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Sunt un m em bru al com unităţii rom âne din V iena şi citesc
cu interes articolele din Curierul Adventist. C onstat că există în
biserica noastră m ulte subiecte care creează discuţii în rândurile
m em brilor bisericii, chiar discuţii contradictorii. Mi-a plăcut
articolul scris de fratele A ron M oldovan în revista din
octom brie 2001, „Ţ inuta creştinului”. A sem enea subiecte sunt
discutate aprins şi p e la noi de aşa-zisele grupări „conserva
to a re ” sau „liberale” şi u neo ri nu se po ate ajunge la un num itor
com un. în ideea aceasta, apreciez articolul mai sus am intit, fiind
fo arte clar şi bazat pe Sfânta Scriptură.
In studiile Şcolii de Sabat din trim estrul trecut, am întâlnit,
de câteva ori, ideea că D um nezeu pedepseşte sau a pedepsit
poporul Israel pentru faptul că s-a depărtat de Legea Sa. E u sunt
instructor la o grupă a Şcolii de Sabat şi am în grupa m ea câteva
persoane care susţin că, de fapt. D um nezeu nu pedepseşte, ci El
doar îşi retrage harul de la cel ce refuză să asculte de Legea Sa. Se
foloseşte El de Satana pentru a-Şi duce la îndeplinire planul? Ori
există anumite situaţii când chiar El este acela care pedepseşte,
distruge? Persoanele din grupa m ea nu sunt singurele care întreţin
ideea că D um nezeu nu pedepseşte în nici o situaţie; am întâlnit
astfel de p e rso a n e şi p rin ţa ră , de ac e e a m ă g ân d e sc că a r fi
binevenit un articol care să clarifice acest subiect.
Gabriel Drăguţ, Viena
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Un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu
în ultimul timp, am constatat, cu o foarte m are bucurie, o
îm bun ătăţire substanţială a conţinutului Curierului Adventist.
F ap tu l acesta este un motiv de laudă la adresa lui D um nezeu şi
în acelaşi tim p de b in em eritate felicitări la adresa tu tu ro r celor
care trudesc la alcătuirea revistei, în frunte cu fratele Aron Moldovan.
Nu ne-a fost dat tu tu ro r rom ânilor să trăim în interiorul
graniţelor vetrei n oastre străbune. C hiar dacă citim revistele
ţărilor în care domiciliem, ne bucurăm m ult de „slova
ro m ânească”, m ai ales când savurăm cu atâta plăcere conţinutul
substanţial şi actual al Curierului Adventist.
Fie ca această revistă să continue să fie un far, un am von şi
un vestitor al idealurilor noastre sfinte şi o sursă de inform are
desp re viaţa efervescentă şi bogată în realizări a frăţietăţii n oas
tre adventiste „de-acasă” ... din Rom ânia.
A u rel Pălăşan, pastor pensionar

Uniţi în închinare
/

închinare. Omenirea va trebui să decidă în
condiţii de maximă presiune cui să-i acorde
închinarea. Prin alegerea făcută, fiecare om îşi
hotărăşte
A destinul veşnic.
’
3. închinarea şi primele patm porunci ale
Decalogului. Prima poruncă a Decalogului ne
spune cine este obiectul închinării Dumnezeu, Cel care l-a scos pe Israel din
După ce, în anul 2001, cuvântul de ordine sub
Egipt. A doua poruncă ne arată felul ade
care Biserica Adventistă şi-a desfăşurat activi
văratei închinări - fără reprezentări materiale,
tatea a fost „Uniţi în Cuvânt”, pentru anul în
pentru a nu afecta înţelegerea despre
care am păşit (2002), motoul ales de liderii
Conferinţei Generale a bisericii este „Uniţi în Dumnezeu, „pe care nici un om nu L-a văzut,
nici nu-L poate vedea” (1 Tim. 6,17). Porunca
închinare”. Este la fel de important să fim
a treia dezvăluie spiritul de profund respect
uniţi în a-I aduce lui Dumnezeu „o închinare
care trebuie să însoţească închinarea, iar a
plăcută” (Evrei 12,28), „în duh şi în adevăr”
patra ne arată ziua săptămânală specială rân
(Ioan 4,24), precum este de important să fim
duită pentru închinare.
uniţi în înţelegerea şi practicarea principiilor
4. închinarea şi relaţiile frăţeşti. Nu putem
înfăţişate în Cuvântul lui Dumnezeu, „care
fi
uniţi
în închinare, dacă suntem dezbinaţi,
este viu si care rămâne în veac” (1 Petru
dacă păstrăm resentimente sau dacă ne sub
1,23).
minăm reciproc. Domnul Isus a spus: „Du-te întâi
într-o vreme ca aceasta, în care puţini
de îm pacă-te cu fratele tău; apoi vino de
oameni se închină cui şi cum trebuie,
adu-ţi darul” (Mat. 5,24). Cultivarea bunelor
chemarea la o închinare autentică este din ce
în ce mai actuală. Astăzi, când ne apropiem în relaţii între fraţi este unul dintre cele mai
importante obiective urmărite de Dumnezeu
grabă de momentul ultimei confruntări privi
şi atât de necesare împlinirii mandatului nostru în
toare la închinare, confruntarea care va
lume.
împărţi lumea în două tabere adverse şi va
5. închinarea şi dăruirea. Dumnezeu este
duce la încheierea timpului de probă, se
sursa tuturor bunurilor. El nu are nevoie să-I
impune o reflecţie serioasă asupra felului în
dăm ceva şi totuşi ne spune: „Aduceţi
care poporul lui Dumnezeu urmează să
daruri... şi intraţi în curţile Lui” (Ps. 96,8).
acţioneze în momentele de criză care ne
D ăruirea dezvoltă altruismul manifestat de
aşteaptă.
Isus, care, „măcar că era bogat, S-a făcut sărac
Să enum erăm câteva aspecte care pot fi
cercetate, dacă dorim să îmbunătăţim felul în pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să
care ne apropiem de Creatorul şi Mântuitorul vă îmbogăţiţi” (2 Cor. 8,9).
6. Bucuria în închinare. Creştinul are cele
nostru.
mai multe şi mai serioase motive să fie plin de
1. închinarea şi solia celor trei îngeri din
bucurie, de speranţă, de încredere şi de opti
Apocalipsa 14. Mesajul primului înger, care
mism. Ca părtaş la „făgăduinţele Lui nespus
proclamă o „Evanghelie veşnică” pentru toţi
de mari şi scumpe” (2 Petru 1,4), credinciosul
locuitorii lumii, este o solemnă chemare la
trebuie să fie bine dispus şi să-I aducă lui
închinare în faţa Creatorului (vers. 6.7). Al
Dumnezeu „o închinare plăcută”, „cu o
doilea înger condamnă falsa închinare şi pe
bucurie negrăită şi strălucită” (1 Petru 1,8).
cei care o promovează (vers. 8). îngerul al
7. Rolul muzicii în închinare constituie, de
treilea pronunţă cel mai sever avertisment
împotriva celor care, nesocotind poruncile lui asemenea, un aspect de importanţă majoră.
Marele număr de psalmi cântaţi în cadrul ser
Dumnezeu, se închină fiarei şi icoanei ei şi
viciului divin de la templul evreiesc şi organizarea
primesc semnul ei pe frunte sau pe mână
minuţioasă a lucrării muzicale de acolo depun
(vers. 9-11). întreia solie se încheie cu
mărturie despre importanţa acordată muzicii
descrierea adevăraţilor închinători, „care
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui de poporul evreu.
Intre subiectele privitoare la închinare, pot
Isus” (vers. 12).
fi enum erate şi închinarea în familie,
2. închinarea şi ultima confruntare între
închinarea şi ţinuta creştinului şi altele. Fie ca
bine şi rău. Capitolele 13 şi 14 din Apocalipsa
anul în care am intrat să conducă biserica la o
dezvăluie o confruntare dramatică între pre
experienţă pozitivă fără precedent, în ce
tenţiile puternicilor lumii la închinare din
partea oamenilor şi cerinţele lui Dumnezeu la priveşte spiritul şi practica închinării.
„Te m e ţi-vă de Dumnezeu şi
d a ţi-l slavă, căci a venit ceasul
jud ecă ţii Lui; şi închinaţi-vă Celui
ce a f ă c u t c e ru I şi p ă m â n t u l ,
m a re a şi izvoarele a p e lo r!"
(Apoc. 14,7)

Aron Moldovan

într-o vreme ca

,

aceasta în care
puţini oameni se
închină cui /si
cum trebuie,
chemarea la o
închinare
autentică este
din ce în ce mai
actuală.
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Pietre scoase
la lumină
Descriere si
/ istoric

Paul Csavdari,
directorul Casei de
Editură „Viaţă şi
Sănătate”

• 1913 - Solia adventă ajunge la Baia
M are, în anul 1913, prin fratele A lexandru
Szentpeteri, care se stabileşte în oraş. D u pă
şaisprezece ani de la sosirea sa, în anul
• 1929 - se înfiinţează prim a grupă de
aşteptători ai revenirii lui H ristos, condusă
de fratele M otorca, pastorul acestei grupe.
Apoi, în
• 1938 - se înfiinţează com u nitatea Baia
M are, cu un n u m ăr de 25 de m em bri. Din
• 1929 şi p ân ă în 1956 - credincioşii se
adu nă în nu m ai puţin de 11 clădiri diferite.
• 29 aprilie 1956 - Se cu m pără o clădire
pe strada Progresului nr. 34, aflată pe atunci
într-o zonă m ărginaşă a oraşului. Acum,
d atorită expansiunii oraşului din ultimii
treizeci de ani, Casa de rugăciune se află în
zona ultracentrală.
• 21 iunie 1957 - Se inaugurează com u
nitatea Baia M are.

Biserica Adventistă din Baia M are
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A m ajuns Ia com unitate în plină iarnă. Deşi
acoperită de zăpadă, Casa de rugăciune din
Baia M are îşi prim ea cu căldură închinătorii
din acel Sabat. Ştiam de câtva tim p că aici
există o cam eră a copiilor cu to tu l aparte,
aşa că m -am furişat în „camera de s u s”, unde
se ţine Şcoala de S abat p en tru copii. Şi,
într-adevăr, ceea ce am văzut aici îşi merită
toată aprecierea! încerc să vă conving,
prezentându-vă câteva imagini de la faţa
locului. Dacă nu sunt suficiente, vă transm it
invitaţia de a veni personal, cândva, în
această com unitate ospitalieră.
C oordonatom l Şcolii de Sabat pentru
copii, fratele Ionică M iholcan, m i-a prezentat
„materialele” create p en tm ilustrarea lecţiilor
biblice. Iată ce a spus în discuţia avută:
„Eu am trei copii şi-mi doream m ult ca
ei să aibă p arte de o educaţie religioasă
deosebită, de care eu n-am avut parte. Din
păcate, ei n u p re a găseau plăcere să vină la
adunare. Instructoarea se plângea m ereu de
copii: ’Sunt răi... nu ştiu ce să m ă fac cu ei’.
A tunci m-am rugat: 'D oam ne, nu este
nim eni care să se ocupe de ei?’ D a r n-am
primit nici un răspuns. Aşa că, în final, m-am
întrebat: ’D e ce n-aş face-o chiar e u ?’
în copilărie, am fost m em brul unui
cerc de aerom odelism şi în to td eau n a îmi
aduceam am inte cu plăcere de orele p e tre 
cute acolo. D e ce n-ar p u tea fi aşa şi cu
aceşti copii? A şa că m -am pus pe treabă.
A m curăţat lădiţa cu nisip, care fusese lăsată
deoparte, şi am am enajat-o corespunzător.
A m cum părat ce am avut n eapărat nevoie,
am tăiat un copac, am construit Ierusalimul
şi tem plul cu to t ce este în el... Priviţi în ju r
şi veţi constata câte se pot face pentru copii!
A cum vin copiii la mine şi mă întreabă:
’Ce faci, tati, nu m ergem ?’ N u m ai scap de
ei! S-au îndrăgostit de Şcoala de Sabat.
C o m u n ita te a n u are d e c â t cinci copii,
d in tre care trei sunt ai mei. D ar tot timpul
avem cel puţin zece. S-a aflat cum este la
noi şi mulţi vin din răspândiri, din alte
localităţi. Ba chiar mai mult, în timpul săp
tăm ânii, aici vine o gru p ă de copii de la
G rădiniţa nr. 14, ca să facă educaţie reli
gioasă. Şi toţi sunt copii din lume.
D irecto area grădiniţei este încântată de
acest program şi, deşi a fost supusă unor
presiuni, continuă să ne viziteze. Pe viitor,
ne gândim să pregătim câteva m ateriale
pen tru televiziune. U n fel de lecţii cu tem e
biblice, realizate de copii p en tru copii.
V rem să-i învăţăm încă de pe acum să vor-

Colecţie de pietre m enţionate in Biblie

bească despre Isus. Şi fiindcă sunt
atraşi de cercuri în care să p o ată
crea ceva cu m ân u ţa lor, vom avea
grijă să facă ei înşişi to t ce este
necesar: figurine, costume, păpuşi
care să reprezinte diferite p erso 
naje biblice etc.
Visul meu este să fac îm preună
cu ei un observator astronomic. Sper
să primesc un telescop. A cum avem
un microscop, pe care-1 folosim
când le vorbim despre creaţiune.
Cum de am tim p p entru toate
acestea? Păi, cred că mi l-am făcut
singur. Ştiţi, eu sunt inginer
minier, d ar am refuzat postul şi am
p referat să lucrez la un depozit de
explozibil, ca să am Sabatul liber.
C urând, am descoperit că am mai
m ult decât atât. A m tim p berechet

Fr. Ionică M iholcan le p rezintă copiilor
lecţia biblică

să fac tot ce este necesar pentru
copii. T oate sunt unicate. T rei zile
am lucrat d o ar la chivot. D ar au
fost proiecte şi mai complexe. D e
exemplu, am realizat 'înălţarea lui
Ilie’. Cum am făcut asta? A m reali
zat o rachetă p ropulsată de trei
m otoraşe. R acheta era sub form a
unui car tras de cai. I-am scos pe
copii afară şi am pornit m otoraşele.
Iar ei au ’văzut’ carul zburând! Nu
vor uita to a tă viaţa lecţia aceasta.
Im pactul este maxim. Desigur, au
văzut şi ’ploaia de foc peste Sodom a
şi G om ora’, ’scara lui Iacov’, ’cei trei
tineri în cuptorul cu foc’, 'sfinţirea
templului lui Solom on’ etc.
C red că şi alţii ar p u tea realiza
aşa ceva. Sau am p u te a realiza un
punct de producţie a acestor m a te 
riale didactice pen tru copii. Şi nu
doar pen tru adventişti. Iar ch eltu
ielile sunt minime...
Cum am ajuns în biserică?
Prim a dată am luat legătura cu
mesajul adventist prin emisiunile
T V de la C in eM ar.”
Aşa am ajuns să aflu despre acti
vitatea m isionară a comunităţii.
Fratele B lotor şi sora Sălăjan, doi
vechi m em bri ai com unităţii, m i-au
vorbit despre acest subiect.
„La scurt tim p după revoluţie,
com unitatea no astră s-a despărţit în

două. S-au form at două com unităţi,
de aproxim ativ 60 de m em bri
fiecare, rom âni şi maghiari. A poi, în
d o ar câţiva ani, com unitatea
rom ânească a ajuns la 128 de m em 
bri. C a o coincidenţă, în această
p erio ad ă se transm iteau pe postul
de televiziune local, C ineM ar, p ro 
gram e adventiste. D u pă această
perioadă, în care practic num ărul
m em brilor s-a dublat, am scăzut la
100 de m em bri. Din păcate, m ajori
tatea celor pierduţi au fost dintre
cei nou-veniţi...
U n alt aspect im p ortant al
com unităţii ar fi faptul că, în ultimii
30 de ani, nici un copil de adventist
nu s-a despărţit de D um nezeu. Ba
încă şi cei veniţi aici din alte co m u
nităţi s-au întărit în credinţă. Fiind
o com unitate reşedinţă de judeţ,
copii din diferite localităţi veneau la
oraş pen tru liceu. O dată ajunşi aici,
erau preluaţi de com unitate şi
pregătiţi p en tru botez. Apoi, când
sosea timpul să se întoarcă în com u
nităţile lor natale, erau pregătiţi să
preia diferite responsabilităţi.
M area m ajoritate au devenit lideri,
m em bri cu greutate. U nii au
devenit chiar pastori.
C om u nitatea din Baia M are nu
s-a distins prin acţiuni spectacu
loase, p o ate şi fiindcă n-am avut
suficientă forţă. D ar am creat o
atm osferă plăcută, bazată pe relaţii

Câteva d in tre obiectele didactice realizate: Templul de la Ierusalim, Arca lui Noe,
Staulul, A doua venire a lui Isus, Colgota, Sfeşnicul.
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frăţeşti. Cine a venit la noi s-a lipit.
Iată, acum este o ra două şi oam enii
încă nu pleacă acasă! R ăm ân
grupuri, grupuri şi cântă, discută,
m ănâncă îm p re u n ă... Şi aşa este în
fiecare Sabat!
Totuşi, com unitatea din Baia
M are a fost un pionier în lucrarea
TV. Aici s-a transm is pen tru prim a
dată mesajul advent pe frecvenţa
postului naţional, im ediat după re 
voluţie. Pe atunci, oam enii nu prea
ştiau valoarea acestui fapt, dar
acum, când sunt 16 program e TV
rom âneşti, ştiu foarte bine. In
fiecare dum inică aveam 15 minute.
M ai târziu, am ajuns la 30. Lucrând,
am înţeles ce înseam nă televiziune
şi forţa ei de influenţare a opiniei
publice. D ar şi de inform are. U n
sondaj de opinie ne-a arătat forţa
televiziunii: din 100 de persoane
intervievate în fiecare oraş, auziseră
despre adventişti după cum
urm ează: 2 la O radea, 2 la A rad, 7
la Satu M are şi 20 la Baia M are!
A sta în situaţia în care, în celelalte
trei oraşe, nu m ărul adventiştilor
este m ult mai m are. D iferenţa este
d ată tocm ai de activitatea TV.
A cum ne gândim să mai facem
ceva p en tru capitolul ’imagine
externă’. N oi avem un mesaj pe
care-1 predicăm de 150 de ani, deci
avem o oarecare experienţă în com 
b aterea folosirii drogurilor, indife
ren t de form a în care se prezintă.
P rim ăria ne o feră gratuit posibili
ta tea am plasării Unui p anou publici
tar anti-drog şi anti-fumat. La câte
sunt cele care prezintă reclam e pro,
ce mai contează câteva contra? s-ar
p u te a întreb a cineva. D ar gândiţi-vă
că acesta este m esajul bisericii, şi
acolo vor ap ărea num ele şi adresa
Bisericii Adventiste. C e-ar fi însă
dacă acest mesaj s-ar extinde la
nivel naţio n al?”
Vorbind despre m esajul advent şi
planurile de evanghelizare, fratele
Orban, pastorul com unităţii, ne pre
zintă situaţia actuală:
„La ora aceasta, com unitatea din
Baia M are este în plin progres. A m
început pregătirile pen tru Net-ul
din 2002, p en tru G alileanul: N e-am
făcut socotelile şi în ce priveşte
zonele albe si a reieşit că avem în
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zona noastră de lucru exact 53 de
localităţi, to ate fără p rezen ţă adven
tistă. D in păcate, d oar dincolo de
m unţi m ai sunt com unităţi adven
tiste. La ora actuală, ei trec din
coace de m unţi, ca să ne ajute,
fiindcă singuri suntem p rea puţini.
In lucrare se implică d o ar 5% din
totalul m em brilor, restul fiind ori
p rea ocupaţi, ori prea bătrâni. D e
aceea, am luat decizia de a-i implica
mai m ult pe tineri. A vem mulţi
tineri şi vrem să lucrăm cu ei. Deşi
nu pot fi puşi să ducă singuri greul
unei localităţi, totuşi ei p ot fi aju
toare de nădejde. Noi am decis ca
fiecare m em bru din com itet să se
implice în lucrare şi să-şi aleagă o
localitate. Tinerii îi vor p u te a ajuta.
Iar eu am să trec de la unul la altul,
ca să-i susţin şi să-i învăţ cum să
lucreze eficient. Aici, în oraş, am
ales să lucrăm pe cartiere. V om
face sondaje, vom folosi şi bibliote
ca m obilă etc. pen tru ca să găsim
persoane interesate. V rem ca, în
m om entul începerii evanghelizării,
să avem un n um ăr substanţial de
prieteni şi vizitatori. Im po rtan t este
şi faptul că, începând cu 1 decem 
brie, am reînceput să prezentăm
program ele no astre pe postul local
de televiziune, CineM ar, p en tru
care solicităm m ateriale potrivite,
autohtone. D in reacţiile telespecta
torilor, am înţeles că ei p referă ast
fel de prog ram e celor traduse din
diferite limbi. M ai ales că este
vorba de credinţă, de religie. D e
asem enea, suntem încrezători şi în
rezultatele ce vor veni datorită fap 
tului că acum, în Baia M are, em ite
şi postul de radio V ocea S peranţei.”
S-ar putea crede că acestea sunt
doar... planuri frum oase. însă e o
concluzie pripită, fiindcă Sabatul în
care am p oposit la Baia M are ultim ul din anul 2001 - nit s-a term i
nat decât după o mare bucurie în cer
şi pe păm ânt: două suflete, pentm
care unii au lucrat şi s-au rugat ani
de zile, au intrat în apa botezului,
întărind astfel inim ile lucrătorilor cu
nădejdea că va veni şi ziua când vor
vedea „rodul” m uncii lor. Deci,
curaj! Căci la Baia Mare m ai sunt şi
alte „pietre v ii” care aşteaptă să fie
„scoase” din adâncuri şi să vadă
L u m in a lumii.

Grădină suspendată

Botez în u ltim u l Sabat a l a nului 2001

O biserică în creştere explozivă
Unii consideră că persoanele care conduc
W . D i n perspectiva dv., ca preşedinte al
Conferinţei Generale, care este starea Bisericii la Conferinţa Generală pot face tot ce vor.
Care este perspectiva dv. în ce priveşte capaci
Adventiste astăzi?
tatea pe care o are Conferinţa Generală de a
J. P.: E u văd biserica de astăzi ca fiind
conduce şi de a face schimbări în biserică?
plină de viaţă. C reştem continuu, suntem
confruntaţi p erm a n en t cu ocazii şi facem
to t ce pu tem p en tru ca resursele să fie pe
m ăsura ocaziilor. Există o m ulţim e de
lucruri în biserica din lum ea întreagă. D e
exemplu, în Rusia, în m om entul de faţă, a
fost dem arată o iniţiativă cu totul specială,
în ultimii aproxim ativ zece ani, după
căderea com unismului, biserica a avut m ari
ocazii de creştere. Adventiştii le-au folosit
bine, dar, din lipsa clădirilor p en tru biserici
şi îngrijirii pastorale, au fost în pericolul de
a-i pierde pe m ulţi dintre aceşti m em bri
noi. A şa că, în prezent, ei au intrat într-un
proces de consolidare, un proces bine gândit,
prin care încearcă să m enţină o dezvoltare
onestă a noilor membri ca ucenici, să întărească
identitatea no astră adventistă în societate.
Şi eu cred că aceasta constituie un semn
atât de responsabilitate, cât şi de viaţă.

