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Pagina pentru scrisori este un spaţiu
de dialog în care să puteţi comunica
sugestii, reacţii la articolele publicate,
preferinţe pentru anumite subiecte
sau abordarea unor probleme pe care
le socotiţi importante. Ne cerem scuze
dacă, din motive de spaţiu, vom
reformula unele scrisori mai lungi.
De asemenea, primim cu plăcere
manuscrise nesolicitate. Sunt bine
venite informaţii şi iniţiative din
viaţa comunităţilor. Apreciem
articole care tratează aspecte legate
de experienţa personală şi puncte
de vedere asupra problemelor
majore care ne confruntă.

Ca Domn al păcii
Planul de răscum părare a fost făcut ca să le ad u c ă unitate şi
p ac e oamenilor. L um ea era în război cu Legea lui Iehova; p ă c ă 
toşii erau vrăjmaşi ai Creatorului lor; Isus a venit să facă propuneri
de pace. La timpul stabilit, îngerii au fost împuterniciţi să anunţe
n aşterea Sa şi să-şi exprim e bucuria pentru m ântuirea singurei oi
pierdute, a lumii căzute.
Păstorilor care păzeau turmele, le-a fost ad u să solia: „’Nu vă te
meţi: căci vă ad u c o veste bună, care va fi o m are bucurie pentru
tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul. Iată sem nul, d u p ă care-L veţi cunoaşte:
veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.’ Şi deodată,
îm preună cu îngerul, s-a unit o m ulţime de oaste cerească, lăudând
pe D um nezeu şi zicând: 'Slavă lui D um nezeu în locurile prea
înalte şi pac e pe p ăm ân t între oam enii plăcuţi Lui’” (Luca 2,10-14).
Cu puţin timp înainte d e răstignirea Sa, Domnul Hristos le-a în
credinţat ucenicilor Lui o m oştenire a păcii: „Vă las p a c e a ”, a spus
El; „vă dau p ac ea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tul
bure inima, nici să nu se înspăim ânte” (Ioan 14,27). Această pace nu
este p a c e a care vine prin conform area cu lum ea. Este o p ac e inte
rioară, mai deg rab ă d ecât exterioară. Afară vor fi războaie şi lupte,
din cauza împotrivirii vrăjmaşilor declaraţi şi a răcelii şi suspiciunii
celor care spun că sunt prieteni. Pacea lui Hristos nu u rm ează să
alunge dezbinarea, ci să răm ână în mijlocul certurilor şi al dezbinării.
Deşi purta titlul de Domn al păcii, Hristos a spus despre Sine:
„Să nu credeţi că am venit s-aduc p a c e a pe păm ânt; n-am venit să
ad u c pacea, ci sabia” (Mat. 10,34). Prin aceste cuvinte, El nu a vrut
să spună că venirea Sa urm a să producă discordie şi ceartă între
urmaşii Săi. El a dorit să arate efectul pe care învăţătura Sa urm a
să-l aibă asupra minţilor diferite. O parte a familiei u m an e avea
să-L prim ească; cealaltă parte avea să treacă d e partea lui Satana
şi să se îm potrivească lui Hristos şi tuturor urm aşilor Lui.
Domnul păcii, El era totuşi cauza dezbinării. El, care a venit să
proclam e veşti b u n e şi să creeze speranţă şi bucurie în inimile co 
piilor oamenilor, a deschis o controversă care arde ad ân c şi tre
zeşte o m ânie intensă în inim a o m en ească. Şi i-a avertizat pe
urmaşii Săi: „în lum e veţi avea necazuri” (Ioan 16,33)...
Cei care iubesc p e Isus şi p e cei pentru care El a murit vor
urmări lucrurile care duc la pace. Dar trebuie să fie atenţi ca nu
cumva, în eforturile lor de a preveni discordia, ei să renunţe la
adevăr; ca nu cum va, evitând dezbinarea, ei să sacrifice principiul.
Adevărata fraternitate nu p oate fi păstrată niciodată prin co m p ro 
mis, prin ren u n ţarea la principii... Pacea şi arm onia care sunt obţi
nute prin renunţări reciproce, pentru a evita orice deosebire de ve
deri, nu sunt d e m n e d e n um ele lor. în lucruri care privesc senti
m entele dintre u n om şi altul, uneori trebuie să fie făcute concesii;
dar niciodată nu trebuie să fie sacrificată o singură iotă dintr-un
principiu ca să se ajungă la arm onie.
Dumnezeu trece în revistă toate cuvintele şi faptele noastre; şi, dacă
vrem să stăm în picioare la judecată, ca unii care am făcut tot ce am
putut ca să exercităm o influenţă corectă asupra sem enilor noştri,
trebuie să răsplătim cu fapte de bunătate greşelile şi faptele făcute
cu intenţii rele. Hristos este modelul nostru; noi trebuie să-L urm ăm .
Ellen White, Advent Review and Sabbath Herald, 16 ianuarie 1900
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Nici profeţii
n-a ii foc t infailibili
_L

)

Aron Moldovan
u cred în doctrina biblică a desăvârşirii creştine. moştenire, la sfârşitul zilelor’” (Dan. 12,8-9.13). Nici chiar
Dar această doctrină nu învaţă că omul poate de Ioan Botezătorul n-a înţeles natura împărăţiei pe care Isus
veni infailibil în cunoaştere sau în comportament. Hristos a venit s-o întemeieze. Ca urmare, el a trecut prin
Nici chiar scriitorii inspiraţi nu erau perfecţi în aceste
momente de adâncă descurajare (vezi Mat. 11,2-11), la fel
ca Ilie, strălucitul său predecesor (vezi 1 împ. 19,2-4). Nu
privinţe. „Numai Dumnezeu este infailibil”, declara
răspicat Ellen White în 1895. Nu toţi profeţii au avut
ne vine să credem, dar realitatea se impune. însuşi apos
eşecuri răsunătoare pe plan moral, cum a fost cazul lui
tolul Petru, care, prin predica sa din Ziua Cincizecimii, a
David şi al lui Solomon sau. şi mai rău. al lui Balaam,
condus mii de oameni la decizia de a-L urma pe Isus cel
care s-a despărţit cu totul de Dum
înviat, n-a înţeles decât mulţi ani mai
nezeu, murind în stare de răzvrătire.
târziu „că Dumnezeu nu este părtini
Este necesar sâ fim
Dar toţi au fost limitaţi în cunoştin
tor” (Fapte 10,34). El nutrise aceleaşi
realişti în cunoaşterea prejudecăţi naţionale de superioritate
ţele lor şi în capacitatea de comuni
care a revelaţiilor primite, fie că ne
faţă de restul lumii ca ale fraţilor săi
profeţilor, ca să nu le iudei (vezi Fapte 11,1-2).
referim la scriitorii canonici din
Vechiul şi din Noul Testament, fie
întrucât Dumnezeu Se descoperă
pretindem mai mult oamenilor în mod progresiv, toţi profeţii
că o avem în vedere pe Ellen White.
Ideea că profeţii aveau o cunoaş
au avut limitele lor de înţelegere cu pri
decât le-a cerut
tere perfectă a realităţii nu se înte
vire la adevăr, fie că este vorba despre
meiază pe un studiu temeinic al Sfin
caracterul lui Dumnezeu, fie că este vor
Dumnezeu, care i-a
telor Scripturi, ci este una dintre pre
ba despre celelalte adevăruri revelate. Une
judecăţile dragi nouă, care ne inspiră
ori, lipsa de înţelegere le era imputabilă
chemat.
mai multă siguranţă. Dar siguranţa
datorită neglijenţei lor în primirea infor
trebuie să fie întemeiată întotdeauna pe adevăr. In con maţiilor comunicate (aşa cum a fost cazul ucenicilor lui Isus
cepţia amintită, există pericolul ca, atunci când nu poate la răstignirea Lui). Dar. oricare ar fi fost cauza, limitele pro
armoniza cele descoperite în Biblie printr-un studiu onest feţilor nu invalidează mesajul comunicat prin ei şi nu în
şi aprofundat cu imaginea pe care o are despre profeţi,
dreptăţesc neglijarea lui. Pentru că ei nu şi-au prezentat
persoana respectivă să respingă şi adevărul transmis prin ideile lor, ci „au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul
profeţi, împreună cu prejudecata demascată. Este necesar Sfânt” (2 Petru 1,21). Profeţii au făcut din descoperirile lor
să ne însuşim temeinic ideea că adevărul nu are de pierdut „ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare” (1 Petru 1,10.11).
printr-o examinare atentă, riguroasă, motivată de iubire.
La fel ca profeţii Bibliei, Ellen White a avut slăbiciuni,
Cazurile următoare arată clar că profeţii erau limitaţi în cu precum şi erori de natură teologică şi practică, pe care le-a
noaştere şi aveau slăbiciuni şi uneori greşeli de comportament. eliminat treptat. Ea n-a înţeles de la început doctrina Sfintei
Iov nu ştia că, dincolo de perdeaua care desparte lumea Treimi, divinitatea deplină a lui Isus Hristos, personalitatea
văzută de cea nevăzută, se aflau forţe ale binelui şi răului Duhului Sfânt; nu a cunoscut legile sănătăţii şi n-a înţeles
aflate în luptă şi că adevărul privitor la caracterul lui Dum misiunea bisericii. însă, fapt demn de menţionat, în scrierile
nezeu nu putea fi cunoscut decât prin suferinţă. Limita cu ei nu sunt combătute aceste adevăruri, iar atunci când le-a
noaşterii sale l-a făcut să pună la îndoială dreptatea lui Dum cunoscut, ea le-a propagat şi le-a apărat cu energie şi pa
nezeu în felul în care S-a comportat faţă de el (vezi Iov cap. siune. Cei care au cunoscut-o ştiu că onestitatea şi carac
1 şi 2). Profetul Ieremia nu putea să armonizeze dreptatea terul ei au fost remarcabile, iar modestia şi devotamentul
lui Dumnezeu cu toleranţa Sa faţă de cei răi. „Pentru ce ei pentru cauza lui Dumnezeu erau excepţionale.
propăşeşte calea celor răi”, întreba el. „şi toţi mişeii trăiesc
Este necesar să fim realişti în cunoaşterea profeţilor,
în pace?” (Ier. 12,1). Daniel, omul „preaiubit şi scump”
ca să nu le pretindem mai mult decât le-a cerut Dumne
(Dan. 9,23), nu a înţeles semnificaţia unor pasaje din pro zeu, care i-a chemat; dar, în acelaşi timp, să ne încrepriile sale profeţii. El declara: „Eu am auzit, dar n-am în dem în Dumnezeu şi în proorocii Lui (vezi 2 Cron. 20,
ţeles; şi am zis: 'Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor 20) şi să ne conformăm învăţăturii lor. pentru ca astfel
lucruri?’ El a răspuns: ’Du-te, Daniele. Căci cuvintele aces să cunoaştem adevărul, şi adevărul să ne redea libertatea
tea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului... (vezi Ioan 8,32). Căci adevărul nu-şi are originea în
tu te vei odihni şi te vei scula iarăşi odată în partea ta de profeţi, ci în Dumnezeu, care i-a inspirat.
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Când începusem să frecventez
Biserica Adventistă, pastorul care ne
făcuse invitaţia la una dintre comu
nităţile pe care le păstorea, la a doua
sau a treia vizită, ne-a adus două „vo
lume” de Curierul Adventist, legate
pe câte cinci ani. Cum, pentru acel
început, lectura lor mi se părea mai
uşoară decât cea a Bibliei, căutam
să-mi fac rost de timp cât mai mult
pentru citirea lor. La o lună sau do
uă, pastorul ne aducea alte două vo
lume; aceasta, până când am intrat în
rândul celor abonaţi. Aşa am cunos
cut activitatea Bisericii Adventiste
pe parcursul a zece ani. Chiar şi nu
mai lectura acestor reviste m-a ajutat
să-mi fac o imagine despre „cât de
bogaţi sunt oamenii aceştia”. Cum
fiecare articol se axa pe citate din
Biblie, interesul pentru studiul ei a
început să crească.
Ţin minte că, pe o perioadă mai mare
de timp, a fost luată în studiu Epistola
către Evrei. Şi astăzi ne-ar înviora,
de exemplu, un articol pe marginea
capitolelor 7 şi 8 din Romani.
Astăzi, după câţiva ani, prin re
luarea citirii Bibliei la fiecare înce
put de an, mi-am dat seama că îm
bogăţirea nu vine peste noapte, ci
pagină cu pagină.
Totuşi, ca posesori ai acestor
comori, suntem înştiinţaţi de o mare
deficienţă: „... şi nu ştii că eşti...
sărac, orb şi gol...” (Apoc. 3,17).
Despre noi să fie vorba sau despre
alţii? Poate că în aceeaşi dilemă se
afla şi loan Botezătorul, când i-a
trimis pe ucenicii săi cu întrebarea:
„Tu eşti Acela care are să vină sau să
aşteptăm pe altul?” (Mat. 11,3)
In câteva articole din Curierul Ad
ventist, pe parcursul mai multor luni,
ne-au fost reamintite metode şi reco
mandări date prin inspiraţie divină,
pentru ca bucuria noastră să fie depli
nă chiar şi pentru viaţa aceasta vremel
nică: cum, ce şi când să mâncăm şi să
CURIERUL ADVENTIST
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bem; cum şi cât să muncim; cum şi când
să ne odihnim; cum să ne îmbrăcăm;
cum să ne purtăm în locaşul de închi
nare; cum să trăim în relaţiile cu se
menii; cum să ne tratăm unii pe alţii;
cum să ne purtăm în familie etc.
Parafrazându-1 pe apostolul Pavel,
am putea concluziona: „întrucât
atârnă de noi, să trăim în armonie
cu toate acestea” (vezi Rom. 12,18).
Avem nevoie de echilibru în tot
ceea ce facem, iar acesta nu constă
în iscusinţa sau în puterea noastră, ci
în forţa pe care o primim de sus,
plecaţi pe genunchi în rugăciune.
„Căci, despărţiţi de Mine, nu
puteţi face nimic” (loan 15,5).
Eugenia Bubău, Tg. Mureş

Colectivul de redacţie al Curieru
lui Adventist adresează tuturor citi
torilor săi, pentru anul 2002, cele
mai bune urări de sănătate, binecu
vântări cereşti şi împliniri spirituale,
împreună cu netradiţionalul „Să
trăiţi veşnic în fericire! ”
Mulţumim din inimă tuturor celor
ce ne-au trimis scrisori şi alte materi
ale pentru Curier, indiferent dacă
au fost sau nu publicate până acum.
Vă încurajăm să continuaţi să ne
scrieţi cu îndrăzneală, chiar dacă
veţi semnala aspecte negative din ac
tivitatea noastră sau veţi critica ma
teriale publicate în revistă. Credem
în valoarea criticii constructive.
Vă rugăm şi pe cei ce nu ne-aţi
scris până acum să o faceţi în viitor.
Preţuim foarte mult contribuţia dv.
la îmbunătăţirea calităţii publicaţiei
noastre oficiale, revistă care se
doreşte o reflectare a vieţii bisericii
din România.
încurajăm pe toţi membrii Biseri
cii Adventiste şi pe oricare alţi cititori,
doritori să cunoască această biserică, să
se aboneze la revista Curierul Adventist,
pe care ne-o dorim cât mai aproape de
aşteptările dv. şi de voia lui Dumnezeu.
Cu toată dragostea - Redacţia
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Un an încărcat de evenimente
Adrian Bocăneanu
„Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus
Madrid şi Paris).
Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune
într-o operaţiune comună cu ADRA, peste 30 de
şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze echipe de tineri au mers să servească nevoilor locale,
ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării creând o imagine excepţională pentru adventism în
Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi. ”
locuri în care eram necunoscuţi.
(Efes. 1,17.18)
Surorile noastre oferă mii de exemplare ale cărţii
Hristos,
Lumina lumii unor femei de seamă.
ltimele luni ale anului 2001 nu au fost lipsite de
Evangheliştii
cu literatură sunt mai bine integraţi în
evenimente, şi încerc să trec în revistă câteva
ansamblul
activităţilor
evanghelistice ale bisericilor lo
dintre acestea:
cale, care îşi iau mai în serios rolul de centru al întregii
Cele şase conferinţe au avut adunările generale,
lucrări misionare.
având ca rezultat o combinaţie de schimbare şi continui
Departamentul Comunicaţii produce buletinul de
tate în conducere.
informaţii în ediţii săptămânale şi lunare.
Birourile uniunii s-au mutat în clădirea nouă şi foar
Evenimentele Expo Sănătate, organizate de Depar
te prielnică unei activităţi mai bune.
tamentul
Sănătate, de CARD şi de bisericile locale,
La Stupini, renovarea clădirii care va fi folosită
atrag
mii
şi mii de participanţi.
pentru formarea evangheliştilor cu literatură se apropie
Asociaţiile
locale AMiCUS sunt mai active decât
de încheiere.
oricând
în
mărturie
creştină în campusuri.
Au fost lansate cursurile Institutului Internaţional de
Bisericile
locale
şi districtele sunt din ce în ce mai
Slujire Creştină; congresele Şcoala de Sabat/Lucrarea
conştiente
de
răspunderea
pe care o au pentru teritoriile
Personală s-au desfăşurat în relaţie cu cantonamentele
din
jur,
arătând
că
este
timpul
pentru o mişcare
pastorale, ca un pas deliberat către unirea în misiune a
viguroasă de plantare de biserici.
forţelor laice şi pastorale.
După negocieri îndelungate, a fost încheiat un acord
Două dintre cele mai importante instituţii ale uniunii
foarte
important de cooperare cu Editura Uniunii Ma
noastre, Institutul Teologic şi Casa de Editură, au o
ghiare,
pentru a asigura literatura de limbă maghiară.
conducere nouă.
Mai mulţi pastori tineri au hotărât să părăsească ţara
Radio Vocea Speranţei a continuat să-şi extindă pre
pentru a studia în străinătate, mărind astfel un număr
zenţa, atât prin noi staţii proprii care au primit licenţă
(Braşov şi Cluj-Napoca), cât şi prin contract cu diferite care era deja prea mare.
Au fost deschise primele Şcoli Biblice de Vacanţă şi
alte staţii, inclusiv unele în limba maghiară.
Noul centru de producţie video al bisericii, cu sediul Şcoala de limbi.
Au fost construite şi inaugurate zeci de biserici, fie
în clădirea uniunii, produce atât pentru interiorul bise
care
dintre ele reprezentând eforturi şi sacrificii uriaşe.
ricii (buletinul video Aproape Acasă, care ajunge în cca
Chiar
în aceste zile, peste două sute de biserici urmă
jumătate dintre bisericile noastre), cât şi pentru diferite
resc în direct programul Hristos 2001 şi aproximativ
staţii de televiziune.
Departamentul pentru relaţii publice şi libertate reli acelaşi număr îl utilizează pe casete.
Dincolo de acest şir ameţitor de evenimente - care
gioasă a organizat un şir întreg de seminarii regionale
nu
este
nici pe departe complet -, este mult mai dificil
despre libertatea religioasă, cu o participare internaţio
să evaluăm calitatea vieţii creştine a membrilor noştri,
nală şi locală foarte importantă.
slujirea pastorilor şi conducătorilor, influenţa noastră
Este în plină desfăşurare un nou ciclu de formare
asupra lumii. Efectele se vor vedea în viitor, în răspun
pentru educatori în domeniul vieţii de familie, după
sul copiilor noştri faţă de Domnul, în încrederea cu
programa alcătuită de Conferinţa Generală.
în urma extinderii majore a activităţilor Institutului care semenii noştri vor primi mărturia noastră.
Stăm sub povara unei lucrări neterminate, atât înă
de Studii Biblice prin Corespondenţă, conferinţele au
untrul nostru, cât şi în lume. De un timp, un pasaj din
preluat responsabilitatea pentru teritoriul propriu.
scrierile lui Ellen White mi-a captivat atenţia. El sună
O biserică a fost vandalizată şi un număr de pastori
incredibil
de contemporan - la urma urmei, avem de-a
şi membri au fost victime ale agresiunilor şi intimidă
face cu darul profetic, nu este aşa? Aş dori să vă
rilor în incidente separate.
împărtăşesc acest pasaj:
Peste douăzeci de tineri pastori au fost hirotoniţi.
„Planuri bine concepute să fie prezentate pe larg în faţa
Mai multe biserici române din diaspora sunt acum
tuturor celor care sunt interesaţi şi să ne asigurăm că acestea
servite de pastori puşi la dispoziţie de uniunea noastră
Continuare la pagina 12
pe bază de contract (Italia, Israel şi Chicago, pe lângă
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1. Ce evenim ente deosebite s-au consum at în dom eniul dv. de activitate în primul an
(2001) al celui de-al treilea mileniu? 2. Ce planuri aveţi pentru anul 2002? 3. Ce gân
duri, dorinţe sau frăm ântări doriţi să îm părtăşiţi bisericii, pentru a contribui la un vii
tor mai bun în ţara noastră, pe tărâm spiritual şi misionar?
2
în anul 2002 dorim ca Duhul Sfânt să lucreze prin
Conferinţa Banat

.

