sau se va descoperi că este falsă 

şi va fi respinsă, confirmându-se 
astfel poziţiile actuale.

Dacă, în cazuri extreme, un an

gajat nu poate să îm pace ideile sale 

cu punctul de vedere al bisericii şi 
„se simte constrâns de conştiinţă să-şi 

apere opiniile atât în particular, cât 
şi în public, comitetul care i-a anali

zat vederile va recomanda comitetu
lui executiv să-i retragă delegaţia” .16

Principiile generale prevăd de 
asemenea o cale de apel la care să

Dezacordul nu trebuie 

să devină disensiune, 

nici mandatul pentru 

unitate, o scuză pentru 

a pretinde uniformitate.
recurgă persoanele care cred că nu 

au fost ascultate pe deplin sau în 
mod onest. Apelul final se face la 

diviziunea bisericii mondiale în care 
persoana respectivă este angajată, iar 

decizia comitetului executiv al ace
lei diviziuni este considerată finală.

Unele concluzii
Acestea sunt probleme complexe 

şi nuanţate, care cer multă grijă din 
partea tuturor celor implicaţi, în ce 

priveşte atât practicile aprobate, cât 
şi demnitatea persoanelor. Dezacor

dul nu trebuie să devină disensiune, 

nici mandatul pentru unitate, o scuză 

pentru a pretinde uniformitate. Eu 
ofer aceste concluzii ca rezumat al 
modului în care putem şi trebuie să 
învăţăm să ne exprimăm libertatea 

dată de Dumnezeu, cu responsabili
tatea la care Cuvântul lui Dumnezeu 

ne cheamă:

1. în timp ce libertatea interioară 
de conştiinţă şi religioasă este abso

lută şi trebuie să fie apărată întotdea
una, modul de aplicare a punctelor 
de credinţă nu este un drept absolut 
şi nu întotdeauna merită să fie pro

tejat. Punerea în aplicare a punctelor 
de credinţă implică responsabilităţi 

şi îndatoriri de o aceeaşi măsură.
2. Biserica Adventistă are nevoie 

urgent de un nou spirit de colegiali
tate, în care fiecare persoană să 

poată să se sfătuiască împreună cu 

ceilalţi membri, cu cei de aceeaşi 

profesie şi cu conducătorii bisericii.
3. Membrii bisericii au nevoie să 

dezvolte atitudinea de cercetare care 
admite posibilitatea de a fi greşit, şi 

nu spiritul dogmatic. Trebuie să cul
tivăm bunăvoinţa de a supune cu 

umilinţă ceea ce am descoperit ana
lizei şi judecăţii bisericii.

4. Seminţele dezbinării şi neloia- 

lităţii se împrăştie uşor. Pastorul sau 

profesorul care este neloial faţă de 
conferinţă sau uniune seamănă se
minţe de neloialitate printre membrii 
bisericii. Mai curând sau mai târziu, 
cei afectaţi în felul acesta vor sfârşi 
prin a fi neloiali faţă de conducerea 

acelui pastor sau profesor.

5. Roadele libertăţii sunt impor

tante. Libertatea susţinută de aposto
lul Pavel pare câteodată să fie foarte 

mare. Dar trebuie să privim şi la 
roadele libertăţii lui. El a înfiinţat 
biserici oriunde a mers. Cei nou-con- 

vertiţi prin activitatea sa au fost lo
iali faţă de biserică şi au dăruit cu 

generozitate pentru susţinerea bise
ricii din Ierusalim, unde era sediul 

lucrării. Prin contrast, care sunt roa

dele multora care doresc să lucreze 

independent de biserică? De obicei, 

aceştia câştigă puţini oameni, iar 

mulţi dintre cei care îi urmează au o 

mentalitate de conspiratori. Scopul 
lor principal nu este să consolideze 
loialitatea, ci să-şi promoveze ideile, 
având ca ţintă succesul lor. Deseori 

ei reuşesc să creeze o atmosferă de 

lipsă de iubire, de unire şi de loiali

tate. Ei deturnează mari sume de

(Continuare în pagina 19)



O privire spre sesiunea Conferinţei Generale
Toronto, Canada, 29 iunie-8 iulie 2000

Adrian Bocăneanu

N
umai două luni ne mai despart de deschiderea 
sesiunii Conferinţei Generale, în seara zilei de 
joi, 29 iunie. Marele oraş canadian Toronto va 

fi de această dată gazda evenimentului. Sesiunea va fi 
precedată de Convenţia Pastorală (25-29 iunie).

Tema sesiunii
Ideea care va da vigoare şi va însufleţi toate şedin

ţele, rapoartele şi activităţile este atât de dragă adven
tiştilor din lumea întreagă: „Aproape acasă” . între alte 
reprezentări ale acestei teme, se distinge grupul sta
tuar realizat de un sculptor american adventist (Victor 
Issa). Tot ceea ce se ştie acum este că cele 12 perso
naje ale grupului exprim ă aşteptarea, bucuria, ferici
rea întâlnirii cu Domnul Hristos, care Se coboară spre 
pământ pentru a-i primi pe cei mântuiţi. Sculptura va 
fi dezvelită în seara de deschidere a sesiunii. Un dar 
al adventiştilor din ţara gazdă, Canada, această semni
ficativă operă de artă va fi apoi expusă la sediul din 
Silver Spring al Conferinţei Generale.

Adventismul în Toronto
Lucrarea bisericii noastre în Toronto a început în 

1883, când pionierul George Brown a început să vân
dă publicaţii adventiste într-un magazin din centrul 
oraşului. Prima adunare s-a format chiar în locuinţa 
lui. Prima biserică adventistă a fost construită în 
Toronto abia în anul 1911. Creşterea a fost lentă şi 
dificilă. în anii ’40, evanghelistul Clifford Reeves a 
început o lucrare de mari proporţii, într-o sală de 3000 
de locuri, urmat de alţi mari evanghelişti, ca George 
Vandeman, Charles Bradford şi alţii. Biserica a deve
nit cunoscută în mod special prin înfiinţarea, în anul 
1957, a unui spital, care avea, în 1966, nu mai puţin 
de 470 de paturi. Astăzi există 50 de comunităţi şi 
grupe în zona Toronto, multe dintre ele reprezentând 
diferite grupe etnice: în 1929 s-a înfiinţat prima bise
rică ucraineană, iar acum există cinci biserici filipine- 
ze, trei hispanice şi coreene, două portugheze şi câte 
una chineză, estoniană, ghaneză, maghiară, italiană, 
japoneză şi iugoslavă. Unele biserici au clase de Şcoa
lă de Sabat în finlandeză, română, franceză şi indiană.

în perioada aceasta, se desfăşoară pregătiri pentru un 
mare program misionar, care va culmina cu o mare evan
ghelizare între 3 şi 24 iunie, găzduită de marele Coliseum, 
cu 6000 de locuri. V orbitorul va fi W alter Pearson.

Oaspeţi deosebiţi
Aşa cum a devenit un obicei de multe decenii, mai 

mulţi oaspeţi speciali şi observatori vor participa la
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sesiune sau la unele porţiuni ale sesiunii. Unii dintre 
aceştia vor reprezenta autorităţi guvernamentale, între 
care cel puţin doi şefi de stat. Vor fi de asemenea cca 20 
de reprezentanţi ai unor organisme religioase naţionale 
sau internaţionale.

Programul sesiunii
în zilele din cursul săptămânii, dimineaţa se începe 

cu o oră de rugăciune în sala de şedinţe plenare. Subiec
tele punctează momente culminante ale istoriei biblice, 
cu semnificaţii deosebite pentru creştinii din apropierea 
revenirii Domnului Hristos. Printre vorbitori va fi, pro
babil pentru prima oară, şi un pastor din ţara noastră. Ora 
de rugăciune este urmată de şedinţe plenare, cu rapoarte, 
dezbateri şi luare de decizii importante pentru întreaga 
biserică. Seară de seară, diviziunile lucrării mondiale 
vor prezenta rapoarte misionare. Diviziunea noastră se 
va prezenta luni, 3 iulie. Ca întotdeauna, aceste rapoarte 
sunt printre cele mai aşteptate evenimente ale sesiunii.

Cele două Sabate au un program special. Potrivit 
unei tradiţii vechi, predica din primul Sabat este prezen
tată de secretarul în funcţie al Conferinţei Generale, iar 
în Sabatul de încheiere, predică preşedintele ales.

Despre agenda sesiunii, puteţi afla mai mult în inter
viul acordat revistei noastre de către fratele Calvin Rock, 
vicepreşedinte al Conferinţei Generale. (Vezi pag. 11.)

Prezente româneşti/ t
Delegaţia uniunii noastre este formată din 13 persoa

ne: trei laici, trei pastori de district, patru reprezentanţi 
ai conferinţelor şi trei ai uniunii. La aceştia se adaugă 
preşedintele uniunii şi pastorul Stelian Iacob, membri ai 
Comitetului Conferinţei Generale.

Alţi câţiva reprezentanţi ai uniunii şi preşedinţi de 
conferinţă vor avea statutul de invitaţi oficiali.

Numărul vizitatorilor din România la sesiune va fi, 
probabil, foarte mic. Factorii care limitează participa
rea sunt cheltuielile foarte mari de transport şi cazare şi, 
probabil, dificultatea obţinerii vizei turistice pentru 
Canada. Pentru a-i sprijini pe cei care doresc să se afle la 
sesiune ca vizitatori, două agenţii de turism, ai căror pa
troni sunt adventişti, au făcut aranjamentele necesare pri
vind biletele de avion şi cazarea la hotel: C&D Partners 
(tel. 3131187, 6877365), care a organizat cu cinci ani în 
urmă deplasarea la Utrecht pentru aproape o mie de vizi
tatori) şi Millenium Tour (tel. 3143983, tel./fax 3143917). 
Pachetul de servicii turistice asigurat (transport, cazare, 
vizitarea la cerere a unor obiective turistice) reprezintă 
tot ce se poate obţine mai convenabil pentru Canada. Cu

Continuare în pagina 28
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Biserica în aşteptare
Interviu cu dr. Calvin Rock, vicepreşedinte al Conferinţei Generale

C um  aţi descrie  s ta re a  b isericii cu două  lun i 
în a in te  de sesiunea C onferin ţe i G en e ra le?

Aşa cum văd eu, biserica este în aşteptare, biserica aşteap
tă orientări şi teme de la noul preşedinte şi de la viitorii 
conducători. Cred că biserica se află într-o stare sufletească 
de tranziţie. Deşi vechile teme sunt încă bune, toţi îşi dau 
seama că, atunci când un preşedinte pleacă şi vine altul, ur
mează să auzim noi accente şi idei centrale. Intr-un an şi 
câteva săptămâni, profilul preşedintelui s-a conturat insufi
cient şi aşteptăm ca la Toronto să aibă loc ceva special. Aces
ta este motivul pentru care spun că suntem în aşteptare.

în ce priveşte latura practică a întrebării, biserica se 
află într-o stare de sănătate, dacă ne gândim la creşterea 
numărului de membri şi la extinderea colegiilor şi şcoli
lor noastre postsecundare în lumea întreagă (91 în prezent, de 
la aproximativ 50 cu zece sau doisprezece ani în urmă). 
Există multe alte semne foarte emoţionante ale progresului 
şi creşterii. Atingerea cifrei de zece milioane arată că bise
rica este într-o perioadă de creştere. Din punct de vedere 
doctrinal, biserica este unită, deşi există unele deosebiri 
de accent. Ca număr de ţări în care are membri, Biserica 
Adventistă este a doua după Biserica Catolică.

Ce sem nificaţi^ a re  tem a „A p ro ap e  acasă” ? E xistă  
motive (în biserică sau  în a fa ra  ei) să credem  că acum  
suntem  m ai ap ro ap e  de căm inul n o s tru  făgăduit?

Fiecare sesiune a Conferinţei Generale are o temă care 
exprimă speranţa bisericii. Semnificaţia acestei teme este 
aceea că ea arată dorinţa fierbinte de a vedea lucrarea în 
cheiată şi pe Domnul Isus revenind. Eu nu cred că tema 
aceasta este mai semnificativă decât oricare alta pe care 
am avut-o vreodată. Fiecare conţine o semnificaţie lega
tă de numele nostru de adventişti de ziua a şaptea, care 
ne deosebeşte de restul societăţii. Nu este nimic nou în 
faptul că anul acesta Conferinţa Generală exprimă speran
ţa în revenirea iminentă a Domnului. Tem a aceasta are 
scopul să le aducă aminte membrilor bisericii -  fiecăruia 
dintre noi -  şi de a da mărturie în  faţa întregii societăţi 
despre faptul că revenirea Domnului Hristos este unul 
dintre cele două semne distinctive ale credinţei noastre.

Ce su b iec te  de pe a g e n d a  ac es te i se s iu n i v o r 
in f lu e n ţa  v ia ţa  b isericii p e n tru  u rm ă to r i i  cinci an i?

Restructurarea Manualului bisericii, care este făcută 
aşa încât să simplifice instrucţiunile pentru funcţionarea 
şi pentru conducerea bisericii, nu va aduce multe idei noi. 
Dar Manualul va fi împărţit, pentru ca filozofia şi princi
piile fundamentale să fie într-o parte, iar aplicaţiile aces
tor principii să aparţină unei alte secţiuni. Ne aşteptăm 
ca aceasta să aducă îmbunătăţiri în viaţa bisericii.

Faptul că Departamentul Educaţie a fost solicitat să 
coordoneze la scară mondială programul de formare a vii
torilor pastori va trezi mult interes. Nu sunt sigur dacă 
subiectul acesta va fi dezbătut în cadrul sesiunii, dar cu 
siguranţă vor exista unele discuţii în sală. Aceasta va influ
enţa în mod considerabil viaţa bisericii. V a exista un plan 
de învăţământ esenţial pentru toate şcolile noastre care 
pregătesc pastori pentru câmpul mondial. Fiecare profesor 
din aceste instituţii va fi acreditat o dată la cinci ani.

Apoi un interes deosebit se va acorda regiunii numite 
fereastra zece-patruzeci, în care locuiesc milioane de

oameni la care nu am ajuns. în mod sigur vom avea o 
influenţă puternică asupra lumii.

Biserica m ondială devine din ce în  ce m ai d iver
să şi m ai conştien tă de luc ru l acesta. C um  aţi d e 
scrie b iserica n o as tră  în  condiţiile în  care ru g ăc iu 
nea Domnului H ristos pen tru  unitate este îm plinită?

Sunt implicate două principii: unitatea şi diversita
tea. Unitatea nu înseamnă omogenizare culturală. Eu 
am toată convingerea că grupurile din cadrul bisericii 
trebuie să se respecte unul pe altul şi să înveţe să apre
cieze faptul că deosebirile vor rămâne şi că o parte a 
bisericii nu trebuie să încerce să impună altui grup 
practicile sale culturale sau maniera sa de a înţelege 
lucrurile. Trebuie să fim fericiţi să vedem că oamenii 
fac lucruri diferite în moduri diferite -  atâta timp cât 
nu suntem constrânşi să facem şi noi lucrurile în ace
laşi fel. în  unele cazuri, există deosebiri minore, şi 
aceasta creează antagonism între noi. Faptul că seme
nii noştri dintr-o altă civilizaţie fac altfel un anumit 
lucru nu înseam nă că felul în care îl facem noi este 
corect, iar al lor este greşit. Domnul conduce o biseri
că diversă în împlinirea misiunii ei.