D a, aş adm ite faptul că există m ulte
lucruri pe care C onferinţa G enerală poate
să le facă. Probabil că aici, la sediul m ond i
al, avem m ai m ulte resurse sau acces la
resurse decât are biserica din oricare alt loc
din lume. Acolo unde există o criză,
Conferinţa Generală poate contribui în mod
real la rezolvarea ei. D ar ar fi o gravă eroare
dacă noi, cei de la sediul mondial, am începe
măcar să credem că trebuie să fim micromanageri ai bisericii din lum ea întreagă. în pre
zent, biserica prezintă atât de multe particu
larităţi culturale şi trebuie să i se dea posibili
tatea să expună aceste particularităţi, fără a
nesocoti ceea ce este aşa de cuprinzător, de
special şi de obişnuit între noi toţi. Şi anume
moştenirea noastră spirituală comună, siste
mul nostru financiar comun, bazat pe genero
Dv. descrieţi o biserică aflată intr-o creştere zitate, şi credinţa noastră în viitor. Dincolo de
aceasta, biserica este diversă în lumea
numerică foarte rapidă, chiar explozivă.
întreagă şi, din acest motiv, avem conducători
Da. A fost nevoie de mai m ult de 100 de
răspândiţi pretutindeni în lume. D orim să-i
ani p en tru ca biserica să ajungă să num ere
un milion de m em bri. A nul trecut, am cres sprijinim pe conducători, dar vrem ca ei să îşi
exercite rolul de conducători.
cut cu un milion în mai puţin de un an.
Sunt p reocup at însă ca să fim de asem e
Deci rolul Conferinţei Generale este doar
nea foarte decişi în eforturile de a ne asigu
acela de a oferi conducere spirituală sau mai
ra că persoanele care intră în biserica noastră
m ult decât atât?
ştiu ce fac. Că, indiferent de mediul din care
M ai mult. Perm iteţi-m i să folosesc o
vin, are loc o schimbare de identitate atunci
ilustraţie. T o ată lum ea vorbeşte despre
când aceşti oameni se alătură bisericii noas
tre. Şi că ei ştiu ce înseamnă să fii un mem bru planificare strategică, şi aceasta este im po r
viu, care participă la viaţa Bisericii Adventiste tantă. P entru orice organism care este viu,
care serveşte mai m ulte colectivităţi şi
de Ziua a Şaptea.
răspunde mai m ultor nevoi, este conceput
Noi botezăm oameni cu miile, dar, dacă
nu avem o biserică în care să-i aşezăm, atunci, un p lan prin care să se realizeze un echili
b ru al ansamblului. Şi to a te diviziunile din
peste nouă luni, când ne întoarcem, nu-i mai
lume, uniunile şi cele m ai m ulte instituţii
găsim. Sau ei vin dintr-o anum ită grupare
apostolică sau penticostală şi tot ce aduc cu ei ale bisericii au planuri strategice bine defi
în biserică aparţine acelei identităţi, iar, dacă
nite p en tru ceea ce doresc să facă.
nu există un proces hotărât de formare, biserica
C onferinţa G en erală are nevoie de
ajunge să fie modelată de aceste elemente noi.
asem en ea de un plan. D ar acest plan strate
gic este stabilit mai m ult în funcţie de an u 
Deci dificultăţile de astăzi sunt probabil
m ite valori principale decât de o regulă de
unice în istoria noastră.
aplicare, care a fost fixată şi care trebuie să
Sunt de acord. Există în lum e locuri în
fie a d o p tată de im ensa varietate de organi
care biserica n oastră nu creşte aproape
zaţii ce funcţionează în lum ea întreagă. Noi
deloc şi în care privim înapoi spre anum ite
am definit trei valori principale, care sunt
m om ente din trecutul îndepărtat, când a
im portante pentru a caracteriza ceea ce sun
avut loc o creştere. D ar există alte părţi ale tem, p en tru a ne stabili agenda, obiectivele,
lumii în care creşterea depăşeşte capaci
ceea ce vom sprijini şi ce vom urm ări.
tatea bisericii de a se ocupa de m em brii noi
E u consider că aceste valori sunt p ro 
în m od responsabil.
fund adventiste. E le nu sunt ceva nou. Cea

Interviu cu pas
torul Jan Paulsen
despre dificultăţi,
despre valori
strategice şi
despre rolul
Conferinţei
t
Generale
William Johnsson este
redacto r al revistei
A dventist Review.
A dventist Review,
4 octom brie 2001
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dintâi valoare o constituie creşterea,
mărturia, evanghelizarea. Pentru aceas
ta suntem aici. Acum o sută cincizeci de
ani, acestei biserici i-a fost încredinţată
o anumită misiune şi suntem foarte
decişi să o aducem la îndeplinire.
A doua valoare este unitatea.
D um nezeu i-a dat acestei biserici o
structură unică. Suntem o singură
biserică în lum ea întreagă. D ar, într-o
biserică aflată în creştere rapidă,
unitatea nu vine de la sine. Este nevoie
de multă atenţie, disciplină şi hotărâre.
A treia valoare o reprezintă cali
tatea vieţii în cadrul bisericii. Acestea
sunt valorile mari, principale, care
cuprind to t ce avem ca familie a
bisericii, d ar ele nu stabilesc detaliile
m icrom anageriale la care trebuie să
adere biserica din lum ea întreagă.
Colegii mei de aici, de la toate
departam entele Conferinţei Generale,
au rolul lor, şi eu le spun: „V ă rog,
ocupaţi-vă de lucrarea care vi s-a
încredinţat. D ar, la sfârşitul zilei,
opriţi-vă câteva clipe şi puneţi-vă
întrebarea: ’M -am ocupat şi de
lucrurile acestea?’” Astfel, valorile
se îmbină, pătrund în toate gândurile
şi planurile noastre. D e asem enea,
ele d eterm ină stabilirea bugetului.

Se pare că aceste valori au fost
gândite îndelung şi au fost dezvoltate
în mai multe subpuncte. Se face referire
nu doar la creşterea personală, ci şi la
creşterea bisericilor locale, la influenţa
asupra societăţii în general, la felul în
care societatea percepe biserica şi aşa
m ai departe. Presupun că a existat un
proces întreg care a dus la finalizarea
acestor valori. Este adevărat?
Da, au avut loc num eroase con
sultări. M ulţi dintre noi s-au rugat
foarte mult. E u cred că D uhul lui
D um nezeu conduce procesul acesta
şi atunci pare că el decurge foarte
natural. C ând eviţi sloganurile şi
căutarea un or cuvinte şi expresii,
când te îndepărtezi de acestea şi îţi
pui întrebarea: „Ce înseam nă în
realitate Biserica A dventistă? Ce
însem năm n o i?”, aceste trei ele
m ente se im pun singure imediat.
D a r ele nu se urm ăresc singure.
A ceasta trebuie să o facem tot noi.
Aş pu tea să mai spun ceva
despre unitate? E u cred că, dacă
există ceva care vine în m od natural,
aceasta este tend in ţa de a ne .afirma
libertatea, de a ne revendica d rep 
turile, de a riposta: „Nu-mi spune
mie ce să fac”. D ar, într-o colectivi
tate aşa cum este biserica, există o
altă latură a drepturilor şi a sănătăţii
acelei com unităţi. E a constă în
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recun oaşterea p erm a n en tă a fap tu 
lui că facem p arte dintr-o organiza
ţie care este m ult mai m are decât
fiecare dintre noi, că este necesar ca
tu, ca persoană, să faci concesii în
favoarea drepturilor corpului mai
m are al bisericii ca întreg. Este o
noţiune biblică extraordinară aceea
de a fi dispus să renunţi la drepturile
tale în interesul iubirii faţă de acest
corp sau faţă de această com unitate
mai am plă. E u cred că este un lucru
profund creştin să facem aşa.
Ca biserică, noi suntem uniţi din
punct de vedere financiar în lum ea
întreagă; sun tem uniţi unii cu alţii
prin faptul că ne definim doctrinele
în acelaşi fel; avem acelaşi M anual al
bisericii; avem aceleaşi regulam ente
în cadrul organizaţiei. Avem atâtea
lucruri com une! Ele sunt elem entele
noastre vizibile de legătură, dar,
deasupra şi dincolo de aceasta,
există un efort perm anent, hotărât,
de a ne asigura, de a ne ream inti că,
de exemplu, ceea ce fac eu în
A m erica are efecte asupra bisericii
din Asia. Şi hotărârile pe care le iau
în dreptul m eu în California au un
im pact p ro fu nd chiar în Africa.

Avem deja ţări în care biserica
noastră numără un milion de membri
şi ne putem aştepta ca acest milion să
devină 2 milioane şi apoi 5 milioane.
Fără îndoială, aceste evenimente
am plifică perico lul de a se form a
biserici naţionale, iar unitatea noastră
să se piardă treptat. Sunt convins că
trebuie să vă preocupe aceasta.
D a, aşa este. D ar eu nu cred că
trebuie să urm eze aceasta. A ceasta
cere să fie lu ată o poziţie, m ai ales o
poziţie din p a rte a C onferinţei
G enerale, să recunoaştem că un
organism viu, aşa cum este corpul
nostru, fam ilia noastră, biserica
noastră, trebu ie să aibă şi destulă
înd em ân are în această privinţă. Că
este necesar ca oam enii să
redesco pere ascultarea de
D um n ezeu în civilizaţia lor, acolo
unde se găsesc. Şi adventismul nu
este definit în tr-u n m od static, rigid,
care ara tă la fel p retutindeni în
lume. El prezintă aceste deosebiri şi
aceste civilizaţii. A tunci când biseri
ca dă m ă rtu rie în Africa, o va face
altfel decât atunci când dă m ărturie
în Belgia, sau într-un oraş de aici,
din A m erica d e N ord, sau din
F ranţa, sau din A m erica de Sud.
V or exista aceste deosebiri. Trebuie
să existe. Nu este nimic vag sau
nesigur în ce priveşte identitatea
Bisericii A dventiste de Z iua a

Şaptea. Id en titatea n oastră nu con 
stituie un mister. D ar, în acelaşi
timp, elem entele esenţiale, cele care
ne unesc, îi îngăduie bisericii să fie
ea însăşi în cultura în care se află.
D o ar atunci când devenim rigizi şi
insistăm ca totul să fie într-un singur
fel sa u c â n d s u n te m e x a g e r a t de
rezervaţi ap ar tensiuni şi este greu
să m ergem îm preună.

Aceste valori care au fost stabilite
şi votate sunt aproape ca o viziune a
bisericii - ele reprezintă ceea ce dorim
să fie biserica. Dar cum trecem de la
votarea unui lucru la realizarea lui?
N u este uşor de răspuns la
această întrebare, p en tru că nu au
fost stabiliţi unul, doi sau trei paşi
prin care să se realizeze aceasta.
T recerea de la votare la realizare se
întâm plă atunci când biserica din
lum ea întreagă cunoaşte ce se
înţelege prin valorile respective.
M em brii bisericii le înţeleg, privesc
la ele şi spun: „Da, acestea sunt valo
rile care prezintă ceea ce este
im portan t p en tru m ine aici, în ţara
mea, în oraşul m eu, în situaţia mea.
E le cuprind lucrurile p en tru care
sunt dispus chiar să m o r”. E u sunt
foarte optim ist în ce priveşte înţele
gerea şi acceptarea acestor valori de
către biserică, p ur şi simplu p entru
că ele nu sunt noi. E le d o ar definesc
esenţa adventismului sau a valorilor
adventiste, p en tru biserica din orice
timp. E u nu p ot concepe că Biserica
Adventistă de Z iua a Şaptea ar putea
să se definească vreo dată fără ca
aceste trei valori să se evidenţieze.

Ceea ce spuneţi sună cu totul altfel
decât dacă ar f i conceput Conferinţa
Generală un program pe care doriţi acum
să-l pună în aplicare lumea întreagă.
A ceasta nu este un program . Nu.
Cel mai b un cuvânt cred că este cel
pe care l-am folosit de mai m ulte ori
pân ă acum. A ceasta reprezintă iden
tificarea valorilor pe care vrem ca
m em brii bisericii să le cultive cu
grijă, de care să se ocupe şi pe care
să-şi clădească viaţa.
P oate că mai este ceva ce ar tre 
bui să spun despre calitatea vieţii.
U n aspect al ei im plică an u m ite
valori concrete referitoare la viaţa
zilnică, la conduită, la alegerile pe
care le facem. D ar există apoi un alt
aspect, care p en tru m ine este de
asem enea foarte im p ortan t şi de
care sunt foarte convins de mult:
faptul că eu doresc ca biserica noas
tră nu do ar să aibă dreptate, ci să fie
şi o com unitate de oam eni buni,

plini de căldură. E u vreau ca un
străin de pe stradă să p oată să
intre, să stea o oră într-o biserică
adventistă, iar la plecare să spună:
„Aş vrea să m ă întorc”. E u doresc
ca membrii noştri din orice biserică
locală să em ane acel fel de căldură
şi de atractivitate care poate face ca
oam eni care au avut parte de expe
rienţe grele să descopere că sunt
iubiţi, că sunt doriţi, că biserica
există pentru ei. N u vreau ca b ise
rica să fie o biserică de specialişti
plini de succes, ci o com unitate vin
decătoare, un organism cald şi pri
etenos. Când privim la roadele
Duhului Sfânt, ele toate îşi găsesc
semnificaţia în relaţii.

Nu ar f i bine dacă aceste valori ar
putea să ajungă direct în viaţa şi la
nivelul bisericilor locale?
Sunt de acord cu dv. C red că
acolo este chiar locul lor. C red că
în biserica locală ne găsim locul cu
toţii - dv. şi eu de asem enea
în
fiecare săptăm ână. E a este locul în
care aceste valori trebuie să fie
înţelese şi practicate. De fiecare
dată când ofer un dar, de fiecare
dată când m ă rog p en tru fiecare
p arte a lumii, eu intru în viaţa bise
ricii dintr-un alt loc.

Ce rol au alţi conducători ai biseri
cii cu privire la aceste valori?
C onferinţa G en erală oferă scân
teia creativă care să ne pună în
mişcare, nota de inspiraţie. Cred că,
în primul rând, ele vor fi publicate în
reviste cum este Adventist Review şi
vor fi transmise şi prin alte mijloace
de comunicare adventiste. D ar sper
că, la întâlnirile lucrătorilor şi pasto
rilor, conducătorii bisericii de la
diferite niveluri vor aduce aceste ele
m ente şi vor face ca ele să se identi
fice în m od concret cu activităţile,
planurile şi program ele respective.
E u cred că pastorii trebuie să
urmărească aceste valori şi să lase ca
ele să devină o parte integrantă a
predicării lor şi a bisericii în care ei
lucrează. D o ar atunci ele vor fi
realizate. D ar eu sunt foarte op ti
mist că, dacă este de la D um nezeu,
aceasta se va realiza cu siguranţă.

Aceste valori constituie elemente
strategice pentru biserică, dar trebuie
ca ele să fie urmate de planuri concrete,
în opinia dv., Conferinţa Generală se va
implica in vreun plan strategic?
C red că da, într-o oarecare
m ăsură. D efinirea acestor valori
are cea m ai m are im portanţă, dar,
pe lângă aceasta, avem m ulte iniţia

tive, multe activităţi care sunt
demarate de la Conferinţa Generală.
T o ate acestea se rap o rtează la
procesul de creştere prin care tre 
cem în prezent. A existat un tim p în
care au fost stabilite structurile care
să servească biserica atunci când ea
avea un milion de membri, dar sunt
potrivite acestea p en tru o biserică
de 25 de m ilioane sau mai mult? în
m om entul de faţă, num ai în Africa
avem 4,5 m ilioane de membri. în
patru sau cinci ani de acum, dacă
nu vine D om nul, vom avea probabil
aproape zece milioane acolo.
D e asem enea, noi am înfiinţat o
comisie care să se ocupe de
învăţăm ântul superior la nivel m on 
dial. în unele ţări, guvernul vine şi
ne întreabă: „Ce puteţi să le oferiţi
tinerilor noştri în domeniul
învăţăm ântului sup erior?”
Oficialităţile sunt foarte dispuse
să ne acorde privilegii speciale,
dacă suntem dispuşi să ne asum ăm
responsabilitatea de a crea şi de a
furniza p ro gram ele respective.
A ceasta pu ne o im ensă povară
asupra bisericii noastre. Alte
dom enii p e n tru care avem comisii şi
iniţiative sunt fereastra 10/40, for
m area de conducători, sistemele de
salarizare ale bisericii în lum ea
întreagă, Consiliul p en tru evanghe
lizare şi m ărturie şi aşa mai departe.
[„Fereastra 10/40” se întinde din
Africa de Vest până în Asia Orientală,
între 10 şi 40 de grade la nord de
Ecuator. E a cuprinde m ajoritatea
populaţiilor m usulm ane, hinduse,
budiste şi a grupurilor de populaţie
la care Biserica A dventistă încă nu
a ajuns. - n. red.]

Au trecut câţiva ani de când sun
teţi preşedintele Conferinţei Generale.
Ce sentimente aveţifaţă de slujba aceasta?
M ă b u cu r de ceea ce fac. D e
obicei, m ă trezesc dim ineaţa foarte
devreme. M ă scol, citesc şi fac
unele lucruri acasă. D ar abia aştept
să m erg la birou în fiecare zi în care
sunt aici, în localitate. Zilele sunt
încărcate. E xistă o m ulţim e de
activităţi, d a r aceste activităţi difi
cile îmi aduc m ultă satisfacţie.

Care este partea cea mai grea a
slujbei dv. ?
Cel m ai greu este să am de-a
face cu oam eni şi să trebuiască fie
să iau o poziţie, fie să fac o afir
m aţie care va dezam ăgi o perso an ă
care a sperat altceva. Probabil cel
mai greu este să am de-a face cu
oam eni în astfel de situaţii. în
acelaşi timp, aceiaşi oam eni îmi
oferă cea m ai m are bucurie.

O ultimă întrebare. Diferite per
soane ne-au întrebat: „De ce nu ne
daţi nici o informaţie despre fiu l
fratelui Paulsen? Noi ne rugăm pen
tru el”. Aceasta face parte din viaţa
dv. particulară, dar pe foarte mulţi îi
interesează.
C u un an în urm ă, fiul nostru a
suferit un accident care apro ap e i-a
curm at viaţa. E ste o m inune chiar
faptul că el a supravieţuit acelei
căderi. D ar sănătatea i-a fost grav
afectată. El a fost în com ă tim p de
do uă săptăm âni. Am stat la patul
lui, în tim pul acelor d ou ă săp
tăm âni. îi spuneam întâm plări de
când era copil şi îi am inteam lucruri
care făceau p arte din primii săi ani
de viaţă. C ân d a ieşit din com ă, era
paralizat pe partea stângă şi nu
pu tea să vorbească.
Accidentul a avut loc în
G erm ania. Noi l-am adus cu avionul
înapoi în Norvegia, u nd e a locuit
înainte, în zona oraşului Oslo. Şi se
află sub îngrijirea instituţiilor m ed i
cale de acolo. A început o perioad ă
lungă, de m ulte luni, de refacere.
A cum el p o ate să m eargă cu aju
torul unui baston. Fiul m eu este
înalt, are ap ro ap e 2 m. E ste foarte
slab şi înalt - chiar el arată ca un
băţ. D a r m erge cu ajutorul unui
b aston şi acum poate să vorbească
liber. A re câteva lacune în ce
priveşte m em oria şi, din cauza
lezării u n o r arii nervoase, va trebui
să treacă m ult tim p ca el să înveţe
lucruri care cer discernământ. Aceasta
înseamnă creştere, dar vedem sem ne
de progres tot timpul. îl lăudăm pe
D om nul pen tru aceasta.
C ând se afla încă în spital, i-am
spus: „Ştii, oriunde călătoresc,
există oam eni pe care eu nu i-am
întâlnit niciodată, pe care tu nu i-ai
întâlnit niciodată, care vin şi îmi
spun: ’Noi ne rugăm p en tru fiul dv.’
S u n t zeci de mii d e o a m e n i ca re
se roagă p en tru tine”. Şi el mi-a
spus: „Tată, să le m ulţum eşti”.
Deci, probabil că pot să exprim
aceste m ulţum iri persoanelor
respective.
C red că va mai fi nevoie de un
an sau doi ca procesul refacerii lui
să ajungă p ână acolo, încât să
p u te m vedea cum va fi viitorul. D ar
sunt atâte a perso ane care l-au p u r
ta t pe fiul nostru, precum şi pe
Kari, soţia m ea, şi pe m ine în rugă
ciunile lor. N e este greu, d ar în ast
fel de m om en te descoperi p u terea
iubirii, p u te re a prietenilor, p u terea
rugăciunii.
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2001

rapoarte

D upă cum în num ărul din luna decembrie 2001 am p ublicat rapoartele preşedinţilor din cele şase
conferinţe, în n u m ă ru l de faţă publicăm rapoartele directorilor de departam ente de la Uniunea de
Conferinţe şi rapoartele directorilor de instituţii ale bisericii din România.

1. Ce evenimente deosebite s-au consumat în domeniul dv. de activitate în primul an (2001)
al celui de-al treilea mileniu?
2. Ce planuri aveţi pentru anul 2002?
3. Ce gânduri, dorinţe sau frământări doriţi să împărtăşiţi bisericii, pentru a contribui la un
viitor mai bun în ţara noastră, pe tărâm spiritual şi misionar?