membrii bisericii noastre, pentru ca ceea ce plănuim să se
1.
Anul evanghelistic care a trecut şi deja este istorie
şi realizeze. Am putea enumera câteva direcţii de activitate
s-a desfăşurat sub genericul „Exod 2001”. Am reuşit să
planificate
pentru această perioadă: • Nu întâmplător, în
ne apropiem mai mult de Casă, „ieşind” din desişurile la
anul
2002,
biserica
noastră va avea în vedere în mod spe
birintice ale acestei lumi? în primele 10 luni ale anului
cial
subiectul
închinării;
punctul incendiar în Marea Luptă
2001, in cele 5 judeţe ale Conferinţei Banat, în cele 119
este chiar închinarea, deci se impune ca viaţa noastră spiri
biserici locale şi la conferinţă, s-au desfăşurat o multitudine
tuală să fie reordonată după jaloanele adevăratei închinări.
de evenimente, dintre care voi puncta câteva: • Adunarea
• După ce am depăşit perioada reorganizării bisericilor
Generală a Conferinţei, după care comitetul executiv, preluând
locale, atenţia ne va fi îndreptată în mod deosebit asupra
direcţiile concrete de slujire în acest mandat, a stabilit linia
misiunii. „Galileanul 2002” să fie programul spre care să
de mers: „continuitate, stabilitate, dezvoltare” • Adoptarea
ne
îndreptăm cea mai mare parte a efortului evanghelistic.
documentului „Misiunea Globală” • Record de zece pastori
Pătrunderea
în zone noi constituie un imperativ al Misiu
hirotoniţi într-o singură ocazie (Narcis Ardelean, Marcel
nii
Globale;
posibilităţile
celor 30 de misionari, şi nu numai,
Asanache, Emil Banga, Teofil Brânzan, Petru Hărdălău,
trebuie
utilizate
la
maximum.
Colaborarea interdepartamenta
Abel Iştoc, Dragoş Muşat, Kasza Gyula Naghy, Ioan Sturz
lă
este
şansa
reuşitei
programelor.
• întărirea rolului echipei
şi Teodor Trif) • Organizarea a două noi biserici locale:
pastorale
(pastori,
misionari,
colportori)
• Revigorarea
Sînandrei (Timiş) şi Timişoara IV • Inaugurarea bisericilor
bisericilor mici, în pericol de a fi desfiinţate • Pastorul
din Sînandrei (Timiş) şi Anina (Caraş-Severin) • Angajarea
să devină o personalitate publică în comunitatea locală,
a doi absolvenţi ai Institutului Teologic: Mercea Lucian şi
seminariile de libertate religioasă să prezinte obştea bisericii
Otlăcan Laurenţiu • Reorganizarea unor districte pentru
ca fiind implicată şi preocupată de problemele comunităţii
o slujire mai eficientă şi mişcări de personal în jumătate
locale • în activitatea cu tineretul, schimbarea accentului
dintre districtele conferinţei • Buletinul informativ al confe
de la acţiuni festive spre servire (programe TinSerV) • Pro
rinţei, „Info Banat”, înştiinţează biserica despre tot ce se
movarea stilului de viaţă adventist (expoziţii de sănătate,
întâmplă în fiecare lună • Din 19 ianuarie, Conferinţa Banat
seminarii, dezbateri) • Programele de instruire prin inter
are o pagină de web pe internet, la adresa: http://www.
mediul Institutului Internaţional de Slujire Creştină (USC)
intercer.org/conbanat • Deschiderea grădiniţei adventiste
să asigure formarea şi echiparea slujbaşilor bisericilor
„Betania” la Timişoara • Emisiune adventistă în fiecare săp
locale • „Sola Scriptura”, o şcoală la îndemâna priete
tămână la un post local de TV din Timişoara • Festivaluri
nilor şi cunoscuţilor noştri • Reînnoirea licenţei de
ale familiei la Pui (Hunedoara) şi Apateu (Arad) • Festivaluri
emisie pentru RVS Timişoara şi închirierea de spaţii
de tineret „Iosif 2001” la Arad, Şepreuş (Arad) şi Ponor
de emisie în alte oraşe • Terminarea unor lucrări de
(Hunedoara) • Congresul Şcolii de Sabat de la Timişoara
construcţii şi reparaţii ce stagnează de multă vreme.
• Festival Naţional de Fanfare la Hunedoara • Festival de
orchestre pe conferinţă la Macea (Arad) • Şcoala Misionară
de Colportaj la Timişoara, Oradea şi Beiuş • Demararea
programului „Sola Scriptura”, prin împărţirea formularelor
de înscriere • Faza naţională a olimpiadei de religie, la care
s-au calificat 40 de copii din conferinţă. • Seminar de dez
voltare profesională pentru pastori şi clerici cu participarea
Conferinţei Generale şi a Diviziunii, la Timişoara • Confe
rinţa Biblică de la Arad, cu tema „Profeţia biblică” • întâl
niri trimestriale cu slujbaşii pe centre misionare • Seminar
„Maranatha” la Timişoara, cu Samuele Monnier • Vizita
în conferinţa noastră a pastorului Jere Patzer, vorbitorul
la programul „Hristos 2001”, a impulsionat desfăşurarea
acestui program prin înscrierea a 41 de localităţi. • Acti
vitatea studenţilor din AMiCUS a fost puternic revigorată.
• Alegerile din bisericile locale au demonstrat, în general,
că ne-am maturizat şi că am înţeles ce înseamnă să fii
chemat la slujire • Programul de reînviorare spirituală
din octombrie a creat premisele pentru o lucrare binecu
vântată în continuare.
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3 Vremurile pe care le trăim sunt de o solemnitate
deosebită. Evenimentele din jurul nostru încă nu ne-au
trezit pe toţi la o lucrare deplină, interioară şi exterioară.
Duhul Sfânt va încheia lucrarea în curând. Vom fi şi noi
instrumente sfinţite şi folosite de Cer pentru încheierea
lucrării? Mă gândesc mult la ceea ce spune serva Dom
nului: „O înviorare a adevăratei evlavii este una dintre cele
mai urgente nevoi ale noastre. Căutarea ei ar trebui să fie
prima noastră lucrare. Sunt necesare eforturi stăruitoare
pentru a primi binecuvântarea Domnului, nu pentru că
El nu ar fi binevoitor să o ofere, ci pentru că noi nu sun
tem pregătiţi să o primim”. Când aceasta se va realiza,
nu vom mai avea dificultăţi în aşezarea priorităţilor în
viaţa personală sau în programele bisericii, iar majoritatea
membrilor bisericilor noastre nu vor fi mulţumiţi doar
să „consume” binecuvântările Sabatului, ci vor oferi
binecuvântările Golgotei în acelaşi spirit caracteristic
Celui care S-a jertfit pentru noi.
Pavel Memete, preşedintele Conferinţei Banat
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de noi şantiere, la continuarea celor existente şi la finali
zarea lucrărilor la douăsprezece case de rugăciune: Suceava,
1.
Dumnezeu revarsă acum belşug de har pentru mân
tuirea noastră şi a semenilor noştri. Iminenţa revenirii Dom Burdujeni, Măriţei (Suceava), Botoşani 2, Vlădeni şi Lisna
nului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos este generos anti (Botoşani), Bicaz, Piatra Şoimului şi Tupilaţi (Neamţ),
cipată de evenimentele anului care aproape s-a scurs, dar şi Borosoaia (Iaşi), Albeşti, Duda Epureni (Vaslui) şi Bude activitatea bisericii, care se dovedeşte tot mai efervescentă. ceşti (Galaţi). De asemenea, am participat la inaugurarea
Centrului de plasament „Gentiana” din Tisa Silvestri,
Convingerea lucrată de Duhul Sfanţ că suntem aproape
Bacău. Credincioşia în zecimi şi daruri este dovada cea
acasă ne mobilizează. „Domnul va încheia pe deplin şi
mai bună că fraţii noştri îl iubesc pe Dumnezeu şi I se
repede pe pământ lucrarea Lui.” „Nici prin putere, nici
închină în Duh şi adevăr, recunoscându-L ca Dătător al
prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor.”
tuturor bunurilor duhovniceşti, sufleteşti şi băneşti.
„Poporul Tău este plin de înflăcărare, când îţi aduni oşti
Publicaţii. în premieră pe ţară, în luna ianuarie, la
rea.” „Dumnezeu vine... Strălucirea Lui este ca lumina
Vatra Domei, 48 de agenţi de sănătate publică ai confe
soarelui, din mâna Lui pornesc raze, şi acolo este ascunsă
rinţei noastre au absolvit cursurile organizate de Ministerul
tăria Lui” (Rom. 9,28; Zah. 4,6; Ps. 110,3; Hab. 3,4).
Sănătăţii şi Familiei - Institutul de Sănătate Publică.
înnoirea legământului cu Domnul. Programul
Şcoala de colportori din luna mai a oferit 50 de absol
„Ploaia târzie” a fost binevenit şi s-a dovedit a fi o mare
venţi. Vânzările de cărţi au crescut faţă de anul trecut,
binecuvântare, o ocazie de har pentru fiecare membru,
ridicându-se la peste 150 de milioane lei lunar. Lucrarea
pentru redeşteptare şi reformă.
evangheliştilor cu literatura s-a extins şi în zonele albe.
Alegerile în comunităţi. în toate comunităţile, cu
Festivalurile de tineret „Iosif 2001” au fost găz
excepţia a trei sau patru, alegerile s-au desfăşurat într-un
duite la Rădăuţi (Suceava), Războieni (Iaşi) şi Matca
climat bun, chiar peste aşteptări, într-o atmosferă de
(Galaţi). Tinerii s-au hotărât să fie nu doar asemenea
rugăciune şi de profundă spiritualitate.
lui Iosif. ci asemenea lui Isus - „un om ca acesta care
„Isus 2001”. După programul de redeşteptare şi
să aibă în el Duhul lui Dumnezeu!”
consacrare, 110 comunităţi dintre cele 216 din Conferinţa
TinSerV. Tinerii care, în august, au fost la Dumbrava
Moldova s-au decis să participe la acest program evan- Roşie-Piatra Neamţ, la Doma Arini-Vatra Dornei şi la
ghelistic, transmis prin satelit. Evenimentele cruciale, cu Munteni-Tecuci, iar în octombrie la Saveni-Botoşani au
tremurătoare, din ultimele luni au trezit interesul. Dar,
făcut experienţe de adevărată slujire şi de mărturie creş
dincolo de acestea, şi vizita în conferinţa noastră a fra
tină. „Niciodată nu m-am simţit atât de bine că sunt ad
telui Jere Patzer cu echipa lui a fost determinantă. Fraţii ventist ca în tabăra TinSerV!” remarca unul dintre tineri.
s-au angajat. Domnul a lucrat potrivit credinţei noastre. „Am fost în multe tabere - la munte, la mare —, dar cel
Evanghelizări publice. Anul care a trecut se remarcă
mai fericit am fost la TinSerV; am fost de folos!” spunea
în primul rând prin implicarea pastorilor noştri în nume un tânăr, reamintindu-şi cu bucurie de tabăra TinSerV.
roase evanghelizări publice şi prin motivarea membrilor
Tabăra de Artă de la Valea Putnei a fost o ade
laici pentru extinderea lucrării. Au încheiat legământul
vărată şcoală.
cu Domnul prin botez 620 de persoane. Membrii laici
Festivalul de Creaţie şi Interpretare. La Oneşti,
i-au preluat pe cei nou-veniţi în grupe mici, integrale,
la faza pe conferinţă, s-au adunat foarte mulţi tineri şi
pentru a-i încuraja şi consolida în adevărurile Sfintelor
copii, dar şi maeştrii lor, care nu doar au evaluat crea
Scripturi. Acest fapt face ca plecarea masivă în străină
ţiile şi lucrările tinerilor, ci le-au oferit de asemenea
tate a membrilor activi să fie compensată.
îndrumare şi premii frumoase.
Am demarat un program de asistenţă spirituală a bi
Taberele de Licurici, Exploratori şi Companioni
sericilor mici prin „revigorarea predicării”. Acest pro
au însemnat ocazii de ancorare a copiilor de biserica lui
gram are în vedere încurajarea participării la serviciile
Dumnezeu.
divine, formarea unei noi generaţii de predicatori laici şi
Expo Sănătate. La Bacău, Roman. Comăneşti, Câm
extinderea şi consolidarea lucrării misionare în zonele cu pulung Moldovenesc, Focşani, Vaslui şi Iaşi, au fost orga
prezenţă adventistă slabă.
nizate anul acesta şapte expoziţii de sănătate, ocazii de
Proiectele de evanghelizare la nivelul districtului mi a prezenta Biserica Adventistă la înălţimea chemării şi
sionar au început să dezvolte din nou spiritul de echipă
înzestrării ei speciale cu mana cerească - darul reformei
al pastorilor. întregul teritoriu cu zone albe al Confe
sănătăţii. „Domnilor, aveţi lucruri extraordinare, de ce
rinţei Moldova a fost repartizat bisericilor locale, care
nu le prezentaţi la toţi? Ar trebui spuse pe postul naţio
vor avea responsabilitatea misionară în aceste zone.
nal! Unde aţi stat până acum? Aşa ceva învaţă Biserica
Consacrări de pastori. Fraţii Marius Munteanu,
Adventistă? N-am crezut până când nu am văzut!” remarca plină de uimire, dar şi de indignare, o doamnă
Ionel Mardare şi Ilie Panaite, la Iaşi, şi fraţii Ştefan
dintre oficialităţile unui oraş.
Ropotică, Robert Iosub şi Emanuel Piţurlea, la Bacău,
Sola Scriptura. Atât pastorii, cât şi membrii credin
împreună cu familiile lor, au fost hirotoniţi ca pastori.
Inaugurări. Pe întreg cuprinsul Conferinţei Moldova, cioşi au început să distribuie taloane şi doar într-o lună
în acest an s-a lucrat cu multă râvnă şi dăruire la deschiderea şi jumătate au ajuns peste 750 de solicitări la biroul
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acestui timp, faţă de semnificaţia evenimentelor care au loc
Sola Scriptura de la conferinţă.
Alte evenimente semnificative: • Congresul Şcolii acum. Mişcări agresive au loc pentru restrângerea libertăţii
de Sabat, la Bacău, cu o participare de 500 de persoane religioase. Sabatul fals este aşezat înaintea lumii. Atunci
• Şcoala biblică de vacanţă - program-pilot la Bacău, cu când America, ţara libertăţilor religioase, se va uni cu papa
o echipă de lucru de 7 americani. De la 40 de copii ad litatea pentru constrângerea conştiinţei şi pentru a-i obliga
ventişti s-a ajuns la 180 de copii, majoritatea dintre ei pe oameni să onoreze sabatul cel fals, oamenii de pe tot
fiind din familii neadventiste; s-a făcut şi instruire pentru globul vor fi determinaţi să urmeze exemplul ei. Poporul
30 de viitori profesori din întreaga ţară • Şcoala de limba nostru nu este nici pe jumătate treaz pentru a face tot ce-i
engleză de la Oneşti - prima de acest fel din ţară; se ţin stă în putere ca să vestească mai departe solia de avertizare...
cursuri în fiecare zi, cu excepţia zilei de sâmbătă • S.U.P. Sufletele oamenilor atârnă acum în cumpănă. Ei vor fi ori
- sunt folosite la maximum oportunităţile create prin încheie supuşi ai împărăţiei lui Dumnezeu, ori sclavi ai despotis
rea noului protocol cu Direcţia Generală a Penitenciarelor mului lui Satana... Dar cum pot ei să audă fără un propovă
• Proiectul social Budeşti, susţinut de fratele Fitzai - con duitor? Un suflet este de mai mare valoare pentru cer decât
struirea unei biserici adventiste şi mai ales instruirea lo o lume întreagă de bunuri... Când vezi pericolul şi mizeria
cuitorilor satului • Proiect social desfăşurat de evanghe- lumii sub influenţa lucrării lui Satana, nu-ţi epuiza energiile
liştii laici pentru copiii săraci • Seminarul de formare de care ţi-au fost date de Dumnezeu în lamentări zadarnice, ci
lideri de opinie, relaţii publice şi libertate religioasă, la treci la lucru pentru tine şi pentru alţii. Trezeşte-te şi simte
Bacău, Iaşi, Focşani, Galaţi, Stupini • Seminarul de edu o povară pentru toţi cei care pier. Dacă nu sunt câştigaţi
caţie de la Piatra Neamţ, ţinut cu toţi profesorii şi peda pentru Hristos, ei vor pierde o veşnicie de fericire... Am fi
gogii adventişti din ţară. Tot la Piatra Neamţ a fost dema putut să fim chiar noi în locul bietelor suflete care sunt în
rătăcire. Mersul de la un loc la altul
rat proiectul îndrăzneţ de construire
pentru a răspândi adevărul va fi
a imobilului şcolii primare • SemiTrezeşte-te şi simte o
în curând îngrădit. Acum avem
nariile de isprăvnicie • Seminariile
despre familie împlinesc profeţia:
povară pentru toţi cei care de făcut o lucrare. Dumnezeu să
ne ajute să rămânem pe drumul
„Va întoarce inima părinţilor spre
copii, şi inima copiilor spre părinţii pier. Dacă nu sunt câştigaţi luminii, să lucrăm cu privirea aţin
tită la Isus, Conducătorul nostru,
lor” (Mal. 4,6). • Institutul Interna
şi, cu răbdare şi perseverenţă, să
ţional de Slujire Creştină a început pentru Hristos, ei vor pier
mergem înainte pentru a câştiga
la Cemica şi va cuprinde 15 centre
de o veşnicie de fericire... ” biruinţa.” (Ellen White, Mărturii,
de instruire din conferinţa noastră:
voi. 6, pag. 21-29)
Suceava, Rădăuţi, Câmpulung
Moldovenesc, Botoşani, Darabani, Piatra Neamţ, Roman,
Vasile Ciobanu, preşedintele Conferinţei Moldova
Iaşi, Bacău, Comăneşti, Vaslui, Bârlad, Focşani,
Tecuci şi Galaţi • „Biblioteca mobilă” aduce persoane Conferinţa Muntenia
la botez. • „Memorarea Bibliei” este tot mai actuală.
1.
Nu ştim câtă relevanţă are pentru membrii Conferinţei
Muntenia
relatarea
câtorva evenimente petrecute pe par
2 Programul „Galileanul 2002” este o chemare
cursul acestui an. Un lucru este totuşi sigur - viaţa merge
din partea Cerului. Vrem ca acest program în limba
înainte, lucrarea lui Dumnezeu de asemenea. Chiar dacă
română, care va fi transmis prin satelit, să fie ocazia
nu se văd schimbări spectaculoase, biserica îşi continuă
noastră de a invita toate familiile semenilor noştri să
vină să-L caute pe Domnul, câtă vreme poate fi găsit. marşul hotărât după planul lui Dumnezeu.
în ce ne priveşte, am căutat să ne împlinim datoria, fie
Ţinta noastră este ca 1.500 de persoane să fie botezate.
Provocăm comunităţile pentru lucrare personală, de la care în lucrul încredinţat. Având în vedere faptul că, de peste
om la om, prin grupele mici. Fiecare membru al biseri zece ani de zile, tot construim şi tot inaugurăm noi case de
cii să fie un misionar. Intenţionăm să organizăm Expo rugăciune şi încă mai avem de construit, ar părea ca fiind
Sănătate în 12 oraşe: Suceava, Botoşani, Rădăuţi, Vatra o stereotipie să mai amintim despre astfel de evenimente.
Şi totuşi nu este puţin lucru pentru un grup de credincioşi,
Domei, Paşcani, Buhuşi, Adjud, Tecuci, Târgu Neamţ,
care
ani de zile au muncit şi au sacrificat timp şi bani, ca
Oneşti, Galaţi şi Bârlad. De asemenea, dorim să obţinem
să
se
poată închina lui Dumnezeu într-un locaş al lor şi să
aprobări pentru transmisii radio şi TV la Focşani, Iaşi,
trăiască bucuria dedicării acestuia lui Dumnezeu, ca rod al
Bacău, Suceava şi Galaţi. în Conferinţa Moldova, 20
muncii lor. în acest sens, amintim, cu multă mulţumire în
de case de rugăciune vor fi inaugurate în anul 2002.
suflet şi cu toată recunoştinţa faţă de Dumnezeu, bucuria
3 Stăm în pragul unor evenimente mari şi solemne. trăită cu ocazia inaugurării caselor de rugăciune: Foişor
Profeţiile se împlinesc. Evanghelia aceasta a împărăţiei din Bucureşti, Betel din Ploieşti, Giurgiu B, Lăcusteni,
va fi propovăduită în toată lumea. Şi apoi Domnul va Muntenii Buzău, Constanţa, Moreni, Floreşti, Valea Bu
veni. Vrem ca anul 2002 să fie pentru noi, prin exce jorului, Jurilovca, Lehliu.
lenţă, un an al misiunii. „Fraţilor şi surorilor, aş vrea să
Apreciez, de asemenea, ca fiind un eveniment deosebit
vă pot spune ceva care să vă trezească faţă de importanţa şi faptul că, la numărul pastorilor hirotoniţi, s-au mai
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adăugat şi anul acesta alţi şapte pastori: Cătălin Bărbulescu,
Titus Năftănăilă, Cornel Roman, Petreacă Sorin, Romică
Sârbu, Marius Stancu şi George Zăbavă.
Cu siguranţă, evenimentul anului rămâne Adunarea Ge
nerală din luna mai. Un astfel de eveniment aduce un plus
de efervescenţă în aşteptarea înnoirilor şi schimbărilor. Pen
tru mine, a fost un motiv în plus să cred că lucrul cel mai
bun este să-L laşi pe Dumnezeu să lucreze, şi atunci poţi avea
un cuget curat şi un suflet liniştit. Şi, chiar dacă unele schim
bări sau neschimbări au mirat pe unii, Dumnezeu nu este luat
prin surprindere de nimic şi El îşi asumă toată responsabi
litatea ca să vegheze şi mai departe asupra bisericii Sale.

ştafetă, când noii alergători forţează să prindă iarăşi viteza
maximă şi să poarte ştafeta adusă până la ei de predecesorii
lor. Mandatul nostru a început cu o ajustare a schemei de
organizare a conferinţei, cu mişcări importante în repar
tiţia pastorilor pe districte şi cu proiectarea strategiei de vii
tor. Aceste lucruri au condus la micşorarea schemei de per
sonal cu mai multe posturi prin disponibilizări şi transferuri.
In pofida stresului financiar, s-a reuşit achiziţionarea
mai multor case parohiale, repararea şi amenajarea al
tora, achiziţionarea unor spaţii pentru biserici noi, pre
cum şi împlinirea programelor pe departamente. Am
trăit momente de adâncă tristeţe şi aş reaminti decesul
2 Privind în urmă, nu putem să nu avem încredere neaşteptat al fratelui Cristei Olteanu, pastor stagiar în
şi pentru viitor. Evenimentele-surpriză din lume ne fac să districtul Tumu Măgurele 2, şi al altor fraţi şi surori
tresărim la gândul că, foarte curând, ne vom ridica privirea scumpi nouă. Am avut şi momente de înălţare sufle
ca să vedem izbăvirea făgăduită. Până atunci, suntem încă tească, prin programele departamentelor de copii şi
pe pământ şi trebuie să trăim împlinindu-ne rolul până la capăt tineret, precum şi inaugurări de noi biserici, cum ar fi
Cu siguranţă, cea mai mare provocare pentru noi ră cea de la Almăj, Lazu (Dolj) şi Peretu 5 (Teleorman).
Avem deja 5 dosare pentru hi
mâne cum să pregătim biserica
rotonire,
secretariatului
pentru marea şi ultima strigare.
Mântuitorul ne-a chemat Uniunii deînaintate
Conferinţe, şi lucrăm
Programele evanghelistice încă
întocmirea altor 7 dosare de
se desfăşoară după mentalitatea „să
să fim pescari de oameni. la
hirotonire.
le fie de mărturie”, şi se pare că aici

.

este marea problemă. De aceea, ne
propunem să facem ceva care să aducă
o schimbare în gândirea noastră ca
biserică. Fiecare avem un rol, şi ro
lul acesta se rezumă la esenţa creşti
nismului: „Nici unul dintre noi nu
trăieşte pentru sine” (Rom. 14,7).

Dar, pentru aceasta,

.

2
Pentru anul ce ne stă în faţă,
strategia noastră urmăreşte câteva
biserica trebuie să fie un ţinte. în primul rând, urmărim uni
tatea în slujire şi spiritualizarea cor
vas de pescuit, nu un vas pului pastoral. Reorientarea slujirii pe
dimensiunea aşteptărilor lui Dum
de pasageri.
nezeu. Dorim să împrospătăm modul
de
păstorire a bisericilor printr-o pre
3 Noi am comparat biserica,
zenţă
mai
intensă
a
pastorului,
prin vizitare şi catehizare
adeseori, cu o corabie în care să intre toţi cei ce vor să fie în
siguranţă. Mântuitorul ne-a chemat să fim pescari de oameni. a credincioşilor. Lucrăm la dezvoltarea unor metode de
Dar, pentru aceasta, biserica trebuie să fie un vas de pescuit. a trezi interesul pentru studierea Spiritului Profetic.
Conform programului Conferinţei Generale, anul 2002
Se pare că tendinţa este ca bisericile noastre să devină vase
este
pentru noi ocazia realizării „Unităţii în închinare”.
de pasageri, în care preocuparea de căpetenie să fie confortul
Printre
altele, ne vom ocupa în mod special de subiectul
călătorilor, având la bord cinematografe, piscine, săli de
sport... Şi aşa se face că membrii au devenit consumatori, închinării colective, în biserică. Suntem hotărâţi să exa
şi nu sprijinitori ai bisericii. Zecimea este deturnată şi fo minăm cu sinceritate realitatea vieţii de biserică şi să ac
losită pentru confortul pasagerilor, care se cred în sigu ţionăm cu responsabilitate pentru a ridica la nivelul cerut
ranţă în corabia lor confortabilă. Nimic mai fals. Dumnezeu de Dumnezeu calitatea închinării noastre publice. Dorim
ca toate bisericile locale să fie biserici adventiste, pline de
nu poate binecuvânta o biserică în care drepturile Lui
sunt nesocotite şi în care hotărârile Lui sunt batjocorite. spiritualitate. Dezvoltarea bazei materiale a conferinţei, creş
Folosesc acest prilej pentru a face un apel stăruitor la terea şi utilizarea darurilor existente în biserică, pătrun
derea în noi teritorii, consolidarea şi creşterea spirituală
toţi, indiferent de poziţia pe care o ocupăm în biserică,
şi numerică a grupelor şi bisericilor tinere, precum şi dez
de a-L cinsti cu adevărat pe Dumnezeu cu tot ceea ce
suntem şi cu tot ceea ce avem. Şi atunci El îşi va întoarce voltarea calităţii vieţii personale sunt priorităţile noastre.
Percepţia bisericii şi a soliei noastre în lume nu în
faţa spre noi. Fie ca această experienţă atât de necesară
seamnă ultimul lucru în atenţia noastră. Imaginea pu
să fie trăită cât mai curând de noi toţi.
Teofil Petre, preşedintele Conferinţei Muntenia blică a instituţiilor noastre - şi mă refer la Liceul Adven
tist din Craiova, la grădiniţa şi la şcoala generală - consti
tuie
factori de maxim interes. Strategia pentru viitor cu
Conferinţa Oltenia
prinde şi alte aspecte, de care vom vorbi cu o altă ocazie.
1.
Pentru Conferinţa Oltenia, anul 2001 a fost plin de
3
Dorinţele şi frământările mele sunt legate de va
neprevăzut, de împliniri şi neîmpliniri, de şocuri şi surprize,
de răspunsuri la rugăciuni şi intervenţii divine neaşteptate. loarea identităţii noastre. într-o lume tot mai globală şi
Adunarea Generală a fost ca o pauză, cu o predare de uniformă, suntem în pericol de a ne pierde concentrarea

.