în  cu râ n d  veţi pleca d in  R om ânia . Aveţi un 
m esaj p e n tru  b iserica şi p e n tru  pas to rii de aici?

Doresc să felicit biserica din România pentru zelul ei. 
Aici avem cea mai mare medie din Europa a numărului 
de membri raportat la populaţie şi cred că este una din
tre cele mai mari din lume. O mulţime de persoane lu
crează, colaborează cu pastorii şi cu diferitele conferinţe 
să împărtăşească altora credinţa lor. Cred că lucrul acesta 
este un exemplu şi trebuie să fie cunoscut pe scară mai 
amplă decât în prezent, pentru a-i încuraja pe alţii. îi 
felicit pe fraţi pentru noile clădiri din campusul Institu
tului Teologic Adventist şi pentru iubirea şi grija care 
au fost investite în locul acesta. Este foarte lăudabil ce 
s-a făcut. Am observat că în biserici există un mare 
număr de tineri. Şi vreau doar să-i încurajez pe mem
brii mai în vârstă să facă ceea ce este necesar să facă şi 
să susţină, chiar cu sacrificii, educaţia creştină a aces
tor membri tineri ca ei să rămână în biserică, să li se 
dea permanent de lucru în biserică şi să fie mobilizaţi 
să contribuie la dezvoltarea bisericii.

Ca observator din afară, mi se pare că România 
este astăzi un loc foarte diferit de ceea ce a fost la 
căderea comunismului. Există libertate şi se dezvoltă 
piaţa liberă. Această naţiune a renăscut. Eu văd un 
mare progres, dar ţara dv. este încă foarte tânără după 
această renaştere. Pentru biserică, aceasta este o ocazie 
excelentă să facă tot ce este necesar ca să intre în aten
ţia guvernului şi a societăţii. Niciodată nu va exista un 
timp mai bun decât acum pentru ca biserica să se con
solideze în cadrul naţiunii. Profitaţi de posibilităţile 
de a folosi toate mijloacele pentru răspândirea Evan
gheliei: radio, televiziune şi întâlniri publice. Biserica 
Ortodoxă are o influenţă puternică în multe dintre 
aceste domenii, dar eu cred că biserica noastră are cea 
mai bună ocazie de a lucra cu succes în acest timp de 
tranziţie. Rugăciunile mele vă vor însoţi mereu.

Interviul a fost luat de Adrian Bocăneanu, redactorul revistei Curierul Adventist
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Curei era ©dată
Fratele Bert B. Beach priveşte înapoi 

la sesiunile Conferinţei Generale la care a participat.
Dr. Bert B. Beach este una dintre cele mai marcante 

personalităţi din Biserica Adventistă din ultimele zeci de 
ani. Deşi oficial a ieşit la pensie din cadrul Departamentului 
Relaţii Publice şi Libertate Religioasă al Conferinţei 
Generale, pe care l-a condus până în 1995, fratele Beach 
aşteaptă cu nerăbdare să participe şi la sesiunea Conferin
ţei Generale de la Toronto, a treisprezecea în cariera 
sa de 50 de ani de conducător adventist. El este totdea
una gata să compare şi să interpreteze, iar entuziasmul 
său din prezent nu se schimbă, deşi el spune adesea: 
„Astăzi lucrurile nu mai sunt aşa cum erau odată”.

A
m participat la toate cele 12 sesiuni ale Confe
rinţei Generale care au avut loc din 1946 şi pâ
nă astăzi. Una dintre deosebiri este aceea că, mai 

demult, sesiunile Conferinţei Generale se ţineau o dată la 
patru ani. Din 1975, ele se desfăşoară o dată la cinci ani.

Desigur, la începuturile bisericii noastre, avea loc 
câte o sesiune în fiecare an. D ar atunci nu era decât 
un grup mic, poate 150-200 de persoane care partici
pau la asemenea întâlniri. Acum, când există câteva mii 
de delegaţi şi zeci de mii de oameni care vin la această 
întâlnire, sesiunea Conferinţei Generale este un eveni
ment de mare amploare.

Prima participare
La sesiunea din 1946, cred că am câştigat 150-200 de 

dolari, pentru că am fost unul dintre curierii care lucrau 
pentru secretariat. Serviciul meu era să duc mesaje şi de la 
Comitetul de Numiri, să chem înăuntru unele persoane ca
re au fost alese, ca să li se spună că au fost alese, sau pe alte
le poate să li se spună că nu au fost alese, sau orice alt mesaj.

Deosebiri
O deosebire evidentă este faptul că sesiunea din 1946 

a fost un eveniment de mult mai mică amploare. A fost 
prima sesiune imediat după al doilea război mondial.

Poate veţi fi surprinşi să aflaţi că această sesiune a 
avut loc la biserica Sligo, din Takoma Park, în apropiere 
de capitala americană. Biserica Sligo era nou construită. 
Era cea mai mare casă de rugăciune pe care o avea biserica 
noastră şi, după câte îmi amintesc, au participat mai pu
ţin de 1000 de delegaţi.

îmi aduc aminte că, în acele zile de început, când 
mergeam la sesiunea Conferinţei Generale, cei care ve
neau din afara Statelor Unite călătoreau cu vaporul. 
Aceasta oferea timp de relaxare înainte de sosire.
Acum, cei mai mulţi dintre noi venim cu avionul, iar 
ritmul este mai alert; timpul ne presează mai mult 
decât în trecut.

O altă deosebire majoră dintre sesiunile de acum 
câteva zeci de ani şi cele de astăzi este faptul că cele de 
atunci se desfăşurau într-un mod mai puţin oficial.
Erau mai mult întâlniri de familie ale bisericii, la care 
se aduceau la îndeplinire şi lucrările administrative.

Acum există mult profesionalism şi multă organizare.
Permiteţi-mi să ilustrez. Mai demult, începând din 

1956, când tatăl meu era secretarul Conferinţei Generale, 
unul dintre marile evenimente cu ocazia sesiunii era 
Parada Misiunilor. îm i aduc aminte că tatăl meu era la 
amvon şi nu făcea altceva decât să ... prezinte programul 
vorbind liber, în timp ce toţi defilau, iar el vorbea de
spre ei şi despre lucrare. Evident, el se pregătise pentru 
aceasta, dar, în esenţă, era un discurs liber, improvizat. 
Acum programul este pregătit de persoane calificate. 
Programul este mult mai complicat şi mult mai costisitor.

Impactul asupra societăţii
în general, oamenii din localitatea respectivă aveau o 

atitudine favorabilă faţă de sesiunea Conferinţei Generale. 
Ca biserică, totdeauna am avut o influenţă pozitivă, hotărâtă.

îmi aduc aminte de un articol dintr-un ziar din San 
Francisco, în care se spunea despre sesiunea Conferinţei 
Generale: „Adventiştii de ziua a şaptea au venit în oraş 
cu o bancnotă de 10 dolari în buzunar şi cu Cele Zece 
Porunci, şi nu le-au schimbat pe nici unele”. Acesta a 
fost un fel de compliment cu dublu înţeles pentru mora
litatea noastră, dar poate mai puţin pentru dispoziţia 
noastră de a cheltui ca să ajutăm economia locală în 
timpul sesiunii.

Astăzi, asem enea mega-evenim ente influenţează 
m ult mai m ult decât îna in te  oraşele  şi ţările în  care 
au loc. în planurile pe care le facem, căutăm, mai mult 
decât o făceam înainte să luăm în considerare populaţia 
locală. Acum, avem mai m ulţi oaspeţi care participă, 
inclusiv  observatori din alte biserici creştine. în trecut, 
de regulă, celelalte biserici ignorau sesiunea noastră. Pro
babil unul dintre motive a fost faptul că şi noi le ignoram.

De asemenea, intenţionăm să organizăm unele activi
tăţi în afară, aşa cum am făcut la Utrecht. Satul Global al 
ADRA a avut impact asupra societăţii, la fel ca activită
ţile de tineret şi concertele publice. începând cu sesiunea 
din Dallas, din 1980, am adoptat, de asemenea, declara
ţii publice şi oficiale cu privire la probleme de interes 
pentru publicul general, şi nu doar pentru noi.

Vigoare şi progres
Sesiunea Conferinţei Generale este şi o ocazie în care 

se trec în revistă creşterea extraordinară, activitatea 
misionară a bisericii şi sunt prezentate rapoarte 
inspiratoare din partea diviziunilor, punându-se accentul 
asupra evanghelizării în toate părţile lumii.

întotdeauna, energia bisericii m-a impresionat adânc. 
Nu trebuie să îngăduim vreodată ca biserica să se 
împotmolească, lăsându-ne absorbiţi de lucruri minore. 
O sesiune este o ocazie minunată, dar mai important este 
să terminăm lucrarea.

Dintr-un interviu luat de Ray Dabrowsky, directorul 
Departamentului Comunicaţii a l Conferinţei Generale.
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Sărbătorim 
deosebirile dintre noi

O căsătorie sănătoasă este o îmbinare a două culturi străine  -  chiar 
dacă soţul şi soţia aparţin aceluiaşi grup etnic sau au crescut pe ace

eaşi stradă. Aşa spune reputatul terapeut în domeniul familiei Cari Whitaker.

Ron şi Karen Flowers

N
aţiuni, triburi, oraşe, sate, biserici şi familii au 
învăţat, deseori prin întâmplări dureroase, că 
modul în care tratăm deosebirile dintre noi deter

mină calitatea -  pacea, prosperitatea şi progresul -  vieţii 
în societate, în locul în care trăim. Acest lucru este ade
vărat mai ales cu privire la relaţia intimă a căsătoriei.

în relaţia dintre noi, deosebiri personale majore s-au 
arătat ameninţătoare de la început. Eu (Karen) admiram 
capacitatea lui Ron de a se organiza. Nu luasem în 
calcul faptul că lui îi va fi aşa de greu să înţeleagă cum 
pot eu să pierd lucruri -  cheile, ochelarii sau maşina 
într-un loc de parcare. De asemenea, am fost impresi

onată pe măsură de cât de mult poate realiza omul 
acesta. Dar, la început, n-am avut nici cea mai mică 

idee că voi fi prinsă în vâltoarea lui.
Eu (Ron) am admirat grija lui Karen pentru înfăţişa

rea ei, dar nu am avut nici cea mai slabă idee despre cât 
timp îi trebuie în fiecare zi ca să arate aşa de frumoasă! 
Am apreciat creativitatea şi căutarea ei permanentă de in
formaţii. Nu mi-am dat seama că urma să cumpărăm tot
deauna mai multe cărţi decât putem să citim şi, ceea ce 
este şi mai rău, că vo’m reciti însemnările doar cu câteva 
minute înainte să începem  să predicăm sau să predăm 

un curs! Eu am fost atras de firea ei comunicativă şi 

deschisă, dar nu am ştiut că ea va bate continuu la uşile 
închise ale unui trecut pe care doream să-l uit şi pe care 
nu intenţionasem deloc să-l deschid în faţa nimănui.

Putem să admitem uşor sau chiar să ne distrăm pe sea
ma unora dintre deosebirile dintre noi. D ar acestea sunt 
foarte puţine şi se află pe vârful unui imens aisberg de di
versitate. Potrivit cercetărilor efectuate cu ocazia testului 

Myers-Briggs Type Indicator, doar aproximativ cinci la sută 
dintre toate cuplurile căsătorite manifestă deosebiri aşa de 
mari cum sunt cele dintre noi doi. Confruntarea cu aceste 
deosebiri şi rezolvarea problemelor create de ele au fost 

printre cele mai importante provocări în căsnicia noastră.

Surse majore de deosebiri
Sexul. John Gray, autorul cunoscutei cărţi Men Are

From Mars, Women Are From V e n u s a descris corect 

deosebirile dintre bărbaţi şi femei. N u suntem convinşi 

că toate deosebirile pe care le aduce el în atenţie pot fi 

atribuite doar sexului; dar teste ca Myers-Briggs Type 

Indicator dau credibilitate ideii că unele deosebiri par 

să fie legate în primul rând de sex. Dintr-un eşantion 
larg de bărbaţi şi femei din mai multe grupuri culturale, 
majoritatea bărbaţilor ajungeau la concluzii prin analiză 

logică, în timp ce majoritatea femeilor luau hotărâri pe 

baza valorilor pe care şi le însuşiseră. Cele mai multe 

femei erau preocupate de felul în care o acţiune sau o 

decizie urma să-i afecteze pe semeni, însă cei mai mulţi 

bărbaţi se concentrau asupra motivelor obiective pentru 

care trebuie întreprinsă ori luată o asemenea acţiune 
sau hotărâre. Majoritatea bărbaţilor găseau satisfacţie 

într-un serviciu bine făcut; majoritatea femeilor spuneau 

că au satisfacţie atunci când răspund la nevoile oameni
lor. înţelegerea faptului că există anumite deosebiri 

determinate de sex scoate în evidenţă importanţa dialo

gului dintre soţ şi soţie.

Temperamentul. Firile opuse deseori se atrag. Un 

introvertit tăcut poate să se îndrăgostească de o persoană 

extravertită, plină de viaţă, iar un extravertit ar putea fi 

atras de liniştea infinită a celui introvertit. Cei doi pot să 

intre în conflict totuşi cu privire la modul de a-şi folosi 
timpul într-o seară. Cel introvertit îşi găseşte refugiul, 

după o zi plină de agitaţie, stând seara liniştit acasă, în 
timp ce extravertitul poate că doreşte să ia masa împreună 
cu alte persoane. Instruirea cu privire la temperamente poa

te să ajute adesea pe cei care se deosebesc în acest dome

niu să se înţeleagă mai mult pe ei şi să-i înţeleagă pe alţii.

Tradiţia familială. Tatăl meu (Karen) era un bucă

tar excelent. Deseori, în timp ce mama era ocupată cu alte 

treburi, el lucra în bucătărie, iar atunci când puteau fi 

adunaţi toţi membrii familiei, aranja mâncarea pe masă. 
Eu (Ron) am crescut într-un cămin în care mama se în 

grijea de toate treburile din gospodărie, inclusiv de pune

rea mesei, lucru pe care îl făcea ritmic, dimineaţă la
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ora 6, la prânz şi seara la ora 6. Tata 

dorea şi aştepta să se aşeze la masă la 

timp şi să găsească hrana preferată 
pusă deja în farfurie. Nu este greu 

de imaginat scenariul care se pregătea 

în culise când ne-am căsătorit!

în prima zi întreagă în care am 

fost împreună acasă după luna de 

miere, eu (Karen) eram ocupată cu 

o lucrare. Pe la amiază, Ron a tuşit 

uşor şi mi-a adus aminte cât este 
ceasul. I-am mulţumit, dar nu am 

avut nici o idee despre ceea ce avea 

de fapt în minte. Când s-a apropiat 

ora 12:30, el a tuşit ceva mai tare şi 
a întrebat direct: „Nu este ora mesei?” 

Neştiind că aceasta va crea un deranj, 
am spus că trebuie să termin ce fă

ceam atunci şi că, dacă îi este foame, 
în frigider este destulă mâncare. Ei 

bine, eu (Ron) am supravieţuit -  ba 

chiar am învăţat să gătesc. A fost nevoie 

însă de timp şi energie ca să modelăm 

şi să dăm o formă stabilă noii realităţi, 

în care amândoi formam o familie, 

să învăţăm noi deprinderi şi să ne 

formăm noi obiceiuri, o nouă rutină, 
în care erau înglobate interesele şi 

talanţii fiecăruia dintre noi.