Asociaţia
Pastorală
/
1 . A nul care s-a încheiat a fost binecuvântat din
plin cu evenim ente semnificative pen tru corpul pas
toral. E ducaţia continuă a beneficiat anul acesta de
două sesiuni de excepţie: Jo n Paulien, 19-22 m artie, şi
G eorge Knight, 16-26 aprilie. „Id en titatea Bisericii
A dventiste şi m esajul ei în cartea A pocalipsa”, precum
şi „D ezvoltarea doctrinei Bisericii A dventiste” au co n 
tribuit la saltul calitativ p erm a n en t n ecesar corpului
pastoral. A b o rd a re a înalt academ ică, solid teologică şi
simplu de m ânuit, care a caracterizat prezentările lui
Jon Paulien, a avut un impact considerabil în experienţa
profesională a m ultor pastori. G eorge Knight ne-a
învăţat să privim cu respect şi curaj spre prop ria n o as
tră istorie ca spre cea mai im po rtan tă sursă de în văţă
minte. N um ai apreciind corespunzător trecutul vom şti
să îndreptăm prezentul şi să întâm pinăm viitorul.
U n alt evenim ent m ajor a fost Convenţia noilor sluj
başi de la conferinţe, din 15-17 mai, de la Stupini, când
au fost votate docum ente im portan te privind viziunea
şi obiectivele actualului m andat. C reşterea calităţii
vieţii spirituale, dezvoltarea unităţii şi îm plinirea m isiu
nii au form at principalele direcţii de preocupare.
P rim a p arte a lunii septem brie a oferit o experienţă
unică p rin lansarea Institutului In tern aţion al de Slujire
C reştină şi a Convenţiilor Pastorale, care s-au contopit,
p en tru a dovedi că u nitatea d ep artam en tală este m ai
m ult decât o aspiraţie, o realitate posibilă. C ongresele
Şcolii de Sabat, cu absolvirea prim ei prom oţii de fo r
m atori ai Institutului Internaţional de Slujire Creştină,
în im ensă m ajoritate pastori, au constituit u n alt eveni
m ent de referinţă al anului.
Realizat într-o form ă inedită, proiectul de dez
voltare a relaţiilor cu preoţi/pastori din alte biserici,
desfăşurat în perioad a 12-14 septem brie 2001, a consti
tuit o deschidere spre realizarea misiunii bisericii în
contextul de interes şi com unicare cu alţi conducători
spirituali, p reocup aţi de studierea Scripturii şi de predicarea Evangheliei în lum ea întreagă.

2 . Practic vorbind, anul evanghelistic 2002 a
început cu luna m ai 2002, care a fost dedicată reconsacrării conducerii bisericii şi instituţiilor ei. L una iunie
a fost un tim p special pentru întregul corp pastoral. în
cursul lunii septem brie, conducerea locală a bisericii a
avut propriul ei tim p de consacrare, iar în luna
octom brie, program ul Ploii Târzii a fost oferit întregii
biserici. L una no iem brie a fost tim pul cam paniilor
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publice, sprijinite de program ul H R IS T O S - 2001.
Tim pul până la transm iterea N ET-ului 2002 G A L IL E A N U L , 15 februarie - 3 m artie 2002, este de o
im portanţă strategică excepţională. C alitatea folosirii
acestei ocazii unice va d eterm ina îm plinirea sem nifica
tivă a misiunii bisericii noastre, privind transm iterea
E vangheliei veşnice oricărei făpturi. N E T 2002 G A L IL E A N U L va însem na m om entul de vârf al anului
m isionar în care ne aflăm. C ea mai bu nă tehnică şi cele
mai bun e m eto de vor fi puse în lucru p en tru realizarea
acestui scop. D ar succesul va consta în m ăsura în care
D uhul Sfânt po ate avea acces şi Se p oate m anifesta în
viaţa credincioşilor. R ezultatele efortului evanghelistic
din această iarnă vor fi consolidate cu un program nou,
care este de aşteptat să aibă şi ran dam entul pe măsură.

3. Priorităţi spirituale. A vând în vedere program ul
m isionar intensiv în care se află biserica, noi conside
răm că prim a p rioritate este condiţia spirituală a
fiecărui credincios. C o ntin uarea iniţiativei de înviorare
spirituală din luna octom brie, bazată pe studiu, rugă
ciune p en tru ploaia târzie, m ărturie personală şi
pregătire avansată p en tru a doua venire, reprezintă
condiţia principală care va p u te a determ ina o expe
rien ţă semnificativă a bisericii în m isiunea ei.
în cheierea lucrării este în primul rând m işcarea pe care
D um n ezeu o face, de aceea este imperios necesar să
oferim ocazia unui asem en ea eveniment. N um ai reconsacrarea n oastră po ate crea asem enea condiţii.
Principalele direcţii strategice ale bisericii, sub
m otoul „U niţi în închinare”, vor fi: înnoirea închinării,
dezvoltarea imaginii publice, integrarea noilor veniţi,
dezvoltarea calităţii vieţii de credinţă şi creşterea
num erică. D a r „lucrul acesta nu se va face nici prin
putere, nici prin tărie, ci prin D uhul M eu, zice
D o m n u l” (Zah. 4,6).
Ion Buciuman, secretarul Asociaţiei Pastorale a Uniunii de

Conferinţe

Tineret
1.
E ste foarte greu să rezum i în câteva cuvinte
activitatea intensă şi plină de dăruire depusă de tineri
în m ulte dom enii de slujire a bisericii, a societăţii şi a
altor tineri. T o ate acestea sunt evenim ente deosebite.
D um nezeu cunoaşte efortul tu tu ro r şi îl va răsplăti pe
măsură. Ne vom referi aici doar la câteva evenim ente
cu rezon an ţă mai puternică.

• în prim ul rând, aş m enţiona succesul deosebit al
proiectului TinSerV , care i-a cucerit deja pe tineri şi a
deschis posibilităţi n eaşteptate în m ulte localităţi. Pe
baza m ărturiilor participanţilor la cele 32 de proiecte
organizate în 2001 (în num ărul u rm ăto r al Curierului
veţi găsi o sinteză a acestora), pu tem afirm a că
T inSerV -ul a avut şi va avea un im pact extrem de p u 
ternic, atât în localitatea în care se desfăşoară, cât şi în
viaţa participanţilor.
• L anţul de festivaluri zonale Iosif 2001, din p rim ă
vara anului trecut, a implicat un n u m ăr foarte m are de
tineri. A ceştia au avut ocazia să participe la sem inare
interesante, la m om ente devoţionale deosebite, şi-au
făcut noi prieteni şi au luat decizii im po rtante p en tru
Hristos. D in tre num eroasele evenim ente organizate de
conferinţe, aş dori să am intesc Festivalul
C om panionilor din M untenia, Im pact 01, la care au
participat peste 600 de adolescenţi şi care a produs cu
adevărat u n im pact în oraşul-gazdă, C onstanţa. T o t aici
doresc să includ şi activitatea intensă din unele filiale
A M iC U S (Bucureşti, Tim işoara, Craiova, Iaşi, Braşov).
M ulţi dintre studenţii adventişti au învăţat să lucreze
pen tru colegii lor din centrele universitare şi fac acest
lucru cu pasiune.
• A u continuat cursurile de fo rm are p en tru lideri
de la fiecare nivel, două dintre acestea fiind conduse de
fratele B araka M uganda, directorul de tineret de la
C onferinţa G enerală, şi au fost organizate peste 55 de
tab ere p en tru tineri şi copii. P rezen ţa copiilor şi tin e
rilor din familii neadventiste în grupele de licurici,
exploratori şi com panioni continuă să aducă roade, atât
în viaţa acestora, cât şi p rintre părinţii lor. A nu l acesta
a m arcat inau gu rarea Centrului de T ineret de la
Lăpuşna, al C onferinţei Transilvania de Sud, precum şi
con tinu area construcţiei u n o r astfel de centre şi dez
voltarea celor existente; în curând, fiecare conferinţă va
beneficia de un loc în care liderii de tin eret şi de la
fiecare d ep a rtam en t al bisericii locale să p o ată fi
pregătiţi pen tru m isiunea specifică încred inţată lor.
• încheiat de curând, Festivalul Naţional de Creaţie
şi-a propus să ofere o ocazie în care tinerii să evalueze
m odul în care şi-au folosit talanţii ce le-au fost în cre
dinţaţi de D um nezeu. Specialiştii invitaţi au confirm at
faptul că nivelul de pregătire al tinerilor participanţi
creşte de la un festival la altul. Festivalul este însă d o ar
o repetiţie - toţi aceşti tineri talentaţi sunt chem aţi să
utilizeze cât mai bine aceste daruri în slujba lui Dumnezeu.

şi cu alte instituţii sau ministere. în felul acesta, partici
panţii vor p u te a avea un im pact puternic în oraş şi, în
acelaşi timp, vor învăţa m odalităţi noi de a sluji
nevoilor oam enilor.
A nul acesta vom organiza, în prem ieră, un curs
naţional de specializări, unde vor învăţa, cot la cot,
instructori de exploratori, de com panioni şi de tineret.
D e asem enea, vom organiza prim a Convenţie M aşter
G hid din Rom ânia. Calificarea M aşter G hid solicită
liderului de tin eret un nivel înalt de cunoştinţe şi expe
rienţă şi este recunoscută pe plan internaţional în
Biserica A dventistă. E a p o ate fi obţinută de instructorii
de licurici, de exploratori, de com panioni şi de tineret.
M erită să am intim aici C am po reea N aţională de
Exploratori, cu peste 400 de participanţi, la care vor fi
invitate cele m ai active grupe.
U rm ează să fie produse noi resurse, p rin tre care
enum erăm : M anualele Instructorului de Licurici, de
C om panioni şi de T ineret, caietele de com panioni 2-4,
G hidul filialelor A M iC U S, caietul cu subiecte de dis
cuţie p en tru părinţi etc. D intre celelalte evenim ente şi
activităţi care vor fi organizate, cum sunt S ăptăm âna
de R ugăciune a T ineretului, convenţii, cursuri de
instruire, festivaluri de tineret, zile speciale, proiecte de
misiune, ta b ere şi altele deja in trate în rutină, aş dori să
accentuez im portanţa proiectului TinSerV. în acest m o
m ent, putem estim a o creştere foarte m are a num ărului
de proiecte şi de tineri implicaţi în T inSerV 2002.

3. Aş dori să reafirm scopul principal al
D ep artam en tu lu i T ineret: m ântuirea tinerilor prin
D om nul Isus Hristos, precum şi im plicarea lor în
îndeplinirea misiunii bisericii. L ucrarea de tin eret este
lucrarea bisericii, ce se desfăşoară pentru, cu şi de către
tineri. E a po ate fi realizată do ar în echipă, de aceea aş
dori să m ulţum esc în prim ul rând tu tu ro r instructorilor
de licurici, exploratori, com panioni şi diriginţilor de
tin eret care au fost implicaţi activ în slujirea copiilor şi
tinerilor din biserică şi din afara ei. A ceastă echipă a
lucrării p en tru „mieluşeii tu rm e i”, în care pastorul şi
conducerea bisericii locale au un rol foarte im portant,
trebuie să conlucreze foarte strâns cu părinţii, a căror
influenţă în form area caracterului copiilor este
esenţială. Biserica po ate d o ar să îi asiste pe părinţi,
însă to to d ată trebuie să ofere influenţa cea mai b u n ă cu
putinţă. Şi, pen tru că lucrarea pentru tineri se face mai
ales prin instructori, selectarea acestor voluntari este cu
2 . D in punct de vedere al influenţei în timp, cel mai atât mai im portantă. Biserica le p o ate oferi instruire,
resurse, m otivare şi suport în lucrul lor, d ar to ate aces
im po rtan t evenim ent va fi probabil lansarea unui p r o 
te a treb uie investite în persoane potrivite p en tru o
gram a d a p ta t pen tru tinerii de 20-30 de ani. A cesta va
chem are atât de înaltă.
fi aplicat m ai întâi experim ental, începând cu prim ele
T inerii nu sunt num ai viitorul bisericii; ei sunt o
luni ale anului, în mai m ulte biserici locale, u rm ân d să
p arte im po rtan tă a acesteia, astăzi! Tinerii reprezintă
fie lansat oficial la congresul tineretului. Pe m ăsură ce
unul dintre segm entele cele mai active şi mai dinamice
conferinţele vor form a noi instructori de tin eret, acest
ale bisericii; ei au fost şi vor fi în prim a linie a lucrării
p ro g ra m va fi aplicat în to t m ai m u lte biserici locale.
misionare; ei sunt cei care vor încheia lucrarea, în p u 
D in p unct de vedere al im pactului în biserică şi în
te re a D uhului Sfânt, ce va fi revărsată din belşug peste
afara ei, probabil cel mai im po rtan t evenim ent de anul
viitor va fi Congresul T ineretului (4-8 septem brie).
toţi cei credincioşi. T rebuie însă să ne îngrijim de
A cest congres va fi gândit şi organizat într-un m od
nevoile lor specifice şi să le oferim ocazii de a sluji, iar
diferit de cele de p ân ă acum, o p arte din tim p fiind re 
ei vor răm âne bucuroşi în prim a linie.
zervată activităţilor practice de slujire. Tinerii vor p u te a
alege dintre num eroasele activităţi propuse de o rgan i
Cristian Modan, directoml Departamentului Tineret al Uniunii
zatori, activităţi ce vor fi negociate din tim p cu prim ăria
de Conferinţe
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Viata
/ de Familie
La fel ca în m ulte alte domenii, slujirea în dom eniul
familiei cere p ersoan e bine pregătite şi care şi-au dez
voltat sensibilitatea faţă de situaţiile speciale din
familii. N um eroşi pastori şi m em bri ai bisericii au
darurile spirituale şi dorinţa să lucreze pen tru familii.
D e aceea, D epartam en tul V iaţa de Familie urm ăreşte
pregătirea şi perfecţion area lor. Fam ilia R on şi K aren
Flowers, codirectori ai acestui d ep artam en t la
Conferinţa G enerală, s-au aflat din nou în R om ân ia în
luna noiem brie, prezentând, cu farm ecul şi com petenţa
cunoscute de noi, subiectelc F un dam entele biblice ale
slujirii familiei şi Relaţiile interpersonale. A u participat
peste 60 de pastori şi laici din toate conferinţele, p e r
soane care sunt incluse într-un ciclu com plet de instru
ire. D e asem enea, a fost dezbătut, p en tru prim a dată la
acest nivel, subiectul violenţei în familie. Studiile statis
tice ne determ ină să luăm în serios acest capitol
îndeobşte ocolit al realităţilor din familiile noastre.
în cep ân d cu anul 2002, un Sabat special (al treilea
din august) va oferi bisericii posibilitatea să discute mai
deschis şi m ai curajos despre violenţă, nu doar p en tru a
condam na această gravă încălcare a legăm ântului de
iubire şi de protecţie pe care se bazează familia, dar şi
pen tru a le oferi victimelor ajutorul necesar şi pentru a-i
determ ina pe agresori să facă schimbări clare în gândire
şi acţiune. M ai multe departam ente (Misiunea Femeii,
Viaţa de Familie şi Sănătatea) îşi vor uni resursele într-un
efort de îndreptare a relelor şi de vindecare a celor care
suferă, pentru ca familia creştină să fie întotdeauna
limanul în care toţi membrii ei găsesc protecţie şi iubire.
La nivelul conferinţelor au fost organizate num eroase
activităţi (tabere de familie, seminare de instruire, activi
tăţi educative pentru publicul larg), pentru care îi felicit
pe responsabilii dep artam entului şi pe colaboratorii lor.
R adio V ocea S peranţei şi în m od deosebit noul studio
de producţie video, E d itu ra „V iaţă şi S ăn ătate”,
Institutul Sola Scriptura au contribuit din plin la ed u 
caţia pen tru familii sănătoase şi care să dea o m ărturie
plină de sp eranţă p en tru om enirea tu lb urată şi rănită.
A drian Bocăneanu, directorul Departamentului Viaţa de

Familie al Uniunii de Conferinţe

Relaţii Publice şi Libertate Religioasă
1.
D epartam en tu l Relaţii Publice şi L ibertate
Religioasă al Bisericii A dventiste de Z iua a Şaptea a
d em arat program ul de form are de lideri de opinie p u 
blică, având intenţia de a form a şi lansa lideri capabili
să influenţeze opinia publică şi să prom oveze valori
care să contribuie la însănătoşirea societăţii rom âneşti
şi la realizarea unui climat favorabil pluralism ului reli
gios. Peste 35 de întâlniri au fost organizate şi p ro g ra
mul va continua cu câte o întâlnire pe fiecare trim estru
pen tru toţi cei înscrişi. A cest pro g ra m este m enit să
ridice biserica la un nivel mai înalt de recunoaştere şi
vizibilitate şi să o ajute să-şi îndeplinească mai bine
m isiunea socială pe care o are.
Biserica a susţinut, de asem enea, unele organizaţii
în p rom ovarea principiilor libertăţii religioase. P rintre
acestea, o susţinere specială a prim it A sociaţia
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N aţională p en tru A p ărarea Libertăţii Religioase
„Conştiinţă şi L ib ertate”, care a organizat 9 seminarii
cu tem a „L ibertatea religioasă şi integrarea eu ro 
p e a n ă ”. Seminariile au fost organizate în colaborare cu
Consiliile Ju d e ţen e din Focşani (8 mai), Satu M are (10
octom brie), Craiova (17 octom brie), Braşov (18
octom brie), cu Prefectura Brăila (18 octom brie), cu
prim ăriile m unicipale din T u rn u M ăgurele (9 mai),
Botoşani (16 octom brie) şi Sighetul M arm aţiei (11
octom brie) şi cu P rim ăria H orezu, în T rapeza
Brâncoveană a M ănăstirii H orezu.
In cadrul celor 9 seminarii, au participat la dezba
teri în ju r de 600 de personalităţi de la nivel regional,
public form at din: preşedinţi şi vicepreşedinţi de con
silii ju deţen e, prefecţi şi subprefecţi, prim ari şi viceprimari, directori de d ep artam en te din structurile puterii
locale, generali şi ofiţeri militari şi din poliţie,
reprezentanţi ai cultelor religioase prezente în respec
tivele regiuni, judecători, avocaţi, profesori universitari,
reprezentanţi ai organizaţiilor p en tru drepturile omului
şi reprezentanţi ai presei. E venim entele s-au bucurat de
o b u n ă m ediatizare în presă.
In prem ieră în R om ânia, m arţi seara, 16 octom brie,
la sala Casei de C ultură a Sindicatelor, Asociaţia
„Conştiinţă şi L ib ertate” a organizat o adunare p o p u 
lară p en tru prom ovarea principiilor libertăţii religioase,
la care au participat peste 300 de persoane.
în perioada 12-15 octom brie, a fost organizat la
Stupini, Braşov, un program de form are de lideri de
libertate religioasă, la care au p articip a t p este 70 de
lideri locali, care vor u rm a să lucreze pen tru p ro 
m ovarea drepturilor şi libertăţilor religioase şi pentru
apărarea victim elor intoleranţei religioase în teritoriu.
în afară de corespondenţa oficială, de intervenţii
pen tru rezolvarea diferitelor problem e, în calitate de
director al D ep artam entulu i A faceri Publice şi
L ibertate Religioasă, am avut 32 de întâlniri oficiale şi
am rep rezen tat biserica la 16 recepţii şi seminarii.
Socotim că Biserica A dventistă este acum o
prezenţă vizibilă şi acceptată, în general, în societate,
fapt pentru care considerăm că, începând cu anul
viitor, oferta no astră către societate trebuie să aibă
efecte vizibile. E ste necesar ca unele din binecuvân
tările pe care ni le-a dat D um nezeu, şi care sunt de
interes social, să le oferim şi altora, pentru ca şi ei să se
po ată bu cu ra de ele.

2 . Exam enele în Sabat p en tru adm iterea în facul
tăţi şi determ in area apariţiei unei legi a cultelor care să
fie în arm onie cu docum entele internaţionale sunt două
dintre cele mai im po rtan te obiective ale d ep a rtam en tu 
lui nostru p en tru anul 2002, iar pe term en lung, vrem
să înaintăm în realizarea unui m ediu favorabil libertăţii
religioase în ţa ra noastră.
Rugăm , de asem enea, pe bunul D um nezeu să ne
d ea putere să-i ajutăm pe m em brii bisericii să fie
conştienţi de rolul pe care trebuie să-l îndeplinească în
prom ovarea libertăţii religioase, precum şi să fie
pregătiţi p en tru evenim entele care ne stau în faţă.
Viorel Dima, directorul Departamentului Relaţii Publice şi
Libertate Religioasă al Uniunii de Conferinţe

Şcoala de Sabat/Lucrare Personală
1 . Prim ul an din al treilea m ileniu aproape a trecut
şi nu a fost un an de pace şi de prosperitate. N oul m ile
niu seam ănă deocam dată cu cel abia încheiat.
A nul 2001 a fost declarat anul Şcolii de S abat în
U n iunea R om ână. Cât din această dorinţă a devenit
realitate, puteţi spune cel mai bine dv., m em brii Şcolii
de Sabat. Dv. şi mai ales instructorii ştiţi dacă în anul
acesta a existat o preocup are specială p en tru Şcoala de
Sabat, dacă studiul lecţiunilor a fost m ai m ult decât o
form alitate şi, mai ales, dacă învăţăturile Bibliei au
devenit realitate în viaţa noastră. O ştiţi dv., o ştie şi
cerul! Şi simt asta şi semenii noştri.
Au fost câteva evenim ente im p ortante anul acesta.
A fost p en tru prim a dată în 12 ani când s-au organizat
congrese ale Şcolii de Sabat. Tim işoara, Cluj, Cernica şi
B acău au fost g azdele a c esto r co ng rese, în p e rio a d a
1-16 septem brie.
A fost apoi evenim entul im portant al deschiderii
cursurilor Institutului Internaţional de Slujire C reştină
(USC). L a Cluj şi Cernica, au participat la aceste cursuri
toţi pastorii din ţară şi un n u m ăr de membri. A cum a
început etap a a doua, care se desfăşoară pe districte
misionare. Probabil că unii dintre dv. sunteţi deja
implicaţi. V a fi apoi, în primăvară, etap a pe com unităţi,
la care vor p u te a participa toţi instructorii Şcolii de
Sabat, toţi slujbaşii com unităţilor şi toţi cei care vor să
se pregătească p en tru a pu tea sluji mai eficient.
V a ra aceasta, la Bacău, s-a desfăşurat o şcoală
biblică de vacanţă, în timpul căreia au fost instruiţi
rep rezen tanţi din toate conferinţele. Cei din M un ten ia
au făcut deja şi ei o şcoală biblică de vacanţă la
Giurgiu, şi încă u n a de m are succes. A şteptăm veşti şi
de la celelalte conferinţe. A bia aştept să vină vacanţele,
să văd cum răsar peste tot astfel de şcoli. Este o exce
lentă m eto dă de evanghelizare.
L a 1 octom brie, s-a deschis la O neşti prim a şcoală
de limbi străine. P rofesor este C herie Michals, o tâ n ă ră
din Statele U nite, venită aici ca voluntar pen tru u n an.
Sper să fie o experienţă reuşită şi să putem înfiinţa ast
fel de şcoli în to a tă ţara.
Serviciul U m an itar p en tru Penitenciare şi-a relu at
lucrul în plin şi cu m ult succes. Se lucrează în 29 de
penitenciare din ţară, cu 250 de voluntari. M ulţi pastori
sunt implicaţi activ în această lucrare.
S-au întâm plat multe anul acesta în D epartam en tu l
Şcoala de S abat/L ucrare Personală, d ar ceea ce n u ştiu
este cât de m ult te-ai implicat tu, iubite frate şi stim ată
soră, în lucrarea personală. N u ştiu cât de m ult ai simţit
că ai o datorie faţă de D um n ezeu şi faţă de semeni. N u
ştiu şi nici nu trebuie să ştiu eu. E ste suficient să ştii tu
şi să ştie D um nezeu.