.
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asupra misiunii şi identităţii noastre. Pe măsură ce uităm
că raţiunea existenţei noastre o constituie aşteptarea şi
pregătirea revenirii Domnului Isus, suntem în primejdie.
Atâta timp cât Isaia 30,15 - „în linişte şi odihnă va fi
mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria
voastră...” - nu constituie portretul nostru ascuns şi cel
vizibil, suntem în pericol. într-o lume care nu mai are
linişte, care nu se mai bucură de odihnă şi care şi-a
pierdut seninătatea şi încrederea, copiii lui Dumnezeu
în care se reflectă textul de mai sus vor fi lumini clare
şi mesageri distinşi. Aceasta este dorinţa mea şi a fra
ţilor mei pentru anul care va veni.
Căci „lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada nepri
hănirii: odihna şi liniştea pe vecie”. „Ferice de voi, care
semănaţi pretutindeni de-a lungul apelor” (Is. 32,17.20).
Virgil Peicu, preşedintele Conferinţei Oltenia

măr de 37 de pastori şi 4 laici, care, la rândul lor, predau în
cele 9 centre de pregătire a laicilor pentru slujire calificată.
Congresul Şcolii de Sabat, organizat la Cluj în colaborare
cu conferinţa vecină transilvană, la care au participat 1500
de entuziaşti ai „inimii comunităţii”, implementarea pro
gramului şcolii biblice prin corespondenţă „Sola Scriptura”,
taberele, programele de tineret, orientarea spre misiune a
Filialei Cluj a AMiCUS, activitatea în penitenciare, diferite
programe sociale, activitatea colportorilor, munca deloc
uşoară a evangheliştilor laici amplasaşi în teritorii noi,
campaniile publice şi lecturile, seminariile biblice ţinute
de laici şi pastori, programul „Hristos 2001” planificat în
62 de localităţi, întâlnirea cu prezbiterii în două centre toate acestea sunt manifestarea harului lui Dumnezeu pe
aceste meleaguri. „Binecuvântează suflete pe Domnul şi
nu uita nici una din binefacerile Lui” (Ps. 103,2).

.
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Planurile noastre pentru următorul an de har izvorăsc
din motivul pentru care Hristos Şi-a înfiinţat biserica: sal
1.
Anul 2001 - asemenea unui râu - este pe punctul
varea oamenilor. Considerăm că merită să investim timp,
de a se vărsa în marea veşniciei şi, urmând exemplul bani şi energie doar în acele planuri care au de a face cu
anilor precedenţi, devine istorie. Privind acest râu, care misiunea noastră. Motoul nostru este: „Timpul este scurt,
uneori a fost liniştit, cu apă crista
iar forţele noastre trebuie să fie or
lină, alteori tulburat, cu valuri de
ganizate pentru o lucrare mai mare”.
Considerăm
că
merită
să
dimensiuni diferite, observ cu satis
Dorim ca numărul celor ce se
facţie un punct sigur: DUMNEZEU
implică activ în lucrare să crească
investim timp, bani şi
şi spun: „Până aici ne-a ajutat
semnificativ.
Dumnezeu”.
energie doar în acele pla
Ne rugăm ca în primul rând noi
Constat că toate realizările
administratori, directori de depar
aparţin Domnului, iar rămânerile
nuri care au de a face cu tamente, pastori - să căpătăm acea
în urmă izvorăsc din slăbiciunile
dragoste pentru Hristos şi pentru
noastre, ele sunt rezultatele cu care
misiunea noastră.
cauza Sa, care i-a influenţat şi pe
să ne „lăudăm” noi, oamenii!
apostoli, ca, la rândul nostru, să
Sunt recunoscător bunului Dumnezeu pentru fraţi şi
motivăm, să instruim frăţietatea pentru realizarea progra
surori, pentru păstrarea unităţii de credinţă din conferinţa
mului „Misiunea globală pentru Transilvania de Nord”.
noastră, pentru sufletele preţioase - este adevărat că pu
Continuarea programului de instruire IISC, dezvoltarea
ţine la număr - care s-au adăugat bisericii, pentru cei 29
şcolii biblice prin corespondenţă, lucrarea personală de măr
de pastori care deservesc-31 de districte pastorale, slujindu-i
turisire, folosirea eficientă a resurselor inestimabile ce zac
pe cei 7.724 de membri, pentru pastorii pensionari care
în studenţii adventişti din campusurile universitare, dezvol
contribuie activ alături de noi la încheierea lucrării.
tarea programului „Şcoala biblică de vacanţă”, acţiunile
Asumând responsabilitatea pentru toate localităţile
TinSerV, dezvoltarea reţelei Radio „Vocea Speranţei” pe
din cele 6 judeţe aparţinătoare conferinţei noastre, au
teritoriul conferinţei şi multe altele ce converg din planurile
fost adoptate Misiunea globală şi strategia conferinţei.
departamentelor, seminariile de isprăvnicie creştină pentru
Au fost organizate 7 districte misionare, iar toate loca
înţelegerea faptului că darurile noastre spirituale şi banii noş
lităţile fără prezenţă adventistă au fost repartizate în
tri trebuie să fie puşi pe masa schimbătorului, construirea de
responsabilitatea unor biserici locale, care, la rândul
lor, au făcut planuri de lucru pe termen lung şi scurt. case de rugăciune şi finalizarea celor începute - sunt instru
mente ce vor fi folosite pentru realizarea misiunii globale
Prin sacrificiul fraţilor, sprijiniţi moral şi într-o
pentru Transilvania de Nord. Considerăm că Domnul sece
măsură limitată financiar de către conferinţă, s-au
rişului
va binecuvânta eforturile unite prin suflete ce se
continuat lucrările de construcţie a caselor de rugă
vor
alătura
bisericii.
ciune în 17 localităţi.
Strategia pentru Transilvania de Nord, adoptată de co
Spre bucuria noastră, la Cluj funcţionează Liceul
„Maranatha”, unde anul acesta în mod special ne bu mitetul executiv şi dezbătută la şedinţa întâlnirii cu pastorii
curăm de două lucruri: avem două clase de-a IX-a şi, şi cu membrii conferinţei, cu cei trei piloni de bază, este
printr-o investiţie mai însemnată, s-a reuşit igieniza cuvânt de ordine pentru noi: (1) calitatea vieţii spirituale
personale şi calitatea serviciilor divine, (2) unitatea biseri
rea sălilor de clasă şi a internatului.
S-au făcut primii paşi în programul Institutului Interna cii în jurul lui Hristos, (3) creşterea bisericii din punct de
ţional de Slujire Creştină (IISC). Au fost instruiţi un nu vedere spiritual şi numeric.

Conferinţa Transilvania de Nord
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3 Lucrarea este mult mai mare
decât capacităţile unui singur om,
oricât de calificat ar fi el. Purtarea
poverilor trebuie să fie împărţită.
Sfatul lui Ietro dat lui Moise, pus
în practică astăzi la toate nivelurile,
ar fi în avantajul lucrării. Trebuie
să învăţăm să acordăm încredere
altora şi să lucrăm prin delegare.
Nu administratorii sau directorii
de la conferinţe, nici cel mai cali
ficat pastor, ci laicii sunt „uriaşul”.
Trezirea uriaşului va conduce la
încheierea lucrării. Pastori şi
laici, formăm o singură echipă,
chiar dacă avem roluri diferite.
Adesea ne-am speriat în faţa
unor planuri îndrăzneţe şi am fost
tentaţi să pierdem timp căutând
răspuns la întrebarea: „De ce nu se
poate realiza cutare lucru?”, în loc
să ne fi bizuit pe Acela care are
soluţii pentru orice situaţie. Vreau
să nu uităm niciodată că lucrarea
în care ne-am angajat este a lui
Dumnezeu şi că ea se va încheia
curând, dar nu prin putere ome
nească, ci prin Duhul Domnului.
Ernest Szăsz, preşedintele
Conferinţei Transilvania de Nord

Conferinţa Transilvania de Sud

„Regret că mi-a rămas prea puţin timp”
Emilian Niculescu
uvintele acestea îmi răsună mereu şi mereu în minte. în faţa mea se
afla un domn cu părul cărunt. El a rostit aceste cuvinte. Era la câteva
zile după naşterea sa din nou prin botezul biblic, în Biserica Adventistă de
Ziua a Şaptea din Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane.
In perioada 8 august-11 septembrie a. c., în jur de 100 de misionari
laici şi câţiva pastori, organizaţi în OCI (Outpost Centers, Inc), au
desfăşurat o campanie evanghelistică în Republica Dominicană, aflată pe
insula Hispaniola, din Arhipelagul Caraibelor, din America Centrală. Am
avut privilegiul să fiu invitat, făcând parte dintr-un grup de 11 participanţi
din România. Rezultatul, în urma primului val de botezuri, a fost de peste
3.500 de persoane nou-intrate în Biserica Adventistă, persoane care se
adaugă la cei 140.000 de membri ai bisericii din Republica Dominicană.
în biserica Naco Piantini, o biserică nouă, frumoasă, aflată în inima
capitalei Santo Domingo, am avut, printre altele, bucuria de a conduce la
apa botezului un avocat pe nume Ricardo Ruiz, în vârstă de 52 de ani. Nu
voi uita acest botez, mai ales datorită mărturiei personale a fratelui nostru.
Mi-a povestit de tatăl său, care, într-o vreme, a fost preşedinte al statului,
despre o mulţime de posibilităţi şi privilegii, care l-au aşezat spre vârful
piramidei sociale. Mi-a vorbit despre funcţiile pe care le-a deţinut şi despre
petrecerile numeroase la care a participat. Dar apoi, cu o expresie foarte
serioasă, a conchis: „Ce mi-au adus toate acestea?” Tot el a dat răspunsul:
„Un diabet de care nu mai pot scăpa, o tensiune sanguină fluctuantă, care
îmi produce multe necazuri... Regret că mi-a rămas prea puţin timp ca să
vorbesc despre marea mea descoperire din Biserica Adventistă, prea puţin
timp ca să fac ceva pentru Dumnezeu”. în mărturia sa se amestecau
bucuria intrării în legământ cu Dumnezeu, precum şi regretul de a fi
cunoscut aşa de târziu adevăratul drum care conduce la El. Simţeam
greutatea cuvintelor sale, mai ales pentru că le spunea cineva care a gustat
din plin „fericirea” pe care o pot aduce bogăţia, rangul, viaţa din societatea
înaltă. Pentru mine, era una dintre cele mai vizibile dovezi că doar viaţa de
credinţă poate aduce satisfacţii reale şi permanente. Si acest domn s-a ală
turat celor despre care Evanghelia lui Luca scrie: „Si tot norodul care L-a
auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul...”
(Luca 7,29).

C

1. Cu un simţământ cu totul aparte
începem să istorisim deja despre mi
leniul al treilea, despre cele ce s-au
întâmplat în primul an, deoarece chiar
şi ziua de ieri a devenit istorie. Mi
leniul trei este exprimarea mate
matică a îndurării lui Dumnezeu,
dar poate şi a întârzierii bisericii de a-şi încheia lucrarea
pe o planetă vlăguită de durere şi de păcat. Vrem să isto
risim în Sion lucrarea Domnului, ca o încurajare şi bucu
rie pentru toţi aceia a căror inimă bate în ritmul alert al
misiunii Bisericii Adventiste, pentru toţi aceia care au
nevoie de dovezile încurajatoare ale faptului că Dumnezeu
îşi conduce lucrarea. Recunoaştem de la început că tot ce
avem de relatat este lucrarea Sa nu doar la modul gene
ric, ci este călăuzirea şi intervenţia Lui iubitoare.
Şi în mileniul al treilea, pe primul loc al preocupărilor
Bisericii Adventiste din Conferinţa Transilvania de Sud
s-au aflat obiectivele misionare. Spre deosebire de alţi ani,
când în toate districtele s-a aplicat un program comun, în
acest an evanghelistic fiecare pastor şi-a conceput un pro
gram propriu în colaborare cu comunităţile, în funcţie de
nevoile şi posibilităţile locale, folosindu-se de toată gama
de materiale existente şi de programele pe care le oferă
biserica. Departamentele şi-au oferit sprijinul şi şi-au adău
CURIERUL ADVENTIST
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gat specificul, contribuind nemijlocit la îmbogăţirea
paletei de oferte. Totul s-a concretizat apoi în campanii
misionare ţinute în aproape toate districtele. Oferim doar
câteva titluri ale prelegerilor: „De la capătul tunelului”
(Braşov „Betel”), „Speranţă pentru România” (Tg. Mureş
„C”), „Călătorind împreună cu Isus” (Curteni), „Nutriţie
în vederea sănătăţii” (Tg. Mureş „D”) şi altele. Pentru
prima dată, conferinţa noastră a contribuit la o acţiune
evanghelistică internaţională, care s-a desfăşurat între
8 august şi 11 septembrie a. c., o amplă campanie misio
nară, coordonată de OCI (Outpost Centers, Inc) sub
genericul „Sănătate şi Speranţă”. Au participat 11 su
rori şi fraţi din zona Târgu-Mureş. Un prim rezultat
au fost cele peste 3.500 de botezuri, un snop bogat şi
valoros, primele roade ale mileniului al treilea, care se
adaugă trupului bisericii lui Isus Hristos.
Creşterea numerică a bisericii pe cuprinsul conferinţei
noastre ne obligă să continuăm să punem „piatră peste
D EC E M B R IE -2001

piatră” pentru a construi noi locaşuri de închinare. Astfel,
ne-am bucurat de sărbătorile de inaugurare care au
finalizat aceste eforturi fizice, materiale, dar mai ales
ale credinţei, în bisericile: Sf. Gheorghe „B”, la data
de 24 februarie 2001, Odrihei, pe 30 iunie 2001, şi
Gura Râului, pe 20 octombrie 2001.
Calendarul de lucru al conferinţei, încărcat de ac
tivităţi, a fost dominat de evenimente ca Festivalul de
Creaţie, care s-a ţinut pentru a doua oară consecutiv
în conferinţa noastră. Preocuparea bisericii pentru ti
neret s-a materializat prin construirea şi amenajarea
unui Centru de Tineret la Lăpuşna, pe Valea Gurghiului.
Inaugurarea a avut loc pe data de 5 mai 2001, în pre
zenţa reprezentanţilor Diviziunii Euro-Africa şi ai
Uniunii Române, ocazie cu care acest centru a primit
numele „Casa de dincolo de râu”, cu speranţa ca acest
loc să ofere tineretului adventist posibilitatea instruirii,
a recreerii şi să întărească dorinţa tinerilor după
adevărata „Casă de dincolo de râu”.
O dată cu primirea aprobărilor şi începerea con
strucţiei unei şcoli generale în municipiul Târgu Mureş,
se împlineşte o veche speranţă şi se deschid perspective
noi pentru copiii noştri, fapt pentru care suntem foarte
recunoscători lui Dumnezeu.
Tot în acest an, Vocea Speranţei s-a făcut auzită în
Sovata, primul post RVS în limba maghiară. în urma
lansării programului Sola Scriptura, au sosit şi primele
solicitări de înscriere. Primul este un tânăr reformat de
18-19 ani, pe nume Gâll Tamâs Bama. Există deja
peste 100 de persoane înscrise la aceste cursuri.

succesul să fie deplin, iar secerişul, cât mai bogat.
RVS îşi va extinde reţeaua şi în municipiile Sibiu şi
Târgu Mureş. De asemenea, ne punem speranţe mari în instrui
rile din cadrul Institutului Internaţional de Slujire Creştină,
precum şi în întâlnirile cu prezbiterii şi cu alţi slujbaşi ai
bisericii, în vederea formării şi motivării pentru misiune.
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Dorinţele şi frământările noastre privind viitorul
bisericii se grupează în jurul unor probleme cum ar fi: • di
ficultatea crescândă de a găsi membri dispuşi să poarte răs
punderi, • conceperea serviciilor divine de aşa manieră,
încât să răspundă cât mai bine nevoilor sufleteşti ale mem
brilor şi să capteze interesul tuturor, • dificultatea susţinerii
programelor de predicare în biserică, în absenţa pastorului,
• formarea spirituală şi orientarea tineretului spre obiective
de valoare autentică, • soluţionarea problemelor bătrâni
lor rămaşi singuri sau fără susţinere materială, • soluţio
narea problemelor specifice ale etniei romilor, • efectele
negative ale prosperităţii economice, pe de o parte, iar,
pe de altă parte, ale sărăciei asupra vieţii bisericii.
Suntem convinşi că, pentru toate aceste probleme ma
jore pe care le simţim şi care ne dor, soluţia reală nu este
în noi, în înţelepciunea sau iscusinţa noastră, ci soluţiile
există la Dumnezeu. Istoria bisericii, intrată în mileniul al
treilea, este o dovadă că El a avut remedii pentru situaţii
mult mai complicate şi mai grele prin care a trecut biserica
Sa. De aceea avem convingerea fermă că, în strânsă de
pendenţă de El, în toate planificările şi acţiunile noastre
de orice natură, biserica va putea împlini cât de curând
măreaţa imagine profetică a Apocalipsei: „Şi Duhul şi
mireasa zic: Vino!” Vrem să spunem acest „Vino!” ce
2
Anul 2002 este dominat de bucuria şi întreaga lor care încă nu sunt integraţi în biserică şi să-l adresăm
responsabilitate pe care o implică programul evanghe- Mirelui nostru ceresc, Domnului nostru Isus Hristos!
listic românesc, care va fi transmis prin satelit şi asu
Emilian Niculescu, preşedintele Conferinţei Transilvania de Sud
pra căruia se concentrează momentan majoritatea pre In numărul următor al revistei, vom publica răspunsurile directorilor de
departamente din cadrul uniunii şi ale directorilor de instituţii. - Redacţia
ocupărilor noastre, în acţiuni pregătitoare pentru ca

.

Un an încărcat / Urmare de la pag. 5
sunt bine înţelese. Apoi să le cerem tutu
ror celor care sunt în fruntea diferi
telor departamente să conlucreze pen
tru aducerea la îndeplinire a acestor pla
nuri. Dacă această metodă sigură şi ra
dicală este corect adoptată şi urmată
cu interes şi cu bună-credinţă, se va
evita ca multă lucrare să se desfă
şoare fără o ţintă precisă şi cu multe
tensiuni inutile.” (Ms. 24, 1887)
Ca urmare, la începutul acestei
toamne, grupul local al Comitetului
Uniunii a votat patru domenii majore
de acţiune pentru restul mandatului şi
în mod special pentru anul viitor. Aces
tea sunt: 1. Creşterea bisericii şi Mi
siunea Globală; 2. O închinare de cali
tate; 3. Formarea noilor membri; 4. O
imagine publică pozitivă pentru bi

serică. Acestea patru se aseamănă mult cu
cele trei directive formulate de curând de
către preşedintele Conferinţei Gene
rale: unitate, creştere şi calitatea vieţii.
Aceste patru direcţii sunt mai mari
decât lucrarea oricărui conducător de
instituţie sau de departament. Singura
noastră speranţă pentru creştere reală
se află în unirea eforturilor conducă
torilor, pastorilor şi membrilor.
Noi suntem mai mult decât încă o
organizaţie care se luptă pentru un loc
sub soare. Binecuvântările care vor de
curge din credincioşia noastră vor fi
veşnice, la fel ca pierderile care vor
urma eşecului nostru. Avem un rol de
o răspundere copleşitoare în această
proclamare finală a caracterului lui
Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne călău
zească şi să ne dea putere pentru locul
CURIERUL ADVENTIST
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pe care-1 avem în ultima demonstraţie
a iubirii Sale, pe care Ellen White o
descrie cu o frumuseţe fără egal:
„întunericul necunoaşterii de Dum
nezeu a cuprins lumea. Oamenii pierd
cunoştinţa despre caracterul Său... în
acest timp, trebuie vestită o solie de
la Dumnezeu, o solie cu influenţă ilu
minatoare şi cu putere mântuitoare...
Ultimele raze ale luminii harului,
ultima solie de har care trebuie să fie
vestită lumii reprezintă o descoperire
a caracterului Său de dragoste. Copiii
lui Dumnezeu trebuie să dea pe faţă
slava Sa. în propria lor viaţă, ei tre
buie să descopere ce a făcut Dumne
zeu pentru ei.” (Parabolele Domnu
lui Hristos, ed. 1995, pag. 282, 283)
Adrian Bocăneanu este
preşedintele Uniunii de Conferinţe.

NOI PUTEM SCHIMBA
PROFEŢIILE
9

Dacă am face tot ce se aşteaptă de la noi pentru promovarea
principiului libertăţii religioase, încheierea lucrării ar fi mult mai
glorioasă decât dacă nu o facem sau o facem superficial.
Viorel Dima
/V
mplinirea profeţiei depinde de noi. Suntem tentaţi Mai multâ atenţie pentru adevărul prezent al
să susţinem că, indiferent ce am face pentru liber
tatea religioasă şi de conştiinţă, lucrurile vor avea libertăţii religioase
„Noi nu împlinim voia lui Dumnezeu dacă stăm liniş
cursul lor, pe care noi cel mult îl putem amâna, dar în
nici un caz nu îl putem schimba. Vedem biserica noastră tiţi, nefăcând nimic pentru a păstra libertatea conştiinţei.”6
condamnată să fie prigonită şi batjocorită. Ne aşteptăm Trebuie să ne rugăm pentru libertate religioasă, să acţio
ca toate forţele din lume să se ridice împotriva noastră şi năm în armonie cu rugăciunile noastre7 şi să nu ne mângâsă încerce să ne şteargă de pe faţa pământului. Parcă sun iem cu gândul că aşa trebuie să se întâmple, pentru că aceste
lucruri au fost arătate în profeţie şi că Domnul va fi scut
tem înclinaţi să facem un motiv de laudă din statutul
şi pavăză pentru poporul Său.
de grup marginalizat şi persecutat.
Atunci când în guverne şi parla
Este adevărat că un astfel de tablou
Atât
profeţiile,
cât
şi
mente
se fac planuri care să restrân
este uşor de descoperit în profeţiile
gă
libertatea
religioasă, „bărbaţii
biblice, precum şi în scrierile lui Ellen scrierile lui Ellen White
noştri de frunte ar trebui să fie la
White. Să nu uităm însă că aceasta
este numai o faţă a lucrurilor. Atât
prezintă şi posibilitatea curent cu situaţia creată şi să lucreze
cu zel şi cu seriozitate pentru a con
profeţiile, cât şi scrierile lui Ellen
tracara aceste eforturi”8. Pe lângă
White prezintă şi posibilitatea ca
ca biserica lui
faptul
că ne somează să ne implicăm
biserica lui Dumnezeu, în zilele din
şi
să
avem
un cuvânt de spus care
Dumnezeu,
în
zilele
din
urmă, să se ridice la un nivel de vizi
să conteze în calculele oficialităţilor,
bilitate şi de credibilitate foarte înalt
urmă, să se ridice la un Ellen White identifică libertatea
(în mijlocul cerului) şi să aibă o mai
religioasă drept adevăr prezent pen
mare audienţă.1 Grupul celor credin
nivel de vizibilitate şi de tru timpul când aceasta este pusă
cioşi este văzut ca fiind un grup de
în discuţie. Ea consideră că aceia
bărbaţi şi femei cu feţe strălucind de
credibilitate foarte înalt care sunt de părere că această
sfântă consacrare, alergând din casă
chestiune este de mică importanţă,
în casă,2 pretutindeni, ca să ducă solia,
- în mijlocul cerului.
cei care îi acordă puţină atenţie,
bine primiţi şi acceptaţi de către cei
având sentimentul că, procedând
vizitaţi, care vor fi impresionaţi de
astfel, vor oferi mai mult timp problemelor ridicate de
ideile lansate.3 Lucrarea acestora va fi atât de întinsă,
întreita solie îngerească, fac o mare greşeală. Ea se roagă
încât tot pământul se va lumina de slava lor,4 făcând
ca Domnul să-i ierte pe fraţii noştri care interpretează
astfel posibilă predicarea Evangheliei ca să fie o
mărturie pentru toţi.5
astfel mesajul special pentru timpul acesta.9
Avem două tablouri care par contradictorii, care
Conştientizarea lumii cu privire la valoarea şi privilegiile
sunt într-o oarecare măsură complementare, dar care
libertăţii religioase este adevărul prezent pentru timpul
sunt şi în concurenţă, două alternative.
acesta10 şi de aceea „veghetorii” trebuie să se ridice acum
Să nu uităm că profeţia, de cele mai multe ori, nu şi să vestească aceste valori.
este o expresie a voinţei lui Dumnezeu, ci este mai
Lucrarea în favoarea libertăţii religioase trebuie să fie
degrabă o exprimare a preştiinţei Sale. Este profetizat făcută în timp de pace şi de har. In timpul crizei finale,
ceea ce Dumnezeu ştie că se va întâmpla, ceea ce ade inimile copiilor lui Dumnezeu vor fi stăpânite de o dorinţă
seori nu este cel mai bine, chiar dacă se întâmplă cu
intensă ca marea apostazie să înceteze şi îşi vor reproşa că
acceptul, cu îngăduinţa Lui. Noi putem schimba isto nu au mai multă putere ca să se opună şi să respingă valul
ria şi chiar împlinirea profeţiei. Sau, mai bine zis, pu teribil al răului.11 Ei vor fi conştienţi că, dacă mai înainte
tem alege împlinirea cărei profeţii dorim să fim.
ar fi folosit totdeauna toată capacitatea lor în serviciul lui
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Hristos, în timpul crizei oştirea lui
Satana ar avea mai puţină putere ca
să-i învingă.12