Deosebirile constituie o provocare
în acea perioadă de la începutul 

căsătoriei, pe care, în lucrarea Sustain- 
ing Love,2 David Augsburger o numeş

te etapa de „vis”, soţul şi soţia au ten
dinţa să nege şi să încerce să ignore 

deosebirile dintre ei. Dar, pe măsură 

ce timpul trece, deseori acestea încep 

să creeze fricţiuni şi iritare. Nu rare

ori unul dintre parteneri încearcă să-l 

schimbe pe celălalt, căutând să-şi eli
mine sau să-şi îmbunătăţească starea 

de disconfort. Fără o metodă de a tra

ta deosebirile, vor apărea neînţelegeri. 
Aceste neînţelegeri se pot intensifica, 

ajungându-se la conflict şi, pe ne

aşteptate, cei doi îşi dau seama că 

„visul” a făcut loc „deziluziei”.

Conflictele nerezolvate duc ade

sea la resentimente, la supărare şi la 
înstrăinare. Uneori, un partener ca

pitulează în faţa celuilalt într-un gest 
disperat de a realiza pacea. Ea sau el 

poate că îşi supune personalitatea şi

voinţa faţă de soţul/soţia mai domi

nantă). Mulţi pur şi simplu se retrag 

din viaţa celuilalt. Alţii evadează din 
cadrul relaţiei prin separare sau prin 

divorţ. Mulţi caută o altă persoană 
despre care visează că se va armoniza 

cu ei mai mult decât cea cu care s-au 

căsătorit. într-o măsură mai mică sau 

mai mare, în fiecare familie „visul” 

face loc în cele din urm ă „dezilu 

ziei” . Dar există o cale de a trece 

prin „deziluzie” şi de a ajunge la 
încântarea descoperirii, creşterii şi 

intim ităţii mai adânci în căsătorie.

0 abordare creştină a deosebirilor
Esenţa o constituie faptul că Dom

nul Hristos a găsit o soluţie pentru 

deosebiri. Evanghelia se ocupă în mod 

special de prăpăstiile care au separat 

pe Dumnezeu de oameni şi pe oameni 

unii de alţii. în Hristos, Dumnezeu 
a împăcat lumea cu Sine (2 Cor. 5,18). 
în Galateni 3,28 şi în Efeseni 2,13-22, 

Pavel clasifică deosebirile în funcţie 

de mocrosferele care au divizat neamul 

omenesc de-a lungul timpului: de na

tură religioasă, etnică, culturală, tri

bală şi naţională, de ordin politic, so

cial şi economic, precum şi de sex. 

Dacă ar fi ales să facă astfel, Pavel 

ar fi putut să extindă lista, aşa încât 

să cuprindă şi deosebiri în mi'crosferele 

originii familiale, sănătăţii, obiceiu

rilor, vârstei, educaţiei, temperamen
tului, ordinii naşterii, staturii fizice 

şi înfăţişării. Ideea este că Dumnezeu, 

prin Domnul Hristos, i-a îm păcat pe 

oamenii de orice fel unii cu alţii.

Argumentul lui Pavel din 

Efeseni 2,13-22 poate să fie extins 

dincolo de deosebirile dintre iudei şi 

păgâni, pe care le menţionează el, şi 
să fie aplicat şi la divergenţele care 

ameninţă fiecare prietenie şi fiecare 

relaţie intimă. Observaţi că unirea 

este, mai întâi de toate, lucrarea lui 

Dumnezeu. El ne-a aşezat în Domnul 

Hristos prin actul Său divin (1 Cor. 

1,30). Am fost împăcaţi în trupul Său, 

care este „un singur trup”. Ostilitatea 

dintre noi a murit o dată cu moartea 

Lui. Aceasta este realitatea spirituală 

obiectivă, pe baza căreia apostolul poa- 

___________ _______________

te spune că acum există „unul singur”, 

acolo unde în trecut au fost „doi” . 

Acum este „pace”, acolo unde în trecut 
a existat ostilitate. Prin puterea cru

cii Sale, barierele care îi separă pe 
oameni unii de alţii au fost îndepăr

tate (Gal. 3,28; Efes. 2,16). Pavel 

ajunge până acolo încât spune că 

Domnul Hristos este pacea noastră.

în clasicul film pentru copii al 

lui Alfred Wallace, The Toymaker 
(Păpuşarul), două marionete se joa 
că fericite. Neputând să-şi vadă faţa, 

ele cred că amândouă arată la fel. Ele 

nu-şi dau seama că una are pistrui, 
iar cealaltă, dungi pe faţă. Cu timpul, 

adevărul iese la iveală. Ele se conving 

uitându-se în oglindă şi apoi se distan

ţează una de alta. în cele din urmă, 

ajung să nu mai aibă încredere şi să 
se poarte violent una cu alta, pentru 

că sunt „diferite” . Fiecare dintre ele 

se urcă pe rând pe braţul păpuşarului, 

ca să se alieze cu el îm potriva celei 
care îi fusese prietenă. Creatorul de 

jucării le explică: „Eu v-am făcut pe 

amândouă şi vă iubesc pe amândouă. 
Nu aş putea să mă aliez împotriva nici 

uneia dintre voi. în definitiv, amân

două sunteţi acelaşi lucru”. Lor nu le 
convine cum  vede păpuşarul situaţia 

lor. Atunci el o ridică mai întâi pe una, 

apoi pe cealaltă în dreptul mâinii pâ
nă la piept şi o coboară în dreptul ce

leilalte mâini, ca să se descopere una 

pe alta. In pofida acestei demonstraţii, 

ele continuă să se lupte, dar ajung tot 
mai nefericite. în momentul culmi

nant al filmului, ele depun armele. 

Păpuşa cu faţa vărgată spune: „Hei, 

Pistruiato! Noi toţi suntem una! Tu, 
eu şi păpuşarul!” La aceasta, Vărgata 

începe să răspundă: „Atunci, dacă 

mă loveşti, înseam nă că te doare şi 
pe tine, pentru c ă .. Pistruiata ter

mină fraza spunând: „ ... pentru că 

lovesc o parte din mine” . înţelege

rea faptului că ele sunt legate una 
de alta prin trupul Păpuşarului a 

adus pace, în cele din urmă.

Paşi în tratarea deosebirilor
W hitaker descrie procesul sănă

tos de tratare a deosebirilor în viaţa
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de zi cu zi. El spune: „Capacitatea de 
a trata deosebirile este o deprindere 

care stabilizează şi consolidează în 
mare măsură calitatea căsătoriei. Când 

deosebirile sunt văzute ca fiind rele 
în sine sau ca fiind ceva care trebuie 

eliminat, ele produc schismă, declan
şează o reacţie de apărare în celălalt 

şi duc la înstrăinare. Dar atunci când 
pot fi privite ca reprezentând ocazii 

de creştere, deosebirile devin preţioa
se. Deosebirile dintre noi sunt ceea 

ce ne îngăduie să ne dezvoltăm. Ca

pacitatea de a ne angaja cu adevărat 

într-un proces bilateral de contami
nare reciprocă este fundamentală pen

tru o relaţie dinamică, şi nu statică. 
Când venim în legătură unii cu alţii, 

ne îmbogăţim. Paşii implicaţi în ajun
gerea la punctul în care deosebirile 
sunt folosite productiv merg de la 
recunoaştere la acceptare, la respec
tare', la delectare şi, în final, la în- 
drăgirea acestora”.3

Recunoaşterea şi acceptarea. Pe 

noi ne-a ajutat faptul că am întâlnit 

următoarea afirmaţie a sorei White: 

„Noi ne deosebim unii de alţii aşa de 
mult în ce priveşte starea sufletească, 
obiceiurile, educaţia, încât modul nos

tru de a privi lucrurile diferă. Noi 

judecăm în mod diferit. Felul în care 

înţelegem adevărul, ideile noastre 
despre conduita vieţii nu sunt la fel 

în toate privinţele. Nu există două 
persoane a căror experienţă este iden

tică în fiecare aspect. încercările unu

ia nu sunt încercările altuia. Datoriile 

care unuia i se par uşoare pentru al

tul sunt foarte grele şi complicate” .4
Trebuie să menţionăm aici faptul 

că deosebirile despre care vorbim se 

află în zona de normalitate a unei 

anumite populaţii. Atitudinile şi com

portamentele care ameninţă sănătatea 

şi binele membrilor familiei şi al fa

miliei ca unitate sunt în afara acestei 

zone şi necesită consultarea unor spe

cialişti. Există mari şanse ca persoa
nele care comit abuzuri sau care pun 
familia în pericol în alte feluri să-şi 

schimbe purtarea atunci când soţul/ 
soţia sau alţi membri ai familiei sunt 

ajutaţi să stabilească limite protec

toare care îi pun la adăpost de mal

tratări ulterioare.

Respect pentru drepturile altora
Recunoaşterea şi acceptarea tre

buie să facă loc respectului. Deose
birile ne oferă ocazii să ne dezvol
tăm şi să creştem. Apostolul Pavel 
spune: „Fiecare dintre voi să se uite 
nu [doar] la foloasele lui, ci şi la 
foloasele altora” (Fii. 2,4). Iar Ellen 
White scrie: „Deosebiri evidente de 

fire şi de caracter există adesea în 
aceeaşi familie, pentru că Dumnezeu a 

hotărât ca persoane cu temperament 
diferit să se unească una cu alta. în 

cazul acesta, fiecare membru al 
familiei trebuie să trateze cu sfinţe
nie sentimentele şi să respecte drep
turile celorlalţi. Prin aceasta vor fi 
cultivate stima reciprocă şi îngădu

inţa, vor fi estompate prejudecăţile şi 
vor fi netezite asperităţile din ca

racter. Armonia poate fi asigurată,

Trăsăturile de caracter 

şi de personalitate ale 

unuia le completează pe 

ale celuilalt.

iar unirea temperamentelor diferite 

poate fi un câştig pentru fiecare” .5
Vindecarea rănilor. Uneori, vom 

fi în stare pur şi simplu să trecem cu 

vederea deosebirile. Alteori, va fi 
suficient să vorbim despre ceea ce ne 

întristează, pentru ca partenerul 
nostru să facă schimbările necesare. 
Dar vor exista ocazii când rana va fi 
adâncă şi singurul balsam vindecător 
va fi iertarea. Atunci este timpul când 

putem să ne bucurăm de vestea bună 
că Dumnezeu ne iartă nelimitat. 
Evanghelia ne cheam ă să oferim 

darul acesta unii altora. Iertarea este 

ceva dureros, costisitor şi greu. Poa
te că vor rămâne urme. Din când în 
când, poate că vor reveni amintiri 

care să ne tulbure pe amândoi, dar, în 
puterea iubirii lui Dumnezeu, a

Când ne aşezăm în locul celuilalt şi 
căutăm să înţelegem suferinţa şi du

rerea pe care i le-am produs, când în
cercăm să reparăm răul pe orice cale 
posibilă, treptat ne vom face drum 
prin durere şi ură spre eliberarea pe 
care numai iertarea o aduce.

Ne concentrăm asupra 
complementarităţii

De cele mai multe ori, trăsăturile 
de caracter şi de personalitate ale unu

ia le completează pe ale celuilalt. 

Este o măsură a creşterii în căsătorie 
să înţelegem că Dumnezeu ne-a unit 
ca tovarăşi de viaţă şi că acele carac
teristici pe care le aduce fiecare sunt 
uneltele prevăzute de Dumnezeu ca 
să angajeze cu succes familia noastră 
într-o misiune înaltă pentru El. Iu
birea noastră com ună faţă de El ne 
ajută să găsim soluţii să trecem prin 

dificultăţile zilnice, pe care deosebi
rile dintre noi vor continua, fără în 
doială, să le genereze în relaţiile 

noastre. Iubirea şi valoarea pe care 
El ni le oferă fiecăruia reglează 
lentilele prin care ne privim unii pe 
alţii. Când rămânem deschişi la ceea 
ce W hitaker numeşte „contaminare 
reciprocă” , deosebirile pot chiar să 

ne amplifice aprecierea pentru un 
spectru de trăsături şi de preocupări 

care depăşesc cu mult sfera noastră 

îngustă. Şi, fiind împreună o viaţă 
întreagă, în puterea creşterii produse 
de Duhul Sfânt, putem spune: 
„Dintre toţi ceilalţi, te-am ales pe 
tine şi te-aş alege din nou”.

1 John Gray, Men Are From Mars,
Women Are From Venus (New York: Harper 

Collins, 1992)
2 D. Augsburger, Suslaining Love 

(Ventura, Calif.: Regal Books, 1988).
3 Cari A. Whitaker and W. M. Bumberry, 

Dancing With the Family: A Symbolic 
Experiential Approach  (New York: Brunner/ 
Mazel Publishers, 1988), pag. 204

4 Ellen White, Gospel Workers 
(Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. 
Assn., 1948), pag. 473

5 Ellen White, îndrumarea copilului, 

pag. 153

legământului şi angajamentului nos
tru unul faţă de altul putem să mer

gem mai departe în procesul acesta. 
_________________^ _______________
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Lecţii de(spre) har
w

Alina Badea

N
e este cunoscut probabil tuturor programul 

de sănătate „Ascultă-ţi inima” . V-aţi gândit 
însă să trageţi puţin cu urechea şi la „inima 

comunităţii”? Cum „merge”? Mai „merge”? Bine? 
Dar Şcoala de Sabat a copiilor?

înţeleptul spunea: „Invaţă-1 pe copil calea... şi, când 
va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Prov. 22,6). 

Poate de aceea vârstnicii sunt mai activi. Nemulţumi
rile adulţilor (lecţiunile sunt slabe, sunt prea pentru 

teologi, sunt prost traduse, au greşeli de tipar, instruc
torii nu sunt pregătiţi), care au uitat cum era când se 

făcea de la amvon aceeaşi serie de lecţiuni de câteva 
ori la rând, când exista doar un exemplar pentru toată 

comunitatea, se transmit copiilor. Şi aceştia, fără să ştie 
uneori prea precis de ce sunt şi ei nemulţumiţi, nu mai 

studiază, întârzie, vin mai rar, sunt neatenţi, nu răs
pund. Cine păgubeşte? Cine suferă? Cine se bucură? 

încercaţi să răspundeţi sincer şi să formulaţi concluzia.
în  urmă cu câţiva ani, la Conferinţa Generală s-a 

făcut un studiu, pomindu-se de la un sondaj efectuat 
pe un lot mare de copii din comunităţi din S.U.A. Iată 

nişte cifre interesante: Un elev de gimnaziu (clasele 

V-VIII) are în medie 6 ore de curs pe zi (5x6 = 30 de 
ore pe săptămână), îşi pregăteşte temele cam 2-3 ore 

pe zi (10-15 ore pe săptămână) şi stă în faţa televizo
rului sau computerului în medie 3-5 ore pe zi, adică 
încă 20-30 ore pe săptămână. Total 60-70 de ore de 

instruire „laică” pe săptămână.
Dacă un astfel de copil nu are obiceiul să studieze 

din Biblie nici măcar 15 minute zilnic, dacă în fami
lie nu se face altarul familial, nici nu se studiază cu 

copiii, instruirea religioasă va însem na 15-20 de m i
nute (lecţia biblică din cadrul Şcolii de Sabat -  în res

tul orei se fac alte activităţi: cântare, rugăciune, co
lectă etc.) pe săptămână! La noi (cifrele de până acum 

se potrivesc şi la noi destul de bine), ar mai fi şi obli
gatoriile ore de religie -  una sau două pe săptămână

-  deci nu doar 15-20 de minute, ci o oră sau două ore 
şi douăzeci de minute, în raport cu celelalte 60-70!