2 . Ne stă în faţă 2002, un an care va cere, cu sigu
ranţă, din p arte a noastră mai m ultă consacrare, mai
m ultă implicare, m ai m ultă lucrare şi, în consecinţă,
m ai m ult succes. D acă mă uit la cifrele cu care se scrie
anul 2002, îmi dau seam a că depinde atât de m ult de
noi cum va fi acest an, ori de d o u ă ori 0, adică nimic,
ori de d o u ă ori 2, adică eforturile no astre îm pătrit m ul
tiplicate prin p rezen ţa D uhului Sfânt, adică realizarea
planului lui D um nezeu.

Plănuim p en tru 2002 lansarea program ului „Go One
M illion ”, care înseam nă recrutarea, mobilizarea, instru
irea, punerea la lucru şi raportarea rezultatelor a 1 milion
de m em bri ai bisericii din to a tă lum ea p ână în anul
2005. A ceşti m em bri vor lucra activ şi constant în
diverse moduri pentru vestirea Evangheliei. In România,
păstrân d proporţia, ar fi vorba de 7.500 de membri.
Plănuim, de asem enea, extinderea cursurilor USC
cu încă 3 specializări.
D orim să vedem funcţionând cât mai m ulte şcoli
biblice de vacanţă.
C redem că ap roap e fiecare com unitate po ate avea o
bibliotecă m obilă activă. C redem că este tim pul ca toţi
colportorii să lucreze cu to ată inima p en tru D om nul.
Plănuim organizarea de congrese ale lucrării p e r 
sonale, cu experienţe, instruire şi încurajare p en tru
lucrarea de câştigare de suflete.
C redem că Sola Scriptura va avea din ce în ce mai
m ulţi studenţi în toată ţara şi credem că dv. veţi lucra
voluntar p en tru Sola Scriptura.

3. V rem m ulte şi plănuim destule! D ar ştiu că d o 
rinţele şi planurile noastre nu se vor înfăptui, decât
dacă fiecare dintre dv. va simţi că are o p arte de făcut
în aceste planuri, dacă fiecare va fi conştient că
D u m n ezeu i-a încredinţat în m od personal o p arte a
lucrării Sale şi că i-a rezervat un loc în planurile Sale.
D acă fiecare dintre noi va simţi asem enea p ro fe tu 
lui din vechime: „Iată că în inima m ea este ca un foc
mistuitor, închis în oasele mele. C aut să-l opresc, dar
nu p o t” (Ier. 20,9), dacă fiecare va avea aceeaşi dorinţă
de a face cunoscută voia lui D um nezeu ca a psalmistului, care sim ţea cum „râvna m ea m ă m ănâncă, pen tru
că potrivnicii m ei uită cuvintele T ale” (Ps. 119,139),
atunci to ate aceste planuri ale noastre şi mai ales toate
planurile lui D um nezeu se vor împlini. A şa că, stimaţi
fraţi şi surori, doresc ca în inima dv. să ardă focul
râvnei p en tru Şcoala de Sabat şi p entru salvarea altora!
Acest foc, nu altul!
Valeriu Petrescu, directorul Departamentului Şcoala de

Sabat/Lucrare Personală al Uniunii de Conferinţe

Educaţie
/
1.
A nul 2001 a însem nat un an de creştere pen tru
D epartam entu l Educaţie, este drept, încă în cadrul
paşilor m ărunţi. A însem nat o creştere în dom eniul
extinderii structurilor şcolare: au ap ăru t noi grădiniţe,
în prem ieră în T im işoara (C onferinţa B anat), o nouă
şcoală p rim ară în reţe au a învăţăm ântului de stat, pe
lângă Liceul Teologic A dventist din Craiova.
A însem nat o dezvoltare a structurilor şcolare deja
existente. L a Liceul Teologic A dventist din Bucureşti,
au fost adăugate 4 clase (100 de locuri) p en tru clasa a
IX-a; în total, există acum 14 clase cu 335 de elevi. La
Liceul A dventist din Craiova şi la cel din Cluj-Napoca,
au fost adăugate încă 2 clase la cele existente.
A u fost com pletate, de asem enea, locurile la
Facultăţile de Teologie Litere şi Teologie A sistenţă
Socială din cadrul Institutului Teologic A dventist
Cernica, F acultatea de M an agem ent fiind încă afectată
de procesul autorizării.
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Interesul p en tru Şcoala Postliceală A dventistă se
m enţine la cote înalte. Deşi funcţionează cu un n u m ăr
mai redus de elevi, s-au deschis şi anul acesta cursurile
anului întâi la Şcoala Postliceală de A sistenţă Socială
din Cluj-Napoca.
C a neîmpliniri, m enţionăm faptul că încă nu a fost
obţinută autorizarea pentru Facultatea de Teologie Pastorală.

2.

Proiectele pen tru anul 2002 sunt legate de:
1. D eschiderea cursurilor, în toam na anului 2002,
ale Facultăţii de T eologie A dventistă ca facultate de
stat în cadrul U niversităţii Babeş Bolyai din Cluj.
F acu ltatea va avea dublă specializare: teologie didac
tică şi litere-lim bi străine (rom ână-engleză, franceză,
germ ană, spaniolă, italiană, m aghiară, finlandeză). In
prezent, dosarul de autorizare se află la C N E E A .
2. în c ep e re a construcţiei p en tru şcoala prim ară din
Bucureşti.
3. F inalizarea construcţiei şi deschiderea cursurilor
p en tru grădiniţă, şcoala prim ară şi gim nazială din
Târgu-M ureş.
4. Finalizarea construcţiei p en tru Şcoala Postliceală
S anitară din Brăila.
5. în cep erea construcţiei p en tru şcoala prim ară şi
grădiniţa din P iatra N eam ţ.
6. în cep erea construcţiei p en tru noul căm in şi 6 săli
de clasă în cadrul IT A Cernica.
7. A uto rizarea F acultăţii de Teologie Pastorală.
Gheorghe M odoran, directorul Departamentului Educaţie al

Uniunii de Conferinţe

Evanghelizare prin Literatură/Publicaţii
1.
D ep a rtam e n tu l Evanghelizare prin
Literatură/Publicaţii m enţionează u rm ătoarele realizări
şi evenim ente din cursul anului 2001:
• U n început (destul de timid) de colaborare între
departam entele Evanghelizare prin L iteratură (EL),
A sociaţia Pastorală, şi L ucrarea Personală.
• Sute de mii de familii contactate de evangheliştii
cu literatură, sute de mii de volum e distribuite ca
„misionari fără grai”.
• Din luna mai, p en tru fiecare colportor se plăteşte
şi asigurarea socială (fondul de pensii), pe lângă asigu
ra rea de sănătate.
• U n m are n um ăr de colportori (aprox. 720) conti
nuă să lucreze zi de zi, în pofida dificultăţilor to t mai
m ari dato rate secularizării societăţii, a sărăciei p o p u 
laţiei şi a atm osferei de suspiciune şi neîncredere în
urm a creşterii delincventei şi a pro pagandei ostile.
• Sprijin oferit pen tru prom ovarea şi instruirea E L
prin câteva turnee făcute de lectorul Şcolii Misionare de
Colportori (ŞMC) în Republica Moldova, Ucraina şi Rusia.
• Institutul anual al colportajului, ţinut la Stupini,
între 27 aug.-2 sept., cu participarea a 200 E L şi a lec
torilor: Jose Cam pos, directorul D ep artam en tu lui
Publicaţii al C onferinţei G enerale, Carlos Puyol, secre
tarul Diviziunii E uro-A frica, Jose Rodriquez, directorul
Editurii Safeliz, Spania, şi K arşl Sam ek din Cehia.
• D u p ă o stagnare de 6 luni din lipsă de bani, în
luna mai, au fost reluate lucrările de restau rare a Şcolii
de la Stupini, lucrări care se apropie de finalizare.
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2 . P entru anul 2002, avem urm ătoarele obiective:
• C olaborare strânsă în vederea unei strategii
unitare cu celelalte dep artam en te (plan şi acţiune).
• C rearea centrelor de evanghelizare prin literatură
(EL ) în oraşe.
• F o rm are de lideri locali responsabili pe centre.
• E xtinderea/generalizarea colportajului voluntar
(CV), prin crearea cercurilor de colportori voluntari şi
prin conducerea lor de către departam entul EL.
• înfiinţarea şi funcţionarea bibliotecii mobile
(BM ) ca ram u ră a EL.
• Cursurile de colportaj în cele 6 conferinţe, între 1
şi 13 iunie 2002.
• înfiinţarea Şcolii M isionare de Colportaj la
Stupini.
• A ngajarea cu carte de m uncă a celor mai buni E L
cu n orm ă întreagă.
• T erm in area restaurării şcolii de la Stupini.
• In aug urarea centrului de la Stupim, pe 15 iunie.
Lazăr Forrai, directorul Departamentului Evanghelizare prin
Literatură/Publicaţii al Uniunii de Conferinţe

Sănătate şi Temperanţă
Prim ul an al mileniului III a debutat, pentru
D ep artam en tu l S ănătate şi T em p eran ţă al uniunii, cu
lansarea unei provocări pen tru m em brii bisericii: Cât
de sănătoşi suntem ? C um au răspuns acestei provocări
peste 900 de adventişti rom âni, p uteţi afla citind arti
colul despre sănătate dintr-un num ăr viitor al Curierului.
D um nezeu a inspirat pe mulţi pastori şi conducători
de conferinţe - îndeosebi din partea de est a ţării - să-şi
exprime convingerea că lucrarea m isionară m edicală
este braţul d rept al întreitei solii îngereşti nu d oar ver
bal, ci şi p rin fapte. A şa se face că num ai în C onferinţa
M oldova au avut loc cel puţin cinci ediţii m ari ale
E X P O SA N A T A T E , la care zeci de mii de oam eni au
aflat care este stilul de viaţă recom an dat de cer. N e
rugăm ca acest spirit să contam ineze şi alte conferinţe...
în septem brie, câteva sute de cadre medicale adven
tiste au luat p arte la „ospăţul” fitochimic din cadrul
celui de al şaselea congres organizat de Asociaţia
S ănătate şi T em p eran ţă şi departam en tu l de sănătate.
D acă secolul al X X I-lea va fi religios sau nu,
răm âne de văzut şi depinde în b u n ă m ăsură de noi.
Este însă lim pede că om ul secolului al X X I-lea va fi un
hom o electronicus. D epartam en tu l de sănătate a ieşit în
întâm p in area acestei noi făpturi, cu nevoie mai dispe
rată de vindecare decât oricând, prin realizarea unei
pagini de sănătate, care p o ate fi accesată pe Internet, la
adresa http://sanatate.virtualave.net. în prim ul an, am
avut peste 6.000 de vizitatori. R ecent, am finalizat şi
prim a ediţie a unui CD interactiv de educaţie p en tru
sănătate, num it „P entru săn ătatea ta ”.
C u cât trece timpul, înţeleg tot mai clar un lucru: în
spatele oricărei realizări m ari stă un om mare. M ăreţia
aceasta nu este dată de talente, de experienţă sau de
alte capacităţi înnăscute sau dobândite, ci de viziunea,
de credinţa că se poate... D esp re aceşti oam eni m ari şi
despre realizările lor aş fi dorit să scriu, în prim ul rând,
dar... „nu m i-ar ajunge vrem ea, dacă aş vrea să vorbesc
desp re” fiecare din ei... N u p o t decât să adm ir credinţa
prin care au d ărâm at prejudecăţi, complexe, au intrat

în locuri crezute zăvorâte, au deschis inimi ferecate, au
astupat gurile scepticilor, au sacrificat timp, bani, talente,
au vindecat boli...
Şi tot cu trecerea timpului, m ă conving to t mai ferm
de încă un lucru: că în spatele oricărui om m are stă un
„D um nezeu m are şi înfricoşat” (N eem ia 1,5). „A Lui să
fie slava în veci!” (Rom . 11,36).

bărbaţi şi fem ei care să o îndeplinească, iar pierderea
va fi vizibilă dacă ei nu colaborează” (Ellen W hite,
Evangelism , pag. 469). D oresc să îndeplinim p artea
pozitivă a acestei afirmaţii în aşa fel, încât ziua întâl
nirii cu D o m n ul Isus să fie cât m ai aproape.
Silvia Dima, directorul Departamentului Misiunea Femeii al

Uniunii de Conferinţe
Dr. Gily Ionescu, directoml Departamentului Sănătate si

Temperanţă al Uniunii de Conferinţe

Misiunea Femeii
1 . „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi,
şi vi se va deschide”(M at. 7,7).
Cu aceste îndem nuri şi-a început activitatea
D ep a rtam e n tu l M isiunea Femeii, în anul 2001, pe care
l-am încheiat cu regretul că nu le-am u rm at cu suficien
tă perseverenţă, pen tru ca D u m n ezeu să facă şi mai
m ulte m inuni în noi şi prin noi.
Conform textului, de la începutul lunii martie, am cerut
sprijin pentru sponsorizarea proiectului prin care ne pro
puneam să oferim „2001 cărţi pentru 2001 personalităţi
feminine ale anului 2001” şi am primit răspuns. Apoi,
femeile adventiste au căutat, au bătut şi li s-au deschis mult
mai multe uşi; femei-parlamentare, femei-miniştri, jurna
liste, femei cu funcţii de conducere în societatea civilă,
primăriţe, directoare de bănci, de spitale etc. au intrat în
posesia cărţilor Fără stres şi Calea către Hristos, la numai
trei luni după ce primiseră Hristos, Lum ina lumii. Au exis
tat reacţii imediate, majoritatea personalităţilor vizate fiind
obişnuite să li se solicite ceva şi mai puţin să li se ofere, dar
contăm pe rezultatele în timp, pentru că întotdeauna
Cuvântul a fost şi va fi „viu şi lucrător...” (Evr. 4,12).
A vând suficiente motive, m ajoritatea com unităţilor
din ţara no astră au răspuns la ch em area Conferinţei
G enerale, participând la o zi de reconsacrare şi de p ro 
m ovare a principiilor care ne călăuzesc, cu ocazia Zilei
de R ugăciune a Femeii.
în bisericile în care a fost iniţiată şi încurajată activi
ta tea departam entului, s-au desfăşurat ore de studiu şi
rugăciune săptăm ânale, seminarii, vizite la spitale p e n 
tru copiii bolnavi de SIDA, excursii etc. O altă realizare
a acestui an, pen tru care îi suntem recunoscătoare lui
Dumnezeu, este traducerea M anualului Departamentului,
care sperăm să ajungă curând în toate comunităţile noastre.

2 . în anul 2002, vom intensifica întâlnirile p en tru
fo rm area liderilor, care va culm ina cu întâlnirea cu
A rdis Stenbakken, directorul D epartam entului
M isiunea Fem eii de la C onferinţa G enerală. V om p r o 
mova program e de instruire b azată pe studierea Bibliei,
de identificare a darurilor spirituale şi de încurajare în
scopul folosirii acestora, de alfabetizare şi de
p rezen tare a principiilor fundam entale ale sănătăţii şi
igienei în rândurile populaţiei defavorizate.
3 . D in tr-un punct de vedere mai personal, aş vrea
ca votul sesiunii Conferinţei G en erale din iulie 1995,
pen tru înfiinţarea unui d ep artam en t p erm anen t al
Misiunii Femeii, să fie recunoscut de toate com unităţile
noastre. P en tru că, atunci „când o lucrare m are şi
h o tărâto are trebuie să fie realizată, D um nezeu alege

Radio Vocea Speranţei
1 . în cadrul Com itetului U niunii, desfăşurat la
Stupini în data de 30 august 2001, fratele A drian
Bocăneanu, preşedintele uniunii, a declarat: „R adio
V ocea S peranţei trebuie să se extindă în to a tă ţara, iar
noi, ca adm inistratori ai lucrării lui D um nezeu, suntem
chem aţi să angrenăm toate resursele existente în v ede
rea atingerii acestui obiectiv”.
Concluziile desprinse în urm a discuţiilor de la
Stupini au fost întărite prin decizia unanim ă a com ite
tului uniunii de a susţine proiectul pen tru extinderea
reţelei de R ad io şi T V în cât m ai m ulte localităţi din
ţară. R adio V ocea S peranţei transm ite la o ra actuală în
19 localităţi, p rintre care: Bucureşti, Braşov, Tim işoara,
C onstanţa, Piatra-N eam ţ, Sighişoara, T urda, Aiud,
Baia-M are, Sibiu şi Focşani.
în Bucureşti, se transm it 6 ore de program e zilnic şi
se p roduc em isiuni pentru celelalte localităţi. în
T im işoara şi C onstanţa, se em ite tim p de 2 ore în
fiecare zi, iar, printr-o decizie recen tă a Consiliului
N aţional al Audiovizualului (CN A ), în oraşul Braşov se
vor transm ite zilnic 4 ore de program e. P entru celelalte
localităţi, V ocea Speranţei transm ite 1 oră pe zi, de
luni p ân ă sâm bătă, iar duminică, 2 ore.

2 . Se p o ate afirm a cu to a tă convingerea că „până
aici D um n ezeu ne-a aju tat” (1 Sam. 7,12). V estea b un ă
este că şi de acum încolo D um nezeu ne oferă dovezi
concrete ale extinderii lucrării de vestire a Evangheliei
prin interm ediul undelor. în u rm a unui contract de
colaborare sem nat între R V S şi patro nu l unei reţele de
radio din R om ânia, se deschide o n o uă opo rtun itate de
a em ite în mai m ulte localităţi. începând cu ianuarie
2002, alte 4 oraşe se vor adăuga pe h arta extinderii
radioului ca noi obiective cucerite de V ocea Speranţei:
Bacău, Făgăraş, A lexandria şi Craiova.
U n alt obiectiv deosebit de im p ortant este oraşul
Cluj-Napoca, unde V ocea S peranţei va transm ite în
curând, printr-o frecvenţă proprie, 8 ore de program e
zilnic. Astfel că, într-un tim p foarte scurt, cu ajutorul
lui D um nezeu, vom p u te a transm ite mesajul speranţei
în 24 de localităţi însem nate din Rom ânia. T radu când
aceste date într-un calcul procentual, rezultă că peste
40 % din teritoriul ţării no astre se află în zona de trans
misie a postului de radio V ocea Speranţei. A p ro ap e 50
de ore de emisie, în fiecare zi.
Se po ate vorbi despre o adevărată expansiune. D e
fapt, nu este altceva decât îm plinirea făgăduinţei lui
D um n ezeu din Iosua 1,3, care poate fi p arafrazată în
felul urm ător: „O rice loc în care va ajunge em isiunea
radioului vostru, vi-1 dau, cum am sp u s...”
Sorin Petrof, director de programe la Radio Vocea Speranţei
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Agenţia Adventistă pentru Refacere şi
Dezvoltare
1 . A nul 2001 po ate fi caracterizat ca fiind un an de
progres în ce priveşte activitatea A D R A R om ânia.
F ondurile pe care agenţia le-a atras anul acesta se
ridică la 195.930 dolari SUA, 319.990 D E M , 85.600
ATS, 66.980 C H F şi 7.750.000 lei.
Pentru a crea o imagine de ansamblu a acestor fonduri,
respectiv sursa şi regăsirea lor în proiectele desfăşurate, am
structurat activitatea agenţiei în trei segmente principale:
1. Activităţi administrative
în luna mai a.c., a intrat în contul U niunii R om âne,
prin interm ediul A D R A Rom ânia, sum a de 180.000
dolari, bani care se regăsesc în achiziţionarea noului
sediu al A D R A R o m ânia şi în cheltuielile de a m en a
jare a acestei clădiri situate în B-dul Pache
P rotopopescu 85, sector 2, Bucureşti.
2. Transporturi um anitare şi proiecte de refacere
în ce priveşte acest tip de activitate, p ân ă în acest
m om ent, A D R A R o m ânia a derulat 23 de transp orturi
um anitare în valoare de 308.990 D E M , 85.600 ATS,
66.980 C H F şi 6.750.000 lei, ce au conţinut bu nuri în
g reutate de 149.168 kg. D e aceste b unuri au beneficiat
16.265 de p ersoane din diferite zone ale ţării, în cadrul
proiectelor de refacere.
în topul d on atorilor p en tru acest tip de activitate, a
răm as A D R A G erm ania, cu 15 transporturi um anitare,
fiind urm ată de A D R A A ustria şi A D R A Elveţia.
3. Proiecte de refacere şi dezvoltare
F onduri în valoare de 11.000 D E M şi 15.930 dolari
au fost şi sunt încă folosite în câteva proiecte de
refacere şi dezvoltare, după cum urm ează: „C reşterea
standardului de viaţă p en tru câteva familii foarte
sărace din zona Braşovului” (3.000 D E M ), „C reşterea
standardului de viaţă p en tru familiile foarte sărace” din
câteva sectoare ale oraşului Bucureşti (6.000 D E M ,
3.250 dolari), „R ăspuns um an itar p en tru cei 21 de copii
orfani răm aşi fără ta tă în urm a dezastrului de la m ina
V ulcan” (2.500 dolari), „R ăspuns um an itar pen tru o
femeie b ătrâ n ă paralizată” (180 dolari) şi un proiect
intitulat „O rază de soare pen tru copiii fără copilărie”
(10.000 dolari), ce se adresează în prim ul rând copiilor
orfani din instituţii specializate.
Principalii noştri donatori pentru acest tip de proiecte
au fost persoane particulare din Germania, Irlanda,
Ambasada Canadei la Bucureşti, A D R A Internaţional.
F acem precizarea că datele prezentate aici nu
reprezintă un rap o rt final, ci d oar activităţile
desfăşurate p ân ă la data de 1 noiem brie a.c.

