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Scrisori

Dragi c itito ri,

Din m ultitudinea de scrisori 

prim ite la redacţie, fn care ne-aţi 

trim is  gândurile dumneavoastră 

alese de început de an şi pentru 

care vă mulţumim, am ales pentru 

această ocazie scrisoarea unui 

„condam nat pe viaţa”, m otivaţi fiind 

de cuvintele M ântuitorului: „am 

fo s t gol şi M -aţi îm brăcat; am fo s t 

bolnav şi a ţi venit să Mă vedeţi; am 

fo s t în tem niţă  şi a ţi venit pe la 

Mine.” (M atei 25,36)

„ Mă numesc Gavrilă Nelu 

Forian, am 2b  ani şi vă scriu 

această scrisoareîn speranţa că 

mă veţi înţelege şi ajuta. Abia la 

vârsta aceasta am început să 

cunosc Cuvântul Domnului. Aş vrea 

să vă spun câte ceva despre mine. 

De 9  ani sun t condamnat la 

detenţie pe viaţa, pentru o crimă 

îngrozitoare şi absurdă, pe care am 

comis-o împreună cu cineva.

Cu trecerea timpului, am 

început să s im t cum păcatele 

comise de mine încep să mă apese, 

iar liniştea iluzorie, care mă încon

jura, s-a spulberat cand am început 

să conştientizez faptele făcute de 

mine. Am început să s im t că a venit 

vremea şi că sunt p regă tit să mă 

apropii de Isus. îmi dau seama abia 

acum că Fiul lui Dumnezeu a m urit 

IVi locul meu, pentru păcatele 

mele...

V-am scris cu speranţa că veţi 

putea publica un anunţ prin care aş 

dori să cunosc oameni care sa mă 

îndrume pe ace s t  nou drum. M i-ar 

plăcea să corespondez cu ei pe 

tem a experienţei mele şi a expe

rienţei lor. In acelaşi timp, m-aş 

bucura sa primesc o scrisoare de la 

cineva. Mama mea a m urit acum 6  

ani, ea fiind singura cu care comuni

cam.”

Adresa: Gavrilă Nelu Florian, 

Şos. Alexandriei, nr. 154, sect.5, 

Rahova, bucureşti

O scrisoare asemănătoare am 

prim it şi de la Coşcodar Virgil, to t  

„condam nat pe viaţă” care doreşte 

să corespondeze cu fra ţii „pe teme 

de credinţă” . Adresa sa este: 

Coşcodar Virgil, str.V Alecsandri, 

nr39, Craiova, Jud. Dolj.
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Mai bogat
decât bogaţii pământului

i

Despre Billy Gates, unul dintre cei mai 
bogaţi oameni ai lumii, se spune că i-ar trebui 
460 de ani pentru a cheltui toată averea sa. 
Desigur, gândul prosperităţii poate să apară 
la oricine, dar oare este posibil ca toţi oamenii 
să fie bogaţi? Vorbeşte Cuvântul lui 
Dumnezeu despre felul în care putem să 
devenim bogaţi? Ce înseamnă să fii bogat cu 
adevărat? Sunt întrebări care apar deseori în 
viaţa noastră..

Pe de altă parte, privind atent în jurul 
nostru, trebuie să recunoaştem că există 
bogăţii care ne sărăcesc şi există bogăţii care 
ne aduc bucurie pentru veşnicie. De aseme
nea, am mai putea spune că există bogaţi 
săraci şi săraci bogaţi. Lucrul acesta nu este 
doar un joc de cuvinte, ci din păcate este o 
realitate tristă, pentru că sunt mulţi dintre 
aceia care, bogaţi fiind, se consideră săraci, 
acumulând tot timpul, fără să considere că au 
suficient pentru a da şi altora, dar există şi 
săraci bogaţi, pentru că ei au suficient, ca să 
ofere şi altora din ceea ce au. Dacă am încerca 
să facem o clasificare a bogăţiilor, am putea 
spune că există bogăţii trecătoare şi bogăţii 
veşnice, bogăţii folositoare şi bogăţii nefolosi
toare.