Aceasta ar fi situaţia cea mai rea, când copiii nu 
studiază deloc acasă, dar „la noi” . .. S-ar putea întâm
pla aşa ceva şi la noi vreodată? D oar rareori? N ici

odată? A desea?

S-a făcut şi un alt studiu, legat de ce înţeleg copiii din

lecţiile Şcolii de Sabat, pentru că, obiectiv, acestea rămân 

principalul material şi mijloc de instruire religioasă, cel pu
ţin pentru copilul mic şi pentru cel de vârstă şcolară. S-a 

descoperit astfel că majoritatea copiilor înţeleg că mântu

irea se obţine prin fapte! Este ceva cu totul nedoctrinal, 
nu se afirmă acest lucru în nici una dintre lecţii, şi totuşi... 

S-ar putea să fie lecţia implicită a obiceiului nostru de a 
„răsplăti” prezenţa, punctualitatea, cum inţenia, răspun
surile bune, prin pacheţelele din Sabatul al treisprezece
lea, prin premiile de la concursuri. Lecţia e destul de cla

ră: Vrei premiu? învaţă! Vrei pachet „mai substanţial”? 
Vrei poezie la program? Nu lipsi, nu întârzia!

Nu este o greşeală să-i stimulăm să fie punctuali, să 

înveţe, să nu lipsească. M otivaţia e greşită dacă ei fac 

aceste lucruri „pentru ca” , în loc să o facă „pentru că” îl 
iubesc pe Dumnezeu, pentru că respectă locaşul Său şi 
ora de întâlnire cu El, pentru că doresc să-L cunoască 
mai bine, să-şi exprime iubirea.

De fapt, şi Petru a întrebat, cândva: „Doamne, dar noi 

(care am făcut atâtea) ce vom prim i?” şi a înţeles, mult 

mai târziu, că, mai înainte de a face noi ceva, Dumnezeu 

ne dăduse deja totul în Fiul Său.

Dar să revenim la lecţiile Şcolii de Sabat. Pentru ca par

tea „teoretică” să fie mai clară, noua serie de studii biblice 
pentru copii, în curs de pregătire la Conferinţa Generală, pune 
accentul pe harul lui Dumnezeu. Seria de studii pentru Juniori 
chiar are ca „generic” -  GraceLink (legătura harului).

Şi o „lecţie practică” -  harul ne acceptă aşa cum sun
tem -  ne „ia” de la nivelul la care ne aflăm. S-a constatat 

că, în general, lecţia nu prea se învaţă acasă. De aceea, 
lecţia va fi predată în clasă. Materialele pentru instruc

tori oferă sugestii pentru diferite activităţi, astfel ca lecţia 

să fie interactivă -  copiii ascultă, citesc, au o activitate 

practică efectivă, gândesc, împărtăşesc grupei descoperi
rile. Pentru fiecare zi din restul săptămânii, sunt propuse 

activităţi care să întărească obiceiul de a rezerva un timp 
zilnic studiului, dar şi pentru a reveni zilnic asupra ideii 

centrale a lecţiei, a învăţăturii practice. Lecţiile alternează 
episoade -  o lună din Vechiul Testament, şi următoarea, 

din Noul Testament -  care ilustrează o idee de bază, o 
doctrină fundamentală.

Lecţiile sunt structurate, trimestrial, pe patru idei 
mari: 1. H arul -  Dumnezeu m ă iubeşte. 2. Pentru că El 

mă iubeşte, răspund iubirii Sale prin iubire şi prin închi- 

^ ___________
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nare. 3. Pentru că El mă iubeşte şi 

eu II iubesc, voi împărtăşi această 
iubire cu cei din biserică -p ă r tă ş ie .
4. Şi, având această experienţă, nu 
pot să nu spun şi celor din afară -  

misiune.
începând cu acest an, avem şi 

noi aceste lecţii pentru secţiunea 
Juniori şi Ghidul instructorului -  
solicitaţi-le prin responsabilul local 

cu publicaţiile! Au venit deja „sem

nale” că lecţiile sunt sub posibilită
ţile copiilor. încă o precizare. Au

torii, aparţinând unor zone geogra
fice, deci şi culturale, diferite, au 

avut în vedere media de înţelegere 
a acestei grupe de vârstă şi au încer

cat să facă ceva potrivit pentru co
piii din America de Nord şi America 

Centrală, din Europa de Vest şi de 
Est, din Africa, din Australia, din 

Asia de Sud, Centrală şi din Extre
mul Orient. Aceleaşi lecţii pentru 

toţi. Textul biblic este acelaşi, la fel 
de valabil pentru toate culturile, 

zonele geografice şi vârstele.
Rămâne o misiune serioasă şi nu 

uşoară pentru instructorul local şi

pentru părinţi: aceea de a-i ajuta pe 

copii să exploateze tot ce se poate 
din acest material de bază şi din lec

tura suplimentară din Spiritul Profe
tic, cerându-le să citească anumite 

pasaje, să le explice în cuvintele lor, 
să formuleze ideile principale, să cre

eze poezii, desene, să facă aplicaţii etc. 
Şi să le transmită copiilor sentimen

tul apartenenţei la familia lui Dum 
nezeu, amintindu-le că, în Sabatul 

respectiv, copiii de vârsta lor din New 
York şi din Londra, din Barbados şi 
din Berlin, din Mexico şi din Brisbane, 

din Morogoro şi din Stockholm, ca 

să numim doar câteva localităţi de pe 
glob, studiază acelaşi pasaj biblic şi 

descoperă probabil aceleaşi lucruri!
M aterialul pentru instructori vă 

oferă sugestii interesante şi utile 
pentru o lecţie nu „liniştită”, ci „ac

tivă” şi eficientă. S-ar putea ca une
le activităţi să vi se pară nepotrivite. 

Adaptaţi-le sau faceţi ceva asemănă
tor. Nu vă temeţi de repetare, este 

necesară!
Poate că aceste lecţii despre har 

pentru copii ne deschid şi nouă per

spective noi -  ferestre spre cer. Din
spre Conferinţa Generală se face sim

ţită o preocupare deosebită pentru 
copii. Crearea, la sesiunea din 1995, 
a Departamentului Slujirea Copilu
lui, pregătirea de m ateriale pentru 

copii şi pentru cei ce lucrează cu 
ei, înnoirea m aterialelor Şcolii de 

Sabat, activitatea Explo şi a grupe
lor de Licurici ar trebui privite ca 

un semn al timpului în care Domnul 
a făgăduit că  „va în toarce inim a 
părinţilor spre cop ii...” (Mal. 4,6).

Este un har că în biserică există 

copii, că există această preocupare 
pentru ei „la nivel înalt” , că în fie

care com unitate există oameni dis
puşi să ofere timp, energie, răbda

re, uneori şi bani, care renunţă la 

locul com od din sală pentru clasa 

gălăgioasă , că ex istă  părin ţi care 
îşi îndeam nă copiii să nu părăseas
că adunările noastre...

Să îi mulţumim lui Dumnezeu 
că El ne dă „învăţătură peste învă

ţătură” şi mai ales „har peste har” .

Alina Badea este redactorul studiilor  
biblice pentru Şcoala de Sabat a copiilor.

Liberi să fim  responsabili /  ( Ur
mare din pagina 9) 

bani în activităţi contestabile. Roa
dele sunt neîncrederea, suspiciunea, 
fragmentarea şi cultul personalităţii.

6. Când privim la libertăţile 
noastre personale, trebuie să ne pu
nem aceste întrebări:

a. Exercitarea libertăţii mele de 
conştiinţă ajută la zidirea bisericii?

b. Libertatea mea întăreşte cauza 
adevărului?

c. Exercitarea libertăţii mele 
creează consens şi unitate, fără să 
producă o controversă dezbinatoare 
şi sterilă care consumă timp, talent 
şi energie într-un antagonism inutil 
şi în tensiune care ne seacă puterea?

d. Fiecare angajat adventist ar 
face bine să-şi aducă aminte de o 
afirmaţie din Codul etic al pastoru
lui, inclusă în Manualul pastorului 
(ed. engl. din 1992) şi prom ovată 
de Asociaţia Pastorală a Conferinţei

Generale: „Sunt pe deplin angajat 

faţă de punctele fundamentale de 
credinţă ale Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea” .17 Desigur, fiecare 
membru al bisericii ar trebui să fie 

în stare să spună acelaşi lucru.
Libertatea de conştiinţă este o li

bertate dată de Dumnezeu, aşa încât 
să-L putem iubi din alegere şi să 

ajutăm la zidirea trupului Domnului 
Hristos în pregătirea pentru apropi

ata Sa venire. Această libertate cere 
sacrificiu de sine voluntar pentru 

binele şi salvarea multora şi spre 
slava lui Dumnezeu.

A învăţa să trăim responsabil cu 
această libertate în părtăşia bisericii 

va continua să fie terenul pe care 
dovedim că suntem ucenici ai Dom 

nului Isus şi creuzetul maturităţii 

noastre creştine.

2 Seventh-day Adventist Church 

Manual (1995), pag. 162
3 White, pag. 468
4 Ibid., voi. 5, pag. 113
 5  , Counsels to Writers and Editors

(Nashville: Southern Pub. Assn., 1946), pag. 35
 6  , The Ellen G. White 1888

M aterials (Washington, D.C.: Ellen G.
White Estate, 1987), pag. 133

 7  , Mărturii, voi. 5, pag. 307, 308
8 A Statement on Theological Freedom  

and Accountability  (General Conference o f  

Seventh-day Adventists), pag. 14
9 Ibid.

10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid . , pag. 15
15 Ibid ., pag. 14
16 Ibid., pag. 16
17 M inister’s  Manual (Silver Spring, 

Md.: General Conference Ministerial 
Association, 1992), pag. 51

1 Ellen White, Mărturii pentru biserică , 

voi. 3, pag. 468

___________A ___________
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Felita Callahan

O
, Doamne, am murmurat, când se vor termina 
toate acestea? Supărată, am clătit ştergătorul 
din nou în găleată şi am mai şters o parte din 

podeaua bucătăriei. Aveam o dispoziţie proastă şi osci
lam între disperare şi bucurie, dar disperarea m-a învins.

Lupta cu res
ponsabilităţile de 

soţie şi mamă sala
riată mă copleşea 

pur şi simplu.
Aveam doi copii, 

de 4 şi respectiv 9 
ani, iar al treilea 
era pe drum. Şter
gând pe jos puţin 

câte puţin, supăra
tă, gândeam: Sunt 
prea obosită, sunt 
terminată. Am văr

sat apa murdară şi, 
privind-o, mi-am 

spus: „Urăsc spă
latul pe jos”.

Resentimentele 
m-au copleşit în valuri de amărăciune, sorbindu-mi şi 

ultimul dram de energie. M -am ruşinat de gândurile 
mele şi am început să mă rog: „Doamne, este ridicol. Nu 

ştiu de ce mă port aşa. Te rog, ajută-mă!” în momen
tul următor, un text din lecţia de la Şcoala de Sabat, 

secţiunea Primara, a copilului meu, mi-a venit în minte: 
„Să faceţi totul spre slava lui Dumnezeu” (1 Cor. 10,31).

„Doamne”, m-am rugat, „cum aş putea să Te glori
fic atunci când spăl pe jos?” M -am oprit un moment, 

în timp ce gândurile îm i zburau prin minte asemenea 

unor păsărele. M i-am coborât privirea spre gresia de 

culoare crem. Liniştea a început să se aşeze în mine în 

timp ce repetam din Scriptură. „Doamne”, am spus 

mai tare, „voi spăla podeaua centimetru cu centimetru 
şi mă voi ruga pentru biserica mea, nume cu nume.” 

Am golit găleata, am umplut-o din nou cu apă curată 
şi am început iarăşi să spăl. în timp ce mişcăm spălă

torul înainte şi înapoi, m-am rugat în linişte.

„Tată milostiv, aşază-Ţi mâinile vindecătoare asupra 
sorei Turner. înviorează-o şi înconjoară-o cu făgăduin

ţele Tale, acum, când se reface după operaţie.”
Fâs, fâs, ştergeam pe jos.

„Tată iubitor, mân- 
gâie-i pe membrii 

familiei lui Kelly, în 
acest timp de pierde

re. Şterge lacrimile 
şi vindecă inima lor 
rănită. Ajută-i să se 
prindă de făgăduinţe

le Tale de speranţă şi 
viaţă veşnică.”

Fâs, fâs, ştergeam 

iarăşi pe jos.

„Dumnezeule 
Creator, îţi mulţu

mesc pentru copila
şul cu care ai binecu

vântat familia 
Richardson. Dă-le 
părinţilor înţelep

ciune, răbdare şi putere, acum, la început de drum.”
Fâs, fâs, fâ s ...
Centimetru cu centimetru, bucătăria mea se transfor

ma. Rugăciune după rugăciune, sufletul meu se schimba. 
Când am golit găleata, lăudându-L pe Dumnezeu, m-am 

simţit din nou copleşită. De data aceasta, de respect şi 
admiraţie faţă de puterea lui Dumnezeu. O astfel de 
îndrumare: „Să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu” -  
aşa de simplă, dar cu o putere atât de mare şi cu un re

zultat atât de bun -  mi-a transformat bucătăria şi viaţa. 

Sufletul mi s-a înseninat. Să mă rog atunci când voi 

curăţa dulapul? De ce nu? Acela care a auzit rugăciunile 
pe care le-am făcut atunci când spălam podeaua le va 

auzi şi pe cele rostite în timp ce voi curăţa dulapul.

Felita Callahan, din Humble, Texas, este fizioterapeut, 
ti place să citească şi să scrie. Ea şi soţul ei, Milton, au cinci copii.

Traducere de Liliana Radu
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R â ţ u s o a

Rene Evans

Î ndată ce maşina s-a oprit pe drumul neasfaltat, Ted 

şi David au coborât din ea bucuroşi. Le plăcea casa 
bunicilor de la ţară şi erau plini de entuziasm 

pentru că tatăl lor venise aici să rămână toată ziua şi să 

ajute la lucru.
„Sărut mâna, buni”, au strigat ei cum au urcat 

treptele şi au intrat în bucătărie.
„Ce mai fac scumpii mei nepoţi?” a răspuns bunica, 

grăbindu-se să-i întâmpine şi să-i îmbrăţişeze. In 

câteva clipe, ea a scos câteva pahare mari şi le-a 
umplut cu limonadă. „Vă este sete?” i-a întrebat ea. 
„Unde este tatăl vostru? Sunt sigură că şi lui îi este 

sete.”
Sunetul uşor de la uşă a anunţat sosirea tatălui. 