2 . P entru anul care urm ează, având în vedere că
suntem o p arte a prestigioasei reţele internaţionale
A D R A , ne p ro p u n em să dezvoltăm activitatea agenţiei
conform planului strategic ado ptat în anul 1996, valabil
pentru o perioadă de 10 ani. în acest sens, ne propunem:
1. Consolidarea relaţiei A D R A R om ânia cu reţeaua
internaţională
A ceastă activitate presu pun e o corespondenţă
activă, vizite reciproce de o rientare, proiecte realizate
în p arten eriat cu celelalte sedii din reţe au a A D R A .
2. Dezvoltarea unui sistem de acreditare pentru biroul
A D R A Rom ânia
A ceasta se referă la crearea unui cadru p en tru dez
voltarea şi încurajarea aderării A D R A R o m ân ia la
16
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standardele A D R A . E valuarea acestei activităţi va fi
realizată atât de conducerea A D R A Rom ânia, cât şi de
conducerea A D R A Diviziunea E uro-A frica (E U D ).
3. Pregătirea personalului A D R A Rom ânia
V a continua participarea personalului A D R A
Rom ânia, în limitele bugetului alocat, la întruniri de
lucru, la sem inarii şi cursuri organizate de A D R A
E U D , A D R A Internaţional sau alte organizaţii specia
lizate în fo rm area de personal în dom eniul social.
4. Dezvoltarea standardelor şi managementului financiar
Se va avea în vedere o politică a m anagem entului
financiar, prin care să se realizeze o gestionare eco no 
mică, optim ă şi transp aren tă a fondurilor, conform
aprobării com itetului executiv A D R A Rom ânia.
5. Dezvoltarea activităţii A D R A Rom ânia
în acest sens, se va urm ări im plicarea A D R A
R om ânia în cât mai m ulte d in tre cele cinci dom enii
esenţiale ale activităţii A D R A , care sunt:
• A sigurarea hranei în situaţii limită
• D ezvoltarea econom ică
• S ănătate prim ară
• Pregătirea pentru şi răspunsul la dezastre naturale
• E ducaţie de bază.
6. Consolidarea relaţiei cu biserica
D eşi A D R A este o agenţie care provine din interi
orul Bisericii A dventiste de Z iu a a Şaptea, având ca
scop proiecte u m an itare o en tru cei în nevoie, în special
pen tru cei din afara ei, ea trebuie să-şi dezvolte în con
tinuare relaţiile cu m em brii bisericii, iar activitatea ei să
prom oveze în continuare principiile creştine. Acest
lucru se va realiza printr-o strânsă legătură cu resp o n 
sabilii A D R A de la fiecare conferinţă, din cadrul
fiecărei com unităţi, acolo u nd e acest lucru s-a realizat
cu ocazia adunărilor elective recente, urm ărindu-se
im plicarea lor în diversele activităţi A D R A . Se va
urm ări folosirea resurselor um ane deja im plicate în
activităţi sociale, dar şi d epistarea u n o ra noi.
7. Consolidarea imaginii publice a A D R A R om ânia
C onsolidarea imaginii publice se va realiza cu aju
torul m aterialelor inform ative deja existente, prin
buletinul inform ativ „în m isiune”, d ar şi prin pregătirea
altor m ateriale, care să ilustreze activităţile A D R A ,
precum şi invitarea m ass-m edia în m om entul
desfăşurării diferitelor proiecte susţinute de A D R A
Rom ânia. A vem în vedere şi crearea unui site al
A D R A pe Internet.

3. în încheierea acestui scurt raport, aş dori să
exprim întreaga m ea recunoştinţa faţă de Biserica
A dventistă din Rom ânia, care, şi în acest an, a dovedit
sensibilitate faţă de activitatea pe care noi o
desfăşurăm , sprijinind financiar costurile de
funcţionare a agenţiei prin colecta anuală A D R A , care,
în acest an, a cunoscut o creştere considerabilă.
Sunt convins că o rie n ta re a to t mai a c ce n tu a tă a
bisericii spre sprijinirea activităţilor um anitare o va
întări spiritual, dovedind în acelaşi tim p o înţelegere
din ce în ce m ai clară a caracterului practic al
Evangheliei, prom ovat de însuşi M ântuitorul nostru
iubit, D o m n ul Isus Hristos. Lui I se cuvine toată lauda
p en tru realizarea celor p rezen tate aici.
Emil Jigău, directoml ADRA România

Vineri, 19 octom brie, am plecat pen tru
Sabat la biserica din Săveni, un de sunt 28
de m em bri, dintre care doar p atru sunt din
oraş, iar restul, din îm prejurim i. E forturile
evanghelistice, inclusiv prin colportaj,
desfăşurate în localitatea aceasta, nu au dat
rezultate. O am enii sunt ignoranţi, fără
interes faţă de Evanghelie. T recând prin
oraş, am fost surprins de m izeria care d o m 
n ea pe străzi şi de faptul că m uncitorii de la
salubrizare erau în grevă.
în Sabat, un tâ n ăr din com unitatea
Săveni p rop un e organizarea unui proiect
TinSerV. Id eea aceasta i-a fost inspirată de
articolul „Evanghelia predicată cu m âinile”,
din Curierul A dventist, octom brie 2001. Mi
s-a p ărut bizară şi imposibil de realizat, aşa
că n-am mai discutat nimic.
V enind acasă, soţia mi-a spus că acum
ar p u te a fi m om entul p en tru o acţiune de
salubrizare a oraşului. G ândul acesta nu-mi
su râdea deloc şi am început să-i aduc argu
m en te că nu se poate, ţinând cont de bani,
de tim pul nepotrivit (unde ai m ai auzit de
un proiect T inSerV desfăşurat în noiem 
brie?) şi de cel mai im portant lucru: găsirea
tinerilor pentru form area echipei. încurajat
de ea, du pă ce ne-am rugat îm preună, am
plecat de acasă. D o ream să încerc ceva, dar
m ereu gândeam că nu va fi posibilă o astfel
de acţiune.
A m m ers la un frate din biserica
D arab an i (a vrut să răm ână anonim ), care a
susţinut de m ulte ori biserica. I-am vorbit
desp re proiectul la care m ă gân deam în aşa
fel, încât să nu dea nimic pen tru el. D ar nici
nu am term in at bine de prezentat nevoile
financiare ale proiectului, că m -a şi în tre 
bat: „D e cât ai nevoie?” Am răm as fără
cuvinte atunci când mi-a spus că ne acoperă
el to a te cheltuielile, inclusiv m otorina p e n 
tru tractorul prim ăriei, care va transp orta
gunoiul din oraş.
M ai era o m are dificultate: găsirea
echipei. M ă gândeam că aici se va îm po t
moli proiectul, pen tru că unii tineri erau la
şcoli, alţii, ocupaţi cu treburi de to am n ă sau
angajaţi în diferite activităţi. D iscutând însă
cu câţiva dintre ei, m i-au spus: „Da,
m ergem ”. A treia problem ă, p o ate cea mai
grea, era ca D um nezeu să m ă convingă de
faptul că El conduce lucrurile şi că este
implicat direct în acest proiect. A m fost
convins de aceasta atunci când am văzut că
toţi fraţii din bisericile vecine la care am
apelat m-au susţinut cu tot ce aveau.
V inerea u rm ăto are am plecat la Săveni
şi prim arul a fost încântat d e acest proiect
p en tru oraşul său. Când am m ers să cum păr
alim ente, unii patroni au făcut donaţii,

Evanghelia
citită de toţi
- TinSerV
,

O echipa de tin e ri cu m ă tu r i şi lo p e ţi,
tra n s fo rm a ta în echipă de e v a n g h e lişti!
pen tru ca echipa noastră de 20 de persoane
să aibă cele necesare tim p de o săp tăm ână.
S-au adăugat şi alim entele aduse de fraţii
Gheorghe Burlacu,
din Săveni, aşa că, la întoarcere, mai era
lucrător biblic la Săveni,
h ran ă p en tru încă o săptăm ână; aceasta a
Botoşani
fost îm p ărţită la cei nevoiaşi.
Luni dim ineaţă, echipaţi cu lopeţi, g re
ble, saci şi coşuri din nuiele, ne-am îm barcat
într-un microbuz, care, fără bani şi fără
plată, ne-a dus cu bine p ân ă la Săveni. în
jurul orei nouă, eram în biroul prim arului,
iar tinerii, în faţa prim ăriei, pu rtân d şepci
verzi, aşteptau planificarea activităţii. Ni s-a
„lm plică-te în
repartizat strada principală din oraş.
Im ediat am început să m ăturăm frunzele şi
TinSerV /si vei
gunoaiele de pe am bele părţi şi să le
adunăm în grămezi. în tru c ât tractoriştii de
înţelege m ai
la prim ărie erau în grevă, doi particulari
binevoitori, cu două faetoane, au făcut ceea
bine iubirea
ce trebuia să facă tractoarele de la prim ărie
şi, p ân ă seara, strada lucea de curăţenie.
lui Dumnezeu
D u p ă trei-patru ore, a venit un rep o rter
de la Ju rnalul de Botoşani să ne ia un scurt
pentru
interviu. U lterior, în ziar a ap ărut un articol
în care se relata despre ceea ce fac „fraţii
oameni.. . "
adventişti” în oraşul Săveni. M ulţi au în tre 
b a t cine suntem şi cine ne plăteşte, iar noi
le-am spus cu bucurie că suntem adventişti
şi că facem totul voluntar. D irectorul
M uzeului de Istorie, care a trecut pe acolo,
a spus p rin tre altele: „D in anii ’70 n-am
m ai văzut aşa curăţenie în Săveni!” Nişte
ţigani, care au venit să vadă ce facem,
spuneau: „N ouă, ţiganilor, ne era scârbă de
câtă m izerie s-a ad u n at în oraş”.
Seara, după m om entele de părtăşie şi
altarul de seară (aveam cartierul general la
biserica locală), băieţii au răm as să doarm ă
în incinta bisericii, iar fetele au fost găzduite
în garsoniera unei familii adventiste.
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T oţi s-au simţit bine, chiar dacă unii
dintre ei au dorm it pe jos sau pe
saltele.
A doua zi a fost cea mai grea,
deoarece am fost trimişi să cărăm
gunoiul de la buncărele b eton ate
ale oraşului, unde mirosul groaznic
şi şobolanii erau apro ape de nesu 
portat. Cu to ate acestea am lucrat
cu bucurie, gândindu-ne că Isus a
coborât m ult mai jos, într-o lume
mult mai mizerabilă, iar ca răsplată
a prim it o cruce, iar mâinile şi
picioarele I-au fost străpunse de
piroane.
în cea de-a treia zi, printre
m ulte m ărturii despre cine suntem
şi ce facem, directorul unei şcoli a
răm as uim it cum aceşti tineri ed u 
caţi (am avut în echipă liceeni, stu
denţi, patroni, o asistentă) fac vo
luntar această „lucrare n ed e m n ă”.
A p atra zi, am m ers la câm p şi
am scos morcovi pentru cantina
săracilor, iar seara a venit cineva să
ne ofere 30% din ce scoatem, dacă
mergem şi la el a doua zi. Bineînţeles
că am refuzat oferta, deoarece eram
voluntari şi lucram pentru binele
altora. în fiecare seară, eram fericit
de entuziasm ul tinerilor şi de
atm osfera din mijlocul nostru.
în ultim a zi, vineri, am avut
iarăşi de m ătu rat o stradă im por
tantă. C ând am ajuns în faţa liceu
lui, câţiva profesori, văzând ce
facem, au scos elevii să facă ei
curăţenie în faţa liceului. Când
activitatea n oastră a fost aproape
term inată (ne-am propus ca la ora
13 să plecăm, ca să ne pregătim
pen tru Sabat), am avut, în parc, o
ultim ă discuţie cu un grup de p e r
soane care au înţeles destul de greu
că aceşti tineri fac totul voluntar şi
că pen tru bani n-ar fi venit nicide
cum.
T otul fiind gata la timp, am
deschis un Sabat m inunat, după o
săptăm ână deosebită, p en tru că,
printre m orm ane de gunoaie, am
avut o com uniune deosebită unii cu
alţii, am cântat, ne-am rugat îm p re
u n ă şi am avut trei aniversări în
cadrul echipei.
în Sabat după-am iază, a fost cu
noi fratele D aniel Chirileanu, direc
torul de tineret de la C onferinţa
Moldova, iar prim arul oraşului a
fost de asem enea p rintre cei care au
răspuns invitaţiei de a fi îm preună
cu noi. La întrebările puse de
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fratele C hirileanu, printre altele,
prim arul a spus: „Aţi făcut o treab ă
extraordinară... aţi dat o lecţie
oraşului... A ceşti tineri îm brăcaţi
simplu şi cu gust cântă de parcă ar
fi de la corul M adrigal... Voi fi
oricând lângă d v... Preoţii au fost
îm potrivă, dar i-am întrebat: M i-aţi
trimis m ăcar un om voluntar pen tru
curăţenie în o raş?” Cei care au
venit din alte com unităţi d oar p e n 
tru Sabat au spus: „Ne p are rău că
n-am fost şi noi!”
Tinerii care au participat nu vor
p u te a uita această experienţă unică
în viaţa lor. S eara i-am întrebat:
„M ai facem un p ro iect?” Iar p u rtă 
torul lor de cuvânt a răspuns: „D e
când, de luni?” D in tre multele
impresii ale participanţilor la
TinSerV , red a u p e scurt câteva:
„E ram reticent cu privire la
TinSerV, dar acum sunt ferm con
vins că pu tem să-L m ărturisim pe
Isus m ânuind m ătu ra şi lopata!”
(D ăn uţ A.)
„Implică-te în TinSerV şi vei
înţelege m ai bine iubirea lui
D um n ezeu p e n tru oam eni. D u p ă o
săptăm ână T inSerV , am mai m ultă
poftă de viaţă şi o altă viziune
despre rolul tinerilor în via
D om nului.” (Sorin I.)
„TinSerV m -a învăţat ce înseam 
nă lucrul în echipă. Când te implici,
este m ult mai u şo r decât atunci
când priveşti!” (B eni E.)
„P entru mine, T inSerV a însem 
nat apro pierea de D um nezeu şi,
călcând peste eul personal, am în ţe
les că nu e ruşine să m ătu r străzile
oraşului. A m apreciat părtăşia no as
tră şi altarele de seară şi de
dim ineaţă.” (T a m a ra M.)
„Am visat
dem ult o astfel de
acţiune şi am p a r
ticipat la ea cu
m are bucurie,
viaţa m ea
căpătând culoare
şi un alt sens.”
(V ioleta B.)
Nu pot spune
dacă sau câţi
oam eni vor fi bo
tezaţi în biserică
în urm a acestei
acţiuni, dar am
observat două
lucruri de im p or
tan ţă majoră:

1. A fost o ocazie în care lum ea
i-a p u tu t cunoaşte pe adventişti şi
altfel decât p e n tru că nu lucrează
sâm băta şi că nu consum ă carne de
porc. C red că s-a produs şi o schim
bare a m entalităţii oam enilor faţă
de Biserica A dventistă şi sunt con
vins că aceasta este o bună mărturie.
2. A fost o ocazie m inunată p e n 
tru ca tinerii participanţi să se simtă
folositori în biserică şi pen tru
lucrarea lui D um nezeu. A u fost
ocazii de părtăşie deosebite, care
cred că îi vor mobiliza spre bine şi
pe ceilalţi tineri din cele cinci bise
rici locale (Corneşti, D arabani,
Conceşti, Văculeşti, Săveni) din
care au fost recrutaţi cei 22 de p a r
ticipanţi la proiectul TinSerV.
Personal sunt câştigat total p e n 
tru T inSerV şi-I m ulţum esc lui
D um n ezeu p en tru m odul m inunat
în care a lucrat în această acţiune şi
pen tru că a înlăturat toate piedicile
(inclusiv necredinţa m ea), făcând ca
totul să fie fo arte bine. L ăud at să
fie D um nezeu pen tru tot ce a făcut
prin noi cu această ocazie!
A r fi destul să anunţ locul şi
data p en tru un nou proiect şi sunt
convins că echipa ar fi pregătită.
C red că fiecare district care are
tineri ar trebui să organizeze m ăcar
două-trei acţiuni pe an în localită
ţile fără sau cu slabă prezenţă
adventistă. Slavă lui D u m nezeu
pen tru TinSerV!
în M atei 7,12, M ântuitorul
spune: „T ot ce voiţi să vă facă vouă
oam enii, faceţi-le şi voi la f e l...” Iar
p arte a a doua a versetului perm iteţi-m i să o parafrazez astfel:
Căci în aceasta se cuprinde o totală
cam panie de evanghelizare!

I

declaraţie

Declaraţie cu privire la emigraţia pentru
muncă a credincioşilor adventişti
/

t

Apel la decizii responsabile. Oportunităţi de slujire pastorală. *
în ultimii ani, un m are n um ăr de credin
cioşi ai bisericii noastre au petrecu t
perioad e mai lungi sau m ai scurte de lucru
în alte ţări. P uţini şi-au legalizat şederea
prin perm ise de lucru sau acte de rezidenţă,
în tim p ce câteva mii îşi continuă m unca în
condiţii de aşteptare şi de provizorat.
C ondiţiile diferă foarte m ult de la o ţa ră la
alta şi de la perso an ă la persoană. îngrijirea
p astorală a acestor credincioşi a devenit o
preocup are im portantă, atât p en tru biseri
cile din teritoriile unde aceştia se află, cât şi
pen tru biserica din ţara noastră.
C onsecinţele sunt complexe şi încă difi
cil de evaluat în totalitate. Pe plan personal,
nu m eroase situaţii de lipsuri m ateriale
apăsătoare au fost rezolvate astfel. Pe plan
bisericesc, am beneficiat de sprijinul finan
ciar generos al celor care m uncesc din greu
d ep arte de ţară, dar sunt p en tru to td eau n a
legaţi de biserica în care s-au form at. în mai
m ulte cazuri, bisericile adventiste din ţările
unde aceştia se află cunosc o dezvoltare foarte
im portantă. în acelaşi timp, se m anifestă şi
efecte negative, dintre care m enţionăm
crize personale pe plan m oral şi spiritual, cu
efecte îndelungate şi pierderi irecuperabile
în dom eniul familiei. V iaţa com unităţilor de
origine este serios stânjenită de fluctuaţia
de membri cu un important potenţial de slujire.
N u ştim cu precizie care sunt tendinţele
şi perspectivele fenom enului de em igraţie
p en tru m uncă, însă ridicarea obligativităţii
vizelor - un fapt pozitiv pe planul libertă
ţilor şi al integrării - ar p u te a fi interp retată
şi ca o invitaţie p en tru intensificarea acestui
exod. C redem că fiecare credincios are
dreptul să decidă în m od liber u nde să
locuiască, unde să lucreze şi u nd e să
aparţin ă bisericii. D orim să-i sprijinim pe
cei care urm ează să ia asem enea decizii, de
aceea îi încurajăm pe pastori şi pe conducă
torii locali să păstorească într-o atitudine de
respect şi cu b un ătate creştină pe cei în
cauză, sprijinindu-i să ajungă la decizii
m atu re şi responsabile.
Cei care sunt interesaţi să plece p en tru
lucru în alte ţări sunt rugaţi stăruitor ca, în
procesul luării de hotărâri, să se asigure că
au utilizat la m axim um posibilităţile de

lucru şi de dezvoltare din ţară, astfel că p le
carea se im pune cu adevărat. Sunt necesare
inform aţii dem ne de încredere cu privire la
situaţia legală, socială, econom ică şi spiritu * Această declaraţie a
ală a zonei avute în vedere, pen tru a n u se
fost adoptată de
porni într-o direcţie nesigură sau riscantă.
Com itetul Executiv al
Decizia trebuie să ţin ă seam a de nevoile şi
Uniunii Bisericii
de glasul m em brilor familiei şi nim eni să nu Creştine Adventiste de
fie fo rţa t să suporte consecinţele unor
Ziua a Şaptea din
h o tărâri la care a participat. A ranjam entele
România, la Bucureşti,
care implică sep ararea m em brilor familiei
22 noiembrie 2001
p en tru perioade lungi sau necunoscute au
adesea efecte grave.
D eşi dim ensiunea m aterială a existenţei
nu p o ate să fie neglijată, dim ensiunea
m orală şi spirituală trebuie să aibă întâie
ta te în lu area u n o r decizii m ajore. Suntem
datori să răspun dem nevoilor im ediate, dar
nu în d au n a viitorului şi a veşniciei. „Căci
orice făp tu ră este ca iarba, şi to a tă slava ei,
ca floarea ierbii... d ar Cuvântul D om nului
răm ân e în veac. Şi acesta este Cuvântul
care v-a fost propovăduit p rin E vanghelie”
(1 P etru 1,24.25).
încurajăm pastorii şi conducerea biseri
cilor să dezvolte un climat spiritual sănătos
pen tru dezb aterea ziditoare a acestui
subiect, cu exam inarea principiilor biblice
relevante şi cu aplicarea adecvată a exem 
plelor biblice şi istorice. Prin sistemul de
educaţie şi prin orice alte mijloace, biserica
do reşte să îşi sprijine credincioşii din ţară,
p en tru ca ei să trăiască p e to a te planurile
„viaţa din belşug” (Ioan 10,10) oferită de
D o m nu l H ristos, inclusiv în m unca necesară
îm plinirii răspunderilor familiale şi sociale,
în acelaşi timp, în cooperare cu conducerea
bisericilor din alte teritorii, vom sluji cât
mai bine credincioşilor noştri care se află
acolo p en tru diferite motive şi perioade.
C redem că, p rin h arul D om nului şi prin
co o p e rarea tu tu ro r celor interesaţi, vom
găsi răspunsuri biblice şi practice pen tru
acest subiect complex, astfel încât biserica
să rep rez in te to t mai m ult valoarea
E vangheliei, care în no bilează neîncetat
existenţa creştinilor în această lum e şi îi
pregăteşte să fie beneficiarii fericiţi ai
desăvârşirii mântuirii, la apro piata revenire
a D om nului.