în 1532, Francisco Pizarro împreună cu 
spaniolii săi âu pătruns în imperiul incaşilor 
din Mexico, au ajuns la Caxamalca şi, cu 
vicleşug, l-au făcut prizonier pe împăratul 
Atahualpa. Acesta, văzând lăcomia după aur 
a spaniolilor, s-a gândit că ar putea să se răs
cumpere cu aur. De aceea, într-o zi, îi zise lui 
Pizarro: „Dacă în două luni umplu pe jumă
tate această cameră cu vase şi podoabe de 
aur, îmi vei reda libertatea?" Comandantul 
spaniol îi spuse că da. Camera era de 7 m în 
lungime şi de aproape 6 m în lăţime. Prin 
solii săi, împăratul ceru supuşilor să aducă 
vasele şi bijuteriile de aur din palate şi din 
temple pentru a-1 scăpa. Aurul, preţul răs
cumpărării, a fost îngrămădit în acea cameră, 
dar, în loc să fie eliberat, împăratul a fost 
omorât. Chiar oferind mult aur, căci erau 
bogaţi, incaşii n-au putut să răscumpere 
trupul împăratului lor. Bogăţiile lor s-au 
dovedit nefolositoare.

Biblia însă ne spune că există o categorie 
de bogăţii folositoare, care sunt accesibile

tuturor şi care ne pot îmbogăţi pe toţi, fără a 
sărăci pe cineva, acestea fiind bogăţiile haru
lui lui Dumnezeu. „In El avem răs
cumpărarea, prin sângele Lui, iertarea 
păcatelor, după bogăţiile harului Său" 
(Efes.1,7). Dar ce este harul şi la ce se referă 
bogăţiile lui? Harul am putea spune că este 
asemenea unui pachet mare, pregătit de 
Dumnezeu şi oferit tuturor în dar. în acest 
pachet se găseşte tot ce ne trebuie pentru 
acum şi pentru întreaga veşnicie. în cadoul 
acesta, numit „har", se află: ispăşirea, 
iertarea, răscumpărarea, înnoirea, înfierea, 
slujirea, sfinţirea şi viaţa veşnică. Acestea le 
putem avea fără să le cumpărăm şi fără să 
facem ceva pentru a le merita, pur şi simplu 
primindu-le în dar. în cadoul numit „har", 
mai găsim mântuirea, pacea, bucuria. Probabil 
că mulţi dintre noi am gustat din amarul, zbuciu
mul şi frământările conştiinţei încărcate de 
povara păcatului. Şi ce pace şi bucurie au inundat 
fiinţa noastră când, prin harul Domnului, am fost 
iertaţi! Dar harul nu este numai mila lui 
Dumnezeu şi dorinţa Lui de a-i ierta pe păcătoşi, 
ci şi o putere activă, energizantă şi transforma
toare pentru mântuire. Fiecare dintre noi putem 
fi îmbogăţiţi cu ele, fără să-i afecteze pe ceilalţi, 
pentru că sunt inepuizabile. Ele depăşesc nevoile 
noastre cu mult, pentru că sunt mai adânci decât 
toată decăderea omenească şi mult mai înalte 
decât cea mai înaltă culme a păcătoşeniei noastre. 
Privind în istoria mântuirii, putem vedea aceste 
bogăţii ale harului lui Dumnezeu, care au trans
format vieţile multora, conducându-i la pocăinţă, 
chemându-i la slujire şi oferindu-le viaţa veşnică.

V-aţi gândit vreodată că, atunci când se afla 
în corabia sa, Noe era mai bogat decât toţi bogă
taşii vremii sale în palatele lor. Apele potopului 
n-au înecat avuţia lui, ci doar au ridicat-o mai 
sus. Am putea spune cu toată certitudinea că toţi 
aceia care primesc bogăţiile harului lui 
Dumnezeu sunt mai bogaţi decât toţi Billy Gates 
ai pământului, pentru că bogăţiile lor ţin o 
veşnicie şi nu doar 460 de ani.