Eforturi concertate
Toţi trebuie să lucreze acum pentru
realizarea unui climat favorabil liber
tăţii religioase şi biserica lui Dum
nezeu ar trebui să se ridice mai hotă
râtă şi să oprească vântul nimicitor,
ca să nu vatăme nimic până la înche
ierea lucrării.
Criza va afecta fiecare instituţie a
bisericii.'3 împotriva acestora se vor
ridica atât necredincioşi, cât şi credin
cioşi. în timpul crizei, cei superficiali
şi cei conservatori, a căror influenţă
a dat înapoi programul bisericii, se
vor alătura vrăjmaşilor recunoscuţi
ai lucrării şi vor face tot ce le stă în
putere ca să le facă rău fraţilor şi să
trezească indignarea împotriva lor.14
Conducătorii şi membrii nu trebuie
să uite că, prin legământul botezului,
fiecare membru al bisericii s-a angajat
solemn să apere interesele fraţilor săi.15
Prosperitatea şi chiar existenţa bi
sericii depind de acţiunea promptă,
unită şi de încrederea reciprocă a mem
brilor ei. în momente critice (şi noi
suntem în astfel de momente), când
cineva dă alarma, anunţând primejdia,
este necesară o lucrare promptă, activă,
fără să amânăm prin întrebări şi printr-o expunere amănunţită a subiectu
lui.16 Indiferenţa şi neutralitatea în
timp de criză sunt priviţe de Dumne
zeu ca fiind o crimă îngrozitoare şi
echivalentă cu cea mai mare ostilita
te faţă de Dumnezeu.17
„Dacă oamenii din conducerea
conferinţelor noastre nu primesc acum
solia trimisă lor de Dumnezeu şi nu vor
să intre în rânduri ca să acţioneze,
bisericile vor suferi mari pierderi.”18
De aceea este necesar ca biserica
să pună pe agenda de rugăciune, dar şi
pe cea de lucru cunoaşterea şi promo
varea principiilor libertăţii religioase.
Conducătorii, împreună cu toţi mem
brii, să facă planuri pe care, prin ha
rul lui Dumnezeu, să le pună în prac
tică şi să determine realizarea unui
climat favorabil libertăţii religioase.

sind cuvinte dure, tăioase,19 prin ma
niere grosolane, prin a face din ade
văr o chestiune de dispută cu vecinii
sau prin serbarea Sabatului într-un
mod care îl pune în cea mai neatră
gătoare lumină.20 Sfidarea legilor du
minicale sau a practicilor şi reglemen
tărilor care sunt în contrast cu cre
dinţa noastră, dar care nu ne limitează
practicarea credinţei, pot aduce sau
amplifica persecuţia prin cei zeloşi
din punct de vedere religios.21 Pla
nurile şi acţiunile noastre izvorâte
din intenţii bune şi fundamentate pe
învăţătura biblică pot să nu ţină cont
de împrejurări, de psihologia gru
purilor cărora ne adresăm sau între
care lucrăm sau de etapele ce trebu
ie parcurse pentru a fi recunoscuţi.
Alteori, oferta lansată de noi, deşi
importantă, foarte necesară celor
cărora ne adresăm şi esenţială în
cadrul misiunii noastre, poate să fie
aşa de limitată, încât să aibă nuanţe
pronunţate de sectarism. Trebuie să
avem o viziune mult mai largă şi să
ne dezvoltăm mai mult capacitatea
de a răspunde la nevoile celor în
mijlocul cărora trăim sau ale socie
tăţii în care ne-a aşezat Dumnezeu,
în aşa fel încât oferta noastră să fie
bine primită şi să nu producă efecte
nedorite şi nenecesare. Nu trebuie să
închidem calea lucrării prin
acţiunile noastre.22

atitudine corectă, în pofida
împrejurărilor aparent nefavorabile;
•
în locuri şi poziţii care să ne
ajute „să fim la curent cu situaţia
creată” în raport cu libertatea reli
gioasă.29
Să fim informaţi cu privire la
evoluţia evenimentelor, aşa încât
acestea să nu ne surprindă nepregă
tiţi;
Să lucrăm cu zel şi cu seriozitate
pentru a contracara eforturile de
restrângere a libertăţii religioase;30
Să îi cunoaştem pe cei care res
pectă şi preţuiesc libertatea religioa
să, să îi susţinem şi să colaborăm cu
ei, chemându-i să se angajeze în
lucrarea de apărare a acesteia;31
Să dezvoltăm o cultură a solida
rităţii, prin care să dezvoltăm capaci
tatea de „acţiune unită şi de încrede
re reciprocă”32, precum şi de mobili
zare pentru folosirea optimă a oca
ziilor şi de disponibilitate pentru
apărarea intereselor fraţilor.33

Ce avem de fâcut

Să ne rugăm cu ardoare şi cu
credinţă pentru biruinţă în lupta cu
Dumnezeu şi cu oamenii.23 Secretul
succesului stă în unirea puterii divi
ne cu efortul omenesc.
Să facem strategii şi planuri
pentru diminuarea prejudecăţilor,24
pentru înălţarea lucrării în ochii
oamenilor25 şi pentru câştigarea
încrederii acestora.26
Să fim prezenţi:
• Oriunde, în locuri strategice şi
în orice ocazie, ca să ne facem
cunoscute valorile care pot fi de un
real folos celor din jur;27
• Oriunde se agită problema
libertăţii religioase şi a legislaţiei
duminicale,28 ca să ajutăm opinia
Să nu stârnim persecuţia
publică să se edifice cu privire la
Să nu provocăm persecuţia, folo acest subiect şi pe cei sinceri să ia
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1 Biblia, Apoc. 14,6
2 Ellen White, Marea Luptă, pag. 553
3 Ibid.
4 Biblia, Apoc. 18,1
5 Biblia, Mat. 24,14
6 Ellen White, Mărturii, voi. 5, pag. 756
7 Ibid.
8 Ellen White, Mărturii, voi. 5, pag. 757
9 Ibid.
10 Ellen White, Mărturii, voi. 5, pag.
758-759
11 Ellen White, Marea Luptă, pag. 559-560
12 Ibid.
13 Ellen White, Mărturii, voi. 5, pag. 510
14 Ibid., pag. 493
15 Ibid., pag. 511
16 Ellen White, Mărturii, voi. 3, pag. 487
17 Ibid., pag. 30 ediţia engleză
18 Mărturii, voi. 5, pag. 757
19 Mărturii, voi. 9, pag. 244
20 Mărturii, voi. 1, pag. 420
21 Mărturii, voi. 9, pag. 232
22 Ellen White, Evanghelizare, pag. 304-305
23 Ellen White, Marea Luptă, pag. 562
24 Ellen White, Evanghelizare, pag. 65
25 Ibid., pag. 562-563
26 Ellen White, Gospel Workers, pag. 119-120
27 Ellen White, Mărturii, voi. 7, pag. 35
28 Mărturii, voi. 9, pag. 51 şi
Evanghelizare, pag. 394-395, ediţia engleză
29 Ellen White, Mărturii, voi. 5, pag. 757
30 Ibid.
31 Mărturii, voi. 5, pag. 758
32 Mărturii, voi. 3, pag. 487
33 Mărturii, voi. 5, pag. 511
Viorel Dima este directorul Departamentului
Relaţii Publice şi Libertate Religioasă
al Uniunii de Conferinţe.

prin care au fost create toate fiinţele
şi toate lucrurile. Mai înainte de a
exista ceva sau cineva - cu excepţia
t;)
Divinităţii -, Cuvântul exista deja.
Acesta
Se afla în strânsă legătură cu
c i
P v
«
I
Dumnezeu Tatăl şi avea caracteris
ticile Dumnezeirii (vezi Ioan 1,1).
Din momentul creării lor, fiin
ţele raţionale de la tronul lui Dum
Aron Moldovan
nezeu şi din universul întreg conside
yv
rau un privilegiu să se închine Fiu
ntruparea, viaţa, moartea înlocuitoare, învierea, înălţarea şi slujirea ca
lui celui veşnic. Acesta, la rândul
Mare Preot ale Domnului nostru Isus Hristos oferă un material de studiu
Său, Se bucura să-i facă fericiţi pe
pentru întreaga veşnicie chiar celor mai strălucite inteligenţe. Să ne oprim toţi fiii Săi. Dar, pe parcurs, a inter
pentru câteva momente şi să contemplăm strălucirea Celui care S-a născut în
venit o schimbare. Cea mai inteli
ieslea din Betleem, pentru a fi „Dumnezeu cu noi”, şi pe faţa căruia se reflectă
gentă fiinţă creată s-a răzvrătit, pre
chipul Celui nevăzut.
tinzând că Dumnezeu este nedrept
Există o singură persoană în tot universul care a fost dintotdeauna „Dum
şi lipsit de bunătate. Făpturile create
nezeu adevărat” şi care, prin asumarea naturii omeneşti, a devenit şi „om ade s-au tulburat. O parte s-au unit cu
vărat”. în această dublă calitate, El este „singurul Mijlocitor între Dumnezeu înşelătorul în rebeliune. Ceilalţi s-au
şi oameni: Omul Isus Hristos” (1 Tim. 2,5). „în nimeni altul nu este mântuire:
întrebat dacă nu cumva diavolul are
căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim
dreptate în acuzaţiile aduse. Dar cum
mântuiţi” (Fapte 4,12).
putea să fie cunoscut adevărul? Po
Umilul galilean, care umbla din loc în loc făcând bine şi învăţându-i pe
ziţia înaltă a lui Lucifer îi dădea
oameni lucrurile privitoare la împărăţia cerurilor, era Cel „a cărui obârşie se
credibilitate. Acuzaţiile aduse erau
suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei” (Mica 5,2). El era,
fără precedent. Pentru clarificarea
este şi va rămâne în veci „oglindirea slavei Lui [Dumnezeu] şi întipărirea
lor se cerea timp îndelungat. Situaţia
Fiinţei Lui şi [Cel] care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui” (Evrei
era complicată şi de faptul că na
1,3). Având viaţa în Sine „neîmprumutată şi nederivată”, El este Fiul veşnic
tura diavolului îi permitea să între
al Tatălui ceresc, „în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”
buinţeze minciuna, în timp ce Dum
(Iacov 1,17). Tot ce ni se dă bun vine prin El.
nezeu nu Se putea folosi decât de
Isus Hristos este Cel care S-a descoperit lui Moise în pustie, în rugul care
adevăr. Dreptatea lui Dumnezeu
ardea. Nu putea fi Dumnezeu Tatăl în persoană, pentru că este numit înger cerea ca răul să fie pedepsit, dar,
un sol al lui Iahve. Dar nu un sol oarecare, ci unul egal cu Iahve, pentru că El
în dragostea Sa, El are oroare de
Se identifică pe Sine ca fiind „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi
suferinţa celor răzvrătiţi. Cum
Dumnezeul lui Iacov” (Ex. 3,6), numindu-Se: „Eu sunt Cel ce sunt” (vers.
avea să procedeze? Să Se ridice să-i
14). Nici o fiinţă creată nu poate să-şi atribuie pe drept asemenea nume, care distrugă pe rebeli? Aceasta ar fi
implică ideea existenţei de sine stătătoare, independente de orice altă fiinţă, şi fost contraproductiv şi împotriva
de care toate creaturile sunt dependente. El face parte din Sfânta Treime, este înclinaţiilor Sale! Avea să-i lase să
numit de asemenea Iahve, este Cel căruia I S-a adresat Tatăl, atunci când a spus:
trăiască nepedepsiţi? Aceasta era
„Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (Gen. 1,26).
împotriva dreptăţii Sale!
Când a comunicat poporului Israel: „Eu trimit un înger înaintea ta, ca să te
Soluţia găsită a uimit şi surprins
ocrotească pe drum... ascultă glasul Lui... căci Numele Meu este în El” (Ex. pe toată lumea: Dumnezeu avea să-i
23,20.21), Dumnezeu Tatăl Se referă de fapt la Isus, Fiul Său, care are ace
dea timp celui rău să se demaşte şi
eaşi natură ca a Lui. Profetul Isaia scrie despre israeliţi: „în toate necazurile
avea să le ofere o nouă şansă celor
lor n-au fost fără ajutor şi îngerul care este înaintea feţei Lui i-a mântuit; El
înstrăinaţi de El. Dreptatea însă
însuşi i-a răscumpărat în dragostea şi îndurarea Lui şi necurmat i-a sprijinit şi urma să fie satisfăcută prin faptul că
1-a purtat în zilele din vechime” (Isaia 63,9). Şi apostolul Pavel susţine că Hris Dumnezeu însuşi avea să îşi asume
tos este Cel care i-a condus pe evrei prin pustie, afirmând că „toţi au mâncat
răspunderea pentru faptele rele co
aceeaşi mâncare duhovnicească şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, mise de cei înşelaţi de diavolul.
pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era
Isus urma să le ia locul, ei fiind cei
Hristos” (1 Cor. 10,3.4).
condamnaţi, şi să plătească preţul
Aşadar, îngerul descoperit în rugul aprins, care i-a condus pe israeliţi prin pentru vinovăţia lor. Isus urma să
pustie spre Canaan, Dumnezeul lui Avraam, este Isus Hristos care S-a născut
sufere aşa cum meritam noi să su
în Betleem, o componentă a lui Iahve, prin care întreaga creaţiune a fost adusă ferim, pentru ca noi să putem fi tra
la existenţă ex nihilo (din nimic) (vezi Coloseni 1,16.17).
taţi aşa cum se cuvenea să fie tratat
Din cele spuse, rezultă că Isus Hristos nu este prima fiinţă creată, ci Fiinţa El. El primea moartea, în locul nos-

C avânţi
0-a iac ax trap
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tru, pentru ca noi să primim viaţa
prin meritele Sale. Acesta era prin
cipalul motiv pentru care Fiul lui
Dumnezeu urma să Se întrupeze.
Astfel, „când a venit împlinirea
vremii” (Gal. 4,4) stabilită în planul
de mântuire, când evenimentele de pe
pământ se aflau într-o conjunctură
favorabilă unei eficienţe maxime a
lucrării pentru care El a venit, Isus
S-a născut în Betleem. Dragostea
pentru fiinţele create de El, care prin
păcat ajunseseră înstrăinate şi neferi
cite, L-a determinat pe Fiul lui Dum
nezeu să părăsească anturajul atât de
plăcut al fiinţelor imaculate şi să
coboare la noi în sărăcie şi mizerie,
să împartă cu noi grijile, suferin
ţele, sărăcia şi moartea.
„El, măcar că avea chipul
[natura, caracteristicile n.a.]
lui Dumnezeu, totuşi n-a cre
zut ca un lucru de apucat [ce
va de care să Se lase înrobit
n.a.] să fie deopotrivă cu
Dumnezeu, ci S-a dezbră
cat pe Sine însuşi şi a luat
un chip de rob, făcându-Se
asemenea oamenilor... S-a
smerit şi S-a făcut ascultător
până la moarte, şi încă moarte
de cruce” (Fii. 2,6-8).
Neînstare să reziste dra
gostei „constrângătoare” care
îl împingea spre noi, ca pe o
mamă care este gata să intre în
flăcări pentru a-şi salva copilul,
Fiul lui Dumnezeu Şi-a dezbrăcat
haina de glorie dincolo de galaxii,
Şi-a asumat benevol condiţia umană,
cu toate limitările ei biologice şi
psihologice, S-a născut şi a trăit ca
noi, dar fără păcat. Cu toate că „în
toate lucrurile a fost ispitit la fel ca
noi”, „El n-a făcut păcat şi în gura
Lui nu s-a găsit vicleşug” (Evrei
4,15; 1 Petru 2,22).
Venind pe lume ca un prunc, Isus
S-a supus legilor eredităţii, luând asu
pra Sa natura umană slăbită de mii de
ani de păcat. Dar, o dată cu slăbiciu
nile noastre, Isus nu a luat asupra Sa
şi răutatea noastră. El era fiul Măriei,
dar şi Fiul lui Dumnezeu. El a moştenit
trup omenesc, dar a rămas „Sfântul”
(Luca 1,35). El putea să păcătuiască,
dar a biruit păcatul prin aceleaşi mij

loace care ne stau la îndemână şi nouă.
Cu toate că, biologic, Isus avea
natura noastră de după cădere, din
punct de vedere spiritual El nu putea
să fie în totul la fel ca noi şi totuşi să
ne poată mântui. Dacă n-ar fi fost li
ber de mândrie şi egoism, nu i-ar fi
putut salva pe cei mândri şi egoişti.
Aceste însuşiri caracteristice fiilor
întunericului constituie boala de care
Isus n-a fost contaminat. Aceâstă
boală - păcatul lăuntric - este cauza
tuturor păcatelor exterioare. Călca

rea prin comportament a poruncilor
Decalogului dezvăluie simptomele
bolii din inimă.
Deşi este important să recunoaştem
că, la întrupare, Isus Şi-a asumat slă
biciunile trupului uman: foame, sete,
oboseală, stres, durere, frustrări, li
mite etc., nu trebuie să credem că Isus
era în totul ca unul dintre noi. Noi
suntem, încă de la naştere, în „groapa
pieirii”, în „fundul mocirlei” (Ps. 40,2)
şi fiecare dintre noi putem spune: „în
păcat m-a zămislit mama mea” (Ps.
51,5). Dacă Isus ar fi fost la fel ca noi,
„în groapa pieirii”, şi S-ar fi născut „în
păcat”, mai înainte de a ne scoate pe
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noi din „groapă”, din „păcat”, atunci
ar fi trebuit ca El însuşi să fie salvat.
Dar, întrucât Isus nu S-a născut cu boala
păcatului - n-a fost părtaş egoismului,
mândriei şi iubirii de plăceri mai pre
sus de dragostea de Dumnezeu şi de
oameni - El „poate să mântuiască în
chip desăvârşit pe cei ce se apropie de
Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte
pururea ca să mijlocească pentru ei.
Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne
trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată,
despărţit de păcătoşi şi înălţat mai pe
sus de ceruri” (Evrei 7,25.26).
Afirmaţia că Isus a fost ispitit în
toate lucrurile „la fel ca noi” (Evrei
4,15) nu trebuie să ducă la concluzia
că Isus a trăit gama nesfârşită de ten
taţii caracteristice speciei umane
şi nici că ispitele Lui s-ar fi redus
doar la ispitele noastre. Există
tipuri de ispite de care toţi
oamenii au parte, cum sunt
ispita satisfacerii poftelor
trupeşti pe o cale nelegitimă,
tentaţia de a alege o viaţă
comodă, dar nedreaptă, în
locul celei corecte, dar
pline de frustrări etc.
Totuşi este evident că Isus
n-a cunoscut prin experienţă
personală ispita beţivanului
împătimit sau dorinţa fumăto
rului inveterat, nici presiunea
poftei celui intoxicat şi depen
dent de droguri. Expresia „în
toate... ispitit la fel ca noi” trebuie
înţeleasă, probabil, în sensul că Isus
n-a fost ocolit de nici o categorie de
ispite adresate muritorilor - ispita poftei,
ispita de a evita suferinţa, ispita dorin
ţei de comoditate şi de viaţă uşoară
etc. De asemenea, am putea înţelege
că în viaţa nici unui om n-a existat şi
nu va exista vreo ispită a cărei inten
sitate să depăşească ispitele cu care
S-a confruntat Isus, altfel El n-ar
putea să ne înţeleagă şi să ne ajute.
în timp ce mândria şi egoismul
constituie boala păcatului primit prin
ereditate de către noi toţi, păcat care
este rău în sine şi de care nu putem
scăpa, există pofte, înclinaţii şi dorinţe
care nu sunt rele în sine şi a căror
satisfacere nu constituie păcat decât
atunci când sunt încălcate legile lui
Dumnezeu. Din această categorie fac

parte dorinţele de a mânca atunci când
suntem flămânzi, de a bea când sun
tem însetaţi, de a ne odihni când sun
tem obosiţi, de a ne încălzi când ne este
frig, de a fi mângâiaţi când suntem
întristaţi, de a avea părtăşie în familie
şi în societate şi chiar de a ne satisface
înclinaţiile sexuale în cadrul legitim.
Toate aceste nevoi, resimţite de orice
om normal, nu sunt rele în sine şi le-a
avut şi Mântuitorul întrupat. Dar ego
ismul şi mândria, aflate chiar în stare
latentă, sunt caracteristici diabolice şi eu
nu pot crede că Isus le-a avut în natura Sa.
Când este vorba despre înclinaţiile
şi slăbiciunile inocente pe care şi Isus
le-a avut, păcatul constă doar în satis
facerea şi folosirea lor într-un mod
străin de Dumnezeu şi de principiile
Sale de guvernare: a satisface anumite
nevoi legitime pe căi nelegitime, de
exemplu foamea, prin furt sau prin
înşelăciune, confortul, prin nedreptăţirea
altora etc. Dar înclinaţiile firii pămân
teşti, deşi nu ne sunt imputabile decât
în măsura în care le-am cultivat, sunt
rele prin ele însele şi constituie izvorul
a tot felul de rele şi motivaţia tutu
ror „faptelor bune” pentru cei nere
născuţi. Isus nu putea să aibă răul în
inimă şi totuşi să ne poată răscumpăra
(vezi loan 14,30).
Isus nu Şi-a satisfăcut niciodată
trebuinţele legitime (foamea, setea,
nevoia de odihnă, de confort) pe căi
nelegitime, dar nici nu putem admite
că, în sufletul Său, au existat în mod
latent răutate, invidie, ură, lăcomie,
îngâmfare, năzuinţe spre rău etc., pe
care El doar le-ar fi controlat, refuzând
să le îngăduie să se dea pe faţă în com
portament. Nu putem să-L asemănăm
pe Mântuitorul cu cineva care, plin
de dorinţă de răzbunare, îşi muşcă
limba pentru a se stăpâni şi refuză să
se manifeste în exterior, „biruind”
astfel ispita. Isus era întruparea
bunătăţii şi a dragostei. Dar Isus Şi-a
înfrânat dorinţele legitime, atunci
când acestea nu puteau fi satisfăcute
fără nesocotirea voinţei divine.
Mântuitorul S-a confruntat însă şi
cu ispite pe care noi, oamenii, nu le
putem avea şi care au depăşit cu mult
pe cele mai intense tentaţii ale oame
nilor. Ca Dumnezeu, Isus Hristos Şi-a
limitat în mod voluntar exercitarea

prerogativelor Sale. Numai la îngăduinţa
Tatălui urma ca El să uzeze de capaci
tăţile Sale supranaturale şi niciodată în
folosul Său personal, pentru ca „să Se
asemene fraţilor Săi în toate lucrurile,
ca să poată fi, în ce priveşte legăturile
cu Dumnezeu, un mare preot milos şi
vrednic de încredere” (Evrei 2,17).
Insă, ca Dumnezeu, Isus simţea o nevoie
imperioasă de a-Şi exercita divinitatea
pentru a-Şi satisface trebuinţele legitime.
Aici trebuia ca El să exercite o stăpâ
nire de sine uneori mai tare decât moar
tea. Dar El a refuzat să-Şi folosească
puterea pentru a scoate apă din fântână
ca să-Şi astâmpere setea; a respins is
pita de a face din pietre pâini; a rezistat