ClJRiERul AdvENTiST, lANUARiE 2 0 0 2

19

m area unor aşa-num ite „centre spirituale”,
în care cei religioşi căutau o spiritualitate
mai profundă în izolare de lume.
M ănăstirea din La V erna, Italia, este un
asem enea loc. Până astăzi, călugării se stră
duiesc, printr-o izolare autoim pusă de orice
contact om enesc, să ajungă la o stare de
sfinţenie desăvârşită. Ei consideră că
această căutare după o stare spirituală de
m are înălţime va fi o n o rată de D um nezeu
U n rabin i-a întrebat o dată pe discipolii săi: prin im prim area în corpul lor a stigmatului
„Cum pu tem să stabilim venirea zorilor,
lui Isus - sem nele din palmele, picioarele şi
m om entul în care se sfârşeşte n oap tea şi
coasta Lui - despre care tradiţia spune că a
începe ziua?” U nul dintre ei a încercat un
avut p arte m ult iubitul lor patron, Francisc
răspuns: „Ar p u te a fi atunci când poţi
de Assisi. P entru a atinge o asem enea
deosebi un câine de o oaie de la oarecare
sfinţenie, ei cred că trebuie să se separe cu
d istan ţă?” „N u”, a răspuns rabinul. U n al
totul de lum ea din jur. U nii călugări şi-au
doilea discipol şi-a încercat norocul: „Ar
impus o izolare radicală pentru mai m ult de
pu tea fi atunci când poţi deosebi un
şapte ani, tim p în care ies din celula lor
smochin de o viţă-de-vie?” „N u”, a răspuns
d o ar de două ori pe zi - o dată p en tru rugă
din n ou rabinul. Atunci tinerii au început
ciuni şi o dată p en tru masă. în to t acest
să-l roage să le d ea el răspunsul, şi înţelep
timp, ei nu schimbă nici m ăcar o vorbă cu
tul învăţător le-a spus: „A ceasta are loc
vreo altă fiinţă om enească.
atunci când este destul de m ultă lum ină ca
N u poţi să nu adm iri h o tă râ re a şi sta to r
să te uiţi la faţa oam enilor şi să-i recunoşti
nicia de care dau dovadă asem enea p e r
drept fraţi şi surori. P ân ă atunci încă nu am
soane, precum şi concentrarea lor intensă,
scăpat de întuneric”.
ieşită din com un, asupra unui scop. D ar,
P ân ă când nu ne vedem pe noi înşine ca
dacă dăm atenţie celor spuse de Isus, tre 
făcând p arte dintr-o familie, încă nu am
buie să ne întrebăm dacă nu cumva, în
scăpat de întuneric. Z orile sosesc, ziua se
m area lor dorinţă de a intra în relaţie cu
stabileşte atunci când suntem în stare să
D um nezeu, ei au pierdut din vedere ceva la
privim la faţa tuturor fiinţelor om eneşti
fel de im portant, şi anum e răsp un derea lor
care sunt în jurul nostru şi să le
spirituală faţă de celelalte fiinţe om eneşti.
recunoaştem d rept surori şi fraţi.
E xagerări în relaţia orizontală. Pe de
Relaţii
altă parte, dacă sunt preocupat num ai de
/ verticale si
/ orizontale
D o m nu l a recunoscut că relaţiile noastre viaţa de aici şi de acum, întâm pin alte
riscuri. Pot să am relaţii cu oam enii, să m ă
m erg în d ou ă direcţii - cu D um n ezeu şi cu
oam enii. A m mai pu tea spune direcţia verti implic în viaţa lor, să lucrez pen tru oam eni;
dar, dacă iubesc mai m ult „lucrarea
cală şi direcţia orizontală. C hiar m ai m ult
decât atât, El a arătat care este semnificaţia D o m nu lu i” decât pe D om nul lucrării şi
neglijez să dau atenţie adâncirii relaţiei
spirituală a relaţiilor om eneşti. E l le-a ridi
cat la un nivel egal cu relaţiile noastre cu
mele personale cu D um nezeu, po t foarte
D um nezeu.
uşor să eşuez într-un fel de religie socială.
în M atei 22, 37-40, D om nul H ristos a
O asem enea religie nu se inspiră decât
exprim at to ată legea în do uă porunci: „Să
dintr-un rezervor superficial de platitudini.
iubeşti pe D om nul D um nezeul tă u ” şi „Să
E a se înalţă şi coboară cu valurile in tere
iubeşti p e aproapele tă u ”. A sem en ea celor
selor societăţii, d ar este lipsită de
două feţe ale unei m onede, iubirea faţă de
înţelegerea şi experienţa cu D um nezeu, pe
D um nezeu şi iubirea faţă de sem eni sunt de care se bazează relaţiile calde de iubire dăinedespărţit. C redinţa creştină p reţuieşte la
n u itoare şi acea slujire care izvorăşte din
fel de m ult cele două tipuri de relaţii. Atunci mila faţă de cei în nevoie. D in nou avem de
când una dintre ele prim eşte o atenţie
a face cu o experienţă lipsită de echilibru.
exagerată, iar alta este desconsiderată,
Cum să evităm extremele. F ără nici o
rezultatul este o religie pervertită.
îndoială, există două feluri de extreme. în
Exagerări în relaţia verticală. A tunci
N oul T estam ent, P etru şi Pavel îi chem au
când, în experienţa m ea, d au o atenţie
pe creştinii dintre neam uri să nu se limiteze
exagerată relaţiei mele verticale cu
la p reocup area lor pen tru viaţa de aici, latu
D um nezeu, fără să las ca spiritualitatea să
ra u m an ă a ecuaţiei, ci să urm ărească o
p ătru n d ă în lu m ea din jurul m eu prin
relaţie cu D um nezeu care să dea relaţiilor
relaţiile mele cu semenii, trăiesc o religie
de aici şi de acum o n ouă semnificaţie. D e
dezechilibrată, mistică. D e-a lungul istoriei, exemplu, epistola către R o m ani consacră 11
acest fel de a înţelege religia a dus la for
capitole p en tru o prezentare cât se p o ate de

Zorii zilei
Ron şi Karen Flowers,

codirectori ai
Departamentului Slujirea
Familiei la Conferinţa
Generală

Până când nu
ne vedem pe noi
înşine
ca făcând
/
porte dintr-o
familie încă nu
am scăpat de
întuneric.
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clară a Evangheliei. A tunci şi
num ai atunci, începând cu capitolul
12, apostolul începe să descrie
transform area prod usă în dom eniul
relaţiilor om eneşti de credinţa în
Isus şi de fidelitatea faţă de p rin 
cipiile îm părăţiei. Din contră,
M atei descrie m isiunea D om nului
H ristos pen tru o generaţie a cărei
preocu pare cu dim ensiunea verti
cală o dusese la legalism şi ipocrizie
în relaţiile um ane. în evanghelia sa,
evenim entele şi cuvintele vieţii lui
Isus atrag aten ţia acestei categorii
de oam eni la im portanţa pe care o
are latura um an ă în această ecuaţie
(M atei 5,23.24; 25,35-45). S-ar
p ăre a că cititorii evrei p en tru care
scria M atei se asem ănau m ai m ult
cu mulţi dintre oam enii evlavioşi de
astăzi.
îm i vine în m inte o istorisire.
F ra n k era un b ărbat m icuţ de
statură şi slab. El era foarte re n u 
mit p en tru evlavia lui şi p en tru sa
crificiile pe care le făcea. A tunci
când la biserică s-au făcut renovări,
el a dat foarte mulţi bani şi multe
duminici la rân d a venit la m uncă şi
a lucrat din zori p ân ă no ap tea tâ r
ziu. N u num ai că a dat bani p en tru
un stand de literatură la spălătoria
din oraş, dar el însuşi servea la
acest stand m ulte ore. Iar atunci
când un evanghelist a venit şi şi-a
întins cortul, el a îm părţit mai
m ulte invitaţii decât oricine.
N iciodată nu lipsea de la orele de
rugăciune, se ruga cu m ultă căldură
şi în to td eau n a p u te a să red ea
corect versetele de m em orizat.
D acă era un om care să iubească pe
D um nezeu, acesta o făcea în m od
sigur.
D ar mai era şi o altă faţă a
lucrurilor. F rank nu dădea p rea
m ultă atenţie relaţiilor cu soţia şi
cu copiii săi. El nu ajuta familia să
strălucească tot aşa de mult cum
strălucea el. Soţia era tot tim pul
supraaglom erată cu îngrijirea
gospodăriei şi cu creşterea copiilor,
dar m ulte lucruri răm ân eau nefă
cute acasă şi locuinţa nu fusese de
m ult reparată. N im eni de la bise
rică nu-şi aducea am inte să o fi
văzut pe soţia lui cu o rochie nouă.
O prietenă i-a oferit într-o p rim ă
vară nişte flori, şi ea a izbucnit în
plâns.
Dragii mei, avem nevoie de
relaţii verticale, d ar avem nevoie şi
de cele orizontale. Sunt în jurul
nostru inimi care suferă din lipsă de
căldură şi bunătate. A desea, lipsa
cea m ai m are este exact la cei care

sunt cel mai aproape de noi. A ceste
fiinţe suferă, în tim p ce noi ne
ocupăm de relaţia noastră cu
D om nul. A cesta este motivul p e n 
tru care o p arte atât de am plă din
N oul T estam en t se ocupă de m an i
festările adevăratei religii în viaţa
de zi cu zi.

Noul Testament arată
importanţa relaţiilor umane
Isus. Isus a vorbit atât în term eni
generali, cât şi în m od specific
despre planul Său privitor la relaţi
ile um ane în condiţiile îm părăţiei
Sale. Şi ce plan nobil este acesta!
„V ă d au o p oruncă nouă: Să vă
iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit
Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe
alţii”. (Ioan 13,34)
„A ceasta este porunca Mea: să
vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit
E u.” (Ioan 15,12) ’
Apostolii. La fel ca Isus, apostolii
au ară tat sem nificaţia relaţiilor
omeneşti.
„Şi aceasta este porunca pe care
0 avem de la El: cine iubeşte pe
D um nezeu iubeşte şi pe fratele
său.” (1 Ioan 4,21)
„Căci to a tă Legea se cuprinde
într-o singură poruncă: ’Să iubeşti
pe ap roap ele tău ca pe tine însuti’.”
(Gal. 5,14)
Aici este ceva foarte im portant.
D um nezeu are o adâncă p reo c u 
pare faţă de relaţiile dintre noi.

De ce este importantă iubirea
fată
/ de semenii noştri?
/
O am enii au nevoie să cunoască
iubirea din partea unor oameni, ca să
înţeleagă iubirea lui D um nezeu (vezi
1 Ioan 4,11.12). Iubirea „agape”
este cea mai puternică m ărtu rie pe
care o p u te m aduce. „Prin aceasta
vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii
Mei, dacă veţi avea dragoste unii
p en tru alţii” (Io an 13,35).
Cineva m i-a vorbit cândva
despre un frate care, în biserica sa,
era prim -prezbiter şi de asem enea
casier, responsabil pen tru lucrarea
laică, instructor de Şcoala de Sabat
şi îngrijitorul adunării. C ând un nou
p astor şi fam ilia sa au venit, soţia
prezbiterului a informat-o pe soţia
pastorului că nu va fi nici o prob le
m ă să lucreze şi ei pe acolo, d ar că
soţul ei era de fapt păstorul bisericii.
Prezbiterul însuşi avea o poezioară
care spunea acelaşi lucru: „P redica
torii vin, predicatorii pleacă, dar eu
voi fi aici p e n tru to td eau n a!”
N-a trecu t m ultă vrem e de la
sosirea sa şi pastorul a început să

prim ească din partea m em brilor
plângeri cu privire la asprim ea
predicilor şi acţiunilor prezbiterului.
„E ca şi când el ţine to a tă biserica
în m ân a lui şi apoi o strânge de nu
mai răm ân e viaţă în e a ”, s-a plâns o
soră. „El ne predică pen tru că nu
suntem credincioşi cu zecimile şi
darurile. P en tru că nu studiem
Biblia cât ar trebui. P en tru că nu
m âncăm ce trebuie. P entru că nu ne
îm brăcăm cum trebuie. Nimic din
ceea ce facem nu răm âne necriti
cat!”
în cele din urmă, pastorul şi-a
dat seam a că trebuie să pu nă aceste
lucruri în faţa prezbiterului. Cu
m ultă team ă, tânărul pred icator a
stabilit o întâlnire cu acel bărbat,
care de acum era în vârstă. C um se
aştepta la o apărare vehem entă,
predicatorul a fost com plet luat
prin surprindere când fratele în
vârstă a început să suspine şi să
plângă zdrobit, când a auzit ce
aveau de spus pastorul şi biserica
despre p u rtarea sa.
A poi, fără p rea m ultă paradă, el
şi-a şters lacrimile şi a început să-i
povestească despre un băieţel. U n
băieţel care dorise foarte m ult să îl
facă pe tatăl său să fie m ulţum it de
el, dar toate eforturile fuseseră în
zadar. A uzind aceste lucruri, la
început pastorul a fost derutat; dar
d eo d a tă a început să vadă legătura.
B ătrânul prezbiter era chiar
băieţelul din povestire. Iar acum, în
atitudinea sa faţă de biserică, cercul
se închidea. El era acum tatăl greu
de m ulţum it, iar com unitatea era
băieţelul. „Ştiu că se spune că
D um nezeu este un T ată iubitor”, a
spus el în încheiere, „şi eu predic
despre aceasta, dar de fapt eu nu
ştiu ce înseam nă.”
Felul în care noi trăim dragostea
um an ă ne p oate pregăti să
înţelegem şi să răspundem la
m etaforele biblice luate din familie,
în care D um n ezeu este părintele
iubitor şi p arteneru l de căsătorie
credincios, sau poate să facă
aproape cu nepu tin ţă - afară de
cazul că are loc o adevărată m inune
a harului - să-L înţelegem pe
D um n ezeu ca fiind dragoste.
Iubirea creştinilor pentru
oam eni. Iubirea părinţilor creştini
pen tru copiii lor. Iubirea soţilor
creştini unul pen tru celălalt. Iubirea
creştinilor care cuprinde cu genero 
zitate lum ea în nevoie. O asem enea
iubire „agap e” este cea mai p u te r
nică m ărtu rie şi cea mai eficientă
misiune. în relaţiile noastre um ane,
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noi avem ocazii fără preţ. Să luăm
am inte la apelul pe care Pavel îl
face în vederea unei transform ări
radicale. Evanghelia trebuie să o
rea liz ez e în viaţa n o a stră , p e n tru
ca m ărturia noastră să poată să fie
auzită:
„Căci, dacă este cineva în
Hristos, este o făptu ră nouă. Cele
vechi s-au dus: iată că toate
lucrurile s-au făcut noi. Şi toate
lucrurile acestea sunt de la
D um nezeu, care ne-a îm păcat cu El
prin Isus H ristos şi ne-a încredinţat
slujba împăcării; că adică
D um n ezeu era în H ristos, îm păcând
lum ea cu Sine, neţinându-le în
socoteală păcatele lor, şi ne-a
încredinţat no uă propovăduirea
acestei îm păcări. Noi dar suntem
trimişi îm puterniciţi ai lui Hristos;
şi, ca şi cum D um n ezeu ar îndem na
prin noi, vă rugăm fierbinte, în
N um ele lui Hristos: îm păcaţi-vă cu
D u m nezeu ” (2 Cor. 5,17-20).
Prin iubirea n o astră unul pentru
altul, se m anifestă iubirea faţă de
D um nezeu. „Adevărat vă spun că,
ori de câte ori aţi fă c u t aceste lucruri
unuia dintre aceşti foarte neînsem naţi
fraţi ai Mei, M ie M i le-aţi fă c u t”
(M at. 25,40). A cesta este al doilea
m otiv pen tru care D u m nezeu ridică
relaţiile om eneşti la un nivel spiritu
al. Iub irea faţă de sem eni este o
exprim are concretă a credinţei
noastre. Iubirea faţă de sem eni nu
înseam nă m ântuirea, pen tru că
m ântuirea a fost pregătită pen tru
noi cu m ult înainte ca noi să fi
p u tu t face ceva bun. D a r aceasta
este dovada că ne-am făcut părtaşi
ai m ântuirii pe care D u m nezeu a
pregătit-o p en tru noi, prin viaţa şi
m o artea D om nului Isus Hristos.
1
Ioan 3,14 subliniază exact
acest lucru: „Noi ştim că am trecut
din m oarte la viaţă, p en tru că iubim
pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele
său răm âne în m o a rte ”. Iubirea pe
care o avem unii faţă de alţii este
cea mai sigură dovadă că am înţeles
Evanghelia. C alitatea relaţiilor
no astre um an e este p ro b a de foc
pen tru calitatea relaţiilor noastre cu
D um nezeu.
Se povesteşte că un tânăr student
la teologie se străd u ia să a d â n 
cească viaţa lui spirituală prin tim p
îndelungat p etrecu t în rugăciune şi
în studiu biblic îm p reun ă cu un
grup de teologi. El se afla în clasă şi
la lucru zile lungi, iar n o ap tea târziu
el încă lipsea de acasă, studiind şi
rugându-se îm preu nă cu colegii săi.
într-o zi, venind acasă pen tru masă,
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fiul său mai mic l-a im plorat să
răm ân ă acasă p e n tru seara aceea.
V ăzând că tatăl îl d ăd ea la o p arte
pe băiat, soţia lui a încercat să
intervină: „N u vrea şi el decât să
stea cu tine. Ţ ine foarte m ult la
tine”. Intervenţia ei a fost respinsă
cu un reproş m ânios, care ara tă cât
de puţin înţelegem noi legătura din
tre relaţia n o astră cu D u m n ezeu şi
relaţia cu familia noastră. „Fem eie,
ăsta este necazul cu tine”, a spus el.
„Pur şi simplu tu nu înţelegi
lucrurile lui D u m n ezeu .”
A ceastă iubire unii p en tru alţii,
despre care vorbesc scriitorii
Bibliei, nu este o iubire pe care noi
putem să o producem . 1 Ioan 4,12
spune: „N im eni n-a văzut vreodată
p e D um nezeu; dacă ne iubim unii
pe alţii, D u m n ezeu răm âne în noi şi
dragostea Lui a ajuns desăvârsită în
n o i”.
Cu mai m ulţi ani în urm ă, în
revista Signs o fth e Times (Sem nele
tim pului) a ap ă ru t o istorisire
rem arcabilă, cu titlul „Pacea lui
A d am ”, scrisă de un cunoscut scri
itor şi p reo t (H enry Nouwen):
„Locuiesc într-o casă îm preună
cu şase p ersoane handicapate şi
p atru persoane care le îngrijesc.
Suntem îm p reu n ă ca o familie.
M âncăm îm preună, ne jucăm
îm preună, ne rugăm îm preună,
ieşim îm p re u n ă în natură. F iecare
dintre noi are preferinţele sale şi,
de asem enea, p roblem e în legă
turile cu cei care locuiesc în casă,
fie handicapaţi, fie nu. R âdem
foarte mult. Şi plângem foarte mult.
C âteo d ată râd em şi plângem în
acelaşi timp.
în familia noastră, A dam este
cel m ai neputincios dintre toţi. El
are 25 de ani, d ar nu poate să vor
bească, nu se îm bracă şi nu se
dezbracă singur, nu po ate să
m eargă şi să m ănânce fără ajutor.
El nici nu plânge, nici nu râde.
R a re o ri poţi să-i întâlneşti privirea.
C oloana lui v ertebrală este defor
m ată. B raţele şi picioarele se mişcă
dezordonat. El are o form ă gravă
de epilepsie şi, deşi prim eşte un
tratam e n t puternic, rareo ri trece o
zi fără să aibă crize majore.
C âteodată, când deo d ată corpul îi
devine rigid, scoate nişte sunete ca
de animal care urlă. D e câteva ori,
am văzut o lacrim ă m are rostogolindu-se pe obrazul lui.
îmi trebuie cam o o ră ca să-l
trezesc pe A dam , să-i dau m edica
m entele, să-l duc la baie, să-l spăl,
să-l bărbieresc, să-i curăţ dinţii, să-l

îmbrac, să m erg cu el la bucătărie,
să-i dau micul dejun, să-l pun în
scaunul cu rotile şi să-l duc în ca
m e ra în care îşi foloseşte cea mai
m are p arte a zilei în exerciţii fizice
terapeutice.
D u p ă ce am lucrat în acest fel cu
A d am tim p de o lună, ceva s-a
întâm plat cu mine. Acest tâ n ăr cu
handicapuri majore, pe care cei mai
mulţi îl consideră o „legum ă”, o
caricatură a ceea ce înseam nă să fii
om, o creatu ră la nivel animalic,
nefolositoare şi care nici n-ar fi tre 
buit să se nască vreodată, a început
să devină cel mai drag tovarăş al
meu.
Pe m ăsură ce team a cu care m ă
apropiam de el la început s-a mai
liniştit, am fost surprins să văd cum
se năştea în m ine o afecţiune atât
de duioasă, încât cele mai m ulte
dintre activităţile mele obişnuite mi
se p ăre au superficiale şi plictisi
toare în com paraţie cu ceasurile pe
care le petreceam cu A dam . D in
trupul lui deform at şi din m intea lui
rătăcită, a ieşit la lum ină cea mai
m inu nată fiinţă om enească, oferindu-mi un dar mai m are decât aş
p u te a să-i ofer eu vreodată: într-un
m od tainic, A d am mi-a descoperit
cine este, cine sunt eu şi cum putem
să ne iubim unul pe altul.
în im posibilitatea lui de a se
apăra, acest tâ n ăr num it A d am ne
cheam ă pe toţi să fim o familie.
Chiar dacă el este cel mai distrus
dintre toţi, el reprezintă fără nici o
îndoială cea mai puternică legătură
dintre noi toţi. D atorită lui A dam ,
cineva este acasă to t timpul.
D ato rită lui A dam , viaţa în c a s ă se
desfăşoară într-un ritm liniştit.
D ato rită lui A dam , se rostesc
cuvinte de afecţiune, b u n ătate şi
duioşie. D ato rită lui A dam , există
întotdeau na loc p en tru iertare şi
vindecare. A dam , cel mai slab din
tre noi, este cel care ne îm pacă pe
toţi. C ât de n epătrunse sunt căile
D om nului!”
Concluzie

A r fi greu să ştim dacă rabinul
înţelept de dem ult, care vorbise
despre întuneric şi despre venirea
zorilor, a citit vreodată Noul
T estam ent. P oate că da. în prim a
epistolă a lui Ioan, găsim aceste
cuvinte: „Vă scriu o p oruncă nouă...
Cine zice că este în lumină, şi urăşte
pe fratele său, este încă în întuneric
p ână acum. Cine iubeşte pe fratele
său răm ân e în lum ină” (1 Ioan 2,810).

sola scriptura

Pretutindeni există oameni pentru
care simţi că trebuie să faci ceva
Studiile biblice prin co respondenţă au con
stituit d intotdeau na o m eto d ă atractivă,
profundă şi dinam ică de cunoaştere a
Cuvântului lui D um nezeu.
Biserica noastră a înregistrat de-a lungul
timpului succese rem arcabile în acest d om e
niu evanghelistic. A m intim d oar Şcolile
Biblice prin C orespondenţă din întreaga
lum e ale posturilor de radio V oice of
Prophecy („V ocea Profeţiei”) şi V oice of
H op e („V ocea S peranţei”), precum şi ale
concernului m edia adventist A m azing Facts
(„F apte uim ito are”).
Cum R om ânia este recunoscută pentru
creativitate şi spirit misionar, nu a surprins
pe nim eni încercarea de reeditare a succe
sului şcolilor tradiţionale, d ar în m o d cert a
uim it prin elem entele noi, deosebite, aduse
acestui sistem evanghelistic o dată cu înfi
inţarea Institutului N aţional de Studii
Biblice prin C o respondenţă „Sola
Scriptura”.
în to am n a acestui an, fratele G abriel
M aurer, secretarul Asociaţiei P astorale din
cadrul Diviziunii Euro-A frica, vizitându-ne

ţara, ne-a declarat: „Apreciez zelul, dar mai
ales faptul că ’Sola S criptura’ nu rezum ă
relaţia cursanţilor la nivelul corespondenţei,
ci încearcă să creeze evenim ente şi clase de
studiu facultative”.
F ratele D aniel Belvedere, directorul
D ep artam en tu lu i Şcoala de Sabat/Lucrare
P erso nală al aceleiaşi diviziuni, surprins plă
cut de rezultatele Institutului N aţional de
Studii Biblice prin C orespon den ţă (INSBC)
„Sola Scriptura”, a solicitat, la sfârşitul
şederii sale în Rom ânia, 18 m ape com plete
de prezen tare „Sola S criptura”, pentru a le
oferi preşedinţilor de uniune din D iviziunea
Euro-A frica.
D ar ce are atât de deosebit Sola
Scriptura? Răspunsul este simplu: p ro gra
mul academ ic de citire a Bibliei în 2 ani.
C onceput d u pă o m etodă simplă, în
prim ul an de studii, cursanţii citesc Biblia,
având un grafic riguros întocmit, iar în al
doilea an studiază profeţiile şi m arile tem e
ale Bibliei.
D u p ă fiecare carte citită, „Sola
S criptura” verifică în scris acum ularea

Beatrice Lospa,
director al INSBC „Sola
Scriptura ”

„ . .. Dar te
gândeşti:
nu am bani,
nu am timp,
nu /stiu cum.
împarte de azi
pliantele „Sola
Scriptura", şi
oamenii
din jurul tău
îti vor m ulţum i."