De aceea, provocarea de a fi „Uniţi în harul 
Său", care constituie şi motoul bisericii noastre 
din acest an ne ajută să ne unim în experienţa 
iertării, înnoirii vieţii, slujirii şi sfinţirii în vederea 
glorificării la întâlnirea cu Domnul nostru 
Isus Hristos pentru veşnicie.

Gabriel Dincă
Redactor-sef
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Pana Pascu
redactor

Festival
de creaţie

/

„Cernica
2002"

20 decembrie 2002. în campusul universi
tar al I.T.A., s-a desfăşurat cea de-a cincea 
ediţie a Festivalului Naţional de Creaţie. 
Biserica Adventistă a organizat acest festival 
pentru a încuraja creativitatea şi diversifi
carea mijloacelor de exprimare, pentru a pro
mova adevăratele valori şi pentru a-i încuraja 
pe tineri să-şi dezvolte şi să-şi folosească 
darurile pe care le-au primit spre slava lui 
Dumnezeu şi pentru împlinirea misiunii 
încredinţate de Mântuitorul nostru. In acelaşi 
timp, motoul „Speranţa mea se face dor", 
inspirat din titlul unui vechi cântec millerit, 
şi-a propus să creeze o punte între aşteptă- 
torii de atunci şi cei de acum şi să reînvie 
dorul de cer.

• Ca şi în anii precedenţi, în urma prese- 
lecţiilor, au fost invitaţi 450 de participanţi. 
Juriul a fost alcătuit din profesionişti sau 
oameni care s-au remarcat prin pasiunea pen
tru un anumit domeniu.

Sala estie plină. Se verifică microfoanele, se 
fac ultimele pregătiri şi forfota se linişteşte. 
Emoţia pluteşte în aer. S-a început.

„...Când veţi vedea sălile şi camerele vă 
veţi da seama că cineva a pus aici inimă. De 
două zile se lucrează încontinuu. Este vorba 
de o echipă de cincisprezece tineri din cam
pusul I.T.A. şi de cincisprezece tineri din 
Bucureşti. Vreau să le mulţumesc pentru ce 
au făcut. Este o creaţie în cadrul Festivalului 
Naţional. Este modul în care ei au înţeles să 
facă din însuşi acest eveniment un eveniment 
creator. Mai mult decât atât, eu sunt bucuros 
că Dumnezeu a ales să onoreze acesf festival 
cu un decor superb. Aţi văzut cum arată 
pădurea, totul în jur. Dumnezeu ne învaţă şi

ne stimulează să fim creativi nu numai prin 
faptul că El este Creator, prin tot ce este în 
jurul nostru, ci prin faptul că El ne inspiră şi 
de la El primim aceste lucruri. De aceea, să 
punem totul în slujba Lui. Dincolo de toate, 
festivalul se creează aici. începând de acum, 
voi sunteţi cei care veţi crea imaginea 
Festivalului Naţional, la cea de-a cincea 
ediţie. Ceea ce va rămâne din el este, de fapt, 
ceea ce voi veţi crea. în speranţa aceasta 
ne-am pregătit să facem înregistrări audio. 
Poate că vom scoate şi un CD cu audiţiile de 
la muzica vocală. De asemenea, poeziile şi 
lucrările grafice vor fi afişate pe Internet, pen
tru ca prietenii voştri din toate ţările să poată 
vedea ce aţi creat aici. Vă propun să mai 
creăm şi acea atitudine, acel zâmbet, acea 
atmosferă frumoasă pe care tinerii ştiu să le 
creeze." Sunt cuvintele lui Cristian Modan -  
directorul Departamentului Tineret al 
Uniunii A.Z.Ş. -  rostite în cadrul festivităţii 
de deschidere a festivalului.