Cu toate că, biologic,
Isus avea natura noastră
de după cădere, din punct
de vedere spiritual El nu
putea să fie în totul la fel
ca noi şi totuşi să ne poată
mântui. Dacă n-ar fi fost
Bber de mândrie şi egoism,
nu i-ar fi putut salva pe
cei mândri şi egoişti.
tentaţiei de a câştiga lumea printr-o
simplă prosternare în faţa marelui re
bel; nu S-a supus ispitei de a-Şi dovedi
identitatea divină aruncându-Se de pe
aripa templului. Trebuinţele erau legi
time, dar căile prin care I s-a cerut să
le împlinească erau contrare planului
stabilit împreună cu Dumnezeu Tatăl.
Dar cea mai dramatică încercare
la care Fiul lui Dumnezeu a fost su
pus a constituit-o dilema din Ghetsemani şi de pe Golgota: să Se despartă
pentru veşnicie de Tatăl Său ceresc
(pentru că, în momentul acela, Isus nu
mai era sigur de înviere) sau să lase
omenirea să piară în nelegiuirile ei,
iar El să Se salveze pe Sine, aşa cum
sugerau aproape toate vocile din jurul
crucii. Numai veşnicia va dezvălui
parţial ce a însemnat aceasta pentru
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Fiul lui Dumnezeu, care cunoştea ca
nimeni altul ce valoare aveau cerul şi
relaţia Sa cu Tatăl. Isus însă a accep
tat provocarea şi a plătit preţul.
Aici S-a descoperit o iubire pe
care nici noi, nici îngerii, nici cele
lalte fiinţe raţionale din univers nu o
vom putea pătrunde vreodată în în
tregime. Această dragoste, „care în
trece orice cunoştinţă” (Efes. 3,19),
va rămâne pentru eternitate obiectul
de studiu şi izvorul cântecului celor
răscumpăraţi. Niciodată nu vor înceta
dorinţa şi bucuria de a proclama cu
glas tare: „Vrednic este Mielul, care
a fost junghiat, să primească puterea,
bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea,
slava şi lauda” (Apoc. 5,12).
Dar ce primire l-am făcut noi lui
Isus, în momentul în care, asemenea
unui imaginar prinţ oriental, Şi-a
întins cortul printre noi, oamenii de
rând, gata să împartă cu noi greutăţile
unei existenţe pline de suferinţe şi ris
curi? ,Ai Săi”, în general vorbind, „nu
L-au primit” (loan 1,11) şi, probabil,
nici noi, cei de astăzi, nu L-am primi
mai bine. Ambiţia, prejudecăţile şi aspi
raţia la glorie lumească i-au împiedi
cat pe iudei să-L recunoască şi să-L
accepte pe Isus. Mulţimile ignorante
II ascultau cu plăcere, dar, atunci
când Isus din Nazaret i-a chemat la
o viaţă de lepădare de sine ca aceea
pe care a trăit-o El însuşi, oamenii
L-au lepădat şi L-au condamnat. Mai
marii poporului de atunci n-au fost
dispuşi să renunţe la poziţia lor în
schimbul prieteniei lui Isus. Ei au pre
ferat să moară un om nevinovat pen
tru ca ei să-şi poată păstra privilegiile.
Dar tabloul nu este în totul întu
necat. Au existat persoane, puţine la
număr, atât dintre iudei, cât şi din
afara poporului ales, care şi-au des
chis inima, recunoscându-1 pe prun
cul neajutorat, „înfăşat în scutece”
sărăcăcioase, ca fiind Mesia, Cel
vestit prin profeţi, care „va mântui
pe poporul Lui de păcatele sale”
(Mat. 1,21). Dar noi îl vom recu
noaşte şi îl vom primi în casa inimi
lor noastre, chiar cu preţul sacrifică
rii egoismului nostru?
Aron Moldovan este redactorul
revistei Curierul Adventist.

Copilul şi ieslea
Reflecţii asupra unei istorisiri străvechi
Angel Manuel Rodriguez
/V
n relatarea naşterii Domnului, există un mic detaliu,
care se trece uşor cu vederea. Astăzi, când citeam
această istorisire (Luca 2,7-20), am văzut ieslea şi
am simţit îndemnul să reflectez asupra semnificaţiei
sale. Veniţi, vă rog, împreună cu mine la iesle.
Potrivit tradiţiei creştine, staulul în care S-a născut
Isus era o peşteră folosită ca grajd sau staul. Cuvântul
tradus prin „iesle” (phătne) ar putea să însemne fie un
staul, fie o iesle. Dar, în relatarea lui Luca, el înseamnă
o iesle, un jgheab în care se pune nutreţ pentru animale.
De obicei, ieslele aveau formă de jgheaburi dreptun
ghiulare, dăltuite din calcar sau tăiate din stânca natura
lă a peşterii care era folosită ca staul. Arheologii au des
coperit astfel de iesle în cetăţi antice, ca Meghido şi
Lachis. Dimensiunile lor erau de aproximativ 100 cm
lungime, 45 cm lăţime şi 65 cm adâncime.
Ieslea lui Isus! Cele trei referiri la ea, din această is
torisire a naşterii Domnului, mi-au trezit interesul. Ele fac
în aşa fel, încât istorisirea să aibă un punct central, oferindu-i o axă literară, un centru de orientare. Aşa că mi-am
pus întrebarea: De ce o iesle? M-am întrebat dacă ieslea
era indispensabilă. Exista o nevoie intrinsecă de iesle?
Cei care îl aşteptau pe Mesia ar fi trebuit să-I pregă
tească un loc, un leagăn frumos, în care Maria să-L
poată aşeza peDumnezeu cel întrupat. Dumnezeu i-a dat
poporului Său o misiune şi l-a înzestrat cu înţelepciune ca
să o aducă la îndeplinire. Dar, când Copilul S-a născut, în
familia umană nu a existat loc pentru El. Luca parcă îşi
cere scuze pentru eşecul acesta de necrezut. Ca rezultat
al decretului dat de împărat, spune el, în localitate se
aflau prea mulţi oameni (vers. 7). Ei ocupau locul în
care ar fi putut să fie aşezat Isus. Lui I-au lăsat o iesle
nesemnificativă.
Desigur, ieslea nu era destinată pentru Isus, ci pentru
animale. Isus a folosit ceea ce era al animalelor pentru
că oamenii luaseră ceea ce ar fi trebuit să fie al Lui. Ies
lea înseamnă că Isus S-a născut în afara tărâmului inter
acţiunii umane. La naştere, El a fost respins. Mai târziu,
El S-a identificat cu cei săraci şi cu cei în nevoie.
Istorisirea pare să pună în contrast puterea şi bogăţia
lui Cezar August cu neajutorarea şi simplitatea lui Mesia
cel de curând născut. Simplitatea Lui de copil L-a ur
mărit tot restul vieţii Sale. El a schimbat „tronul cerului
cu ieslea şi tovărăşia şi adorarea îngerilor sfinţi cu vitele
din grajd” (Hristos, Lumina lumii, ed. 1999, pag. 32).
Aparent, nimeni nu a cooperat cu Dumnezeu ca să fie
pregătit un loc pentru copilul Isus. Şi totuşi, referirea la
iesle sugerează exact contrariul.

I
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Ieslea! Meşterul care a construit-o nu şi-a imaginat
niciodată viitorul glorios al acestei iesle speciale. în timp
ce o dăltuia, el a efectuat pur şi simplu o lucrare care îi
fusese încredinţată. Dacă ar fi ştiut, desigur că i-ar fi
făcut îmbunătăţiri speciale, aşa încât să fie mai elegantă
şi mai confortabilă. Poate că a tăiat-o din peretele de
stâncă al peşterii sau a căutat un bloc de piatră, apoi l-a
cioplit şi l-a transformat într-o iesle. El a luat ceea ce
Dumnezeu a creat, adică piatra, şi din ea a făcut o iesle.
Dumnezeu şi această persoană au lucrat împreună ca să
pregătească ieslea pentru Fiul lui Dumnezeu. Acest om
a adus la îndeplinire lucrarea aceasta fără să-şi dea
seama că Dumnezeu îl foloseşte într-un proiect foarte
special. Ce gând impresionant!
Da, era pregătit un loc pentru Fiul lui Dumnezeu. El
S-a născut, iar Maria „L-a înfăşat în scutece şi L-a
culcat într-o iesle” (vers. 7), într-o scobitură în piatră.

Iarăşi în piatră
Venirea lui Mesia în lume a prefigurat sfârşitul Său;
viaţa Lui pe pământ a început în acelaşi fel în care avea
să se încheie. în aceasta constă, parţial, importanţa ieslei.
Maria s-a conformat practicii obişnuite de a folosi
fâşii de pânză, asemănătoare bandajelor, ca să înfăşoare
Copilul cu ele, pentru ca să-I ţină membrele drepte. Apoi,
neavând un pat de copil. L-a aşezat în iesle.
Isus avea să mai treacă o dată prin experienţa aceasta.
El avea să fie înfăşurat iarăşi în fâşii de pânză şi să fie
pus în interiorul unei stânci: Iosif din Arimatea „L-a dat
jos de pe cruce [trupul lui Isus], L-a înfăşurat într-o
pânză de in şi L-a pus într-un mormânt nou, săpat în
piatră, în care nu mai fusese pus nimeni” (Luca 23,53).
Născut în singurătate, separat de lumea umană, El a mu
rit respins de oameni, tot în singurătate. Stânca în formă
de iesle şi stânca în formă de mormânt parcă se oglin
desc una în cealaltă pe tot parcursul lucrării Copilului.
El S-a mutat dintr-una în cealaltă ca să împlinească mi
siunea pe care Tatăl I-a încredinţat-o. Ieslea anticipează
mormântul.
A doua referire la iesle în istorisirea naşterii Domnului
ne conduce la o scenă aflată la o oarecare distanţă de
staulul sau grajdul în care S-a născut Copilul. Ne este
prezentată frumuseţea nopţii pe dealurile Betleemului.
în timp ce păstorii îşi îndeplinesc cu credincioşie res
ponsabilităţile, un cor de îngeri îi întrerupe:
„Astăzi”, spun ei, „în seara aceasta, în cetatea lui
David S-a născut Mesia!”
Betleemul era un sat mic. Păstorilor nu le-ar fi trebuit
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mult timp ca să îl străbată. Dar cum
aveau să 11 recunoască pe Copil, pe
Mesia? „Iată semnul după care îl
veţi cunoaşte”, spun îngerii. „Veţi
găsi un prunc înfăşat în scutece şi
culcat într-o iesle” (Luca 2,12).
Ieslea a fost într-adevăr un semn,
nu doar în sensul că ea a confirmat
ceea ce au spus îngerii, dar şi în
sensul că ea îndrepta atenţia către
misiunea Copilului.
Păstorii erau familiarizaţi cu ies
lea. Ei îşi petreceau viaţa în jurul
ieslelor. Poate chiar au făcut ei în
şişi sau au văzut pe alţii făcând ies
le. Ei învăţau animalele să meargă
la iesle ca să-şi găsească hrana. De
fapt, ieslea era masa de la care se
hrăneau animalele. In iesle se punea
fân pentru animale.
Fără îndoială că păstorii
cunoşteau fiecare loc din
Betleem în care se găsea o
iesle. Dar această iesle
specială era unică pen
tru că în ea stătea Me
sia. Ea era plină cu
prezenţa Fiului lui
Dumnezeu, o pre
zenţă dătătoare de
viaţă şi susţinătoare a
vieţii. în iesle, Dum
nezeu oferea creaţiei
Sale şi neamului ome
nesc singurul mijloc
prin care viaţa lor putea
fi susţinută, şi anume
trupul Fiului Său iubit. în
această iesle nu se afla fân!
Dumnezeu S-a aşezat El însuşi
acolo, ca un dar al vieţii. Da, ieslea
a fost un semn - un semn al puterii
dătătoare de viaţă, a lui Dumnezeu,
prin Mesia.

Foame la iesle
Istorisirea ia acum o întorsătură
nouă, neaşteptată. Se pare că în ea
există un element paradoxal. Ade
vărul este că nu trebuia niciodată ca
păstorii să caute vreo iesle. Anima
lele erau cele care îşi ridicau capul
atunci când le era foame şi priveau
în jur, ca să vadă unde este ieslea.
Isaia a scris: „Boul îşi cunoaşte
stăpânul şi măgarul cunoaşte ieslea
stăpânului său” (Is. 1,3). Dar, în

această istorisire, cei care suferă de
foame nu sunt animalele, ci păstorii,
în timpul nopţilor lungi, probabil că
păstorii au vorbit între ei despre ve
nirea lui Mesia şi le ardea inima de
nerăbdare să îl vadă. în sufletul lor,
exista o foame spirituală adâncă.
Ei au părăsit dealurile şi au mers
să caute ieslea - ieslea tainică despre
care nu ştia nimeni. Păstorii au ajuns
la fel ca boii sau ca oile; ei căutau
ieslea, căutau hrana din cer. Şi au
găsit-o!
în ochii celor educaţi, păstorii
aparţineau păturii sociale de jos; în
mod obişnuit, ei erau incluşi în ace
eaşi categorie cu animalele. Copilul

nunile pe care le făcuse pentru ei,
pentru ceea ce auziseră şi pentru
ceea ce văzuseră - pentru Copilul
din iesle.
în acest moment din cadrul isto
risirii, cu ieslea s-a întâmplat ceva
splendid. Ea a devenit centrul închi
nării şi al adorării. A devenit un al
tar. Pe ea Se afla o fiinţă destinată să
fie adusă ca jertfă. Isus S-a născut,
la fel ca majoritatea animalelor de
jertfă, într-un staul sau grajd.
De obicei, trecem cu vederea
faptul că animalele erau folosite ca
simboluri ale lui Mesia. Biblia îl
descrie adesea pe Domnul Hristos în
termeni teriomorfici, adică simboli
zat printr-un animal. El este repre
zentat prin şarpele înălţat de Moise
în pustie, prin leu şi prin miel. în
noaptea aceea, la Betleem, Mielul
S-a născut printre miei. înainte
de a fi recunoscut ca Fiul
omului. El a fost Mielul
născut într-un staul şi
aşezat într-o iesle.
Da, mieii se năşteau
în staule - dar nu erau
puşi niciodată în iesle!
Ei învăţau de timpuriu
să meargă la iesle ca să
mănânce din ea. Staulul
şi ieslea dau mărturie
despre faptul că o fiinţă
cu totul specială, menită
să fie adusă ca jertfă. Se
născuse printre miei.

Altarul-iesle
în istorisirea despre naşterea
Domnului, nu casa de poposire,
staulul sau dealurile Betleemului, ci
din iesle a fost oferit în primul rând ieslea reprezintă locul cel mai im
celor dispreţuiţi şi respinşi din socie portant. învăţăm că trebuie să ple
căm de pe dealuri, din locul în care
tate. Mesia S-a identificat în mod
încercăm să ne menţinem bunăstarea
special cu cei de jos. El a devenit
unul dintre ei. A fost pus în numărul prin eforturile noastre, şi să mergem
la iesle - locul în care Dumnezeu a
lor (vezi Is. 53). în această iesle
oferit ceea ce aveam nevoie.
dătătoare de viaţă, păstorii aveau să
în prezenţa Copilului culcat în
găsească întotdeauna Pâinea vieţii.
iesle, răspunsul este adorarea. în
A treia ocazie în care ieslea este
închinare şi adorare, noi ne însuşim
menţionată în istorisirea naşterii
Domnului ne aduce înapoi la staulul ceea ce Domnul a aşezat pentru noi
în care S-a născut Copilul. Păstorii
în iesle. El a fost aşezat acolo pentru
au găsit ieslea şi L-au descoperit pe
noi toţi şi pentru restul creaţiei. El a
Copil, pe Mesia. Ei L-au proslăvit pe fost cel mai mare dar pe care Tatăl
Dumnezeu şi L-au lăudat pentru mi L-ar fi putut oferi pentru lume -
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hrana din cer. Păstorii au ştiut că
ieslea are o solie a mântuirii pentru
toţi; ei au fost în stare să înţeleagă
taina ieslei şi s-au închinat la acest
altar.
De la iesle, Mielul acesta avea să
meargă la cruce, în calitate de jertfă
a lui Dumnezeu pentru neamul ome
nesc. într-adevăr, ieslea prefigurează
crucea ca fiind altarul pe care Fiul
lui Dumnezeu S-a adus ca jertfă,
altarul pe care Şi-a oferit trupul şi
sângele, pentru păstrarea vieţii pe
planeta aceasta. Permiteţi-mi să spun
cu respect: El este adevăratul „fân”
din cer, pus în iesle pentru ca toţi să
se hrănească din El. Ieslea nu mai
este doar masa de la care mănâncă
animalele. Ea este masa lui Dumne
zeu, de la care întreaga creaţie poate
să mănânce şi să trăiască. Este alta
rul în jurul căruia putem să ne adu
năm, în calitate de creştini, ca să ne
închinăm, să ne hrănim sufletul cu
mana divină.
Dar trebuie să ne amintim că
acest Copil nu a rămas în iesle. Tatăl
Său L-a aşezat pe tronul universului.
El S-a mutat din iesle pe tronul lui
Dumnezeu! El S-a născut ca să fie
împărat şi a ajuns împărat. Data ur
mătoare când îl vom vedea - şi, credeţi-mă, îl vom vedea El nu va fi
înfăşurat în scutece, ci va purta cea
mai strălucitoare ţinută regală pe care
ne-am putea-o imagina vreodată. Nu
va fi însoţit de animale, ci va fi în
conjurat de nenumăraţi îngeri strălu
citori. Nu va sta într-o iesle, ci pe
tronul împăratului universului.
Dar, înainte de a-L vedea iarăşi
şi de a ne bucura de plinătatea pre
zenţei Sale, trebuie ca mai întâi să
mergem la staul. Trebuie să-L ve
dem în iesle, oferindu-Se ca jertfă
pentru toţi.
Ai fost la iesle în ultimul timp?

Este bine să serbăm Crăciunul?
George Reid, directorul Institutului de Cercetări Biblice al Conferinţei
Generale, răspunde:

eşi o mână de oameni din biserica noastră duc o campanie împotriva
Crăciunului, noi nu considerăm că această problemă are importanţă
şi niciodată nu am luat o poziţie oficială cu privire la ea. Iată care
este motivul. Este adevărat că, aşa cum este serbat în prezent, Crăciunul
prezintă anumite caracteristici care au fost preluate dintr-o tradiţie păgână,
în mare parte din cultura romană. Data, 25 decembrie, este preluată de la
sărbătoarea romană Satumalia, o comemorare a echinocţiului de iarnă.
Contrar susţinerii câtorva persoane neinformate, Ieremia 10 nu declară că
pomul de Crăciun a venit din păgânism. Pasajul respectiv se referă la
confecţionarea idolilor, nu la pomi de Crăciun. Se pare că prima persoană
care a pus lumini pe un brad în cinstea Crăciunului a fost Martin Luther.
Pentru noi, Crăciunul, aşa cum este serbat în prezent, reprezintă o săr
bătoare laică, chiar dacă este legată de un eveniment religios. El a ajuns să
fie foarte comercializat, aşa cum ştim cu toţii. Crăciunul reprezintă un timp
pentru întâlniri de familie, când aproape toţi angajaţii primesc liber de la
serviciu, precum şi un moment de părtăşie şi o ocazie în care se oferă daruri
prietenilor şi rudelor. Aproape nici una dintre acestea nu are legături cu obi
ceiuri păgâne şi, chiar dacă ar avea, elementul păgân este atât de îndepărtat
în trecut, încât nu ar avea nici o semnificaţie pentru cei de astăzi. Multe
lucruri pe care le avem sunt legate de păgânism. Primele ferestre de sticlă
din lume au fost puse în temple păgâne din antichitate, dar noi continuăm să
folosim ferestre din sticlă, fără să avem un sentiment de veneraţie pentru
ceva ce este păgân. Podurile, apeductele, marile drumuri, zidurile romane
etc. au fost dedicate în general zeilor romani şi deseori li s-au dat nume ale
acestora. Sistemul de alimentare cu apă, din oraşe, celebru din perioada
Romei antice, era legat de asemenea de păgânism, dar noi avem şi astăzi
instalaţii de apă în locuinţele noastre, chiar dacă nu avem nici un sentiment
de stimă faţă de idolii păgâni.
Singurul timp sacru din Sfintele Scripturi îl constituie ziua a şaptea a
săptămânii. Primii creştini nu aveau nici o sărbătoare care să marcheze ani
versarea naşterii Domnului Hristos sau chiar a morţii şi învierii Lui. Desigur,
ultimele două erau legate de Pastele iudaic, dar nicăieri în biserica primară
nu există vreo referire la Easter [un alt cuvânt englezesc pentru Paşti, cuvânt
provenit de la sărbătoarea păgână]. în versiunea engleză King James a Bi
bliei, cuvântul Easter (Paşti) apare o singură dată, ca urmare a unei greşeli
de traducere. Ambele sărbători, Crăciunul şi Pastele (Easter), au fost in
troduse printre creştini cu mai mult de un secol după ce au avut loc eveni
mentele pe care le comemorează şi nu reprezintă sărbători biblice. Numai
Sabatul este o sărbătoare biblică pentru creştini.
Pentru că trăim într-o civilizaţie suprasaturată de interesele comerciale
ataşate importanţei Crăciunului, este imposibil să ignorăm evenimentul
acesta, deşi îl tratăm ca pe o sărbătoare laică. în calitate de adventişti de
ziua a şaptea, suntem călăuziţi în atitudinea noastră de sfatul scris de Ellen
White şi care se găseşte în cartea sa Căminul adventist, la paginile 444-450.
Vă recomand să citiţi cu atenţie aceste pagini, ca să aveţi o înţelegere echi
A ngel M anuel R odriguez este director librată a modului în care tratăm noi Crăciunul. Dacă unii doresc să mar
adjunct al Institutului de Cercetări cheze, cu ocazia Crăciunului, naşterea Domnului Hristos, pentru noi
Biblice de la sediul m ondial al Bisericii
aceasta nu reprezintă o dificultate deosebită. Dar dovezile sugerează faptul
A dventiste de Ziua a Şaptea,
că Domnul Hristos nu S-a născut mai târziu de luna octombrie şi cu sigu
la S ilver Spring, M aryland.
Adventist Review, 28 decembrie 2000 ranţă nu în decembrie. Ramura răsăriteană a creştinătăţii, inclusiv Biseri
cile Ortodoxe Greacă, Rusă şi diferite alte ramuri ale Bisericii Ortodoxe,
serbează Crăciunul în ianuarie. Sărbătoarea lor nu reprezintă un eveniment
biblic mai mult decât cea de pe 25 decembrie.
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P A G I N A

PASTOR ILOR

Pastorul - judecător al

dreotâtil
*5

Ion Buciumau
„Şi robul Domnului... să îndrepte cu blândeţe pe
potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa,
ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în
fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au
fost prinşi ca să-i facă voia. ” (2 Tim. 2,24-26)
nteresul superior al pastorului în lucrarea sa rămâne
întotdeauna mântuirea celor din jur. Predicarea şi
vizitarea au de-a face în mod direct cu această func
ţie pastorală. Uneori, pastorul este în situaţia de a lucra
cu cei greşiţi în vederea îndreptării lor. Alteori, pastorul
acţionează ca împăciuitor între părţi aflate în conflict.
Deşi aceasta nu este funcţia principală, neglijenţa şi
lipsa de principialitate pot produce pierderi de suflete
preţioase prin administrarea greşită a disciplinei.