Echipa Sola Scriptura la „ Zilele s ă n ă tă ţii" - 2-4 noiembrie 2001
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audio. A luat cu el speran ţa m ân 
tuirii Asi a revenirii lui Hristos.
• In luna ianuarie, ne-a fost
anu nţat telefonic un alt deces.
V ocea aparţinea unui vecin, care,
aducându-ne la cunoştinţă tragedia
cursantului nostru, ne solicita şi o
favoare. „Vecinul m eu era cursantul
dv. şi prim ea studii biblice, pe care
le citeam îm preună. D e când a
murit, am început să-i fur cursurile
din cutia poştală şi m -am gândit că
nu este bine ce fac, de aceea v-am
sunat. Pot să intru în legalitate? Să
ştiţi că sunt la zi cu toate cursurile!”
• în tr-o biserică baptistă din
Bucureşti, sunt m ai mulţi studenţi
la „Sola Scriptura”. într-o
duminică, la unul dintre serviciile
religioase, com itetul bisericii i-a
som at să aleagă: „Cei care vor alege
Standul Sola Scriptura
să studieze cu adventiştii vor fi
excluşi din biserică”. P erso ana care
cunoştinţelor cursanţilor săi, prinPublicitate la O m ega Prinţ, A ro n
ne-a sem nalat această situaţie era
tr-un test grilă. Cele p atru m anuale
M oldovan, redactor-şef al revistei
revoltată şi a încercat să riposteze,
oferite gratuit, alături de sesiunile
Curierul Adventist, şi Beatrice Lospa,
dar biserica a răm as neclintită pe
de exam ene prin corespondenţă,
director al IN SBC „Sola Scriptura”.
poziţia adoptată.
precum şi clasele de studiu reuşesc
Fratele A drian Bocăneanu,
Biserica invizibilă „Sola
să ofere o ţinută înaltă acestei noi
preşedintele Uniunii Rom âne şi al
Scriptura” a acum ulat deja mii de
instituţii a bisericii noastre.
INSBC „Sola Scriptura”, a avut
cursanţi, profesori, doctori, ingineri,
D atorită rezultatelor p ro m iţă
plăcerea să înm âneze declaraţia de
studenţi, pensionari, oam eni săraci
toare, U niunea de Conferinţe a
misiune, care p o a te fi rezu m ată în
sau bogaţi, în plină ascensiune p ro 
Bisericii Adventiste de Z iua a
trei cuvinte: C redem , Lucrăm ,
fesională sau realizaţi, d ar toţi p re 
Şaptea a acordat un vot de
Sperăm. D a r aceste trei cuvinte nu
ocupaţi să cunoască principiile
încredere INSBC „Sola Scriptura”
alcătuiesc o m isiune privată a insti
divine. A vantajul m ajor al studierii
pen tru înfiinţarea a şase filiale şi
tutului de studii biblice, ci o misi
Bibliei, asistate la domiciliu de
desem n area a opt asistenţi pentru
une pentru fiecare dintre noi.
„Sola Scriptura”, este că le oferă
cele şase conferinţe: A ugustin
E ste adevărat că, citind acest
cursanţilor săi posibilitatea întâlnirii
Vasilescu, p en tru C onferinţa
articol p resărat cu date, num e,
cu D um nezeu prin studiu. D e aceea,
M untenia, Ovidiu Burbulea, pen tru
declaraţii şi ceva statistici, probabil
daţi o şansă prietenilor, colegilor
Conferinţa Moldova; Ciprian
că nu aţi reuşit să prindeţi m ai m ult
sau familiei dv., vorbiţi-le despre
Crăciun, p en tru C onferinţa O ltenia,
decât nişte inform aţii parţiale,
„Sola S crip tu ra”, d ar m ai ales
Emil D ulgheru, p en tru C onferinţa
sărăcăcioase, d espre m unca un or
oferiţi-le pliante. D acă în biserica
B anat, A dina T om oioagă, p en tru
oam eni m ânaţi d e D uhul lui
dv. s-au epuizat pliantele „Sola
Conferinţa Transilvania de N ord,
D um nezeu p en tru cei care îl caută
Scriptura”, form aţi num ărul confe
pen tru limba rom ână, şi Gyonghy
pe D um nezeu. D a r vă asigurăm că
rinţei de care aparţineţi, sem nalaţi
H alm i Szabo, pen tru limba
este m ai m ult decât atât, iar dovada
aceasta asistentului „Sola
m aghiară, D aniela Roşea, pentru
constă în p arte a nevăzută, dar
Scriptura” şi, în cel mai scurt tim p
C onferinţa Transilvania de Sud,
deosebită, a INSBC „Sola Scriptura”
posibil, situaţia va fi rem ediată.
pen tru limba rom ână, şi Jarfas
- biserica sa invizibilă.
A postolul Pavel spune în F apte
F eh er Eszter, p en tru limba
•
în u rm ă cu 5 săptăm âni, unul
20,24: „D ar eu nu ţin num aidecât la
maghiară.
dintre cursanţii noştri nevăzători îşi
viaţa m ea, ca şi cum m i-ar fi
în perioad a 27-29 august, asis
trăia ultim ele clipe ale vieţii sale.
scumpă, ci v reau num ai să-mi
tenţii „Sola Scriptura” au participat
Creştin dup ă Evanghelie, sperase
sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe
la cursurile de instruire de la
să-şi câştige familia pen tru Hristos,
care am prim it-o de la D om nul
Cernica, susţinute de fratele
iar el să-şi încheie viaţa îm păcat cu
Isus, ca să vestesc Evanghelia h a ru 
V aleriu Petrescu, directorul
D um nezeu. Pe patu l de suferinţă,
lui lui D u m n ez eu ”.
D ep artam entului Şcoala de
num ărân d orele, apoi m inutele, şi-a
P en tru că avem şansa, prin Isus
S abat/L ucrare P ersonală, Ion
rugat familia să-i com pleteze testele
Hristos, să vestim „Evanghelia haru
Buciuman, secretarul Asociaţiei
grilă p entru „Sola Scriptura” şi să le
lui lui Dumnezeu”, INSBC „Sola
Pastorale, C orina Tuzla, director
expedieze, chiar dacă el nu va mai
Scriptura” vă invită să credem , să
asistent al D ep artam en tului
fi. P ână în ultim a clipă a vieţii, a
lucrăm şi să sperăm îm preună.
T ineret, Claudia D abo, director de
ascultat Biblia im prim ată pe casetele

24

CuRÎERul AdvENTiST, lANUARiE 2 0 0 2

„Hei, fetiţo, vino p ână aici”, a strigat b ăr
batul de pe banca din parc.
K aren s-a în dreptat spre el, m ergând
încet, cu braţele încărcate cu reviste noi-nouţe.
K aren era foarte timidă. îi era greu să
vândă reviste de sănătate, p en tru că aceasta
înseam nă să vorbeşti cu oam enii. D a r d orea
aşa de m ult să m eargă pen tru o săptăm ână
în ta b ăra de vară; iar ca să m eargă în
tabără, trebuia să-şi câştige banii. Părinţii ei
nu-şi pu teau perm ite astfel de cheltuieli
anul acesta, p en tru că în familia lor se mai
născuse un copil. E a a mers din casă în
casă, pe to a tă strada, bătân d la uşi.
„Vino m ai aproape, p ăp u şă”, a insistat
bărbatul.
K aren a m ers puţin m ai aproape de el,
dar nu atât de ap ro ap e încât el să o p o ată
atinge. în tr-u n fel oarecare, bărbatul acesta
care stătea acolo singur o făcea să-i fie
frică. E a s-a bu cu rat când şi-a adus am inte
că instructoarea ei de la Şcoala de Sabat o
supraveghează din m aşina parcată în
apropiere, pe stradă. Sora W alker p rom i
sese că o va ajuta pe K aren să câştige banii
de care avea nevoie pen tru tabără.
„Ce faci?” a întrebat-o bărbatul. A ră ta
nostim la faţă, gândea K aren, la fel ca tatăl
ei când era nebărbierit de d ouă zile.
K aren a ridicat o revistă. „V ând revis
tele acestea, ca să fac rost de bani pen tru
ta b ăra de v ară”, i-a spus ea.
„Ia arată-m i-o”, a continuat el. Bărbatul
s-a aplecat să ia revista întinsă de Karen.
Lui K aren i se p ăre a neobişnuit mirosul
care venea dinspre el. Im ediat şi-a dat
seam a că este miros de bere. El m irosea la
fel ca acele cutii goale de bere p e care
şoferii le aruncau uneori în curte la părinţii
ei.
A cum ea chiar nu m ai ştia ce să facă.
Bărbatul ţinea revista în m ână şi K aren nu
dorea să i-o dea. D ar nu era sigură nici
dacă el vrea să i-o plătească. N im eni din
familia ei nu consum a bere. T atăl ei spunea
că b ere a întunecă mintea. D in cauza aceas
ta şoferii nu p un cutiile la coşul de gunoi, ci
le aruncă acolo u n de se nim ereşte. „Sper că
voi, copii, nu vă veţi atinge niciodată de aşa
ceva”, le spusese el.
Încet-încet, bărbatul a întors paginile
revistei. în tim p ce aştepta, K aren s-a rugat
în şoaptă: „Te rog, D o am ne Isuse, ajută-m ă
să ştiu ce să fac”.
„Cât costă?” a întrebat bărbatul în cele
din urmă.
„D ouăzeci şi cinci de cenţi”, a răspuns
Karen.

Bani
pentru tabără
B ărbatul şi-a băgat m âna în buzunar şi
K aren a auzit zgom ot de m onede. „Poftim,
do m n işo ară”, a spus el, întinzând m âna spre
ea. „Nu-mi trebuie revista, d ar po ate că
banii aceştia te vor ajuta să mergi în
ta b ără.”
K aren a luat două m onede de câte
douăzeci şi cinci de cenţi din m âna lui.
„M ulţum esc”, a spus ea. Şi apoi, spre sur
p rin d erea ei, i-a spus repede: „D om nule, vă
rog să păstraţi revista. în ea scrie cum să
fim sănătoşi şi fericiţi. Şi că b erea nu ne
face b in e ”.
B ărbatul a început să râd ă puternic.
„B ine”, a spus el. „A tunci o păstrez. P oate
îmi va prinde bine.”
C hiar dacă el a fost prietenos, K aren s-a
b u cu ra t când a plecat. „M ulţum esc încă o
d a tă ”, a spus ea şi a p o rn it în fugă spre
m aşina instructoarei ei.
„Soră W alker”, a spus ea când a deschis
uşa maşinii, „mi-a fost frică. Bărbatul acela
folosea bere. N u p uteam să suport mirosul
care v enea dinspre el! N -a vrut să cum pere
revista. D ar mi-a d at două m o ned e de câte
douăzeci şi cinci de cenţi; i-am spus să
păstreze revista, pen tru că în ea scrie că
b ere a nu ne face bine.”
S ora W alker a zâmbit. „E ram gata să vin
să te ajut, dacă e ra nevoie”, a spus ea. „D ar
cred că ai fost o m isionară mică si bu nă.”

/

Timp pentru familie

Ruth Wright
Adventist Review,
18 octom brie 2001

In timp ce
aştepta,
Karen s-a rugat
în şoaptă:

„Te rog,
Doamne Isuse,
ajută-ma
să /stiu
ce să fac".

\

lnvită-i pe membrii familiei tale să vă
rugaţi împreună.
• întreabă dacă cineva din familia ta
cunoaşte pe vreun misionar.
• Caută în dicţionar cuvântul
„m isionar" şi vezi ce înseamnă.
• Ce persoane din Biblie îţi vin în
minte, persoane care este posibil să fi
fost misionari? (Caută la Fapte 10,1923; 28,30.31; Matei 10,5-8.)
• Roagă-te pentru misionarii din alte
ţări şi roagă-L pe Dumnezeu să te ajute
să fii un misionar pentru El acolo unde
\ te afli.
/
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sănătate

Principii de igienă
în timpul actelor de cult

dr. Nicu Tutunaru,

directorul
Departamentului
Sănătate şi Temperanţă,
Conferinţa Oltenia

Sănătatea este
promovată
printr-o
inteligentă
respectare a
principiilor de
igienă.
Manualul bisericii,

ed. 1998, p. 174
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C ercetătorii epidemiologi apreciază că
israeliţii nu ar fi supravieţuit m arşului în
pustie şi m ultelor încercări de mai târziu,
dacă nu ar fi prim it din p artea lui
D um nezeu un adevărat cod sanitar, care i-a
obligat la un com portam ent igienic, valabil
în m ulte privinţe şi astăzi. Astfel, ei au
deprins principii elem entare de igienă pu
blică şi personală, diagnosticarea şi con
trolul bolilor infecţioase, d econ tam inarea
surselor de apă, atitudinea faţă de gunoaie
de orice fel, alegerea şi p ăstra rea ali
m entelor. U n exemplu: evreii atinşi de
lepră erau obligaţi să se izoleze şi să aver
tizeze trecătorii prin cuvintele: „necurat,
n ec u rat”, dar sirienii nu cunoşteau acest
principiu şi aflăm că îm păratul se sprijinea
pe braţul lui N aam an, leprosul care trăia la
curtea sa şi în mijlocul familiei sale.
Instituţiile de sănătate publică urm ăresc
cu insistenţă elaborarea, aplicarea şi
respectarea u n o r minime condiţii de igienă
în scopul prevenirii bolii. A ceste adevărate
caiete de sarcini, a căror nerespectare
implică m ăsuri drastice, sunt verificate peri
odic şi îm bunătăţite perm anent. Este firesc
ca aceste rep e re de profilaxie a bolilor să fie
mult m ai atent urm ărite în colectivităţi,
unde şansele de apariţie şi răspândire a
unor boli transmisibile sunt proporţional
mărite. Şi în biserică pot exista unele
m o m en te în care nerespectarea u n o r p rin 
cipii de igienă în tim pul actelor de cult pot
favoriza transm iterea de boli.
P entru că suntem în sezonul rece, să
am intim câteva precauţii legate de gripă:
atunci când aveţi febră, d ureri de cap sau
articulare, stare generală rea, strănutaţi, s-a
declarat epidem ie de gripă şi aveţi toate
motivele să credeţi că aţi co ntactat această
boală, oricât de dureros este să lipsiţi în
Sabat de la serviciul de închinare, recom an
d area m edicului este să răm âneţi acasă pe
du rata bolii, pen tru rugăciune şi tratam ent.
D acă totuşi veniţi la biserică, protejaţi-vă
fraţii, folosind batista, stând izolat şi
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vorbind cât m ai puţin. Evitaţi transm iterea
de boli contagioase către alţi copii din bi
serică, dacă propriul copil are rujeolă,
oreion, varicelă, tuse convulsivă sau orice
altă boală care necesită izolare la domiciliu.
Sărutul. E ste bine să ne bucurăm când
ne întâlnim cu fraţii, să dăm m âna şi chiar
să ne îm brăţişăm , dacă relaţiile sunt atât de
apropiate. A tenţie însă ca, o dată cu atin
g erea obrazului, să nu îi lăsăm fratelui sau
sorei, ca sem n de aducere aminte, un herpes „fierbinte”, o pioderm ită sau o eczemă,
care îi d eterm in ă ca data viitoare să fie mai
precauţi şi inexplicabil „mai reci”.
M ăsuri speciale de igienă se im pun cu
ocazia u n o r m anifestări publice relativ
frecvente în biserica noastră.
B azinul pentru botez trebuie placat cu
faianţă şi gresie pe to a tă suprafaţa, igienizat
du pă fiecare folosire şi se recom andă ca şi
în apa de botez să se introducă un agent
dezinfectant.
Pastorii trebuie să îşi îngrijească mâinile
cu m are atenţie, ca să nu fie p u rtăto are de
agenţi infecţioşi. Ei au o m are responsabili
tate, căci m anipulează pâinea actului sfânt
al Cinei D om nului şi orice epiderm ofiţii sau
stafilococii n etra ta te po t fi transm ise cu
uşurinţă m em brilor bisericii. A şa cum se
practică în m ulte biserici locale, pastorului
îi sunt rezervate p en tru folosirea personală
un prosop şi săpun. C ade în responsabili
ta tea sa verificarea m âinilor celor cu care
participă la frângerea pâinii. D acă observă
ceva suspect, este de d atoria sa să apeleze
la un m em bru al Asociaţiei S ănătate şi
T em p eran ţă din com unitate, p en tru consult
şi eventual tratam ent.
Spălarea picioarelor este o rânduială
instituită de Hristos, ca o pregătire p entru
Cina D om nului. „E xperienţa spirituală care
stă în centrul cerem oniei spălării
picioarelor o înalţă de la un obicei com un la

o o rânduire sfântă.” (M anualul bise
ricii). O bservăm că şi aici se po t stre
cura m o m ente de contam inare, dacă
nu se respectă câteva principii de
igienă elem entară. M ai întâi, facem o
observaţie de bun-simţ: deşi po artă
tradiţional acest num e, acest act sfânt
nu este tocm ai un act de spălare, ci un
act de umilinţă. Suntem surprinşi u n e 
ori să constatăm că apa în lighean
răm âne destul de m urdară. Insistăm,
mai ales în dreptul bărbaţilor, ca să
spele acasă picioarele, u rm ân d ca actul
de um ilinţă şi iertare să-l facă la bise
rică.
Şi acum, câteva recom andări m e
dicale p en tru surorile şi fraţii care
urm ează să se îm părtăşească din sim
bolurile sfinte:
Exam inaţi-vă cu atenţie acasă
starea de sănătate a picioarelor şi
spaţiile dintre degete, urm ărind dacă
nu există sem ne de inflamaţie, descuamări, ulceraţii, verificaţi aspectul
unghiilor, care trebuie să fie corect
curăţate, şi tăiaţi unghiile cel puţin o
dată pe trim estru. D acă rem arcaţi un
aspect de boală şi un miros neplăcut,
apelaţi la m edicul derm atolog.
Exam inaţi şi mâinile, am intindu-vă de
exigenţa cu care sunt urm ăriţi anga
jaţii din alim entaţia publică.

încalcă principiile de igienă, folosindu-se câte un prosop p en tru câteva
persoane, ceea ce este inadmisibil.
Sugerăm câteva soluţii, aplicate
deja în diferite biserici:
• fiecare persoană îşi aduce de
acasă propriul prosop şi atunci
acesta este destinat num ai acestui
scop;
• biserica asigură prosoape indi
viduale, care se colectează la
sfârşitul zilei, şi surorile diaconese
se îngrijesc de sterilizarea lor prin
adăugare de dezinfectant, fierbere o
oră şi netezire cu un fier de călcat
fierbinte;
• proso ap e de unică folosinţă
din suluri de hârtie de bucătărie, la
un p reţ foarte scăzut.
Lighenele ar trebui de asem enea
dezinfectate după fiecare folosire.
Cum acest lucru este imposibil, să
recurgem la dezinfectarea apei
folosite la spălarea picioarelor.
Halatele de botez necesită
aceeaşi atenţie p en tru evitarea
transm iterii de boli derm atologice
sau de altă n atură. Se recom andă
înm uiere în soluţie dezinfectantă,
urm ată de fierbere o oră, călcare cu
fier fierbinte.

Igienizarea prosoapelor folosite la
ştergerea picioarelor şi a m âinilor în
timpul prem ergător Cinei D om nului
Faţa de m asă care acoperă sim
este adeseori nesatisfăcătoare. în m od
bolurile sfinte trebuie să fie de un
norm al, fiecare participant la actul
alb im pecabil şi fără cusur. N u se
umilinţei trebuie să folosească p ro 
priul ştergar, adică la o com unitate de acceptă p rezen ţa de pete, o altă
culoare a ţesăturii sau să nu fie
250 de m em bri trebuie să existe 250
fiartă şi călcată fără greşeală.
de ştergare. în unele com unităţi se

Paharele de vin (m ust) necesită o
discuţie aparte. Avem convingerea
că fiecare comunitate este în posesia
unui n u m ăr corespunzător de
pahare, cel puţin egal cu num ărul
m e m b rilo r în scrişi în re g istru l
bisericii. D atorită însă recrudescenţei
unor boli transmisibile grave
(TBC), recom andăm ca, după golire,
p aharele să fie scufundate pentru
câteva o re într-o soluţie dezinfec
tantă, d up ă care se spală cu apă
fierbinte şi detergent şi se
depozitează într-un loc sigur. Mai
sem nalăm încă un aspect care
încalcă grav principiile de igienă.
La intrarea în bisericile mici de la
ţară, găsim adesea o găleată cu apă
şi un p ah a r sau o cană alături, de
care se folosesc pe rând toţi membrii
bisericii. A tragem atenţia că nu se
acceptă introducerea paharului sau
a cănii în găleată şi folosirea lor de
către mai m ulte persoane, chiar
dacă se „sterilizează” prin clătire.
Singura soluţie pen tru com unităţile
lipsite de apă curentă răm âne
do tarea cu p ah are de unică folo
sinţă care au un preţ acceptabil.
E ste posibil ca, în urm a acestei
aten ţio nări pline de dragoste, unii
fraţi să obiecteze că sunt situaţii
când m ulţim i m ari de oam eni
săru tă unul după altul acelaşi punct
de pe o icoană sau un obiect con 
siderat sfânt. Răspunsul nostru este
că avem, ca individ şi ca biserică,
responsabilităţi mari, în raport
direct cu gradul de cunoaştere pe
care ni l-a dat D um nezeu; căci celui
ce i s-a dat mult, m ult i se va cere.
P reţuri la 1 ian. 2002 şi m od de
u tiliz are p e n tru u n e le p ro d u se
sugerate în articol:
C loram ină B cutie cu 100
tablete p reţ 25.000 lei. D ezinfectant
p en tru apă, pah are de sticlă,
faianţă, ţesături.
A ctisept cutie cu 600 tablete a
2,5 g, p reţ aprox. 500.000 lei.
D ezinfectant extrem de activ p e n 
tru faianţă, grupuri sanitare, vase
de bucătărie, ţesături (1 tabletă la
10 1 de apă).
Hydrex, dezinfectant de mâini
fără apă, în flacon 150 doze, aprox.
180.000 lei.
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Dedicarea noului sediu al
Uniunii de Conferinţe
/

Teodor Huţanu,
secretarul Uniunii de
Conferinţe şi directorul
D epartam entului
C om unicaţii al Bisericii
Adventiste de Ziua a
Şaptea din R om ânia

Prin acest loc
Dumnezeu
intenţionează
să
/
binecuvânteze
inimile,
biserica
şi pe toţi
cei doritori de
mântuire.