Anul acesta, domeniile în  care tinerii au 
putut să îşi exprime creativitatea au acoperit 
o paletă diversificată: muzică vocală (formaţie 
sau cor mixt, formaţie sau voci egale, solişti), 
muzică instrumentală (solişti, formaţii de 
coarde sau suflători, compoziţie muzicală), 
literatură (poezie, proză scurtă), arte plastice 
(pictură şi grafică; machete, grafică publici
tară, decoraţiuni cu plante uscate, sculptură, 
goblen), multi-media (videoclip, slide-show, 
fotografie, film de scurt metraj, pagini Web, 
program audio pentru radio).

- Spre deosebire de ediţiile anterioare, orga
nizarea a fost mai complexă. „Fiind un eveni
ment atât de important, a trebuit să facem
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pregătiri din timp, atât de ordin eco
nomic, cât şi organizatoric. In aceste 
activităţi s-a făcut simţit şi ajutorul 
studenţilor. Personalul de la cantină 
a fost suplimentat cu şapte per
soane, pentru ca acest eveniment să 
fie cu totul special şi să rămână un 
eveniment care să ne lase amintiri 
frumoase." (Stanciu Mihaela)
O noutate este şi faptul că partici
panţii au fost cazaţi şi au servit 
masa împreună, putând astfel să se 
cunoască mai bine, să îşi 
împărtăşească idei şi să „creeze" 
relaţii. Deşi nu au reprezentat obiec
tivul principal al festivalului, relaţi
ile care s-au format aici sunt cele 
care rămân şi care aduc roade.

întreaga atmosferă a fost eferves
centă -  prezentările s-au dovedit a fi 
o împletire de talent, sârguinţă şi 
emoţii. Pentru observatorul de pe 
margine, diversitatea a fost elemen
tul definitoriu al expoziţiilor din 
sălile anexe. Creaţiile au fost aduse 
de acasă, reflectând fiecare în parte 
amprenta personală a maestrului 
lor. în cadrul diferitelor secţiuni au 
fost apreciate calităţile oglindite prin 
mijloacele de exprimare specifice: 
concurenţii înscrişi la muzică s-au 
distins prin entuziasm, interpretare, 
culoare, omogenitate, delicateţe, 
expresivitate şi ţinută, la literatură 
prin concepţie şi mesaj, la arte plas
tice prin inventivitate şi 
îndemânare, iar la multi-media prin 
performanţele tehnice şi fantezie.

Un gând deosebit a fost acela al 
creării unei punţi între generaţii, 
începând cu acest an, la fiecare nouă 
ediţie a festivalului se va acorda un 
premiu de excelenţă unor persoane 
care s-au remarcat în diferite 
domenii de creaţie, în Biserica 
Adventistă. Cum era şi firesc, 
primul premiu pentru excelenţă a 
fost decernat poetului Benone 
Burtescu, din partea tinerilor adven
tişti din România, în semn de 
recunoştinţă pentru activitatea plină 
de dragoste în slujba frumosului, a 
tinereţii şi a încrederii în Dumnezeu. 
Acest gest este o recunoaştere a 
influenţei pe care a avut-o fratele 
Burtescu, prin poezia sa, în viaţa 
mai multor generaţii de tineri.

Una dintre surprizele programu
lui a fost repetiţia la care au partici
pat formaţiile vocale reunite (peste 
150 de persoane) şi apoi participarea 
acestui cor uriaş la serviciul de

închinare de vineri seara.
Pentru că organizatorii caută 

mereu posibilităţi de optimizare, 
echipa Departamentului pentru 
Tineret ne promite că anul viitor se 
vor crea mai multe ocazii pentru 
cunoaştere şi părtăşie, iar programul 
din Sabat va fi mai puţin încărcat.