I

Drumul anevoios de la intuiţie la cunoaştere
Prima dificultate cu care se confruntă un conducător
spiritual în administrarea disciplinei şi lucrarea cu cei
greşiţi este cunoaşterea adevărului şi înţelegerea corectă
a cazului de care se ocupă. Uneori, informaţiile pe care
le deţine sunt unilaterale, alteori, motive externe cazului
determină o atitudine părtinitoare, iar rezultatul este o
decizie eronată cu efecte dăunătoare, atât asupra celui în
cauză, cât şi asupra bisericii în ansamblul ei.
Având în vedere că slujitorul altarului este îndatorat
faţă de adevăr, cunoaşterea acestuia devine prima lucra
re necesară. Folosind vizitele completate cu alte infor
maţii pe care le poate avea, pastorul se va asigura că în
ţelege în măsură cel puţin satisfăcătoare realitatea în
conjurătoare în care se mişcă şi trăieşte omul de care se
ocupă. Datorită poziţiei administrative şi experienţei
profesionale, există tendinţa de a stabili diagnosticul şi a
trage concluzia înainte de a avea toate datele problemei.
O asemenea obişnuinţă este mult prea dăunătoare, pen
tru a nu fi înlocuită cât mai curând cu respectul faţă de
adevăr, oricât ar fi de neplăcut sau diferit de părerile
personale.
Realitatea este că, în cele mai multe cazuri, condu
cătorul spiritual mai degrabă intuieşte adevărul decât îl
cunoaşte în mod real. In ciuda acestei stări de lucruri,
pastorul poate avea convingerea personală puternică,
susţinută cu cele mai bune dorinţe şi intenţii, că el are
dreptate şi ştie tot adevărul. în această ipostază, bazarea
pe sentimente este cu totul eronată. Adevărul reprezintă
o valoare în sine suficientă pentru a merita înţelegerea,
aprecierea şi a-i da dreptul de cauză cuvenit.
Cea mai simplă cale de a obţine informaţiile de bază
necesare este cunoaşterea nemijlocită a cazului prin
CURIERUL ADVENTIST

contactul personal. Vizita pastorală este cea mai bună
ocazie pentru cunoaşterea celui greşit şi a lumii lui
personale. Există practica de a invita la biroul pastoral,
conform unei programări prealabile, a persoanelor în
cauză. O asemenea procedură este confortabilă pentru
pastor, mai ales pentru că se află pe propriul său teren,
dar vizita la domiciliu este mult mai eficientă. La faţa
locului, vor fi o mulţime de detalii care, aşezate la
locul lor, vor oferi pastorului informaţiile şi cadrul
general de înţelegere a adevărului.
Vizita pastorală pentru cercetarea unei cauze de dis
ciplină nu poate să ia forma unui interogatoriu specific
organelor de anchetă, pentru că, în fond, pastorul are obli
gaţia mântuirii sufletului în cauză, şi nu simpla aplicare a
disciplinei. O atitudine plină de înţelegere şi respect faţă
de cel vinovat, pe lângă faptul că va conduce mult mai
repede la recunoaşterea greşelilor, va contribui cu atât mai
mult la refacerea şi vindecarea celui greşit. Intransigenţa
şi comportamentul de confruntare manifestat de pastor
în astfel de vizite pot stârni mai degrabă rezistenţă şi
spirit de îndreptăţire de sine, ceea ce complică atât pro
cedura bisericii, cât şi salvarea celui care a păcătuit.
Obţinerea informaţiilor dintr-o singură sursă nu poate
fi niciodată suficientă pentru a trage o concluzie defini
tivă. Orice slujitor al adevărului, care se respectă, va
simţi nevoia imperioasă de a verifica informaţiile din cel
puţin încă o sursă independentă. Dacă este vorba de con
flicte, audierea echidistantă a ambelor părţi este o condi
ţie de bază obligatorie. în acest caz, datoria conducăto
rului spiritual este aceea de a urmări în primul rând
restabilirea relaţiilor deteriorate şi numai în al doilea rând
aplicarea disciplinei celor greşiţi, dacă mai este cazul.
Prea adesea, eticheta de „purtare dezordonată” este
aplicată oricărei situaţii neplăcute pe care o întâmpină
pastorul în lucrarea sa. Este adevărat că termenul admite
o aplicare foarte largă, dar nu poate fi încadrat în această
categorie orice caz dificil. Purtarea dezordonată este un
comportament reprobabil, care se desfăşoară în public
şi aduce după sine atât dezonoare personală, cât şi ocară
asupra bisericii. în demersul său de documentare, este ne
cesar ca pastorul să dea dovadă de multă răbdare şi înţe
lepciune, pentru a nu stârni în mod gratuit manifestări
neprincipiale care să fie apoi utilizate ca argumente de
vinovăţie. Este suficient de mare răul produs mai înainte,
pentru a mai adăuga la el noi episoade, numai pentru a
putea demonstra vinovăţia cuiva. Misiunea pastorului nu
este în primul rând de a dovedi vinovăţia, ci aceea de a
înţelege adevărul. Controlul propriilor sentimente şi
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Cei care trăiesc în armonie cu Hris
tos au perspectiva vieţii veşnice în
familia celor mântuiţi” (ibid., 262).
Aceste câteva declaraţii inspirate
Valoarea personală a celor
arată că disciplina bisericii este un
lucru de la sine înţeles, dar că omul
care au greşit
reprezintă o valoare pe care biserica
O serie de declaraţii explicite şi
directe din partea Spiritului Profetic este chemată să o apere cu răbdare,
înţelepciune şi grijă gingaşă. Este foar
arată cât de delicată şi pretenţioasă
te interesant că persoane care dau pe
este lucrarea cu cei greşiţi. Studiul
faţă o atitudine foarte tranşantă faţă
cu rugăciune a acestei solemne res
de păcat, atunci când sunt ele însele în
ponsabilităţi îi va conduce pe sluji
torii Domnului să păstreze puritatea centrul atenţiei pentru probleme de dis
ciplină, pretind cea mai mare clemenţă
şi integritatea bisericii şi să redea
şi înţelegere, fiind extrem de afectate
căldura spirituală pierdută. Dacă
membrii se dezvoltă într-o atmosfe atunci când acestea nu li se acordă po
trivit cu aşteptările lor personale. Unii
ră de răceală şi indiferenţă, biserica
ca aceştia sunt nevoiţi să înveţe, din
trebuie să caute sâ-i ridice din le
propria lor experienţă negativă, marea
targie. în cazul în care unii sunt în
lecţie a iubirii de oameni. Din acest
pericol de a se pierde, eforturi se
punct de vedere, biserica arată mai
rioase sunt necesare pentru a-i aduce
degrabă a sanatoriu decât a vitrină de
înapoi pe calea cea bună.
oameni desăvârşiţi. A ne ajuta unii
„în lucrarea cu cei greşiţi, popo
pe alţii este mult mai util decât a ne
rul lui Dumnezeu să urmeze cu crejudeca aspru în vederea îndreptării.
dincioşie instrucţiunile date de Mân
tuitorul în Matei, capitolul 18...
Reguli şi regulamente
Fiinţele umane sunt proprietatea
în interpretarea cazurilor de disci
lui Hristos, răscumpărate de El cu un plină şi în procedurile aplicate celor
preţ infinit, legate de El prin dra
greşiţi, este necesară respectarea cu
goste divină. Cât de plini de grijă tre credincioşie a regulamentelor aflate în
buie să fim, atunci când avem de-a
vigoare. Principala colecţie de legi pri
face unii cu alţii... Membrii bisericii vitoare la viaţa disciplinară se află în
nu au nici un drept să urmeze pro
Manualul bisericii. Acesta constituie
priile lor impulsuri şi înclinaţii în
actul normativ obligatoriu pentru în
tratarea celor greşiţi. Ei nu trebuie
treaga activitate. Studiul aprofundat
să-şi exprime prejudecăţile faţă de
al acestui document, atât la nivelul
cei greşiţi, pentru că astfel ei aşază
Institutului Teologic, cât şi, apoi, în
în mintea altora aluatul răului. Infor alte ocazii de dezvoltare profesională,
maţii nefavorabile despre fraţi şi su dar mai ales în mod individual, ar tre
rori sunt schimbate în sânul bisericii. bui să fie o condiţie definitorie pentru
Se fac astfel greşeli şi nedreptăţi din statutul de pastor. înţelegerea atât a
lipsa de bunăvoinţă de a urma instruc literei, dar mai ales a spiritului şi prin
ţiunile date nouă de Domnul Isus
cipiilor general valabile se obţine după
Hristos” (Mărturii, voi. 7, pag. 259). experienţă practică şi printr-o permanen
„Domnul aşteaptă ca urmaşii Săi tă preocupare de creştere personală.
să arate o foarte mare grijă în a se pur Adeseori, discuţii colegiale şi sfătuta unii cu alţii. Ei trebuie să înalţe,
ire din partea conferinţei ajută în
să refacă şi să vindece, dar în acelaşi mod efectiv la aplicarea corespunză
timp să nu neglijeze aplicarea disci toare a regulamentelor bisericii.
Din moment ce Manualul bisericii
plinei corespunzătoare. Membrii tre
buie să fie priviţi ca ucenici în şcoa este aprobat de biserica mondială în
la lui Hristos, învăţând să-şi formeze sesiune, el deţine întreaga autoritate
a bisericii. „Când, într-o Conferinţă
caractere demne de înalta lor che
mare. în biserica de pe pământ, copiii Generală, judecata fraţilor adunaţi din
lui Dumnezeu se pregătesc pentru ma toate părţile câmpului este exercitată,
independenţa personală şi judecata
rea întâlnire cu biserica din ceruri.

disciplina de sine sunt elemente
esenţiale, atât în această fază, cât şi
în cele care urmează.
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personală nu trebuie să fie menţinute
cu încăpăţânare, ci să fie supuse.”
(Mărturii, voi. 9, 215-216)
O adeziune strictă faţă de Manualul
bisericii nu este doar o responsabilitate
a pastorului, ci şi un avantaj al său.
Dacă îl respectă, chiar şi în punctele
în care el ar dori să fie operate schim
bări, atunci el se poate sprijini pe au
toritatea lui, atunci când alţii fac pre
siuni pentru schimbări inacceptabile.
Dacă regulile stabilite pentru biserica
mondială sunt minimalizate de către
pastor, el va constata cu surprindere că
şi alţii vor minimaliza regulile pe care
le va stabili el pentru propria sa biserică.
Manualul bisericii este totuşi un
document flexibil. El permite adapta
rea culturală şi acceptă schimbările
sociale. Pastorul se poate simţi liber
şi îndatorat să opereze schimbări,
care nu contravin însă literei şi
spiritului prevederilor manualului.
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Concluzie
în calitate de judecător al dreptă
ţii, pastorul este dator faţă de Dum
nezeu şi faţă de adevăr să cunoască
realitatea şi numai după aceea să tra
gă o concluzie definitivă. în procesul
documentării, oamenii rămân la fel
de importanţi şi trebuie preţuiţi aşa
cum o face Dumnezeu, indiferent de
încurcăturile în care ei s-ar putea
afla. împăcarea şi restabilirea armo
niei sunt mai importante decât disci
plina, dar nu o pot înlocui ori de câ
te ori este cazul. Opţiunile personale
pot fi piedici serioase atât în înţele
gerea adevărului, cât şi în limitarea
şi recuperarea pierderilor. Interpreta
rea personală este inevitabilă, dar nu
poate şi nu trebuie să schimbe litera
şi spiritul regulamentelor aflate în
funcţiune. Prezumţia de nevinovăţie
poate fi înlocuită numai cu argumen
te şi probe valabile, care trebuie sta
bilite principial şi administrate co
respunzător. Aforismul că nu trebuie
să greşim îndreptându-i pe cei gre
şiţi poate fi considerat un adevărat
moto pentru pastorul aflat în exerci
ţiul funcţiunii, în timp ce împarte
drept adevărul despre oameni şi de
spre problemele lor.
Ion Buciuman este secretarul Asociaţiei
Pastorale a Uniunii de Conferinţe.

„Prietenii
împăratului

FESTIVALUL NAJWHAL DE CREAŢIE

/V

Sărbătoarea unui sfârşit de
octombrie: Festivalul Tineretului,
de la Târgu Mureş
Corina Tuzla
e am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă,
ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi” (1 Ioan 1,3).
încă se întrepătrund în amintire acordurile cli
pului care a deschis şi a încheiat prezentarea Galei La
ureaţilor. .. emoţii, bucurii şi tristeţi ale celor care au
venit să participe ori numai să privească imagini ale
unui octombrie auriu, cu brumă căzută peste noapte,
dar cu un cer atât de albastru peste zi... Special pentru
festival, desigur! Festivalul de creaţie şi interpretare al
tinerilor adventişti, desfăşurat în zilele de 26 şi 27
octombrie 2001 în frumosul oraş de pe Mureş.
Şi au venit, într-adevăr, tinerii „prieteni ai împăra
tului” din multe colţuri ale ţării. Majoritatea, sosiţi în
timpul nopţii de joi spre vineri sau chiar în zori, fără
să apuce măcar câteva ceasuri de odihnă, trăind la
maximum tensiunea ultimelor repetiţii, înainte de a
veni în faţa juriilor pentru evaluare. Alţi tineri, din
Târgu Mureş, au renunţat şi ei la somn pentru a pregăti
sutele de ecusoane, bilete de cazare, pachete cu
sandvişuri - „mărunţişuri” ce par de la sine
înţelese, dar care necesită mult timp şi efort.
Vineri, ora 10 dimineaţa. Cei mai mulţi
dintre participanţi au primit deja broşurile cu
instrucţiuni, au fost repartizaţi la gazde, au
aflat la care dintre cele patru comunităţi se va
desfăşura evaluarea pentru secţiunea la care
s-au înscris. Deschiderea festivalului mai în
târzie o jumătate de ceas, dar iată - totul este
gata, în sala comunităţii Târgu Mureş A for
fota încetează şi răsună pentru prima dată im
nul festivalului. Cuvântul de deschidere ne
îndreaptă gândul spre 1 Cronici 27,23-34, pasaj în care
sunt numiţi cei de la curtea împăratului David - fiecare
având câte o funcţie importantă în Israelul acelor tim
puri. Şi, printre ei, un om, Huşai Architul - amintit nu
ca sfetnic, înţelept, căpetenie de oaste, vistiernic, pivnicer etc.... nu, ci „numai” ca fiind prietenul împăra
tului. Aşa cum, sperăm, au venit şi tinerii la această
sărbătoare, în primul rând ca prieteni ai lui Isus, Dom
nul domnilor, indiferent de talentul prin care doresc
să-I dea slavă: în muzică, în literatură, în arte plastice,
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fotografie sau film.
După ora 11, începe în sfârşit şi evaluarea propriu-zisă.
Unii participanţi sunt plini de emoţie; alţii par liniştiţi.
La secţiunile de fotografie şi arte plastice, lucrările pre
date sunt expuse pe panouri şi pe mese, în ceea ce va
constitui mica expoziţie admirată de mulţi în ceasurile de
după terminarea concursului. Juriile de la secţiunile de
poezie şi proză în limba română şi respectiv maghiară
primesc de asemenea creaţiile celor înscrişi. Secţiunile
de muzică vocală şi instrumentală sunt, poate, cele mai
spectaculoase - iar în sălile în care se desfăşoară audierea
soliştilor şi a formaţiilor sunt destui cei veniţi doar pen
tru a asculta... Cineva cere voie „doar cinci minute, să
mai fac nişte vocalize” - şi se închide în sala în care tre
buiau aranjate panourile cu picturi... Participanţii în
scrişi la mai multe secţiuni au parte de un pic mai mult
stres - căci trebuie să meargă de la o comunitate la alta,
pentru a trece pe la fiecare juriu care le evaluează creaţi
ile sau interpretarea... între timp, fie aşteptând „la coa
dă” în funcţie de ordinea în care s-au înscris, fie după ce
s-au prezentat deja în faţa juriului, unii participanţi des
fac pachetul cu mâncare... Sunt însă şi oameni care nu
mai apucă nici măcar să bea un pahar de apă, toată ziua.
După-amiază târziu se încheie şi evaluarea. Ce-a fost
mai greu a trecut. Urmează ce e mai frumos! Din nou
ultimele pregătiri, de data aceasta pentru Sabat. Abia o
dată cu începerea serviciului divin începe să se stingă
rumoarea, iar liniştea coboară încet, încet în sufletul
tuturor celor prezenţi: gazde şi oaspeţi, tineri şi bătrâni,
membri obişnuiţi şi personalităţi ale bisericii, profesio
nişti consacraţi şi aspiranţi la consacrare, deopotrivă...
Programul este îmbogăţit prin prezenţa soliştilor şi coru
rilor venite de departe, care ne oferă bucuria de a ne cu
funda în armonia glasurilor sau instrumentelor lor. La
sfârşit, oboseala după o zi atât de plină parcă a mai scă
zut. Ne despărţim, îndreptându-ne fiecare
spre casă - cei mai
mulţi însoţiţi de gaz
dele noastre, care ne-au
primit cu atâta căldură.
A doua zi, serviciul
divin are din nou un aer
sărbătoresc deosebit:
cele patru biserici din
Târgu Mureş sunt arhi
pline, numărul celor
prezenţi fiind probabil aproape dublu faţă de obişnuit; şi,
din nou, muzica interpretată de oaspeţi ne umple inima.
După încheiere, mai avem un răgaz de vreo două ceasuri
- apoi urmează punctul culminant al festivalului: Gala
Laureaţilor! Se va desfăşura la Palatul Culturii - şi, din
nefericire, numărul de locuri limitate (din cauza stării
clădirii - siguranţa cam... nesigură a balcoanelor) ne
obligă să acordăm prioritate la intrare în primul rând
participanţilor (normal, unii vor primi şi distincţii - cum
să nu fie în sală?) şi, apoi, câte unui membru al famili-
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ilor care şi-au deschis casa pentru a
primi oaspeţi. Ne pare rău că au ră
mas atâţia cărora le-ar fi făcut plă
cere să vină la Gală şi care n-au mai
putut intra. Mulţumim celor care au
înţeles...
Sâmbătă, ora 3 după-amiaza. în
cepe. Iarăşi răsună acordurile imnu
lui. Sala, cu o arhitectură impresio
nantă, pe care o admirăm cu toţii,
este plină, plină - sunt nenumăraţi
cei care trebuie să rămână în picioa
re. Pe ecran, „echipa tehnică” pro
iectează imaginile care dau culoare
acestei gale: „afişul” cu titlul festi
valului şi sigla atât de sugestivă...
Memorabila
secvenţă de
început, în
care, printre
scenele fil
mate pe stra
dă - trecă
tori preocu
paţi, copaci
cu frunze
ruginii, ma
şini trecând
una după al
ta -, putem
„vedea” ex
traordinara
reclamă ce pare să fi fost făcută fes
tivalului nostru pe afişajele electro
nice şi pe panourile din staţii... (nu-i
nimic! cândva, la festivaluri la care
acum abia putem visa, toate recla
mele vor anunţa cu adevărat eveni
mentul care, atunci, îi va interesa şi
îi va aduna pe toţi). Textul imnului
festivalului, pentru cei care nu l-au
învăţat încă (literele curg pe ecran şi
se strâng în cuvinte, parcă ar fi note
alcătuind fraze muzicale). Filmul a
fost realizat de o foarte creativă

echipă din Moldova, după „Povestea
vorbii”. Lucrările premiate la secţiu
nile de arte plastice au fost filmate
de băieţi, cu o zi înainte.
Emoţionaţi, participanţii care îşi
aud numele urcă pe scenă pentru a
primi diploma de la un reprezentant
al juriului. Câţiva sunt copleşiţi şi
coboară în fugă, fără să mai ia şi cri
zantema oferită, iar unii dintre ei,
uitându-şi chiar şi diploma şi „tro
feul”. Din fericire, sunt şi momente
care fac să mai scadă tensiunea: o
povestire, spontaneitatea micului
Thomas, întrebările puse de prezen
tatori, pe rând, câte unui membru al
juriului, câte unui participant. De
asemenea, grupurile care au prezen
tat o pantomimă şi o scenetă. Si, nu
în ultimul rând, poeziile şi proza
pline de sensibilitate, citite de pre
mianţii la secţiunea de literatură,
precum şi muzica interpretată de cei
de la secţiunea de muzică vocală şi
instrumentală...
Ceasurile zboară, nici nu mai
ştim când a trecut de 7 seara... Au
fost citite toate listele cu premiile şi

menţiunile (din păcate, în iureşul
festivalului, unele diplome s-au
pierdut, iar câteva nume au fost
omise - deşi primiseră o distincţie
din partea juriului... iertare! - vom
încerca să reparăm ce se mai poate,
publicând lista cu premianţii de la
toate secţiunile). Se mai cântă o dată
imnul. Iată, am ajuns şi la încheiere.
Sala se goleşte văzând cu ochii rămân în urmă acorduri melancolice
de pian, ultimele imagini pălind pe
ecran, petale de crizanteme, broşuri
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cu textul imnului, hârtii în care au
fost împachetate premiile, freamătul
ce se stinge, încet. Un simţământ
neclar, oscilând între oboseală şi
uşurare, între bucuria simţită (căci
am văzut atâtea daruri împărţite cu
mână largă de Tatăl nostru ceresc,
atâtor tineri care doresc să cânte
pentru El, să deseneze pentru El, să
scrie pentru El - şi pentru bucuria
noastră, a celorlalţi) şi senzaţia
ciudată, bruscă, de „gol” (Cum? S-a
şi terminat, gata?).
S-a terminat... E timpul să ne
întoarcem acasă. Dar nu înainte de a
face curăţenie în sală, pentru a lăsa
impresia care se cuvine despre
„prietenii împăratului”.
Ce ar mai fi de adăugat? Mulţu
mirile. Mulţumiri participanţilor,
care ne-au împărtăşit din talanţii
lor. Mulţumiri membrilor juriilor,
care au acceptat sarcina deloc uşoară
de a evalua şi departaja şi de a oferi
îndrumare participanţilor. Mulţu
miri organizatorilor, mulţumiri di
rectorilor de tineret de la uniune şi
de la conferinţe, care au fost alături
de tinerii din conferinţele lor şi care
au contribuit direct şi la buna desfă
şurare a serviciilor divine din Sabat,
precum şi, mai ales, a festivalului în
sine. Mulţumiri echipei tehnice, fără
de care prezentarea Galei ar fi fost
poate seacă, monotonă. Mulţumiri
echipei de tineri din Conferinţa
Transilvania Sud, care au muncit
enorm pentru a pune la punct „deta
liile” şi a face maşinăria să meargă.
Mulţumiri gazdelor din Târgu
Mureş, care ne-au primit cu braţele
deschise în casa lor, timp de câteva
zile, pe care nu le vom uita.
Şi mai ales îi mulţumim Celui
fără de care toate acestea nu şi-ar
avea locul şi ar fi lipsite de sens:
Dumnezeul nostru, împăratul.
Doamne, ajută-ne să rămânem veş
nic prietenii Tăi!
Corina Tuzla lucrează în cadrul Departa
mentului Tineret la Uniunea de Conferinţe.

Iată, în continuare (pag. 25), lista cu re
zultatele primite de la fiecare juriu, în urma
evaluării lucrărilor prezentate şi pieselor
interpretate de participanţi. îi rugăm pe cei
care nu şi-au ridicat premiile să contacteze
Departamentul Tineret al Uniunii.