„Sărut mâna, mamă”, a spus el intrând, dar atenţia i-a 

fost atrasă afară. „Ce este cu bobocul acela de raţă?”
Băieţii au sărit de pe scaun şi au alergat la fereastră 

să se uite afară. „Unde? Ce boboc de raţă? Ce este cu 

el?” au întrebat ei, vorbind amândoi în acelaşi 
timp, aşa încât a ieşit un amestec confuz de 

cuvinte.
Bunica le-a arătat cu degetul o cloşcă ce 

conducea un cârd de pui de găină şi un 

boboc de raţă prin curte. „Ei, puişorul acela 
nepriceput”, a spus ea veselă, dând din cap.
S-a aşezat la masă şi a luat un pahar de 
limonadă, în timp ce băieţii îşi întindeau 

lung gâtul ca să vadă mai bine.
Nu am mai avut raţe niciodată, dar o 

pereche a zburat şi s-a oprit aici acum câtva 
timp, în apropierea lacului”, a explicat ea.
„Mai repede decât mă aşteptam, mama a 
umplut cuibul de ouă şi a început să le 

clocească. Ei bine, am încercat să o 
supraveghez, dar probabil că a luat-o un 

câine sau cine ştie ce s-a întâmplat, pentru că 

într-o zi nu s-a mai întors la ouăle ei. Le-am 

adus aici, la coteţ, şi am ademenit-o pe 
cloşca aceea să le primească la un loc cu ale 

ei. Ea şi-a făcut bine treaba, bravo ei, dar

mititelul acela pe care îl vedeţi este singurul pui care a 
ieşit din ouăle de raţă.

Şi ceea ce o să vă surprindă cel mai mult”, a 

continuat bunica, „este faptul că puişorul de raţă crede 
că cloşca este mama lui. El merge după ea peste tot, 
împreună cu ceilalţi pui, şi chiar încearcă să scurme 
pământul cu picioruşul lui palmat. L-am luat şi l-am 

dus la lac, am încercat să-l învăţ să înoate şi să fie raţă, 
dar s-a zbătut să iasă cât a putut de repede şi a alergat 
înapoi clătinându-se, ca să fie aici, lângă puii de găină. 
Cloşca aceasta se poartă cu el la fel ca şi cu un pui de-al 
ei şi nici unul dintre puii de găină nu are destulă 
pricepere să înţeleagă că el nu face parte dintre ei.

„Ce să fac?” Bunica a dat din umeri şi a sorbit o 
gură de limonadă din pahar.

„Nimic”, a spus tata. „Poate doar să doreşti ca şi 
oamenii să fie la fel de buni faţă de semenii lor şi să-i 
accepte aşa cum fac cloşca aceea şi puii ei.”

Timp pentru familie
Invită-i pe membrii familiei tale să se roage împreună cu tine.

• Roagă-i pe adulţii din familia ta să-ţi povestească despre o 

ocazie în care ei au fost acceptaţi de cineva atunci când nu s-au 

aşteptat. Cum i-a făcut aceasta să se simtă?
• Citeşte o istorisire biblică în Matei 9,9-12 despre un om pe 

care Domnul Isus l-a acceptat, chiar dacă altora nu le-a 

convenit. Cum crezi că s-a simţit omul acela?
• Caută în dicţionar şi citeşte ce înseamnă „a accepta”. Scrie 

explicaţia de acolo în cuvintele tale. (Poate va trebui să rogi pe 
un adult să te ajute.)

• Roagă pe fiecare membru din familia ta să se gândească la 
o persoană de la şcoală, de la serviciu, de la biserică sau din altă 

parte pe care trebuie să o accepte, să o iubească aşa cum ar face 
Domnul Isus. Scrie numele respective pe o foaie de hârtie.

• Rugaţi-va pentru acele persoane şi ca Domnul Isus să vă 

ajute să le acceptaţi aşa cum face şi El cu noi.
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Noua piramidă alimentară
Grupele de 

alimente
O porţie 

înseamnă:
Valoarea
nutritivă

Nr. porţii Exemple de 
alimente1600

cal.
2200
cal.

2800
cal.

Consumaţi din 

belşug 
6-11 porţii/zi 

Cereale 
in tegrale

0  felie pâine SAU 
1/2 cană cereale fierte 
3/4 cană cereale uscate 

1/2 cană paste fierte 

1/4 cană granola 

(Musli)

Glucide complexe 
Fibre vegetale 

Proteine 

Vitamine (B,, B „ B6, 
niacină)

Fier, magneziu, 
calciu, cupru, mangan, 

fluor, crom, molibden

6 9 11

C ereale: grâu, orez 
integral (brun), orz, mei, 

secară, porumb etc.

Consumaţi mult 
2 porţii/zi 

Legum inoase

1/2 cană leguminoase 
gătite 

1/2 cană tofu 
1/4 cană înlocuitori de 

carne

Proteine 

Zinc 
Fier 

Fibre 
Calciu 

Vitamine (B6, E, 
niacină) 

Acid linoleic

1 1-2 2

Legum inoase: mazăre, 
fasole, soia, linte, 

bob, năut 

în locu ito ri de ca rne: 
tofu, preparate din soia 

(cuburi, şniţele etc.)

Consumaţi multe 
3-5 porţii/zi 

Legum e

1 cană verdeţuri crude 
1/2 cană legume crude 

tăiate
1/2 cană legume gătite 

3/4 cană suc legume

Fibre vegetale 

Potasiu 
Beta-caroten 

(provitamina A) 

Folaţi 
Vitamina C 

Calciu 
Magneziu

3 4 5

Legum e: conopidă, 

varză, brocolli, spanac, 
ştevie, dovleac, morcovi, 

cartofi, dovlecei, roşii, 
sfeclă, vinete, bame, 

ţelină, păstâmac etc.

Consumaţi multe 

2-4 porţii/zi 

F ru c te

1 fruct integral de 

mărime medie 
1/2 cană fructe din 

compot 
1/4 cană fructe uscate 

1 cană fructe de pădure 
3/4 cană suc de fructe

Vitamina C 

Beta-caroten 
Fibre vegetale 

Potasiu 
Folaţi 

Magneziu

2 3 4

F ru c te : mere, pere, por
tocale, lămâi, grepfruturi, 

caise, piersici, prune, 
kiwi, papaya, mango, 

ananas, banane, căpşuni, 
zmeură, cireşe, vişine etc.

F ru c te  uscate: stafide, 
smochine, prune, caise etc.

Consumaţi 
moderat 

1-2 porţii/zi 

Nuci, sem inţe

1/3 cană nuci (alune) 
2 linguri unt de alune 

1/4 cană seminţe

Proteine 
Grăsimi polinesaturate 

Vitamina E, acid folie 
Fibre 

Potasiu 

Calciu

1 1-2 2

Nuci: alune, arahide, 
migdale, nuci pecan 

Sem inţe: susan, floa- 

rea-soarelui, dovleac

Consumaţi 
moderat 

2-3 porţii/zi 

Lapte şi derivate 

lactate degresate

1 cană lapte degresat 

1 cană lapte de soia 
3/4 cană brânză de vaci 

45 g brânză telemea, 

caş, tofu 

1 cană iaurt

Calciu 

Proteine 
Vitamine (A, D,

2 2-3 3

L ap te  şi deriva te  lac 
ta te : lapte, iaurt, brânză 
de vaci, telemea, caş etc. 

în locu ito ri: lapte de soia, 
lapte de orez, brânză de 

soia (tofu)
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Notă: Cei care consumă numai alimente din categoriile de sub linia „Opţional” vor consuma 2-3 porţii/zi de leguminoase şi 2-3 
porţii/zi de nuci şi seminţe şi se vor asigura că includ în dietă o sursă sigură de vitamina B p.

Grupele 
de alimente

0  porţie 
înseamnă:

Valoarea
nutritivă

Nr. porţii Exemple 
de alimente

Consumaţi

moderat

O uă

1 ou întreg sau 
2 albuşuri de ou

Proteine 
Vitamina A, B p 

Selenid, iod

Maximum 3 gălbe
nuşuri/săptămână

O uă: sunt de preferat 
ouăle de găină

Consumaţi puţin 
(cu economie) 

G răsim i şi 

u le iuri vegetale, 
zahăr, m iere, 

sare

Vârful piramidei cuprinde grăsimi şi uleiuri vegetale, sare, zahăr, miere, dulciuri, 
îngheţată, smântână, unt, brânză cu smântână. Aceste alimente sunt bogate în calorii, dar 

sărace în vitamine. Aceste alimente trebuie consumate cu economie (în cantităţi mici). Fiecare 
lingură de grăsime adăugată la o dietă de 2200 calorii creşte cu 5% procentul de calorii care 

provin din grăsime (şi care nu trebuie să fie mai mare de 30%). Fiecare linguriţă de zahăr 
creşte cu 2% procentul de calorii care provin din glucide.

• Limitaţi deserturile la 2-3/săptămână.

• Consumaţi cu economie miere, gem, jeleuri, siropuri, dulceaţă, zahăr, alte dulciuri.
• Limitaţi consumul de alimente bogate în sare şi uleiuri (grăsimi).

1 linguriţă sare (5 g) = 2000 mg sodiu 1 lingură smântână = 3 g grăsimi = 30 calorii 
1 lingură ulei = 13,6 g grăsimi = 120 calorii 1 lingură zahăr = 12 g = 48 calorii 

1 linguriţă ulei = 4,5 g grăsimi = 40 calorii 1 lingură miere = 21 g glucide = 64 calorii 
1 lingură margarină = 11,4 g grăsimi = 102 calorii 1 linguriţă zahăr = 4 g = 16 calorii 

1 lingură m aioneză = 11 g grăsimi = 99 calorii 1 linguriţă miere = 7 g = 21 calorii
Pagina de sănătate este realizată de dr. G ily Ionescu, directorul Departamentului Sănătate a l uniunii. 

_________________________ ^ _________________________
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GENEi
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B m  i n  „ G & i s c i  p -c j

Marius Stănescu

Ş
tiaţi că adolescenţii sunt categoria cel mai uşor 

de mântuit?

Şi care credeţi că sunt cele mai eficiente medii 
de influenţă în legătură cu formarea adolescenţilor ?

Specialiştii ne oferă un raport statistic prin care 

putem să apreciem situaţia într-o lumină mai concretă.
Ordinea, în funcţie de gradul de influenţă, este 

următoarea:
Mediul de influentă 

rude (bunici, unchi, mătuşi) 
consilieri 

reclame
presă scrisă (ziare, reviste) 

lucrători spirituali, preoţi, rabini 
eroi la modă (sportivi, cântăreţi) 

profesori
tv., radio, în reg istrări muzicale, filme 

părinţii
prietenii, an tu ra ju l

Locul

10

Cred că este suficient de evidentă dimensiunea con

curenţei dintre factorii implicaţi în destinul tinerilor.
Părinţii, deşi creditaţi cu locul al doilea în această con

curenţă, au din ce în ce mai puţin timp şi tot mai puţină 
disponibilitate să-şi acopere eficient responsabilitatea. 

Rămân în cursă două categorii de factori: mass-media şi 
„serviciile” (profesori, capelani, pastori etc.).

M area provocare este aceasta: ce loc pot ocupa eu în 
proiectul divin de câştigare a tinerilor pentru un destin 

veşnic alături de Hristos?

Dimensiunile derutei
Foametea a lovit „Casa pâinii” (Betleem). Naomi lo

cuia împreună cu soţul şi fiii ei, chiar acolo, la Betleem. 

Pe fundalul foametei şi al sărăciei, ca şi cum starea aceasta 
de nenorocire nu era suficientă, se abate şi moartea asu

pra familiei. Femeia rămâne singură, fără nici un ajutor, 
doar cu cele două nurori. Dacă o femeie îşi pierdea soţul 
şi fiii, fără să mai aibă alţi membri ai familiei pe care 

să se bazeze, atunci ea era sortită sărăciei şi cerşitului. 
Disperarea o determină să se întoarcă acasă. Este înso

ţită, mai întâi din obligaţie, de cele două nurori văduve. 
Generozitatea trecută prin focul încercării o determină 

să-şi absolve nurorile de obligativitatea de a o însoţi. Reacţia 
celor două, în faţa eliberării, a fost diferită; Orpa profită 

de ocazie şi o părăseşte; Rut, convinsă de credincioşia 
soacrei sale, decide că Dumnezeul acesteia va fi şi al ei.

Dacă ai simţit lovitura morţii chiar lângă tine, dacă 
cei mai dragi ai tăi au fost răpuşi, atunci poţi înţelege 

profunzimea suferinţei şi a disperării, poţi pricepe dimen
siunea derutei prin care treci în astfel de situaţie. Ur

mează zile de lacrimi şi frământări, ai nevoie de cineva 
care să uite de sine şi să-ţi devină companie. în acest 

context se impune apariţia unei astfel de persoane.
Interesantul situaţiei este dat de faptul că tocmai o 

străină, numită Rut, moabita, este dispusă să acopere 
această nevoie. Rut se dovedeşte a fi exact acel prieten 

şi sprijin necondiţionat. Are compasiune, dar şi spirit 
practic. Cerând permisiunea, merge să lucreze pe câmp la 

adunat spice în urma secerătorilor. Hărnicia remarcabilă 
o recomandă în faţa stăpânului atent. Ea, străina, prin 

căsătoria cu Boaz, întregeşte providenţial proiectul divin 
al întâmpinării lui Mesia. Se ştie că nu Boaz era ruda cea 

mai apropiată şi responsabilă pentru a asigura continu
itatea familiei. Perspectiva de a ceda moştenirea şi nu

mele în favoarea celui dispărut, prin căsătoria cu văduva 
Rut, îl sperie pe cel îndreptăţit şi îl face să renunţe. M ă

rinimia lui Boaz modifică radical datele situaţiei. Aspi
raţiile, ţintele, idealurile şi numele celor morţi sunt re

aduse la viaţă. Dintr-o străină, moabită, Rut devine par

te integrantă în linia genealogică a lui Mesia. Ce schim

bare spectaculoasă! D e la sărăcie la prosperitate, de la
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singurătate la părtăşie, de la moarte la 
naştere.. de la starea de cerşetor la 

cea de membru al familiei regale. To
tul devine speranţă, lumină şi viaţă.

Sensuri
Tocmai în „Casa pâinii” s-a in

stalat foametea. Tocmai aici, unde ar 
trebui să fie viaţă, moartea dă buzna. 

De ce? Câte familii, astăzi, nu se 
confruntă cu moartea, chiar dacă tră

iesc la modul fizic? De câte ori lipsa 
afecţiunii, a sprijinului binevoitor şi 

necondiţionat face ravagii printre 

adolescenţii din familia noastră?
Naomi, ca simbol, reprezintă bi

serica frământată de necazuri, de su

ferinţă, de lipsă de hrană şi de con

fruntare cu moartea. Chiar şi Naomi 
(icea plăcută) devine în scurt timp 

M ara (amărăciune). Unde sunt bel

şugul, bucuria, plăcerea şi viaţa?
Peisajul sumbru al familiei în 

criză impune apariţia lui Rut. Chiar 

şi semnificaţia numelui ei pare a fi o 

profeţie despre misiunea pe care avea 

să o îndeplinească. Rut înseamnă 

prietena Domnului, companion, 
prieten, coleg, cea care se ataşează.

Pornind de la aceste semnificaţii, 
este clar că Rut reprezintă o compo
nentă a unui proiect divin, care asi

gură companie, iniţiativă, continui

tate şi orientare pe frământatul tra

seu către viaţa deplină. Această com

ponentă este chiar un program care îşi 

propune să ofere cadrul pentru părtăşie, 
dezvoltare şi direcţionare celei mai 

afectate categorii -  adolescenţii.
Rut, ca model biblic, se identifică 

în mod deplin cu programul de com

panioni. Acest program face din ado
lescenţi obiectul preocupărilor şi be

neficiarul investiţiilor de ordin sufle

tesc şi material. De ce adolescenţii? 