Lista premianţilor este în acelaşi 
timp o încurajare pentru cei care se 
află la început de drum şi o 
recunoaştere pentru cei ale căror 
eforturi s-au materializat în lucrări 
valoroase. Festivalul de creaţie 
reprezintă, într-adevăr, una dintre 
ocaziile când biserica îi poate vedea 
laolaltă pe unii dintre tinerii care 
şi-au pus la lucru darurile oferite de 
Dumnezeu: tabloul este cu totul 
impresionant. Dar iată premianţii:

La muzică vocală, premiul pen
tru cea mai bună formaţie a fost 
câştigat de corul mixt Iaşi. S-au 
acordat premii speciale pentru: „Cea 
mai entuziastă interpretare" corului 
mixt Niculeşti, „Concepţie, inter
pretare şi diversitate stilistică" coru
lui mixt Ameno-Reghin, „Culoare, 
omogenitate şi delicateţe" grupului 
de fete Piatra-Neamţ, iar pentru 
„Expresivitate şi ţinută" grupului de 
fete Crescendo-Arad.

Pentru muzică 
instrumentală, partici
panţii au fost 
împărţiţi în două 
eşantioane.

Eşantionul întâi 
(superior) a fost for
mat din soliştii:
Lorant Kozma la 
flaut, Bogdan Dobia 
la vioară, Orsolya 
Abram la violă,
Loredana Vlad la vio
loncel şi Mădălina 
Dorga Roşea, Noemi Vişinică şi 
Raluca Fricosu la pian. Tot în primul 
eşantion, s-au numărat şi trei for
maţii: duetul de flaut -  Semida Pop 
şi Ştefan Diaconu, fanfara Buzescu 
din Teleorman şi formaţia de block- 
flotten din Suceava.

La literatură, premiul întâi a fost 
acordat Gabrielei Tănase pentru 
poezia modernă, lui Alin Ispas pen
tru poezia clasică şi Andreei Sima 
pentru proza scurtă.

Din partea secţiunii Arte plastice 
şi decorative, s-a acordat premiul 
întâi Alinei Braşoveanu pentru pic- 
tură-profesionişti, lui Dorin Vieru

pentru pictură-amatori, Mihaelei 
Tănase pentru decoraţiuni-profe- 
sionişti şi amatorilor Mihaela 
Ciornei pentru grafică, Edi Toader 
pentru grafică şi sculptură, Dorin 
Cristea pentru design.

Multi-media, una dintre cele mai 
moderne secţiuni, nu s-a lăsat mai 
prejos. La fotografie, Călin Bordoş a 
obţinut marele premiu, Janos Sizlard 
Vlass a primit premiul pentru profe
sionişti, iar Sorin Bălăceanu premiul 
pentru compoziţie. Grupa Noul 
Grant din Bucureşti a câştigat pre
miul întâi pentru videoclip. Marele 
premiu pentru film a revenit grupei 
Nazna. La pagini Web, Sabina 
Cotuna a câştigat premiul întâi pen
tru finalitate şi grafică. Grupa 
Braşov a primit premiul de partici
pare pentru reportajul audio.

Festivalul Naţional de Creaţie 
este cel mai recent TinSerV, pentru 
că ce s-a obţinut aici nu a fost numai 
lucrul unor mâini şi al unor inimi, în 
folosul unei comunităţi, ci rodul cre
ativităţii, fanteziei şi talentelor aces
tor tineri, în slujba lui Dumnezeu. 
Trăim într-un timp al urgenţei, când 
nu trebuie să precupeţim nici unul 
dintre darurile cu care ne-a înzestrat

Dumnezeu, pentru lucrarea Sa.
„Este ceasul să vă treziţi din somn; 
căci acum mântuirea este mai 
aproape de noi decât atunci când 
am crezut" (Romani 13,11). Este cea
sul în care tinerii au nevoie să li se 
arate încredere, să li se ofere ocazii 
şi responsabilităţi şi să fie asistaţi, 
mai ales când încep să slujească în
tr-un domeniu nou. Este ceasul în 
care generaţiile trebuie să îşi dea 
mâna şi să lucreze cu cea mai mare 
putere şi dăruire, pentru că avem o 
viziune şi ne apropiem de desti
naţie. Pregăteşte-te să te întâlneşti 
cu Creatorul tău!
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Cronica
Conferinţei

Oltenia

Virgil Peicu
preşedinte, 
Conferinţa Oltenia

Dragi prieteni, am bucuria să vă prezint 
un crâmpei din istoria lucrării adventiste în 
spaţiul care formează astăzi Conferinţa 
Oltenia.