COMPOZIŢIE MUZICALA
Marele Premiu : Premiul I: Premiul II: Premiul III: Cazan Sebastian, Stoian
Adela şi Stoian Adriana
Menţiuni: Bogdan Dina, Bogdănescu
Răzvan, Braşoveanu Veronica, Cataramă
Elida, Chereji Radu, Constandache Ferid,
Foghiş Anca, Gravui Csilla, Hegyi Arpâd,
Moldovan Flavius. Paşcaliuc Iosif, Roşea
Mădălina, Simen Adriana, Stana Lucian,
Toma Mariana şi Cristian
MUZICĂ VOCALĂ
Marele Premiu : IugaMia
• Solist vocal
Premiul I: Premiu! II: Fioroiu Larisa, Negrea
Gabriela
Premiu! III: Gâţan Cătălin
Menţiuni: Kârdos Erwin
• Voci egale
Premiul /: Grupul vocal Piatra Neamţ
Premiul II: Premiul III: Menţiuni: Grupul vocal Sărmaş
• Grup vocal mixt
Premiul I: „Cromatic” (Bucureşti),
„Laude Criste” (Timişoara)
Premiul II: Premiul III: Grupul vocal Bacău,
Grupul vocal Iaşi
Menţiuni: Grupul vocal Chinari, Grupul
vocal Târgu Jiu
MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
Marele Premiu : Cazan Sebastian
• Suflători - Solo
Premiul I: Pop Semida
Premiul li. Cazan Sebastian, Chiriţă
Andrei
Premiul III: Csergezan Arthur, Necula
Rareş
Menţiuni: CozmaLorand
• Suflători - Grup orchestral
Premiul /: Premiul II: Trio trompete „Betel"-Arad,
Formaţia de alămuri din Sântioana-Mureş
Premiul III: Menţiuni: • Corzi - Grup orchestral
Premiul I: „Laude Dominus”-Piatra
Neamţ
Premiul II: Grupul orchestral St'.
Gheorghe A
Premiul III: Trio instrumental Buzescu
Menţiuni: • Pian - Solo
Premiul /: Mateeaş Daniel
Premiul II: Baciu Vlad
Premiul III: Bogdănescu Răzvan,
Ciobanu Laura

Menţiuni: Soare Adela, Varadi Ana
• Vioară - Solo
Premiul I: Stroici Sara
PremiuIII: Felea Sebastian, Pârvan
Aurora
Premiul III: Cucu Cătălin, Cucu Ciprian
Menţiuni: Cojocaru Emanuel
• Violoncel - Solo
Premiul I: Toma Cristian
Premiul Ii. Cojocaru Tamara
Premiu! III: Menţiuni: —
• Duet
Premiul i. Premiul I i Kelemen Krisztina şi
Kelemen Szilard
Premiul I i i —
Menţiuni: POEZIE - LIMBA ROMÂNĂ
Marele Premiu : Brihan Elena
Premiul /: Premiul l i Lupu Gicu
Premiul III: Duciu Beniamin
Menţiuni: Ghioc Georgiana, Iosub
Lavinia
POEZIE - LIMBA MAGHIARĂ
Marele Premiu : —
Premiul i Halmi Zsolt
Premiu! I i Orban Szilard
Premiul III: Menţiuni: Kovâcs Kamilla
PROZĂ SCURTĂ - LIMBA
ROMÂNĂ
Marele Prem iu: —
Premiul i Coricovac Amelia
Premiul I i Horândău Daniel
Premiul III: Iosub Lavinia
Menţiuni: FOTOGRAFIE
Marele Premiu : Văraru Romică
Premiul pentru tehnică: Bălăcean Sorin
Premiul pentru sensibilitate: Bordoş
Călin
Premiul pentru compoziţie: Brad Ana
Premiul pentru mesaj: Gheorghiţă
Octavian
Premiul pentru instantaneu: Kovâcs
Judith
Premiul pentru conceptualizare
inteligentă: Roşea Carmen
Premiul pentru cromatică: Stăvar
Costel
PREZENTĂRI MULTIMEDIA
Marele Premiu : Premiul i Premiul Ii. Premiul IU: Ene Andrei
Menţiuni: Cătineanu Ionel, Porkolâb Csaba

CURIERUL ADVENTIST

25

D EC E M B R IE -2001

FILM DE SCURT METRAJ
Marele Premiu: Iosub Robert
Premiul /: —
Premiul li. —
Premiul IU: Stefănescu Bogdan
Menţiuni: ARTE PLASTICE
Marele Premiu: Vass Szilard (pt.
instalaţia „Curgerea timpului”)
• Grafică
Premiul /: Vass Szilard
Premiul I i Ciornei Mihaela
Premiul IU: Toader Eduard
Menţiuni: Grecea Afrodita, Laczko
Csongor, Moldovan Andreea
• Pictură
Premiul /: Demeter Robert
Premiul I i Hotnog Roxana
Premiul I i i Panaite Nely
Menţiuni: Kiraly Erwin
• Pictură pe sticlă
Premiul i Premiul II: Mihâicuţâ Nelu
Premiul I i i —
Menţiuni: Cătinean Ancuţa
• Grafică şi Pictură - copii
Premiul I: Gedo Elisabeta
Premiul II: Premiul III: Iosub Lavinia
Menţiuni: • Tehnică mixtă (colaj)
Premiul i Dănilă Florina
Premiul II: Hotnog Roxana
Premiul IU: Menţiuni: Nagy Kâroly
• Arte decorative
Premiul i Szâsz Geza
Premiul II: Cătinean Mariana, Cosma
Liliana şi Toma Lidia
Premiul III: Nistor George
Menţiuni: Hofman Larrisa (pt. seminţe),
Oglan Ana (pt. seminţe)
• Aranjamente florale
Premiul i Premiul l i Premiul III: Menţiuni: Dănilă Florina
• Machete
Premiul /: —
Premiul l i Săraru Adrian
Premiul III: Cătinean Petre, Nistor
George
Menţiuni: • Sculptură
Premiul i Premiul II: Măn Janos
Premiul III: Vass Szilard
Menţiuni: Palade Andrei, Suciu Cristian

Urmările
îndoielii
Rubrică realizată de Mirela Csavdari

„E bine să avem experienţe cu Dumnezeu ”, ne spune Lucreţia Stroici
din Piatra Neamţ. Dacă nu vă este cunoscut acest nume, vreau doar să vă
amintesc că în repertoriul corurilor noastre din întreaga ţară sunt multe
piese muzicale semnate de Adrian Stroici, piese de o mare sensibilitate
artistică. Vă invit ca, prin rândurile de mai jos, să cunoaşteţi ce se
ascunde în spatele acestui nume, să pătnmdeţi în armonia acestei familii,
pentru a asculta, pe portativul iubirii, cea mai nouă piesă muzicală,
compusă de această dată de soţia lui, Lucreţia.

Mă numesc Stroici Lucreţia
Lucica şi locuiesc în Piatra Neamţ.
Am 35 de ani, sunt căsătorită şi am
o fetiţă de 10 ani; pe nume Sara.
Soţul meu este un deosebit talent
muzical atât în compoziţie, cât şi în
interpretări pianistice, este profesor,
compozitor şi membru al Uniunii
Compozitorilor. Dar, mai mult ca
toate, soţul meu este un om deosebit,
un soţ şi un tată ideal.
îmi pare râu că, din cauza mijloa
celor materiale modeste, nu poate fi va
lorificat la justa sa valoare. Deşi lucrea
ză mult. abia îşi găseşte timp să com
pună. Uneori compune în timp ce as
cultă câte un copil care cântă la pian.
Are acasă maldăre de piese ce ar tre
bui publicate, iar altele sunt răspân
dite prin ţară, pe la diferite formaţii.
Aşa se face că mergem prin câte un
loc din ţară şi auzim piese compuse de
soţul meu, interpretate de diverse for
maţii corale, chiar solişti sau orchestre.
Unele din ele ajung atât de modifi
cate, încât aproape că nu mai sunt de
recunoscut, dar poartă semnătura:
Adrian Stroici. Altele pur şi simplu
le-a scris la „viteză” şi le-a trimis.
Respectivii beneficiari nici măcar nu
s-au sinchisit să-i mulţumească,
darmite să-i trimită şi lui o copie.
Dar poate că asta este soarta genii

lor, căci pot afirma cu certitudine că
soţul meu este un geniu. Cu regret însă
trebuie să recunosc, fiind persoana care-1
cunoaşte cel mai bine şi cu care împăr
tăşeşte totul, şi bine, şi rău. că din ca
uza unei pareze faciale nu toată lu
mea îl acceptă. Ceea ce mă bucură
totuşi este că oameni deosebiţi ai ţării,
şi chiar din afară, oameni mari îl pre
ţuiesc, îi iubesc muzica şi-l iubesc şi
pe el. Este un om deosebit, iar în
viaţa de familie este un bărbat ideal.
La un an şi câteva luni după nuntă,
s-a născut fetiţa noastră. Sara seamănă
leit în ale muzicii cu tatăl ei. Când
avea fetiţa 8-9 luni, a venit pe la noi
un frate din Rădăuţi, Petrică Diaconu.
ceva mai mare decât noi ca vârstă.
Dumnealui dorea ca soţul meu să-l pre
gătească pentru admiterea la Conservator.
Intr-un moment de „respiro”,
când soţul meu i-a dat un dicteu, am
scris şi eu dicteul şi l-am făcut foarte
bine. Fratele Petrică m-a lăudat şi
m-a ambiţionat să mă apuc să învăţ
pentru examenul de admitere din
toamnă la Conservatorul de la Iaşi.
Nu mi-a trebuit mult timp să mă
hotărăsc, aşa că m-am apucat de trea
bă. Toată vara, noapte de noapte,
pentru că ziua nu aveam timp, am
învăţat teoria pe de rost. Ziua, când
mai aveam timp, mai scriam câte un
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dicteu, mai solfegiam şi bineînţeles
studiam la flaut. Mulţumesc şi fos
tului meu profesor de flaut, Azaharioaiei, care m-a ajutat mult.
în acelaşi timp. învăţa şi soţul meu
pentru definitivat. Le-am telefonat socri
lor (mama mea fiind în vârstă) şi i-am
rugat să stea cu fetiţa 3 săptămâni,
cât lipsim noi. Ei locuiau în capătul
celălalt al ţării, aveau serviciu, dar
totuşi au făcut ce au putut, au „lăsat
baltă” totul şi au venit să stea cu fetiţa.
Deşi banii erau foarte puţini,
ne-am rugat şi am plecat. Mai întâi,
şi-a dat soţul definitivatul. în timpul
acesta, eu stăteam într-o sală de
clasă, solfegiam şi studiam la flaut.
Corepetiţie făceam cu soţul meu,
de aceea am luat o notă foarte mare.
La un moment dat, la o piesă de
Bartok, am observat cum profesorii
din comisie, 15 la număr, parcă vră
jiţi, uitaseră că eu eram cea care tre
buia să fiu ascultată şi-l ascultau cu
atenţie pe el. La sfârşit l-au felicitat.
După câteva zile, soţul a terminat
şi am învăţat în continuare împreună
pentru admiterea mea. După proba
eliminatorie, urma examenul, care
trebuia să aibă loc joi, vineri şi sâm
bătă. Dar eu dădeam doar ca să văd
cum este, urmând ca anul viitor să
dau admiterea mai serios. în mod

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

sincer, credeam că după proba eli
minatorie voi pleca acasă, însă
Dumnezeu a îngăduit să trec şi să
intru în „focuri” din plin.
Locuiam la nişte fraţi mai în vârstă
care, văzându-ne cât învăţăm şi de
mâncat mai nimic, ne-au „sfătuit”
că e mai bine să ne lăsăm păgubaşi:
- Şcoala este pentru oameni cu
bani; dacă nu-i ai, ce-ţi trebuie?
Am tăcut şi ne-am văzut de ale
noastre. După fiecare examen, se
afişau rezultatele. Aşa că, după exa
menul de joi, ne-am adunat toţi ad
ventiştii, eram şase care participam
la admitere, la o oră de rugăciune la
fratele Săndulache Corneli u. ca Dum
nezeu să intervină pentru examenul
de sâmbătă.
Un coleg nu era prea convins că ar
fi păcat să mergem la examen, deoa
rece sâmbătă aveam proba la instru
ment şi zicea că îi cântăm Domnului...
După ce am discutat, ne-am lămu
rit şi am hotărât să nu mergem. Doar
două fete, care nici nu au intrat anul
acela, au hotărât că, dacă Dumnezeu
nu le ascultă rugăciunea, ele se vor
prezenta sâmbătă la examen. Noi, cei
lalţi, am hotărât ca, indiferent de rezul
tat, indiferent de ce s-ar fi întâmplat,
să nu cedăm de la porundle lui Dumnezeu.
Este atât de frumos să vezi cum
Dumnezeu lucrează şi să simţi pute
rea rugăciunii şi a împreunei sim
ţiri! Au fost nişte clipe' deosebit de
frumoase!
Ne-am rugat şi trebuia ca vineri,
după examen, să vorbim cu rectorul,
în Conservator nu era voie să intri,
decât dacă erai chemat la examen.
Doar la uşa din faţă se putea vorbi.
L-am văzut la un moment dat pe dl
decan Vasile Spătărelu, un mare
compozitor, dar şi un om deosebit.
Când i-am prezentat cazul nostru,
cererea noastră, a râs cu poftă şi ne-a
răspuns că, dacă dl rector este de acord,
din partea dânsului nu-i nici o pro
blemă, dar că aşa ceva este imposibil.
Spunea dânsul:
- Este concurs, nu un examen
oarecare!!!
Cu dl rector nu îndrăzneam nici

unul să discutăm, însă Dumnezeu ne-a Conservatorului. Fratele Pârvan a
trimis un gând. Ar fi bine dacă ar vorbi luat-o înaintea noastră, după care, cu
o persoană deosebită cu dânsul despre o faţă tristă, s-a întors cu mesajul:
problema noastră. Clipele treceau. Câţi
- îmi pare rău, comisia nu a mai
va, Adina Pârvan, Petrică Diaconu,
putut aştepta.
Florin Herghelegiu, obţinuseră nota
A urmat o tăcere scurtă, dar
maximă la celelalte examene. Ne-am chinuitoare. Apoi vocea rectorului:
retras într-un colţ, în curtea Conser
- Veniţi mâine dimineaţă la
vatorului, şi ne-am rugat din nou ca
comisia de la Canto, care e aceeaşi, şi
Dumnezeu să-l trimită pe pastorul
veţi putea susţine examenul.
Pârvan, tatăl Adinei, mai repede
O experienţă frumoasă. De fapt,
decât trebuia să sosească.
eu cred că Dumnezeu pentru această
Dânsul era programat să petreacă experienţă m-a ajutat să dau acest
Sabatul la Iaşi, pentru că tocmai pri examen. Când am primit rezultatul şi
mise acest district, dar trebuia să vină am aflat că am reuşit, am plâns.
de la Bacău. Era aproape de amiază.
Nu de bucurie, ci de durere, căci
Trebuia să ajungă în câteva ore, foar pentru mine familia mea era mai pre
te puţine. Auzisem că dl rector trebu sus de orice. Ce se va întâmpla cu Sara?
ia să plece şi problema noastră nu era S-o iau cu mine? S-o las cu cineva?
rezolvată. Nu aveam decât o şansă:
Soţul nu se putea descurca singur cu
ajutorul de sus. Ne-am rugat.
ea, pentru că îşi luase catedră dublă,
Mai târziu, fratele Pârvan ne-a
ca să ne putem întreţine, şi stătea de
povestit cum a simţit că nu mai are
dimineaţa până seara la şcoală. Mama
stare. S-a îmbrăcat, şi-a luat familia, era bătrână şi bolnavă de inimă,
s-a urcat în maşină şi a pornit repede totuşi şi ea ne-a ajutat destul de mult.
spre Iaşi, să vadă ce face Adina.
S-a oferit familia Costin să ne aju
Au urmat momente tensionate! Dl te cu fetiţa. Dânşii m-au iubit foarte
rector tocmai se pregătea să plece, dar mult de mică. Le mulţumesc mult
cineva, nu ştiu cine, l-a oprit ca să vor pentru ajutorul lor. Puţini creştini se
bească ceva cu dânsul. între timp, a
ridică la nivelul lor.
sosit fratele Pârvan. Am rămas şocaţi
Acum trebuia să-mi caut gazdă.
când l-am văzut. în două cuvinte, i-am După ce am aflat câteva preţuri, m-am
explicat tot. S-a pregătit puţin şi a
lăsat păgubaşă, deoarece nu-mi puteam
pornit să-l întâlnească pe rector, care permite dintr-un salariu. M-am prezen
tocmai pleca.
tat la domnul prorector şi l-am rugat
După o discuţie lungă, ce părea
să mă ajute să obţin un loc la cămin, cea
fără rezultat, a venit afară şi ne-a spus: mai ieftină soluţie de a putea dormi
Mâine seară, după apus, veniţi undeva. M-a refuzat, zicându-mi:
şi daţi examen.
- Voi, adventiştii, vă ajutaţi între
Ce bucurie pe noi! Am avut parte voi, aşa că eu îi ajut pe cei pe care
de un Sabat minunat. Fratele Săndu nu-i ajută nimeni.
lache ne luase pe toţi la dânsul acasă,
Foarte greu se obţinea o cameră în
unde ne-am rugat şi am cântat până
cămin. Până la urmă, s-a rezolvat.
târziu. Sâmbătă seara, însoţiţi de mai
Mi-era foarte greu s-o văd pe fetiţa
mulţi fraţi de la adunare, am încheiat mea doar la sfârşit de săptămână. Avea
Sabatul, sub un copac din curtea
doar un anişor şi era atât de dulce,
Conservatorului, cu cântarea „Când
încât nu mă puteam despărţi de ea
se lasă umbra serii”.
decât cu multe lacrimi.
Toţi aveam voci bune, aşa că a
Sâmbăta era zi de odihnă, dar de
sunat minunat.
sâmbătă noaptea până duminică seara
Chiar atunci a apărut dl rector în uşa eram între cratiţe, făceam ordine,
de la intrare şi ne-a aşteptat liniştit până spălam, ca soţul şi fetiţa să aibă totul
am terminat şi rugăciunea de mulţu pentru încă o săptămână. Mă simţeam
mire, apoi ne-am îndreptat spre intrarea epuizată. La cursuri, plecam doar cu
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bani pentru pâine şi pentru drum.
Tin minte că o dată am plecat
doar cu 5.000 de lei la mine. Banii
aceştia nu-mi ajungeau decât pentru
drum, nu mai aveam nici pentru pâi
nea pe care o consumam de obicei,
bineînţeles goală, pentru că nu pu
team să mai cumpăr altceva. După
ce am plecat, m-am rugat şi. minu
ne, pe drum am găsit încă 5.000 de
lei, cu care m-am descurcat „boie
reşte” până la întoarcere.
Mai duceam de acasă câte un
borcan cu zacuscă, dar trebuia să ţin
cont de cei de acasă, pentru că nici
ei nu aveau din belşug şi în plus nu
aveam unde să ţin alimente, pentru
că se stricau. Am început să mă simt
rău din cauza anemiei. Din cauza
subnutriţiei şi a oboselii, era să cad
de câteva ori pe stradă, însă pe copil
nu l-am lipsit niciodată de ce a fost
mai bun. Nu am avut bani de porto
cale pentru noi, însă pentru copil, da;
şi dacă ne era poftă, mâneam cojile.
Stăteam 8-9 ore pe zi şi suflam în
flaut nemâncată... Nu mai puteam să
dorm noaptea, dar învăţam.
Progresasem uimitor într-un an
şi doream să-mi dau specializarea la
instrument. După prima sesiune, am
obţinut o bursă de studii. De acum,
puteam merge acasă cu ceva bun
pentru fetiţă.
Din invidie, poate din prostie sau
chiar din răutate, unii au început să
scornească tot felul de vorbe. Aşa că
împreună cu soţul am căzut de acord
să nu mai lăsăm copilul la nimeni şi
să evităm orice fel de bârfe şi vorbe.
Am început să lipsesc din ce în ce mai
mult de la cursuri. Ştiam că, oricât
de bun ar fi, nimeni nu mă poate
înlocui pentru copilul meu.
Nu mi-e ruşine să povestesc lip
surile pe care le-am îndurat. Au tre
cut. Acum ne descurcăm bine, mul
ţumim lui Dumnezeu. De ce le spun?
Poate sunt şi alţii în situaţia noastră
şi trec pe unde am trecut noi.
Anul II, toată toamna am postit
în fiecare Sabat împreună cu soţul şi
ne-am rugat. Am văzut că nu este
voia Domnului ceea ce făceam noi.

L-am rugat să ne descopere voia Sa
printr-un vis, ca să vedem ce să fa
cem. Nu am primit răspuns imediat.
Au venit sărbătorile de iarnă şi am
încetat să ne mai rugăm pentru
această problemă.
înainte de sesiunea din iarnă, am
avut un vis lung şi îngrozitor, voi men
ţiona doar esenţialul: Se făcea că-mi
murise copilul, şi după înmormântare,
în timp ce mă aflam într-un aparta
ment la un hotel sau cam aşa ceva,
mă uitam pe fereastră şi spuneam
printre lacrimi: „Acum la ce-mi mai
trebuie facultatea, căci pentru ea o
făceam...” O voce pe care nu pot să
o uit, o voce deosebită, ceva din ca
meră, din spaţiu, din mine, nu ştiu,
o voce cu un timbru aparte, ca de bas
profund, plăcută, pătrunzătoare şi
caldă totuşi, mi-a spus: „Dumnezeu
ţi-a arătat destul de clar ce trebuie
să faci: sau fata, sau facultatea”.
M-am trezit şi am plâns fără să
mă pot opri. Am hotărât împreună
cu soţul să nu mă mai prezint la
sesiune. Soţul a început un tratament
natural pentru pareză, cu rezultate
foarte bune, dar costisitoare şi de
bani, şi de timp. Două luni de zile
i-am ţinut orele la şcoală, ca să-i
păstrez postul. în plus, mi-am luat
şi 1/2 de catedră la casa de copii.
La Iaşi, nu am mai dat nici un semn
de viaţă. Eram din nou fericită acasă, cu
familia mea. Deja fetiţa începuse să
cânte la pian. Prin aprilie-mai, primesc
o scrisoare de la Conservator, să mă
prezint la Iaşi, să lămuresc situaţia cu
absenţele. Trecuse ceva timp de la acel
vis, dar parcă un gând mi-a trecut prin
minte: dacă a fost numai un vis..., cu
toate că vocea aceea îmi răsuna încă
în minte. Poate găsim altă soluţie,
poate să o iau pe Sara cu mine la
Iaşi. Te vei supăra pe mine. Doamne?
Şi am făcut tot ce am putut. Am
amânat anul medical.
în toamnă, m-am dus cu Sara la
Iaşi. Camera pe care am primit-o era
aceeaşi din visul avut. M-a trecut un
fior, dar am mers înainte. în fine,
este foarte mult de povestit...
De prea mult efort, însoţit de o
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alimentaţie necorespunzătoare, într-o
ocazie am căzut pe stradă. A urmat o
vară de şedere mai mult pe orizontală,
cu tensiunea acum 9, acum 15, cu pul
sul peste 100 de bătăi pe minut, nu pu
team să respir, slăbisem la patruzeci şi
ceva de kg, dar Dumnezeu m-a ajutat şi
m-a pus din nou pe picioare. Acum sunt
sănătoasă şi pot să-mi îngrijesc familia.
După această experienţă, preţuiesc
mai mult totul, fiecare mişcare pe care
pot să o fac, faptul că pot să mă ridic
şi să merg pe picioarele mele, că mai
pot ajuta şi pe alţii care sunt în nevoie...
Pentru că s-a înfiinţat un Colegiu
Universitar de muzică la Piatra Neamţ,
singurul din ţară, iar eu întrerupsesem
cursurile la Iaşi, am încercat la Piatra
să-mi echivalez cei doi ani absolviţi la
Iaşi, dar nu s-a putut decât anul I, pentru
că sunt instituţii diferite şi toată materia
este condensată în trei ani la Piatra,
faţă de cinci la Conservatorul din Iaşi.
De câtă oboseală inutilă şi de câtă
cheltuială aş fi fost scutită, dacă ascul
tam de Domnul!
Am făcut şi anul III la particular în
Bucureşti cursuri cu frecvenţă parţială,
însă costă enorm şi nu am mai putut
continua. Acum am terminat Colegiul
de la Piatra şi sunt bucuroasă că pot
să mă dedic cu totul familiei mele şi
să fiu de folos lucrării lui Dumnezeu.
Printre necazuri, printre încercări,
mai sunt şi bucurii. Fetiţa are deja un
set de premii obţinute la vioară la di
ferite concursuri. Privind în urmă, pot
spune că a meritat efortul, sacrificiul
şi că toate lucrurile lucrează împreună
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Mă opresc aici cu dorinţa ca Dum
nezeu să ne ajute să ascultăm de vocea
Sa. El ştie cel mai bine ce este spre bi
nele nostru. E bine să avem experienţe
cu Dumnezeu, ele ne pregătesc pentru
timpul strâmtorării. De asemenea, este
bine să le împărtăşim unii cu alţii, pen
tru că ne ajută în lupta credinţei. Sunt
multe experienţe ale fraţilor noştri
care mă întăresc foarte mult spiritual.
Dumnezeu să ne ajute să luptăm
lupta cea bună a credinţei, să ne
asemănăm tot mai mult cu Domnul
nostru si să-L ascultăm în toate.
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Şantierul arheologic „Tel Zeitah 2001”
a urmare a colaborării dintre Pittsburg Teological Seminary, din SUA, şi
Institutul Teologic Adventist de la Cernica, în perioada 9 iunie - 14 iulie
a. c„ s-a desfăşurat expediţia „Tel Zeitah 2001”.
Tel Zeitah este localizat în zona colinară a lui Iuda (Şefelah) pe linia de contact
între Ţara Filistenilor şi Ţara lui Iuda. In vecinătate sunt vestitele localităţi
antice: Lachiş, Mareşa, Gat, Beit Guvrin şi oraşele modeme Chiriat Gat şi Bet
Şemeş. Tel Zeitah concurează pentru identificarea cu localitatea biblică Libna
(Ios. 10,29) şi este aşezată pe teritoriul actualului chibuţ Galon, unde se află şi
campusul expediţiei. Până la Tel Aviv sunt 70 km, iar până la Ierusalim, 50-60 km.