Simplu, pentru că ei sunt categoria 

cea mai vulnerabilă, dar, în acelaşi 

timp, şi cel mai greu de controlat. 

Lumea lor este într-o continuă şi ra
pidă schimbare. Ei traversează un 

labirint al incertitudinii. Presiunea lu

ării deciziilor, stresul şi anxietatea îi 

aruncă în braţele disperării şi deter

mină atitudini de revoltă, manifes

tări ciudate şi incomode. Decăderea 
morală şi lipsa de afectivitate care 

bântuie societatea ca o adevărată 
moarte, instabilitatea familiei, pră

buşirea oricărei măsuri de securitate 
şi confort personal îi transformă în 
cele mai neajutorate victime.

Programul de companioni, aseme
nea moabitei Rut, este o soluţie ofe
rită de Dumnezeu ca răspuns la criza 
cu care se confruntă biserica şi impli
cit adolescenţii. L a nivel de concep
ţie, acest program este o binevoitoa
re intenţie, o lăudabilă iniţiativă, o 

foarte harnică şi sistematică mână în 

mijlocul dezorientării şi al lipsei. 
Totuşi Rut, cu toate calităţile ei, ar 
fi rămas o străină, o necunoscută şi 
o neîmplinită, dacă nu ar fi acceptat 
parteneriatul cu Boaz. El este cel 
care garantează reuşita şi contribuie 
în mod esenţial la depăşirea crizei.

Programul de companioni, oricât

Programul de compa

nioni nu vine să peri
cliteze stabilitatea şi 

„belşugul” existent, ci, 

dimpotrivă, să aducă via

ţă şi să ofere perspectivă.

de bine intenţionat şi oricât de siste
matic ar fi, rămâne o necunoscută şi 
o inutilitate fără elementul Boaz -  
instructorul. Printr-o nefericită asemă
nare, cei care ar trebui să-şi asume 
responsabilitatea primară a salvării din 

spaţiul sărăciei spirituale şi al dezori
entării refuză efortul, apărându-şi con
fortul şi interesele proprii. Părinţii, 
prea ocupaţi cu asigurarea existenţei, 
neglijează nevoia de afectivitate, ne
voia de comunicare şi de relaţie a co
piilor lor. Biserica pare preocupată 

de alte planuri, fără să înţeleagă su

ficient faptul că Rut -  programul de 

companioni -  nu vine să pericliteze 
stabilitatea şi „belşugul” existent, ci, 

dimpotrivă, să aducă viaţă şi să ofere 
perspectivă. Doar Boaz (cel care are 
putere; curaj; însufleţire; vioiciune; 
prin El sunt tare), idealistul şi curajo- 

____________

sul, vede în Rut nu ameninţarea unui 
străin, ci pe anonimul devotat şi har

nic, angajat în procesul recoltării finale.
Se conturează limpede faptul că 

marginalizarea este păguboasă, în 
timp ce recunoaşterea valorii, acor

darea încrederii şi implicarea con
duc la o finalitate fericită.

Simt că ritmul de acceptare şi 
dezvoltare a programului de com
panioni este mult prea lent, având 
în vedere intenţia programului şi 

nevoia la care îşi propune să răspun
dă. De asemenea, cred că problema 

se reduce la două cauze principale: 
fie necunoaşterea sau neînţelegerea 

programului (deci ignoranţă), fie 
lipsa de mobilitate în raport cu 

dinamica schimbărilor.
Oare cât vom mai persista să ve

dem în adolescenţi o ciudăţenie şi o 

ameninţare?
Până când vom ridica degetul 

acuzării şi vom emite judecăţi, ne- 

identificându-ne cu ei şi fără a ne 

lua timp să-i cunoaştem?
Nu cum va caracterul şi compor

tamentul lor sunt tocmai oglindirea 
modelului pe care noi înşine l-am oferit?

Din nefericire, mulţi încearcă să 
schimbe comportamentul adolescen

ţilor prin scoaterea în evidenţă a vino
văţiei lor. în timp ce vinovăţia are un 

efect de scurtă durată, dragostea şi în
ţelegerea sunt cele care prelungesc 

efectul în ceea ce priveşte schimbarea.
Dacă îi vom accepta pe tineri, 

dacă îi vom iubi şi vom cultiva o 
relaţie personală, dezvoltând respec
tul şi grija faţă de ei, îi vom  ajuta 
să depăşească impasul adolescenţei.

Cât despre mine, consider progra
mul de companioni ca fiind o soluţie 

divină la foametea din „Casa pâinii” . 
Găsesc în acest program viaţă, spe

ranţă şi certitudinea că, într-o zi, fa
milia în derută se va regăsi în pre

zenţa Celui care vine să răscum pe
re şi să ofere o Casă. A vând aceas

tă perspectivă, nu pot să stau şi să 
nu mă implic!

Tu ce faci?

Marius Stănescu este directorul D eparta
mentului Tineret a l  Conferinţei Moldova.



Jurnal Senegalez
Luiza Gnatiuc 
Magdalena Nechita

entru cei care vor să ştie cum se ajunge în 

Senegal ca misionar medical, am vrea să răs
pundem că poţi să faci asta nu doar luând un 

avion şi apoi altul, ci fiind condus în mod providen
ţial dintr-o experienţă în alta, ca apoi să descoperi 

binecuvântarea de a lucra pentru cei un pic mai săraci 
decât tine, mai loviţi decât tine, dar deseori mai mul

ţumiţi în sărăcia lor. Dintotdeauna am ştiut că Africa 

înseamnă junglă, animale, boli şi sărăcie. Dar am 
descoperit aici linişte, încredere, mulţumire şi chiar 

prieteni.
Ideea de a lucra undeva unde să începi ziua îm 

preună cu tot colectivul şi cu Dumnezeu era un vis 
pentru noi. Şi iată că astăzi încă ne bucurăm de cele 
câteva minute zilnice de meditaţie şi rugăciune, ur

mate de acel călduros „Bonne Joum ee” , care ne leagă 
pe unii de alţii şi parcă ne asigură de succesul zilei.

Venind chiar înainte de ora începerii, bolnavii se 

aşază respectuos în faţa cabinetelor sau a farmaciei, 

care este în acelaşi timp şi fişier, şi ascultă în tăcere 
rugăciunea. Apoi îşi iau bonurile şi se îndreaptă spre 
unul dintre locurile unde îşi vor afla rezolvarea 

problemei.
Unul dintre cabinete este deschis pentru consulta

ţii generale. în  perioada ploioasă, cea mai frecventă 

boală este malaria, cu toate complicaţiile ei respirato
rii, digestive, neurologice. Tratamentul oral sau in

jectabil (clorochin, chinina, paluject sau alte antima- 
larice), în faza incipientă, dă rezultate imediate. Din 

nefericire, deseori lipsa de încredere a africanilor în 
medicamente sau lucrul la câmp îi împiedică să vină 

la dispensar, fapt care întârzie vindecarea sau o face 
chiar imposibilă. Destul de frecvent sunt diagnostica
te afecţiuni articulare inflamatorii, favorizate de umi
ditate, boli de piele şi maladii cu transmitere sexuală.

Un alt cabinet este deschis copiilor pentru a fi 
vaccinaţi (două zile pe lună), femeilor pentru planifi

care familială şi viitoarelor mame pentru consultaţii 

prenatale. O mare parte dintre femeile africane aleg 

să urmeze un tratament preventiv în cursul sarcinii şi 

să nască într-un dispensar sau într-o maternitate, dar 
există încă suficiente care, din lipsa mijloacelor fi

nanciare sau din ignoranţă, îşi nasc copiii la domici
liu, asistate de câte o vecină sau singure. Acestea din 
urmă uită adeseori până şi ziua în care şi-au adus pe 

lume micuţii. Deseori, nou-născuţii ne sunt aduşi la

dispensar pentru pansament ombilical la câteva minute 

după naştere, având corpul plin de pământ şi mizerie, 
ceea ce ne face să gândim că naşterea nu s-a desfăşurat în 

condiţiile cele mai primitoare pentru bebeluş.
Cât de importantă este viaţa aici deducem din faptul 

că, imediat după ce ieşim din sala de naşteri, pentru a cere 
ceva în care să înfăşăm nou-născutul, în locul pufoaselor 

scutece proaspăt cumpărate pentru micuţul aşteptat, pri
mim câte un „pagne” , ceea ce înseam nă o bucată veche şi 

pătată de material pe care m am a o foloseşte ca pe un fel 
de fustă.

Un alt cabinet este sala de pansamente şi de mici inter
venţii chirurgicale în faţa căruia, pe parcursul sezonului 

ploios, se înghesuie bolnavii cu ulcerele tropicale favori
zate de malnutriţie, de igiena precară şi de umiditate. Plă

gile întâlnite sunt cel mai adesea infectate, bolnavii ale
gând să caute îngrijire doar după ce acestea devin destul de 

supărătoare. D in nou, lipsa de educaţie îşi spune cuvântul.
Pentru bolnavii în stare gravă care necesită tratament 

ce poate fi asigurat la nivelul dispensarului, există trei 
saloane cu opt paturi şi câteva pătuţuri pentru copii.

Toţi vizitatorii care păşesc pragul dispensarului sunt 
impresionaţi pozitiv de serviciile de calitate şi de aspectul 
plăcut al dispensarului, în comparaţie cu cel al instituţiilor 

de sănătate din zonă. Şi această diferenţă vizibilă este dată 
de faptul că, în ciuda absenţei medicilor în acest dispen

sar, Marele Medic lucrează aici zilnic. Astfel am fost in

vitaţi ca, pe lângă cele cinci sate în care asigurăm vacci
narea copiilor, să extindem programul de vaccinări în 

încă două sate şi câte o dată pe săptămână să dăm consul
taţii în alte patru sate.

Pe lângă activitatea de dispensar, ne oferă satisfacţii şi 
seminariile pentru săteni (antifumat, educaţie sanitară 

pentru mame, educaţie sanitară în şcoli), precum şi cele 
câteva minute în fiecare seară petrecute cu vecinii noştri 

mai mici, istorisindu-le din minunile pe care Dumnezeu 
le-a făcut pentru copii ca ei.

Şi una dintre minuni este cea pe care a făcut-o 
Dumnezeu pentru noi. Privind cu îngrijorare la cele doar 

două luni care au mai rămas, îi mulţumim pentru marele 
dar pe care ni l-a oferit, această binecuvântată perioadă de 

timp în Africa şi, în acelaşi timp, încercăm să profităm 
într-un mod folositor de fiecare zi pe care o mai avem de 

petrecut aici.

La data scrierii acestui articol, Luiza Gnatiuc f i  Magdalena Nechita, 
din Oneşti, Bacău, lucrau ca misionare medicale în Senegal.
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Educaţie pentru misiune
La Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară Adventistă din Brăila

Ene Paulini

M
esajul Evangheliei totdeauna a fost însoţit de 
mesajul sănătăţii, ambele constituind activităţi 
importante ale Domnului Hristos cât a trăit prin

tre oameni. Lucrării medicale i-a acordat chiar mai mult 
timp, ea constituind deschiderea drumului pentru salvarea 
sufletului. Ori de câte ori au intervenit schimbări majore 
în viaţa omenirii (ieşirea din Eden, potopul, exodul etc.), 
Dumnezeu însuşi a stabilit pentru om principiile stilului 
de viaţă care să-l pună la adăpost de boli şi suferinţe.

Puţini au înţeles în secolul trecut efectele impactului 
descoperirilor ştiinţifice şi tehnice, precum şi ale diferitelor 
curente filozofice şi sociale asupra stilului de viaţă, ca şi 
ritmul tot mai rapid al acestor schimbări şi efectele lor 
asupra sănătăţii. Dumnezeu a arătat însă şi de data aceasta 
că nu poate fi luat prin surprindere. Biserica Adventistă 
de Ziua a Şaptea, căreia i s-a dat sarcina de a duce lumii 
ultima solie de har, a primit prin Spiritul Profetic o 
bogată lumină, a cărei strălucire devine tot mai puternică 
pe măsură ce plăcerile firii au cuprins omenirea.

Pe măsură ce se cristalizau marile adevăruri spirituale 
ale celor trei solii îngereşti, revelaţii privind sănătatea, 
uluitoare pentru acea vreme, veneau să le întregească. La 
1848, se descoperă caracterul dăunător al tutunului 
(folosit pe atunci ca remediu pentru bolile pulmonare). în 
1850 se recomandă renunţarea la carnea de porc. în  1854, 
se face cunoscută importanţa curăţeniei etc.

La 20 mai 1863, se constituie Conferinţa Generală şi, 
la nici trei săptămâni (6 iunie), Ellen W hite primeşte vi
ziunea marelui subiect al reformei sănătăţii, ca parte inte
grantă a mesajului spiritual. S-a dovedit astfel că „Dum
nezeu, care este credincios... îm preună cu ispita, a pregă
tit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Cor. 
10,13). Influenţa acestor revelaţii a schimbat viaţa multor 
oameni, chiar dincolo de graniţele Americii.

B iserica A dventistă din R om ânia a urm at acelaşi 
drum. în  1920, s-a constituit U niunea R om ână a B iseri
cii A dventiste de Z iua a Şaptea. în  1922, s-a cum părat 
în Bucureşti o clădire pentru înfiin ţarea unui centru de 
tratament. Fam ilia Holm es din S tatele Unite şi două 
asistente m edicale din D anem arca au venit să lucreze, 
dar autorităţile vrem ii nu le-au perm is (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, voi. 10, pag. 1229).

Imediat după al doilea război mondial, dr. Ioan 
M oldovan şi dr. E lena Iacob Prisecaru au deschis, la 
Bucureşti, un dispensar şi o şcoală de surori de caritate, 
care, la un mom ent dat, avea 15 cursante bine cotate 
profesional de unităţile sanitare. D ar curând cele două 
aşezăminte aveau să fie desfiinţate (V. D. Cojea, Vechi 
cărări advente, pag. 328).

A fost o binecuvântare, în timpul regimului tre
cut, faptul că tinerii adventişti au avut permisiunea 
de a se pregăti în şcoli şi universităţi şi mulţi dintre 
ei s-au calificat în acest domeniu.

După evenimentele din decembrie 1989, în mod 
spontan, din mai multe localităţi, a pornit iniţiativa 
organizării Asociaţiei „Sănătate şi Temperanţă” . Ea 
a devenit persoană juridică la 2 martie 1990, cu fili
ale la nivelul Conferinţelor şi la Brăila, unde s-a în 
fiinţat Şcoala Postliceală Sanitară cu aceleaşi nume, 
în 1991, şi care s-a înscris ca m em bră a A.I.M.S. 
(The Adventist International M edical Society), cu 
sediul la Lom a Linda.

Iniţiativa înfiinţării şcolii sanitare a aparţinut 
grupului de intelectuali (în majoritate medici) din 
Brăila şi din Galaţi. Dezvoltarea acesteia a confirmat 
teza lui Gămăliei (Fapte 5,38.39). Biserica A dven
tistă a încuviinţat înfiinţarea ei, iar regulamentul de 
funcţionare, care prevede că „şcoala aparţine Biseri
cii Adventiste de Ziua a Şaptea din România şi este 
încredinţată pentru înfiinţare, organizare şi conduce
re Asociaţiei 'Sănătate şi Tem peranţă’”, poartă sem
nătura directorului şcolii şi a preşedintelui uniunii.