Conferinţa noastră se află în partea de 
sud-vest a ţării. Ea este străjuită de platforma 
Argeşului şi Câmpia Burdea-Găvanului -  la 
răsărit; de Munţii Vâlcanului şi Mehedinţi -  
la vest; de Munţii Parângului, Căpăţânii şi 
Făgăraşului -  la nord şi de apele gri ale 
Dunării -  la sud. în formele de relief ale aces
tui teritoriu, Dumnezeu a pus toate bogăţiile 
cu care a înzestrat Oltenia.

Lucrarea adventistă şi-a făcut simţită 
prezenţa în Oltenia mai devreme decât în alte 
părţi. Nu poţi vorbi despre istoria vestirii 
celor trei solii îngereşti, fără să începi cu 
Piteştiul anilor 1870, când M.B. Czechowski a 
predicat pentru prima dată solia adventă în 
Principatele Române. Lumina cea nouă a 
revenirii lui Isus s-a răspândit repede, aşa 
încât revista franceză „Les Signes des Temps" 
a publicat, în 1881, o dare de seamă a unui 
frate din România (Toma Aslan), care spunea: 
„Comunitatea noastră este compusă din trei
sprezece membri. Pe lângă aceştia, avem câţi
va prieteni ai adevărului...".

In aceeaşi revistă, predicatorii 
Bourdeau şi Bertola scriau rapoarte despre 
lucrarea lor în diferitele părţi ale Europei. In 
1882, ei raportau că au ţinut conferinţe biblice 
despre „A doua venire", la Piteşti, în limba 
franceză, şi că multe persoane veneau să-i 
asculte, traducătorul fiind inginerul Toma 
Aslan.

Preşedintele Conferinţei Generale, G.J. 
Buttler, a vizitat comunitatea din Piteşti. El a 
relatat vizita sa în România într-un articol din 
„Les Signes des Temps", din 11 mai 1884.

In urma insistenţei fraţilor din Piteşti, şi în 
special a lui Toma Aslan, în ianuarie 1884, 
apare primul număr al revistei „Adevărul 
Prezent" în limba română.

Cu toată opoziţia serioasă a bisericii do
minante, are loc organizarea comunităţii din 
Piteşti, sub conducerea fratelui A. C. 
Bourdeau. Astfel, comunitatea din Piteşti a 
devenit membră a Consiliului European al 
misiunilor A.Z.Ş.

In 1886, predicatorul L.R. Conradi a vi
zitat comunitatea din Piteşti, pe care a găsit-o 
înfloritoare. A ţinut aici mai multe conferinţe 
care s-au bucurat de succes.

După anul 1890, evenimente necunoscute 
de noi, dar violente, i-au împrăştiat pe credin
cioşii din Piteşti. Aceasta a dus la aprinderea 
altor focuri sacre.

In 1899, persecuţia „străinilor" -  aşa erau 
numiţi cei ce nu erau ortodocşi -  a fost aşa de 
aprigă, încât în toată ţara au mai rămas doar 
22 de membri declaraţi.

începutul de secol şi frământările din 
preajma răscoalei din 1907 au acoperit intere
sul oamenilor pentru solia adventă.

Anii care au urmat după răscoală au 
fost ani de reînviorare a activităţii celor 114 
adventişti existenţi în România. Un duh de la 
Dumnezeu a pus stăpânire pe credincioşii 
adventişti, care au pornit o susţinută mărtu
risire a soliei advente. Prin apariţia revistei 
„Semnele Timpului" la sfârşitul acestui an 
însângerat (1907), lucrarea a fost însufleţită. 
Ca urmare, apar nuclee de grupe adventiste 
în mai multe locuri. Acest lucru a provocat o 
vehementă şi brutală reacţie din partea bi
sericii dominante.