C

Tel Zeitah
Cuvântul „tel” înseamnă ..movilă” şi este un termen tehnic pentru a defini toate
localităţile vechi. Tel Zeitah a fost locuit de către arabii palestinieni până în jurul
anilor 1930. Urme ale satului lor mai pot fi găsite în partea de nord a telului. Auto
rităţile britanice au mutat satul pe dealul din apropiere, din cauza îmbolnăvirilor
de malarie, datorită pârâului din apropiere. în războiul din 1948-1949, arabii au
părăsit zona, iar în apropiere a fost înfiinţat un chibuţ cu numele: chibuţul Galon.
încă din perioada interbelică, tel-ul a fost identificat ca fiind o localitate antică.
Primele investigaţii au fost făcute de membrii chibuţului, unii dintre ei fiind arheo
logi, care au organizat un mic muzeu de arheologie în incinta chibuţului. Pittsburg
Teological Seminary, sub direcţia profesorului Ron Tappy, a început săpăturile
ştiinţifice în vara anului 1999, acum aflându-se la a treia ediţie. Arheologul-şef
al şantierului este profesorul israelian Gabriel Barkay, originar din România.

Tel-ul vorbeşte!
Eu am participat la sesiunea din vara anului 2000 şi am excavat o porţiune
dintr-un palat canaanit din epoca bronzului târziu, faza I (1550-1400). A fost
identificată o parte dintr-un palat, s-a descoperit fundaţia unui zid gros de 194 cm,
podeaua palatului şi zidul prăbuşit, care măsura peste 2 m înălţime. Cărămida,
care pe vremea aceea era nearsă (chirpici), noi am găsit-o foarte puternic arsă,
ceea ce vorbea despre focul puternic prin care a trecut cetatea. Cea mai intere
santa descoperire a fost o grămăjoară de grâu, de 1,5 kg, şi un vas cipriot „bil-bil”
folosit pentru exportul de opiu. Alte obiecte interesante au fost cuţite de piatră,
vase de ceramică şi porţiuni din tencuiala zidului, de foarte bună calitate. Stra
tul cercetat avea toate datele pentru a fi interpretat ca aparţinând campaniei lui
Iosua de cucerire a Canaanului. Zidul cel gros, mărimea cetăţii, urmele focului
violent vin să completeze tabloul biblic din raportul iscoadelor şi din cel al
cuceririi Canaanului (Num. 13, Ios. 10). Tel Zeitah oferă o minunată imagine
retro a lumii antice din timpul lui Moise şi al lui Iosua. Participând la săpături,
ai o ocazie unică de a retrăi istoria biblică a cuceririi Canaanului!

0 zi pe şantier
Echipa de arheologi se compune din specialişti şi voluntari, care formează
împreună o familie unită şi solidară, fără deosebiri şi discriminări. Voluntarii sunt
studenţi şi alte persoane pasionate de arheologie, care vin pe şantier pentru mini
mum trei săptămâni şi îşi plătesc transportul şi cazarea. Programul începe la ora 5
dimineaţa, când trebuie să fim pe şantier, plecarea din campus fiind în jurul orei
4,45. Se lucrează până la ora 13, cu două pauze de masă pe şantier. Masa de prânz
este la 13,30, după care urmează o pauză până la ora 16,30, când avem activităţi
pe platou, spălarea ceramicii etc. La ora 18, încep cursurile de seară, prezentate de
cei mai renumiţi arheologi din lume. Masa de seara este la ora 19,30, iar stinge
rea la ora 22. Campusul se află în cadrul chibuţului Galon, are dormitoare cu
aer condiţionat, hrană foarte bogată, în general cu came. Există bazin de înot,
telefon public şi un mic magazin. Locuitorii chibuţului sunt bucuroşi să ne pri
mească în casele lor şi să discutăm cu ei. Limba engleză este vorbită pretutindeni.

Prietenii arheologiei biblice
„Tel Zeitah 2001” este prima expediţie arheologică românească în Israel. Echipa
este formată din peste 30 de pastori şi studenţi din cadrul ITA şi condusă de pastorul-arheolog Traian Aldea. Cei preocupaţi de arheologie biblică ne pot contacta
şi pot primi materiale şi informaţii. Sponsorii sunt bineveniţi şi vor avea un loc
de frunte în rapoartele activităţii noastre. Toţi cei care ne vor sprijini pentru reali
zarea acestui proiect vor fi onoraţi cu materiale documentare şi vor beneficia de o
publicitate specială! Ne puteţi contacta la următoarele numere de telefon: 098.603362.
ITA Cernica, decan, Gheorghe Modoran, şi 01.2236839, Traian Aldea.
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Recepţionarea programelor AWR
(Adventist World Radio) în România.
Transmisia în limba română se reali
zează între orele 19 şi 20, pe frecvenţa
5840 KHz, lungimea de undă 49 m.
Asistenţă spirituală pentru românii
stabiliţi în Germania. Membrii Bisericii
A dventiste din Rom ânia, care au în
G erm ania rude, prieteni sau cunoscuţi
neadventişti români şi doresc ca aceste
persoane să fie contactate din partea
Bisericii Adventiste din Germania, pen
tru a fi ajutate să cunoască principiile
fundam entale de credinţă ale Bisericii
Adventiste, sunt rugaţi să trimită adre
sele complete ale persoanelor respec
tive la următoarea adresă:
SCHELL MIHAEL, Immenkamp 4.
24107 Quambek-Flemhude - Germany
Fraţii cunoscători ai limbii române,
care locuiesc în Germania, doresc să
ofere asistenţă pastorală în limba rom â
nă celor doritori, ale căror adrese vor fi
com unicate.
Aurel Pălăşan, pastor

A apărut „ATLAS-GHID” - isto
ria şi arhitectura lăcaşurilor de cult
din Bucureşti. Volumul al treilea cu
prinde evidenţa celor 38 lăcaşuri folo
site în trecut sau în prezent de Biserica
Adventistă de Ziua a Şaptea, cu hărţi,
fotografii, schiţe şi date în legătură cu
ele, în limbile română şi engleză. Din
partea Bisericii Adventiste, a contri
buit pastorul pensionar Ioan-Bujor
Toma, de la care se pot obţine informa
ţii pentru procurarea acestui volum (nr.
de tel. 01/6854497).
ADSERV.RO - primul serviciu ad
ventist românesc de mică publicitate
pe Internet GRATUIT! WWW.ADSERV.RO
este un serviciu pe Internet, care are
drept scop punerea la dispoziţie, pen
tru com unitatea adventistă rom ânească
de pretutindeni, a unui spaţiu destinat
mesajelor de mică publicitate, facili
tând astfel schimbul de informaţie în
interiorul bisericii, şi nu numai. Pot fi
incluse GRATUIT anunţurile dv., în
urm ătoarele categorii: computere, m a
şini, gsm, electronice, muzică, locuin
ţe, mobilă, animale, cereri sau oferte de
servicii, editoriale, relaţii de prietenie,
diverse. Totodată, vă puteţi înscrie
G RATUIT pentru primirea săptămâna
lă, prin e-mail, a noilor anunţuri apăru
te. Vizitaţi w w w .adserv.ro! Informaţii
la info@adserv.ro . Un serviciu produs
de Intercer (www.intercer.org).
Lucian Mihăilescu

C ontinuare la pagina 31

Sersea Pompilian (15 apr. 1915,
Poseşti. Prahova - oct. 2001. Ploieşti),
încă un slujitor al lui Dumnezeu,
care a trudit sincer pe ogorul Evan
gheliei, şi-a isprăvit alergarea, a
păzit credinţa, şi-a împlinit chema
rea şi, obosit în trupul acesta, li
niştit şi plin de încredere în Dum
nezeul mântuirii sale, a trecut la
odihnă până în dim ineaţa învierii.
Asemenea multor prahoveni, părinţii săi pleacă din co
muna natală şi se stabilesc în Călăraşi. Ialomiţa. Fratele
Sersea trăieşte durerea pierderii de timpuriu a tatălui său,
dar cunoaşte căldura iubirii de mamă, care îl va susţine în
copilărie şi tinereţe.
Fire iscoditoare, inteligent, urmează cursurile primare
şi liceale, pregâtindu-se pentru viaţă. îşi face stagiul mili
tar ca elev T. R.. după care lucrează un timp la întteprinderea de brânzeturi a fratelui Ştefan Popa din Bucureşti.
La 15 aprilie 1940, se căsătoreşte cu Victoria - Alpina Popa
fiica pastorului Scarlat Popa. în căminul lor s-au născut două
copile. Gabriela şi Viorica, bucuria şi mângâierea părinţilor.
în timpul războiului este mobilizat, dar este ocrotit de
bunul Dumnezeu. Urmează cursurile Seminarului Teologic
şi în 1945 este angajat în cadrul Conferinţei Muntenia. Lu
crează în diferite districte din Conferinţa Muntenia. Transilva
nia de Sud şi Dunărea, fiind de asemenea consilier la Confe
rinţele Muntenia şi Dunărea, preşedinte al Conferinţei Du
nărea, cu sediul la Brăila, şi membru al Comitetului Uniunii.
Un sincer şi devotat slujitor al Evangheliei, şi-a
împlinit lucrarea chemării sale cu dragoste şi sacrificiu
de sine, ajutat şi de soţia sa, care l-a înţeles şi a fost în
orice împrejurare alături de el.
După pensionarea sa, continuă să fie de folos fraţilor şi
surorilor sale, până când suferinţa îl imobilizează la pat. N-a
murmurat, a lăudat pe Dumnezeu cântând cântările Sionului
până în ultima clipă. A închis ochii liniştit şi plin de încre
dere în Mântuitorul său, căruia I-a închinat întreaga sa via
ţă, care a fost un exemplu de dăruire şi sacrificiu de sine.
Cuvântul de mângâiere al Scripturilor a fost rostit de
fraţii A. Bocăneanu, P. Teofil şi I. Ciucă. în adevăr, „ferice
de acum încolo de morţii care mor în Domnul'’ (Apoc. 14.13).

tată. Dumnezeu le-a dăruit doi copii - Liliana şi Emanuel - cărora
s-au străduit să le ofere o educaţie aleasă. în dragoste pentru adevăr.
în anii de slujire în câmpul Evangheliei, a lucrat în mai multe
districte: Tumu Măgurele. Putineiu. Glodeanu Sărat. Alexandru
Odobescu. Bărcăneşti. Oriunde se afla, căuta să onoreze pe
Domnul, care l-a chemat la slujire. De o sensibilitate deosebită,
cu multă blândeţe şi răbdare, dornic de cunoaştere profundă a
adevărului, fratele Marin Enache a arătat prin viaţa sa puterea
Evangheliei. Chiar şi după pensionarea sa, în 1991. a continuat
să slujească, deşi avea serioase probleme cu sănătatea. Dorin
ţa de a mărturisi altora despre dragostea mântuitoare a lui
Dumnezeu a biruit neputinţa fizică şi durerile care l-au înso
ţit. Şi-a încheiat alergarea lucrând pentru Dumnezeu, pe de
plin încrezător în îm plinirea făgăduinţelor Sale.
înmorm ântarea a avut loc pe data de 18 octombrie 2001,
când toţi cei prezenţi au fost încurajaţi în speranţa întâlnirii
la prima înviere.

Cristei Olteanu (1972. Horezu. Vâl
cea - 15 iul. 2001), tânăr pastor aflat în
stagiu în Conferinţa Oltenia, s-a născut
în familia Păun şi Maria Olteanu. în 
cheie legământul cu Domnul la „mare
le seceriş” din mai 1992. în oraşul Sla
tina, unde Seminarul de Apocalipsa
prezentat de pastorul Viorel Unteşu i-a
câştigat inima.
Intrarea în Biserica Adventistă a în
semnat pentru fratele Olteanu o adevă
rată cotitură. înţelegând chemarea lui Dumnezeu, în 1995 el
se înscrie la cursurile Institutului Teologic Adventist de la
Cernica. Experienţa studiului şi a formării ca pastor îl con
duce pe un drum cu un orizont binecuvântat. Alături de sora
Loredana, devenită soţie pe 2 iulie 1998. şi de Albert. fiul
lor, pe 17 ianuarie 2000 el porneşte pe ogorul Evangheliei
în districtul Tr. Măgurele 2.
Aproximativ 10 luni de zile s-au bucurat de un început deo
sebit alături de frăţietatea de pe malul stâng al Dunării. Aproa
pe incredibil, la sfârşitul unei activităţi cu tinerii din district,
a ţinut să urce pe piscurile unei cascade. O mică neatenţie şi
piciorul îi alunecă pe o piatră, cade în apă. apoi se prăvăleşte
în gol. De la o înălţime apreciată de unii de 40 m, căderea lui
Cristei a însemnat tăcere totală faţă de soţie, copil, prieteni.
A fost înm orm ântat în localitatea natală pe 18 iulie 2001,
Marin Enache (23 aug. 1926, Moş
teni. Teleorman - oct. 2001. Bucureşti). însoţit pe ultimul drum de familie, rude şi un corp pastoral
Decesul fratelui pastor Marin Enache im presionant de 40 de lucrători ai Evangheliei. Cuvântul de
ne-a îndoliat. Fratele Enache a fost mângâiere a fost rostit de fratele Adrian Bocăneanu, preşedintele
al doilea copil din cei şapte ai familiei uniunii, şi de fratele Virgil Peicu, preşedintele Conferinţei Oltenia.
Stan şi Mina Enache. A urmat cursuri
Nagv Mihâlv (9 aug. 1923 în Sole şcolii primare din localitatea natală,
locma, Mureş - sept. 2001, Cluj-Napoca).
apoi cursurile liceului Sf. Haralambie
în ziua de 12 septembrie 2001, în
» din Tumu Măgurele. Părinţii au îmbră
Cluj-Napoca, a fost aşezat la locul de
ţişat credinţa în Biserica Adventistă încă
odihnă temporară acela care a fost
*
din anul 1928 şi le-au oferit copiilor
pastorul pensionar Nagy Mihâly.
o educaţie creştină deosebită. Astfel, în toamna anului 1946.
Fratele Nagy Mihâly a fost unul
fratele Marin Enache s-a înscris la Seminarul Teologic, unde
dintre cei 12 copii ai unei familii
s-a pregătit pentru slujire. Stagiul militar a însemnat proba
numeroase. Studiile primare şi pe
de foc a credinţei sale. Hotărât şi fidel legământului încheiat
cele medii le-a urmat în satul său
cu Dumnezeu, a fost trimis la închisoare, unde, alături de alţi
natal, respectiv în comuna Atid. Anii de după război îi
tineri, a înfruntat ura şi tratamentul brutal la care erau supuşi.
La 1 octombrie 1954, a fost angajat ca pastor misionar foloseşte studiind la Seminarul Teologic Adventist Braşovla comunitatea Grant-Bucureşti, iar în anul următor s-a căsă Stupini, pe care l-a absolvit în 1948.
Din lucrarea mult îndrăgită de colportaj a fost chemat în
torit cu sora Ana Seuleanu, formând o familie unită şi binecuvân
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pastoraţie; astfel, în anul 1950. fratele Nagy încheie două
legăminte remarcabile: chemarea în slujba Evangheliei şi
căsătoria cu sora Măthe Anna. Dumnezeu îi întregeşte că
minul cu 5 copii scumpi, pe care-i creşte cu multă dăruire
părintească şi în temere de Dumnezeu.
In lucrarea sa pastorală, a deservit cu credincioşie
câm purile misionare: Gheorgheni, Odorheiul Secuiesc,
Cluj-Conferinţă, Baia Mare şi Zalău. După pensionare, nu
încetează să viziteze cu multă dăruire bisericile Domnului,
predicând Evanghelia şi încurajând frăţietatea. Fratele
Nagy Mihâly rămâne în memoria noastră ca un slujitor pe
ogorul Evangheliei, cu zâmbetul caracteristic pe buze.

în preajma sicriului sau departe de căminul strămoşesc,
cu inima cernită au stat: soţia, cei cinci copii împreună cu
familiile lor, fraţii şi rudele, vecinii, prietenii, cunoştinţele,
frăţietatea Bisericii Creştine Adventiste din Cluj, precum
şi un număr de 16 pastori ai Evangheliei, din conferinţă şi
din ţara întreagă.
Cuvântul mângâierii cu această ocazie a fost rostit de
pastorii Forray Lazăr, Szâsz Emest, Orban Ioan şi Timiş B.
Alexandru. Ne-am despărţit de fratele Nagy cu sentimentul
sigur şi o puternică încredinţare că ne vom revedea în marea
zi a Domnului nostru Isus Hristos. (Timiş B. Alexandru, pastor)

Tedy Horândău (6 Cu ocazia înm orm ântării, cuvântul de
ian. 1983, Rădăuţi, Su
ceava - 8 iul. 2001), al
treilea băiat în familia
pastorului Toader H o
rândău, a copilărit în
Iaslovăţ. Activitatea
tatălui său i-a făcut posibilă cunoaşte
rea unor locuri noi, precum Câmpulung
M oldovenesc (Suceava), Mărăşeşti
(Vrancea).
In anul 1997, este admis la Liceul
Teologic A dventist din Bucureşti. în
clasa a X-a se hotărăşte să încheie legă
mânt cu Dumnezeu prin botez. Se im
plică în numeroase activităţi: lider de
companioni, diacon, ajutor al dirigin
telui Şcolii de Sabat. Idealul său era să
devină student la Institutul Teologic
Adventist, asemenea fratelui său mai
mare, Daniel. Cu două săptămâni îna
inte de bacalaureat, este declarat admis
la examenul de selecţie pentru Institu
tul Teologic.
Un accident de circulaţie i-a curmat
viaţa prematur. La înmormântare, au
participat, alături de familie, numeroşi
membri ai bisericii, profesori ai Liceu
lui Teologic Adventist, colegi, prie
teni şi pastori.
Cât de potrivit este îndemnul Scrip
turii: „Adu-ţi aminte de Făcătorul tău
în zilele tinereţii ta le ...” (Ecl. 12,1)!
Maricela Jureschi (14 ian. 1939,
Galaţi - 14 iun. 2001, Pătrăuţi, Suceava),
născută Pintilie, într-un cămin cu 7 copii,
a fost mezinul familiei. La vârsta de 18
ani, este botezată în Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea. îndrăgeşte foarte mult
lucrarea lui Dumnezeu. Pe 22 mai 1960,
se căsătoreşte cu Vasile Jureschi, student
la Seminarul Teologic Adventist, iar apoi
pastor al acestei biserici. Singurul lor copil
este Ligia, urmând apoi 2 nepoţi. După
o lungă suferinţă, Dumnezeu o cheamă
la odihnă la vârsta de numai 62 de ani,
cu speranţa revederii cu Mântuitorul şi
cu cei mântuiţi în dim ineaţa învierii.

mângâiere a fost rostit de către fraţii
V asile Ciobanu, preşedintele C onferin
ţei Moldova, şi Ioan Bidiuc.
Simion Necşoiu (7 feb. 1932, Bulgaria 10 aug. 2001, Sălcioara, Tulcea), membru
al comunităţii Sălcioara, Tulcea, se sta
bileşte în Dobrogea în 1940, în cadrul
schimbului de populaţie, îm preună cu
părinţii săi care. în acele vremuri grele,
oferă o cameră din casa lor ca loc de în
chinare. în vara anului 1946, este bote
zat în Biserica Adventistă de pastorul
Teodor Coconcea. în 1952, se căsăto
reşte cu sora Lidia Ruscu, întemeind
un cămin în care s-au născut cinci
copii, dintre care patru sunt membri ai
Bisericii A dventiste.
A căutat să trăiască în armonie cu
învăţătura Cuvântului, având un rol
deosebit la construirea noii case de
rugăciune din Sălcioara.

ŞTIRI
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Instruire pentru directorii Depar
tamentului Viaţa de familie. în perioada
12-14 noiembrie, la Cernica s-a defăşurat
o nouă sesiune de instruire a directorilor
Departamentului Viaţa de familie, împreună
cu pastori şi laici care contribuie la acti
vităţile în acest domeniu. Convenţia s-a
desfăşurat sub conducerea familiei Ron
şi Karen Flowers, co/directori ai Departa
mentului Viaţa de familie la Conferinţa
Generală, aflaţi la a şasea vizită iii România.
Au fost prezentate două subiecte din
programa de formare a educatorilor din
domeniul vieţii de familie, şi anume:
„Fundam entele biblice ale activităţilor
pentru familie” şi „Violenţa şi abuzul
în familie”. Au fost studiate, de aseme
nea, docum entele Conferinţei Generale
asupra acestor subiecte, documente care
asigură o bază importantă pentru definirea
term enilor şi pentru poziţia bisericii.
Buletinul preşedintelui uniunii, 15 nov. 2001

Vaticanul şi protestanţii încep noi
discuţii cu privire la îndreptăţire. Doc
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trina creştină a îndreptăţirii se află în cen
trul unei serii de discuţii între conducători
ai Bisericilor Romano-Catolică, Luterană,
Metodistă şi Reformată, începute la sfârşi
tul lunii noiembrie a. c., la Columbus,
Ohio, în Statele Unite. Participanţii la
discuţii intenţionează să treacă dincolo
de consensul doctrinal larg asupra în
dreptăţirii, consens la care s-a ajuns deja
între catolici şi luterani. Cu toate
acestea, observatorii spun că există
încă bariere importante în calea unui
acord total între cele două grupări.
Dr. Bert B. Beach, director pentru
relaţii interbisericeşti la Conferinţa
Generală a Bisericii Adventiste, spune
că, „în ce priveşte înţelegerea teolo
gică şi mai ales practica romano-catolicâ a 'indulgenţelor’, continuă să
existe deosebiri adânc înrădăcinate” .
în 1999, Vaticanul şi Federaţia Lutera
nă Mondială au semnat o „declaraţie co
mună cu privire la doctrina îndreptăţi
rii” . Conducătorii catolici şi cei lute
rani au spus că acest document, salutat
ca fiind o „piatră de hotar în ecumenism ”, reprezintă acordul asupra ideii
că mântuirea poate fi găsită doar prin
credinţa în Isus, nu prin fapte bune.
Conducătorii catolici şi cei luterani
au sugerat că discuţiile din Ohio pot
să aducă aceste biserici mai aproape
de acceptarea reciprocă a serviciului
comuniunii, Euharistia, fapt care va
micşora prăpastia ce există de 484 de
ani între cele două grupări.
Dr. Beach spune că va fi greu să se
treacă dincolo de acordul din 1999. în
afară de dificultatea reprezentată de
indulgenţe, dr. Beach m enţionează o
declaraţie controversată a Vaticanului,
intitulată Dominus Iesus şi publicată
anul trecut, în septembrie. în ea era reafir
mată pretenţia tradiţională a Bisericii
Catolice, potrivit căreia ea este „singura
biserică adevărată”. Declaraţia, care de
numea bisericile protestante ca fiind doar
„comunităţi ecleziale”, a provocat supă
rarea multor protestanţi şi „cu siguranţă
nu va ajuta eforturile ecumenice ale
Vaticanului”, spune dr. Beach. (ANN)

Curierul
Adventist
în num ărul de faţă al Curierului, cititorii au un bogat material informativ
cu privire la activitatea conferinţelor în anul 2001 şi la planurile de activitate ale
acestora pe anul 2002. Preşedinţii conferinţelor, care au răspuns
întrebărilor noastre, ne-au furnizat idei şi sugestii valoroase. Vă
recom andăm deci rubrica „Rapoarte - Perspective".
Pastorul Viorel Dima afirm ă cu îndrăzneală că „Noi putem schimba
profeţiile". Aşa să fie? Apreciaţi singuri care este adevărul! „Copilul şi ieslea"
este un articol care te delectează şi care, alături de „Cuvântul S-a făcut trup", ne
ream inteşte despre m omentul intrării Fiului lui Dumnezeu în familia um ană.
Numărul viitor va cuprinde, pe lângă rapoartele
directorilor departam entelor uniunii şi ale
instituţiilor bisericii din România, şi alte subiecte importante.