Din 1994 s-a înfiinţat şi „Şcoala Postliceală 
Teologico-Sanitară Dr. Luca” , în reţeaua învăţăm ân
tului de stat. Ambele şcoli au acelaşi program, ace
eaşi conducere şi acelaşi corp didactic, deosebindu-se 
doar sub aspect financiar (taxe mai reduse la cea de stat) 
şi prin faptul că şcoala de stat are dreptul de a elibera 
diplome ca orice şcoală de stat. Şcoala „Sănătate şi 
Temperanţă” , în regim particular, susţine examenul 
de diplomă pe lângă şcoala de stat (Dr. Luca). în 1999, 
şcoala particulară a căpătat însă autorizaţia de funcţi
onare din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, 
aşa încât ambele şcoli sunt recunoscute de stat.

Din 1994, şcolile noastre sunt afiliate cu Atlantic 
Union College din S.U.A. şi, din 1995, sunt 
acreditate de către Conferinţa Generală.

Dotarea cu material didactic, bibliotecă şi alte 
îmbunătăţiri a fost realizată cu sprijin substanţial 
din partea fraţilor din străinătate şi prin ADRA.

Şcoala funcţionează în trei camere, fără lumină 
naturală şi fără ventilaţie, din subsolul bisericii din 
strada Rahova şi într-o sală construită de noi la 
aceeaşi adresă.

în 1994, Uniunea de Conferinţe Bucureşti ne-a 
ajutat să achiziţionăm un imobil propriu pentru sediu 
administrativ şi o sală de clasă (care funcţionează şi 
drept capelă pentru comunitatea şcoală). Un imobil



aparţinând Conferinţei Bucureşti ne-a 
fost încredinţat pentru reparaţie ca
pitală şi, cu ajutor din partea organi
zaţiei Secour Adventiste din Franţa, 
funcţionează în prezent ca internat al 
fetelor din Republica M oldova şi din 
U craina care studiază la noi.

Elevii şcolii, indiferent de confe
siune, participă împreună cu profesorii 
la deschiderea cursurilor în fiecare 
dimineaţă cu o cântare, o lectură de- 
voţională şi rugăciune. La terminarea 
cursurilor ei cântă şi se roagă. O rele 
de religie sunt obligatorii pentru toţi. 
Nu s-au semnalat dificultăţi din acest 
punct de vedere în cei nouă ani de 
funcţionare ai şcolii. Dimpotrivă, unii 
elevi au prim it botezul. Este poate 
una dintre puţinele ocazii în care pot 
fi adunaţi un număr aşa de mare de 
tineri neadventişti care să înveţe să 
cânte, să se roage, să studieze Biblia, 
chiar dacă, aparent, nu părăsesc şcoa
la ca membri ai bisericii. Converti
rea este opera D uhului Sfânt, da 
toria noastră fiind de a semăna.

Elevii (chiar şi neadventişti) pro
vin din toate judeţele ţării, din Re
publica M oldova, iar anul acesta, 
şi din U craina.

Rezultatele de până acum  sunt 
concretizate în cei 412 absolvenţi, 
în prezent, la cursuri avem 243 de 
elevi (113 vor absolvi anul acesta). 
A vem  pe agendă transfo rm area  
şcolii în colegiu universitar, dacă 
Domnul ne va aju ta. Im portan ţa  
acestei şcoli va creşte în perspectiva 
introducerii obligatorii a cursurilor 
în Sabat la celelalte şcoli, iar în ca
zul nefericit al vreunui conflict ar
mat, absolvenţii noştri pot să preste
ze serviciu ca necombatanţi. Anga
jarea în lucrare misionară medicală 
devine mai eficientă atunci când, pe 
lângă pregătirea profesională, asis
tentul medical are şi o pregătire te
ologică, chiar dacă aceasta nu e la 
nivelul Institutului Teologic. Unii 
dintre elevii şi absolvenţii noştri au 
fost misionari în Africa, au absolvit 
sau sunt studenţi la teologie în ţară 
sau în străinătate sau la alte şcoli.

Avem nevoie de susţinerea aces
tei şcoli cu rugăciune, de călăuzire 
divină şi de orice fel de sprijin, pen
tru a-şi îndeplini misiunea. Până 
aici, spunem, la fel ca Samuel: 
„Domnul ne-a ajutat” .

Dr. Ene Paulini este directorul Şcolii 
Postliceale Teologico-Sanitare din Brăila.
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O  p r iv ir e  s p re  se s iu n ea  C o n fe 
rinţei Generale /  Urmare din pag. 10

documentele care atestă aceste ser
vicii, fiecare solicitant se va pre
zenta la Ambasada Canadei pentru 
obţinerea vizei turistice.

Sesiunea prin satelit -  în 
limbile română şi maghiară

Pentru prima dată în istorie, se
siunea Conferinţei Generale va fi 
transmisă pe larg în emisiuni prin 
satelit. Marţi şi miercuri, 27-28 iu
nie, câte trei ore din programul Con
venţiei Pastorale vor putea fi urmă
rite în lumea întreagă. Apoi, zi de 
zi, lucrările sesiunii vor fi prezentate 
în programe care vor totaliza 195 de 
minute pe zi, iar în Sabate, aproape 
şapte ore! Programele transmise vor 
cuprinde tot ce a fost mai semnificativ 
în cursul fiecărei zile: rapoartele mi
sionare ale diviziunilor, predica de 
dimineaţa, ştiri şi interviuri. Toate 
aceste programe vor fi traduse simul
tan, în mai multe limbi, între care 
română şi maghiară. Aceasta va oferi
o ocazie excepţională tuturor comuni
tăţilor dotate cu echipament de recep
ţie. Emisiuni de cea mai înaltă cali
tate tehnică şi spirituală vor aduce 
sesiunea acasă la noi. Pentru cei 
care nu se vor afla la Toronto, se 
va selecta, p re lucra  şi transm ite 
mai mult decât cineva ar putea să 
vadă ca participant direct. Progra
mul complet al transmisiilor va fi 
publicat în curând.

Din agenda sesiunii
Lucrările administrative ale sesi

unii cuprind alegerea conducătorilor 
(preşedinte, secretar, trezorier) şi di
rectorilor departamentali ai Conferin
ţei Generale şi a celor trei conducători 
ai fiecăreia dintre cele 12 diviziuni.

Pe agenda sesiunii de anul aces
ta se află şi o propunere de restructu
rare a Manualului bisericii (MB), 
pentru a fi stabilite secţiuni care sunt 
normative, respectiv opţionale. Comi
tetul pentru revizuirea MB a indicat 
numeroase pasaje din MB care ar 
putea fi incluse la sfârşitul fiecărui 
capitol, într-o secţiune de „Note” . 
Ele conţin aplicaţii ale MB care sunt 
influenţate de diferenţele în ce pri
veşte cultura şi nivelul de dezvoltare 

____________ _____________________

a tehnologiei comunicării. Aceste no
te (în majoritate din capitolele 6-8) 
ar putea fi reactualizate, după cum 
va fi necesar, fără ca schim bările 
propuse să fie aduse în faţa unei se
siuni a Conferinţei Generale.

Există, de asemenea, o propunere 
de reformulare a capitolului 15 din MB, 
privitor la căsătorie, divorţ şi recăsăto- 
rire. Această recomandare nu va aduce 
însă schimbări majore în poziţia bise
ricii faţă de subiectul respectiv. Vor fi 
subliniate fundamentele biblice ale în 
văţăturii bisericii despre căsătorie, di
vorţ şi recăsătorire. V a fi introdusă o 
nouă secţiune, despre rolul bisericii în 
lucrarea pentru familii şi oferirea de 
programe pentru cupluri logodite, in
formaţii pentru cupluri căsătorite şi sus
ţinere pentru familii distruse şi pentru 
persoane divorţate. Expresii ca „parte 
vinovată” şi „excludere” sunt înlocuite 
cu „îndepărtarea din rândul membrilor 
bisericii”. Propunerea mai afirmă fap
tul că separarea sau divorţul sunt îngă
duite şi ca rezultat al violenţei fizice. 
Aceste situaţii nu constituie însă un 
motiv biblic pentru recăsătorirea nici 
unuia dintre parteneri.

Apel la rugăciune al preşedin
telui Conferinţei Generale

Dr. Jan Paulsen, preşedintele Con
ferinţei Generale, face un apel la rugă
ciune pentru ca „sesiunea din Toronto 
să fie marcată de binecuvântarea lui 
Dumnezeu şi pentru ca Duhul Sfânt 
să prezideze această adunare mondială”.

„Pe m ăsură  ce ne apropiem  de 
adunarea de la Toronto” , a spus dr. 
Paulsen, fiecare biserică adventistă, 
fiecare familie adventistă şi fiecare 
credincios ar trebui să prezinte înain
tea lui Dumnezeu lucrarea bisericii şi 
familia mondială de credincioşi.”

într-un interviu, liderul bisericii 
mondiale a spus că „sesiunea de la 
Toronto trebuie să fie o sărbătoare a 
unei biserici puternice, dinamice, în 
care toţi sunt preţuiţi ca şi copii ai lui 
Dumnezeu, în care tinerii sunt impli
caţi activ, nefiind lăsaţi să aştepte pe 
margine, în care membrilor li se re
cunoaşte rolul esenţial pentru misiu
nea bisericii şi în care toţi primesc 
binecuvântările lui Dumnezeu şi da
rurile Sale spirituale” .

A drian Bocăneanu este preşedintele uniunii.
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Noutăţi privind acreditarea Institutului Teologic Adventist

L
uni, 3 aprilie, secţia de Asis
tenţă Socială, care a fost des
chisă în toamna anului trecut 

în cadrul Institutului Teologic Adven
tist, s-a aflat pe agenda Consiliului 
Naţional pentru Evaluare şi Acreditare 
Academică (CNEAA). Anterior, o 
subcomisie pentru partea de teologie 
şi o alta pentru partea de asistenţă so
cială efectuaseră vizite de evaluare. 
Spre marea noastră bucurie, facultatea 
de Teologie-Asistenţă Socială a primit 
autorizarea de încredere. Astfel, în 
acest moment, două facultăţi (Facultatea 
de Teologie-Litere primise această 
autorizare cu un an în urmă) din cadrul 
Institutului au atins acest nivel de auto
rizare, ceea ce are o semnificaţie prac
tică deosebită. Absolvenţii vor putea 
susţine examenul de licenţă în cadrul 
unei universităţi acreditate şi diplomele 
se vor bucura de recunoaştere deplină. 
De asemenea, aceste două facultăţi 
autorizate formează cadrul academic 
în  care profesorii adventişti de teo
logie pot fi titularizaţi şi pot dobân- 

^  di g rade le  d id a c tice  academ ice  
necesare pentru acreditarea Facul
tăţii de Teologie Pastorală, care este 
programul nostru de bază.

Chiar a doua zi a început vizita 
de evaluare şi creditare a întregului 
Institut Teologic din partea Confe
rinţei Generale şi a Diviziunii 
Euro-Africa. Pentru aceasta, o echi
pă formată din nouă persoane, cu res
ponsabilităţi academice şi adminis
trative în biserică şi în sistemul ad
ventist de educaţie, s-a aflat la Cer- 
nica în perioada 4-7 aprilie. Iată im
presionanta listă a membrilor echi
pei: dr. Humberto Rasi şi dr. Enrique 
Becerra, director şi respectiv director 
asociat la Departamentul de Educaţie 
al Conferinţei Generale, dr. Roberto 
Badenas, omologul de la Diviziunea 
Euro-Africa, dr. Jean-Claude Verecchia, 
preşedintele Centrului Universitar şi 
Pedagogic Saleve -  Franţa, dr. Ignazio 
Barbuscia, preşedintele Colegiului 
Villa Aurora -  Italia, dr. Shelly 
Perry, profesoară la Departamentul

de Asistenţă Socială, Universitatea 
Andrews, dr. Samuel Chuah, profesor 
la Departamentul de Afaceri, Universi
tatea Andrews, dr. Horst Rolly, profe
sor la Facultatea de Asistenţă Socială 
Creştină, şi pastorul Roland Nickel, 
vicepreşedinte pentru finanţe, ambii de 
la Universitatea Friedensau, Germania.

Acest grup s-a constituit în două 
comisii, una reprezentând AAA (Aso
ciaţia Adventistă de Acreditare), cea
laltă reprezentând IBE (Biroul Inter
naţional pentru Educaţie). Prima co
misie, condusă de dr. Enrique Becerra, 
a efectuat evaluarea periodică a pro
gramului de teologie pastorală, care 
a primit acreditarea din partea biseri
cii în urmă cu trei ani. Licenţa ofe
rită de programul nostru este echiva
lentă, în sistemul anglo-saxon, cu 
gradul de Bachelor in Pastoral Theo- 
logy. Cea de-a două comisie, repre
zentând IBE, condusă de dr. Humberto 
Rasi, a examinat cele trei programe 
noi, în vederea recunoaşterii lor ca 
programe ale bisericii.

Comisia AAA a avut la dispoziţie 
un document de autoevaluare pregă
tit de ITA, precum şi răspunsurile la 
recomandările făcute de AAA cu trei 
ani în urmă. Cele două zile au fost fo
losite din plin pentru discuţii cu admi
nistraţia Institutului, cu profesorii şi 
studenţii din programul de Teologie 
Pastorală, cu personal din campus şi 
cu reprezentanţi ai uniunii. Au fost in
spectate facilităţile din campus -  dor
mitorul, sălile de clasă, cantina, bibli
oteca, laboratorul de informatică etc.

Programul comisiei IBE a fost 
similar, ea având întâlniri separate cu 
profesorii neadventişti care predau în 
cadrul institutului, cu profesorii adven

tişti, cu studenţii şi cu administraţia.
Chestiunile de organizare (schema 

de organizare, regulamentele de func
ţionare, declaraţia de misiune etc.) şi 
de finanţe au fost examinate în mod 
amănunţit. De asemenea, au fost veri
ficate documentele de secretariat-regis- 
tratură şi de contabilitate.

Vineri dimineaţă, 7 aprilie, cele

două comisii şi-au prezentat rapoartele. 
Raportul comisiei AAA (totalizând
11 pagini), care urmează să fie înaintat 
pentru aprobare comitetului director 
AAA, este structurat după un număr 
de 11 criterii. Cu privire la fiecare sunt 
exprimate aprecieri pozitive şi reco
mandări. Comisia AAA propune acre
ditarea în continuare a programului de 
teologie pastorală pentru o perioadă 
de trei ani, până la 31 decembrie 2002, 
cu un raport preliminar de realizare a 
recomandărilor, care să fie prezentat 
până la 31 decembrie 2001.

Raportul comisiei IBE (totalizând
12 pagini), care urmează să fie înaintat 
pentru aprobare comitetului director 
al IBE, de asemenea, propune recunoaş
terea denominaţională a celor trei pro
grame noi. îndeplinirea recomandărilor 
va face posibil ca, o dată cu vizita de 
acreditare pentru programul de teologie 
pastorală, peste trei ani, şi aceste pro
grame să intre în programul normal 
de acreditare.

Recomandările principale se referă 
la îmbogăţirea bibliotecii, consolidarea 
corpului profesoral, dezvoltarea şi îm 
bunătăţirea structurii organizatorice a 
Institutului, aprofundarea programului 
de formare spirituală şi intensificarea 
partic ipării com unită ţii academ ice 
la viaţa bisericii şi a societăţii. Toate 
aceste recomandări sunt un ajutor 
valoros pentru orientarea viitoare a 
dezvoltării Institutului.