Vineri, 23 noiem brie 2001, a avut loc dedi
carea sediului U niunii de C onferinţe a
Bisericii A dventiste de Z iu a a Ş aptea din
Rom ânia, situat în strada E ro u Iancu
Nicolae, nr. 38-38A, com una V oluntari,
jud. Ilfov. D u p ă mai m ulte m utări în
decursul timpului, actuala localizare a
sediului bisericii noastre se doreşte defini
tivă p ân ă la încheierea m andatului nostru
misionar.
înfiinţată în 1920, U n iu n ea de
C onferinţe şi-a desfăşurat m ai întâi activi
tatea în spaţii provizorii. D u p ă Popa T atu
38, u rm ăto area adresă a uniunii a fost,
pen tru un tim p îndelungat (1924-1986),
Labirint 116, unde se aflau de asem enea
capela bisericii, imobilul pen tru editura şi
tipografia bisericii, precum şi sem inarul
teologic al acesteia. P en tru o scurtă p eri
oadă (1931-1934), uniunea a funcţionat la
Braşov, cu excepţia d epartam en tu lu i de
libertate religioasă, care şi-a continuat
activitatea în Bucureşti, pe strada Labirint.
Penultim ul loc în care a poposit sediul
uniunii a fost str. P lantelor nr.12. în au
gust 1986, clădirea respectivă era deţinută
de ICRA L, însă, în mai 2001, ea a fost
retro cedată prop rietarilor de drept. Locul
acesta răm ân e semnificativ p en tru spiritu
alitatea adventistă prin traversarea istorică
şi profetică a pragului libertăţii în 1989.
C onstrucţia noului sediu al uniunii a
început în ap rilie 1999, p e un te re n
ac h iz iţio n a t în zo n a B u c u re şti-B ăn e asa .
în m ai p u ţin d e tre i ani, lu c ră rile au
fost finalizate, astfel că, din m ai 2001,
n o u a c lă d ir e a d e v e n it o p e r a ţio n a lă .
L a d e d i c a r e a o fic ia lă a n o u lu i se d iu
au p articip a t delegaţi din p arte a

Sediul Uniunii din Bucureşti-Băneasa
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De la stânga: Carlos Puyol, Peter Kunze,
Răzvan Theodorescu, Ulrich Frikart

Diviziunii Euro-A frica: fratele Ulrich
F rikart, preşedintele Diviziunii E uroAfrica, precum şi fraţii Carlos Puyol şi
P ete r Kunze, secretarul şi respectiv tre 
zorierul diviziunii, prezenţi în ţa ra noastră
cu ocazia Com itetului A nual al U niunii de
Conferinţe. A u luat parte, de asem enea,
m em brii Com itetului Executiv al Uniunii
de C onferinţe, adm inistratorii de la con 
ferinţe, reprezentanţi ai instituţiilor bise
ricii, precum şi oficialităţi din p arte a cul
telor din Rom ânia, a Secretariatului de
Stat pentru Culte, a Societăţii Biblice şi a
prim ăriei locale.
Dl academ ician Răzvan T heodorescu,
m inistrul Culturii şi Cultelor, a subliniat,
în cuvântarea sa, solidaritatea m em brilor
Bisericii A dventiste, im plicarea lor în
activităţi sociale, simplitatea, m odestia şi
valorile autentic creştine, prom ovate de
Biserica Adventistă.
Preşedintele uniunii, fratele A drian
B ocăneanu, a rostit cuvântul de bun-venit
şi a p rezen tat Biserica A dventistă din
R om ânia. Cuvântul Scripturii a fost
p rezentat de fratele Ulrich Frikart, iar
fratele Carlos Puyol a rostit rugăciunea de
dedicare. Prin binecuvântarea acestui
loc, D um nezeu intenţionează să
binecuvânteze inimile, biserica şi pe
toţi cei doritori de m ântuire. Să ne
rugăm ca această sfântă şi înaltă
m enire să fie împlinită, prin p ăs
trarea unei legături p erm an en te cu
sediul de com andă al Marii Lupte, de
unde însuşi D om nul şi M ântuitorul
nostru Isus H ristos ne porunceşte cu
iubire.

Gheorghe Amarandei

(12

aprilie 1910, Goleşti, Iaşi - 2 dec. 2001,
Bucureşti), unul dintre cei mai în vârstă
pastori pensionari din ţara noastră, a
răm as orfan de tată la vârsta de 10 ani.
încheie legământul cu Domnul prin
botez în Biserica Adventistă BucureştiBelu, unde venise să-şi caute de lucru. A
studiat teologia la Institutul Biblic de la Stupini, Braşov,
unde, în timpul studiilor, muncea pentru achitarea taxelor.
A lucrat ca angajat al bisericii în districtul Făgăraş,
unde a înfiinţat mai multe com unităţi. S-a căsătorit cu
sora G eo rgeta Cicu din Sinaia, familia lor fiind binecu
vântată cu trei copii: Paul, C arm en şi Florin. în anii 1960,
fiindu-i retrasă legitimaţia de pastor, a predat la Şcoala de
Muzică din Focşani. A fost reactivat ca pastor în cadrul
Conferinţei Bacău. Răm as activ şi după pensionare, şi
chiar după 1989, îşi dă acordul pentru construirea unui
locaş de închinare în curtea propriei case, unde
funcţionează Biserica Adventistă Bucureşti-Brâncoveanu.
D u pă o suferinţă mai lungă, şi-a încheiat viaţa în
fericita speranţă a învierii celor drepţi.

Concurs de creaţie pentru tineri - „Darul profeţiei”
O rganizatori: Southw estern A dventist University, din
K eene, Texas, şi Ellen W hite E state, de la C onferinţa
G en erală a Bisericii A dventiste, din Silver Spring,
M aryland, SUA.
A cest concurs inedit îşi prop un e să prom oveze isto
ria bisericii noastre şi scrierile lui Ellen W hite. Aşa cum
ne-am convins la Festivalul N aţional de C reaţie, organi
zat anul acesta la Târgu-M ureş, şi în R om ânia există
mulţi tineri talentaţi. Aceşti tineri şi mulţi alţii au acum
ocazia, alături de tineri din lum ea întreagă, să d ea o
nouă perspectivă m odului în care privim scrierile sorei
W hite. L ucrările lor vor ajuta ca frum useţea m oştenirii
no astre să fie văzută într-o n ou ă lumină.
Criterii:

Tema lucrării: Ilustraţi cu acurateţe un subiect din
scrierile lui E llen W hite, subiect pe care 1-aJ studiat
personal.
Contextul istoric: Surprindeţi viziunea şi em oţia pio
nierilor adventişti.
M ijloace artistice: Concursul se lim itează la mijloace
vizuale - pictură, sculptură, desen sau p rezentări cu aju
torul calculatorului.
Titu Bocăneanu (21 februarie 1914, Brăila - 21
Inform aţii despre lucrări:
noiem brie 2001, Slănic, Prahova) s-a născut într-o fam i
F iecare lucrare trimisă trebuie însoţită de un p a ra 
lie de pionieri ai Bisericii Adventiste din oraşul dunărean.
graf care să descrie pasajul sau ideea pe care se
La 15 ani a plecat la Băicoi, Prahova, unde avea o soră
bazează, precum şi un parag raf care să explice in ter
m ai m are, căsătorită. Aici a prim it botezul şi, d up ă m ai
p reta re a artistului.
m ulţi ani, a cunoscut-o pe E lena Bunea, cu care s-a
T o ate lucrările trimise devin p ro prietatea
căsătorit în anul 1944, după care s-au m u tat îm p reu n ă la U niversităţii A dventiste Southw estern.
Slănic, în acelaşi ju d e ţ Prahova. în familie s-au născut
Termen limită: T oate lucrările trebuie să ajungă la
doi copii, E ug en şi A drian. în anii 1953-1955, a con
organizatori înainte de 11 m artie 2002.
tribuit din plin la ridicarea unei frum oase case de rug ă
Există trei categorii de premii:
ciune, situate practic în aceeaşi curte cu locuinţa p ro 
P entru tineri (18-30 ani) şi p en tru adolescenţi (13-17
prie. D e-a lungul anilor, casa familiei B ocăneanu a ajuns ani): prem iul I - 1.000 dolari, prem iul II - 500 dolari,
binecunoscută pentru bogăţia de flori, p en tru ospitali
prem iul III - 250 dolari, zece m enţiuni a câte 50 dolari.
tatea oferită vizitatorilor şi pastorilor şi pen tru aju
P entru copii (4-12 ani): prem iul I - 100 dolari, p re 
to rarea celor aflaţi în nevoie. F ratele T itu B ocăneanu a
miul 1 1 - 5 0 dolari, prem iul III - 25 dolari, zece m enţi
servit în com unitate ca prezbiter tim p de peste treizeci
uni a câte 10 dolari.
de ani, fiind un colaborator loial şi energic al pastorilor
Lucrările prem iate vor fi expuse la M eadows
şi un sfătuitor blând al celor mai tineri. în ultimii ani a
Gallery, în cadrul Southw estern A dventist University,
cunoscut un declin al sănătăţii. Şi-a încheiat viaţa discret din Keene, Texas, şi la C onferinţa G enerală.
şi liniştit, aşa cum a şi trăit.
Inform aţii suplim entare pot fi obţinute la adresa de
E-mail: egw hite@ sw au.edu, precum şi la pagina de web:
Elena Rusu. în vârstă de 71 de ani, soţia pastorului www.gopac.swau.edu
pensionar G heorgh e Rusu, s-a stins din viaţă joi, 6
A d resa la care trebuie trimise lucrările este:
decem brie 2001. în pofida tratam en telo r îndelungate,
Southw estern A dventist University, 100 W. Hillcrest,
diabetul i-a m ăcinat treptat săn ătatea şi i-a distrus viaţa. Keene, Texas 76059, SU A
D o ar sp eranţa revederii în ziua învierii a p utu t să
C orina Tuzla, D e p a rta m e n tu l Tineret, U niunea de Conferinţe
atenueze şocul em oţional prin care au trecut mem brii
familiei cu ocazia despărţirii de cea care a fost soţie
Societatea Creştină a Oamenilor de Afaceri
bună, m am ă aleasă şi creştină credincioasă.
din România ($COAR) este form ată din oam eni de
Sora E lena Rusu s-a distins prin b lând eţea şi m odes afaceri adventişti, care au ca scop crearea unui cadru de
tia ei şi prin calitatea de bună gospodină. La serviciul de lucru eficient şi de încredere în tre oam enii de afaceri
înm o rm ântare a participat din p arte a U niunii de
adventişti, instituţii, societăţi, precum şi p erso an e fizice,
C onferinţe fratele Ion Buciuman, asistat de mulţi colegi pen tru ca aceştia să-şi po ată oferi sprijinul financiar în
pastori. M ulţi credincioşi ai bisericii, păstoriţi mai
susţinerea proiectelor misionare.
înainte de fratele G heorghe Rusu, au fost prezenţi la
S C O A R acceptă ca m em bri pe aceia care înţeleg că,
înm orm ântare, ca semn al dragostei şi com pasiunii lor.
deoarece au fost binecuvântaţi de D um nezeu si înzes
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traţi cu darul de a adm inistra eficient bunuri m ateriale,
sunt dato ri să se implice în proiecte de evanghelizare
pe care Biserica A dventistă, instituţiile, societăţile sau
m em brii acestora le prom ovează.
In anul 2001, SCO A R a finanţat o serie de proiecte
misionare, cum ar fi:
• D istribuirea unui ziar „V iaţă şi să n ăta te” în p e n i
tenciare, prin F undaţia V iaţă şi Sănătate, Buzău;
• Funcţionarea unei şcoli primare la Tg. M ureş, prin
F un daţia O m ega;
• Institutul N aţional de Studii Biblice prin
C oresp on denţă - Asociaţia A scultătorilor R adio V ocea
Speranţei, Bucureşti;
• Postul de radio adventist R adio 74 Petroşani.
P entru anul 2002, S C O A R îi an un ţă pe co o rd o n a
torii p roiectelor de evanghelizare că, p â n ă la d a ta de
20 februarie 2002, se prim esc solicitările de finanţare
care po t fi depuse astfel: • în Transilvania, la sediul
S C O A R din N azna, str. M ureşului n r.l, jud. M ureş • în
M untenia, la sediul SC Relian SA Bucureşti, Şos.
A lexandriei nr. 220 • In Oltenia, la Cristinel Preda,
Slatina, str. T randafirilor nr. 7, ap. 2, jud. O lt • în
B anat, la N icolae Turtoi, Tg. Jiu, str. 30 D ecem brie, nr.
34, jud. Gorj • în M oldova, la sediul SC Aya Sports
SRL, Iaşi, str. M orilor nr. 47, jud. Iaşi.
M em brii S C O A R sunt de părere că acum este tim 
pul ca aceia binecuvântaţi de Dumnezeu să susţină proiecte
le care au d rept scop propovăduirea Evangheliei.
Tel. 065-320156, Fax 065-320549,
E-mail: scoar@ orizont.net
Consiliul de a d m in istra ţie

Prezenta adventistă trebuie să aducă beneficii
SO C ietatii
/ — India. Biserica A dventistă constituie o
forţă pozitivă, în creştere, în societatea indiană, a
declarat preşedintele Jan Paulsen. în decursul vizitei
sale în India, între 26 noiem brie şi 2 decem brie, p as
torul Paulsen s-a întâlnit atât cu conducători adventişti,
cât şi cu conducători publici.
„Aşa cum yă aşteptaţi, prim a preocup are a Bisericii
Adventiste este spiritualitatea”, a declarat pastorul
Paulsen în faţa a aproximativ 1.000 de conducători
locali, reprezentanţi ai m edia şi m em bri adventişti,
adunaţi pe 29 noiem brie în K arnataka. „Noi suntem o
com unitate spirituală.
D ar Biserica A dventistă m ondială nu este angajată
doar în predicare şi învăţare sau în form ulare şi expri
m are de idei. E ste posibil p en tru un creştin să aibă o
m ulţim e de idei - m inunate, corecte - , dar să trăiască o
viaţă de izolare faţă de restul societăţii. A cesta nu este
m odelul lui Isus sau dorinţa Lui pen tru urmaşii Săi.”
Biserica A dventistă este p rezentă în India de mai
m ult de un secol şi are în prezent aproape 500.000 de
membri. E a conduce 12 spitale, 2 clinici m edicale şi 2
orfelinate. M ai m ult de 140.000 de studenţi sunt înscrişi
în cele 300 de şcoli adventiste şi instituţii din to ată
India.
(re z u m a t d u p a Bettina K ra use /A N N )

Sase
adventişti
/
/ arestati
/ - Turkmenistan. Sase
adventişti au fost arestaţi în timpul unei întâlniri dintr-un
apartam ent privat din T urkm enabad, T urkm enistan, în
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data de 16 noiem brie. Câteva ore mai târziu, grupul a
fost eliberat din custodia poliţiei, dar autorităţile au
confiscat toate cărţile lor religioase, precum şi m ateri
alele audio şi video.
P ro p rietara apartam entului a rap o rtat că poliţia a
confiscat de asem enea docum entele legale care atestă
p ro p rie ta tea asupra apartam entului, iar m em brii bise
ricii se tem că ea ar p u tea fi evacuată. în ultimii ani,
autorităţile din T urkm enistan au am eninţat cu confis
carea proprietăţilor pe orice cetăţean care ţine întâlniri
religioase la domiciliu. O sursă din centrul Asiei
rap o rtează că recentul incident al arestării celor şase
face p arte dintr-o acţiune de interzicere în care 50 de
persoane, creştine şi necreştine, au fost arestate în
noiem brie. în concordanţă cu „K eston News Service”,
m em brii unei biserici p ro testan te din oraşul A shgabad
au fost obligaţi să plătească o am endă substanţială, iar
doi m em bri străini au fost deportaţi. A restarea celor
şase persoane este cel mai im portant evenim ent din
seria de m ăsuri aplicate de guvern.
Autorităţile au distrus deja o biserică adventistă în
Ashgabad (vezi Info AZŞ/nr.10) şi, în mod periodic, m em 
brii bisericii sunt duşi la secţiile de poliţie şi interogaţi.
Z ece adventişti trăiesc în T urkm enabad, un oraş de
m ărim e m edie, situat la graniţa cu Uzbek. în octom brie
2000, singurul pastor adventist care lucra în
T urkm enistan, Pavel Fedotov, a fost arestat şi închis
p en tru trei zile, în tim pul vizitei sale în Turkm enabad.
în tim p ce autorităţile din T urkm enistan pretin d că
perm it libertatea de exprim are a religiei, în m od practic
d o ar musulmanii şi Biserica O rtodoxă R usă au perm isi
u n ea de a se închina liber.
(Rebecca S coggins/AN N )

Un nou botez la Iordan. în noiem brie 2001,1 8
p ersoane au fost botezate în Iordan. A cest grup se ală
tură bisericii adventiste de limbă rom ână din Tel-Aviv,
la mai puţin de p atru luni de la cerem onia preced en tă
de botez, oficiată tot la Io rdan (vezi foto). A u fost
p rezente ap ro ap e 300 de persoane, dintre care cca o
treim e neadventişti. La apelul pastorului, peste 20 de
p ersoane dintre oaspeţi au venit în faţă, să-şi afirme
dorinţa p en tru a fi botezate la u rm ăto area ocazie.
Ionel Lascu, pastor, Israel

I

cuvântul preşedintelui
A ţi avut ocazia să vizitaţi, intr-un m uzeu,
secţiunea de mineralogie, colecţiile de
m inereuri, cristale şi flori de mină?
A sem enea exponate pot fi adm irate acum şi
în unele magazine de cadouri. Spre deose
bire de cele mai multe obiecte frum oase,
care sunt create în aşa fel, încât să atragă
atenţia şi să câştige adoraţia, aceste bijuterii
ale naturii îşi deschid frum useţea spre inte
rior. Pe dinafară, ele nu se deosebesc prea
m ult de pietrele de rând. C unoscătorii le
recunosc şi le colectează cu m ari eforturi, le
secţionează cu grijă, le şlefuiesc şi le plasează
sub lum ina cea mai avantajoasă, aşa încât
frum useţea ascunsă să fie dezvăluită. In
artă, stilurile şi m oda se schim bă necon 
tenit, dar nimic nu va face ca tăcutele bogăţii
din adâncuri să-şi piardă perm anenţa.
în plus, m ă uim eşte gândul că, în p ro 
porţie copleşitoare, aceste m inunăţii vor
răm âne ascunse p en tru to td eau n a în adân 
curile păm ântului şi nu vor fi expuse nicio
dată luminii şi privirii adm iratorilor. P entru
fiecare exponat şlefuit cu artă, aşezat pe
catifeaua unui muzeu şi luminat cu măiestrie,
sunt milioane care au răm as în tina în tu n e
cată. L a urm a urmei, aceasta nu ştirbeşte cu
nimic valoarea şi frum useţea lor secretă.

Omul ascuns al inimii
într-un pasaj binecunoscut, apostolul
P etru ne înd eam nă să ne p reocup ăm în
p rim u l r â n d d e „om ul ascu n s la in im ii”
(1 Petru 3,4). A ceea trebuie să fie podoaba
noastră - o po do ab ă ascunsă. Sunt convins
că, la fel ca în îm părăţia m ineralelor, o p ro 
porţie copleşitoare a frum useţilor de suflet
este şi va răm âne ascunsă p en tru totdeauna.
N obleţe, altruism, loialitate, idealism, cin
ste, înţelepciune, bunătate, curaj, blândeţe,
tărie, im aginaţie, elan, răbdare, delicateţe,
vigoare, discernăm ânt, respect, umilinţă,
bun-simţ, agerime, hărnicie, sensibilitate,
echilibru, flexibilitate, perseverenţă, b u n ă
tate, devotam ent, iubire, credinţă - valori
ca acestea au fost aşezate de D um n ezeu în
oam enii de rând şi au fost cultivate de p ose
sorii lor aflaţi în straturi ale societăţii care
nu se bucură de interes şi de adm iraţie.
Cerul îi recunoaşte: „D om nul cunoaşte pe
cei ce sunt ai L ui” (2 Tim. 2,19). Ocazional,
fără cunoştinţa lor, ei ajung subiectul unor
dezbateri la nivel cosmic: „Ai văzut pe
robul M eu Iov? Nu este nim eni ca el pe
păm ânt. Este un om fără p rihan ă şi curat la
suflet, care se tem e de D um nezeu şi se
abate de la ră u ” (Iov 1,8). P resiunea sata
nică asupra lor nu îi distruge, ci aduce la
iveală frum useţi încă nevăzute: „El se ţine
tare în nep rih ănirea lui” (cap. 2,3).

Frumuseţi
secrete
Piese pentru colecţiile împăratului
Cel care lucrează în oam eni asem enea
m inuni ascunse le pregăteşte pentru m area
deschidere a muzeului. Prezenţa Sa în
Adrian Bocăneanu,
mijlocul exponatelor colecţionate din tina
preşedintele
n ep rom iţăto are a acestui păm ânt le va
Uniunii R om âne
dezvălui şi amplifica frum useţea şi va scoate
exclamaţii de apreciere p en tru A utor, atunci
când D o m nu l „va veni, în ziua aceea, ca să
fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire
în toţi cei ce vor fi crezut” (2 Tes. 1,10). Ei
vor fi „pietrele cununii îm părăteşti, care vor
străluci în ţara Sa” (Zah. 9,16).
Biserica întreagă va fi pusă în lum ină şi
adm irată: „D e unde erai părăsită şi urâtă, şi
nim eni nu trecea prin tine, te vor face o
po d o ab ă veşnică, o pricină de bucurie p e n 
tru oam eni din n eam în n ea m ” (Is. 60,15).

M om ent potrivit
A m socotit că acesta este un m om ent
potrivit ca să ne gândim la însem nătatea
cultivării umile a frum useţii lăuntrice în
experienţa bisericii. în săptăm ânile u rm ă
toare, D om nul va atrage atenţia asupra
noastră, a m esajului şi a valorilor pe care El
ni le-a încredinţat. Sunt convins că profeţia
lui Pavel se po ate împlini, parţial, chiar
acum , ca D om nul „să fie proslăvit în sfinţii
Săi şi privit cu uim ire în toţi cei ce vor fi
crezu t”. E ste destulă frum useţe tainică, o
ab u n d e n ţă de b unuri preţioase în poporul
lui D um nezeu.
D e aceea, nu este nevoie de nici o o sten 
taţie, de nici un exces. L a urm a urmei, p e n 
tru fiecare „exponat” sunt nen um ărate alte
valori secrete, necunoscute. Putem să
lucrăm liniştiţi şi harnici, cu gândul ca
D om nul să fie Cel adm irat şi iubit. D e alt
fel, „când Se va arăta H ristos, viaţa voastră,
atunci vă veţi ară ta şi voi îm preună cu El, în
slavă” (Col. 3,4). Când vom înceta să
căutăm cu tot dinadinsul ca noi înşine să fim
văzuţi şi preţuiţi, ce energii uriaşe se vor
elibera pen tru adevărata lucrare, pentru
adev ărata misiune! „O rice faceţi, să faceţi
din to a tă inima, ca p en tru D om nul... V oi
slujiţi D om nului H risto s” (cap. 3,23.24).
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