Astfel s-a încheiat o săptămână foar
te importantă în activitatea Institutului 
Teologic. Lui Dumnezeu I se cuvine 
toată lauda pentru acest raport pozitiv. 
Iar toţi cei care, în cadrul Institutului 
şi în afara lui, au contribuit cu efortu
rile lor neobosite la pregătirea acestor 
vizite, cei care s-au rugat pentru un 
rezultat bun şi cei care au fost o sursă 
de speranţă şi de inspiraţie -  profesori, 
studenţi, întregul personal, fraţi, su
rori şi pastori -  au motive de bucurie.
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Dr. Petre Anghel, rectorul ITA 
Gheorghe Modoran, directorul 

Departamentului Educaţie al Uniunii şi decanul 
ad interim al Facultăţii de Teologie Pastorală
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Concursul de adm itere la Şcoa

la Postliceală Teologico-Sanitară 

din Brăila. La concursul de admite

re pentru anul 2000/2001, asistenţi 

medicali generalişti, se primesc nu

mai absolvenţi de liceu cu diplomă 

de bacalaureat. Concursul de admite

re se susţine în două sesiuni: 17-25 

iulie şi 8-15 septembrie. Informaţii 

la numărul de telefon/fax 039/616940 
sau la sediul şcolii, din B-dul Inde

pendenţei 206 sau 238, Brăila, cod 

6100. Taxele şcolare se vor fixa în 
sesiunea din luna septembrie şi mo

dalitatea de plată se va anunţa la timp.

Dr. Ene Paulini, director

O rdonanţă de urgenţă a G uver
nului Rom âniei în  favoarea  foş

tilo r deţinu ţi pe m otive de con 
ştiinţă . Aducem la cunoştinţa celor 
interesaţi (foştilor deţinuţi ai anilor 

1950), care au fost condamnaţi pen

tru refuzul de a participa la activităţi 

care ar fi constituit o încălcare a 
Sabatului în armată, precum şi altor 

pensionari care au suferit în anii 
comunismului pentru că au apărat 

cauza lui Dumnezeu, Sabatul şi 

Legea cerului, următoarele:
în Monitorul Oficial al României, 

partea I nr. 650/30 XII 1999, se 

reactualizează Legea 118/1991, cu 

noi dispoziţii favorabile obţinerii 

unor drepturi de către categorii de 

persoane în care se încadrează şi 

membrii Asociaţiei Foştilor Deţinuţi 

pe Motive de Conştiinţă.

în documentul intitulat „Ordonanţa 

de urgenţă privind acordarea calită
ţii de luptător în rezistenţa antico

munistă persoanelor condamnate 
pentru infracţiuni săvârşite din moti

ve politice, precum şi persoanelor 

împotriva cărora au fost dispuse, din 

motive politice, măsuri administra

tive abuzive”, din 29 decembrie 1999, 

Art. 1, alin. 1, lit. d) şi e), se arată: 

„Constituie infracţiuni săvârşite din 

motive politice infracţiunile care au 

avut drept scop:
d. respectarea drepturilor şi liber

tăţilor fundamentale ale omului, re 
cunoaşterea şi respectarea drepturilor 

civile şi politice, economice, sociale 
şi culturale;

e. înlăturarea măsurilor discrimina
torii pe motive de naţionalitate sau de 

origine etnică, de limbă ori de religie, 
de apartenenţă sau opinie politică, de 
avere ori de origine socială” .

Cei interesaţi pot să studieze docu

mentul respectiv şi să solicite acordarea 
drepturilor prevăzute în el. După caz, 
cei care nu au depus dosar cu datele 
condamnării au o nouă ocazie să o facă.

Se pot obţine informaţii de la se
diul Asociaţiei din B-dul Ştefan cel 

Mare, bl. B2, parter, Secţia optică, 

Tg. Neamţ, jud. Neamţ, sau la numă

rul de telefon 033/661007, orele 9-12.

Vasile Lupu, Preşedintele Asociaţiei 
Foştilor Deţinuţi pe motive de Conştiinţă 

din România

„E xpo S ăn ă ta te”  la G iu rg iu . In 
perioada 15-19 martie 2000, Asocia
ţia Naţională Sănătate şi Temperanţă, 
împreună cu Direcţia de Sănătate 
Publică Giurgiu şi Biserica Adven
tistă de Ziua a Şaptea din Giurgiu, a 

organizat „Expo Sănătate” la Casa 
de Cultură „Ion Vinea” din Giurgiu.

La deschidere, alături de cei peste 
150 de giurgiuveni, au fost prezenţi 

dl V iorel M ărculescu, subprefect, 
dl Miron Deliu, directorul Direcţiei 
de Sănătate Publică Giurgiu, dna psi
holog Leontina Ghenea, şefa Birou
lui de Promovare a Sănătăţii din ca
drul Direcţiei de Sănătate Publică 
Giurgiu, dl dr. Sorin Săndulache, 
preşedintele Asociaţiei Naţionale 
Sănătate şi Temperanţă, dl Cornel 
Dobre, pastorul Bisericii Adventiste 
Giurgiu, şi alte personalităţi ale 
oraşului.

După deschiderea „Expo Sănăta

te” , a avut loc o recepţie la care au 
fost servite alimente vegetariene.

Atât la deschidere, cât şi pe toată 
perioada desfăşurării evenimentului, 
au fost prezenţi reporteri ai televizi

unii şi ai presei scrise locale. Repor
tajele de la „Expo Sănătate” au fost 
transmise la ore de maximă audienţă, 
precum şi în reluare.

A s___________

Vineri, 17 martie, dna dr. Aurora 
Câmpian, dl dr. Sorin Săndulache, 

dl dr. Gily Ionescu şi pastorul Cornel 
Dobre au fost invitaţi la sediul tele

viziunii locale, unde au acordat un 
interviu, care a fost transmis în di

rect în cadrul em isiunii „W eek-end 
M agazin” şi în reluare a doua zi.

în cadrul expoziţiei de sănătate, 
au fost susţinute seminarii pe teme 
ca: prevenirea bolilor cardiovascu
lare, osteoporoza, patologia bolilor 
digestive, nutriţia etc. Au fost pre
zentate cursuri de bucătărie vegetari- 

ană, cu degustare de produse. Toate 
aceste seminarii şi cursuri s-au bucu

rat de o largă participare a locuito
rilor oraşului Giurgiu.

Editura „Viaţă şi Sănătate” şi 
CARD au fost prezente cu două 

standuri de cărţi despre sănătate şi 
de reţete vegetariene.

S-au efectuat gratuit determinări 
ale glicemiei şi colesterolului, măsu
rători ale tensiunii arteriale, determi
narea greutăţii corporale, cu expri

marea în procente a cantităţii de gră
sime, determinarea computerizată a 

vârstei inimii.
Un număr de 15 cadre medicale 

medii, din Giurgiu şi din localităţile 
învecinate, au ajutat la buna desfă
şurare a „Expo Sănătate” . în urma 
„Expo Sănătate” , dna psiholog 
Leontina Ghenea, şefa Biroului de 
Promovare a Sănătăţii, şi-a exprimat 

dorinţa de a continua colaborarea cu 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 

Giurgiu, în scopul promovării sănă
tăţii locuitorilor din judeţul Giurgiu. 

De asemenea, între Casa de cultură 
„Ioan V inea” -  preşedinte dna prof. 
D orina P ălăugeanu  -  şi B iserica 
Adventistă -  pastor Cornel Dobre - ,  

s-a încheiat un protocol de colaborare 
pentru realizarea de programe, pro

iecte şi acţiuni de educaţie, de socia

lizare, de comunicare, de sprijinire a 
copiilor şi tinerilor defavorizaţi pen
tru comunitatea civilă din Giurgiu.

îi aducem  toată lauda lui 

D um nezeu.

Ileana Mihăilă, secretar pentru comunicaţii, 
Biserica Adventistă Giurgiu A
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Octavian 
C oconcea(20
ianuarie 1927, 
Bucureşti -11 ia
nuarie 2000, Bu
cureşti), pastor 
pensionar. Via
ţa fratelui Co
concea, născut 
în familia unui 
pastor adven

tist, s-a consumat ca o făclie aşezată 
într-un loc retras, mulţi bucurându-se 
de lumina ei.

în perioada 1945-1949, a urmat 
cursurile Institutului Biblic de la 
Braşov-Stupini, făcând parte din 
ultima clasă de absolvire de acolo.

După satisfacerea serviciului mi
litar, a fost angajat la secretariatul uni
unii, în anul 1950. Scrisul lui frumos, 
ordonat, meticulos l-a consacrat admi
nistraţiei, mai ales că ştia să se facă de 
folos persoanelor din conducerea bise
ricii, fiindu-le om de încredere -  se 
putea conta pe el.

în anul 1954, s-a căsătorit cu 
Virginia Caraivan; au avut un singur 
copil, pe Cristinel.

Căutător de ceva nou, frumos, folo
sitor, în vremi de restrişte, împreună cu 
alţi colegi a tradus, multiplicat şi difu
zat, din puţinele reviste şi cărţi care ne 
parveneau, materiale pentru pastori, 
tineret şi copii.

Cele două volume de'cântări, Cân

tările speranţei şi Trâmbiţe de argint, 
care se găsesc astăzi prin comunităţi, 
au trecut toate, ca şi concepţie, aranja
re, scriere şi multiplicare, prin mâinile 
sale de aur. Faptele n-au putut trece 
neobsevate şi, după „uzanţa” vremii, 
a rămas de două ori (1970 şi 1972) 
fără autorizarea Departamentului 
Cultelor de a mai activa în cadrul 
cultului. Revenind, ocupă funcţia de 
secretar de redacţie şi apoi consilier 
la Conferinţa Muntenia. în anul 
1978, a fost hirotonit ca pastor.

Om de suflet şi cu mâini de aur, a 
folosit la maximum autorizările 
pentru tipărituri, în multe rânduri, în 
multe feluri.

De numele lui este legată şi edita
rea celor opt volume Documentar, cu 
material pentru pastori, prezbiteri şi ti
neri, pe lângă cele rămase necunoscute.

O dată cu ieşirea la pensie, este 
chemat să lucreze iar în locul pe care-1 
îndrăgise, pentru care se formase, 
unde era în elementul său, la editură.

A fost ca un Natanael, om fără vi
cleşug, care a trecut prin viaţă lăsând 
un exemplu vrednic şi greu de urmat.

Cu câteva zile înainte de a împli
ni 73 de ani, în sfatul cerului s-a luat 
hotărârea ca fratele Octavian Cocon
cea să treacă la odihnă, în urma unei 
suferinţe scurte, dar profunde.

Cu el s-a împlinit cuvântul: „Ei 
se vor odihni de ostenelile lor, căci 
faptele lor îi urmează” (Apoc. 14,13).

' ||g g |
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Kovâcs 
| Gyorgy (28 
| septembrie 
: 1921, Bilghezd, 
Sălaj - 22 ia
nuarie 2000),

I pastor pensi
onar. Fratele 
Kovâcs 
Gyorgy s-a 
născut al doi-

I lea copil din 

cei şapte ai unei familii reformate. în 
anul 1938, prin botezul biblic, a deve
nit membru al Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea. încă în anul acela a dat 
examen de admitere la Institutul Bi
blic de la Braşov-Stupini, devenind 
studentul acestuia.

în anul 1947, s-a căsătorit şi a în
ceput activitatea de pastoraţie, slu
jind la Braşov, Reghin, Baia-Mare, Târgu 
Mureş. A fost gata, dacă era nevoie, 
să meargă 50 km cu bicicleta sau 
pe jos ca să întărească şi să încura
jeze frăţietatea pe care o păstorea.

în perioada 1951-1952, timp de 
nouă luni, a fost deţinut la Canalul Du- 
năre-Marea Neagră pentru credinţa sa.

în anul 1986, a fost pensionat şi, 
după aceasta, şi-a continuat activitatea 
până la moarte. în data de 8 ianuarie, 
după ce a servit Sfânta Cină în locali
tatea Luduş, comunitatea Roşiori, sta
rea sănătăţii i s-a agravat brusc. După 
două săptămâni, a încetat din viaţă.

Zaharia Mateiaş (15 mai 1931, 
Tencănău, Dolj - 9 februarie 2000, Bu- 

| cureşti). Fratele Mateiaş, la şase luni, 
rămâne fără mamă. După o copilărie 
tristă, urmează ucenicia la stăpân şi 
mai grea. După armată, încheie legă
mânt cu Domnul Hristos prin botez, 
în tot acest timp, şi-a găsit refugiul în 

Scriptură şi în Spiritul Profetic, pe care 
le citea cu mare pasiune.

La 23 de ani, se căsătoreşte cu 
Aurelia Ilinoiu din Murgaşi. împreună 
au două fete, cea mică Lizica, fiind 
căsătorită cu pastorul Petre Teofil.

în 1974, îi moare soţia. După ie
şirea la pensie, trăieşte retras în satul

natal. în decembrie 1999, descoperă 
în corpul său un cancer în ultima 
fază. Evoluţia este rapidă şi fratele 
Mateiaş închide ochii cu deplină 
încredinţare în învierea drepţilor 
prin Hristos cel viu.

Alexandru N ăforniţă (20 martie 
1895, Şiscani-Huşi, Vaslui - 10 mai 
1998, S.U.A.). Un adevărat patriarh al 
zilelor noastre, Alexandru Năforniţă 
trăieşte cu o lună şi trei săptămâni 
peste 103 ani. în 1920 primeşte cre
dinţa adventă, fiind botezat de vene
rabilul Ştefan Demetrescu. Bătut de 
oamenii din comună, chiar şi atunci 
când i-au rupt o mână, el continuă să 

__________________________

rămână credincios legământului în
cheiat cu Mântuitorul Său. După că
sătorie, locuieşte 60 de ani în Bacău, 
fiind membru în comitetul bisericii 

peste jumătate de veac. După alţi 10 
ani, petrecuţi în Bucureşti, la vârsta 

de 97 de ani emigrează în S.U.A., tră

ind alături de alţi membri ai familiei, 

nepoţi şi strănepoţi, până când închi
de ochii în aşteptarea fericitei nădejdi 

advente.

E rată . Numele corect al sorei 

decedate la 15 iunie 1999 în Suedia 
(vezi Curierul Adventist, august-sep- 

tembrie 1999) este Lupa Tajti.
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nă a revistei, după ce aţi parcurs cel 
vedem dacă ne-au plăcut aceleaşi lucruri.

tist Bert Beach dezvoltă, cu limpezime şi 
rtate şi responsabilitate, dintre alegere 

de biserică. Cred că toţi putem să învăţăm ceva 
em înclinaţia ca, din râvnă pentru Casa 

disciplinei în viata bisericii, cât şi cei 
u nu, punem părerile şi planurile proprii mai presus 

ului bisericii. Este necesar să luptăm pentru afirmarea 
societate, dar să nu uităm că biserica este cel mai potrivit 

e să arătăm că luăm în serios pentru noi înşine ceea ce le 
spunem altora.
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Probabil că, îndelung aşteptate, informaţiile despre sesiunea de la 
Toronto au răspuns multor întrebări. însemnările de jurnalul african au 

reaprins flacăra viziunii misionare care, iată, poate astăzi să se 
transforme în realitate. Şcoala de asistenţi medicali de la Brăila este un 

cadru foarte prielnic pregătirii pentru misiune.

Numărul următor va fi dedicat, în mare parte, rapoartelor şi 
informaţiilor de la Adunarea Generală a Uniunii.