în 1910, P.S. Nifon de Galaţi,
Mitropolit al Dunării de Jos, a publicat şi a

Capela Evanghelică din Piteşti, unde s-a 
predicat solia revenirii Domnului Hristos
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răspândit în toată România o pas
torală care chema la luptă pe orice 
român împotriva adventiştilor. 
Aceasta a intensificat persecuţia, dar 
i-a făcut şi mai cunoscuţi pe adven
tişti. Românii deveniseră mai intere
saţi să-i cunoască pe vestitorii 
revenirii Domnului.

Aşa se face că, în 1911, în 
oraşul numit de istoricul german 
Sultzer „Paradisul Vlahiei", 
Alexandria, apare prima comunitate 
din Teleorman în casa familiei Petre 
Drăguşin.

Războiul româno-bulgar din 
1911-1912 a concentrat de-a lungul 
Dunării trupele armatei române. 
Printre soldaţi, erau unii adventişti 
care predicau adevărul despre „A 
doua venire". Aşa a fost câştigat la 
credinţă Ştefan Jvăncică -  misiona
rul Teleormanului -  care, în 1912, 
pune bazele comunităţii din 
Putineiu, iar Florea Stroicea şi Petre 
Drăgulescu formează biserica din 
Turnu Măgurele.

Multe alte grupe erau răspân
dite pe teritoriul Teleormanului, 
Argeşului şi Olteniei mari, care, 
după război, s-au organizat în alte 
20 de comunităţi.

O dată cu organizarea 
Uniunii Române, în 1920, Conferinţa 
Muntenia cuprindea şi comunităţile 
din actualul teritoriu al Olteniei. Din 
cele 38 de comunităţi ale Munteniei, 
o mare parte erau din Teleorman.

In martie 1925, are loc reorga
nizarea Câmpului Misionar Banat, 
care s-a transformat în Conferinţa 
Banat-Crişana, avându-1 ca 
preşedinte pe fratele Hermann. 
Oltenia de vest face parte din 
această nouă conferinţă.

In anii următori, lucrarea de 
colportaj s-a dezvoltat şi, ca urmare, 
au apărut noi comunităţi, încât în 
1932-1933, s-a organizat pentru 
prima dată Conferinţa Oltenia, cu 
sediul la Craiova. Primul preşedinte 
a fost ales fratele Popescu 
Constantin. Credem că înfiinţarea 
Conferinţei Crişana a impulsionat 
lucrarea în sud-vestul României, 
pregătind lumea pentru vremurile 
grele ale celui de-al doilea război 
mondial.

Ta 29 decembrie 1942,
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 
a fost desfiinţată prin Decretul Legii 
nr. 927. Atunci a fost întreruptă şi 
activitatea Conferinţei Oltenia.

Anii grei de război au încer

cat din greu credinţa fraţilor şi a 
surorilor, însă statornicia lor a făcut 
ca roadele Evangheliei să fie mai 
bogate decât de obicei.

La redeschiderea activităţii, 
pentru a doua oară, a Conferinţei 
Oltenia, multe nuclee mici de grupe 
s-au dezvoltat în comunităţi puter
nice.

In luna octombrie a anului

1944, este publicată Legea 584, în 
Monitorul Oficial nr. 252, care 
repune în toate drepturile Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea.

După această dată, Conferinţa 
Oltenia se reorganizează cuprinzând 
teritoriile Olteniei mari.

Sediul rămâne la Craiova, pe 
str. 24 Ianuarie nr. 1, iar ca 
preşedinte este ales fratele Toma 
Dobre. Misiunea celei de-a doua 
faze a Conferinţei era să pregătească 
lumea din zonă pentru trista 
perioadă a „Războiului rece''.

Evenimentele triste şi con
junctura politică nefavorabilă au

avut ca urmare desfiinţarea 
Conferinţei Oltenia în anul 1962, iar 
teritoriul ei a fost arondat 
Conferinţei Muntenia, o parte, şi 
Conferinţei Banat, altă parte. Faptul 
că teritoriile arondate erau la 
extremităţile celor două Conferinţe a 
făcut ca lucrarea să sufere.

In anul 1991, pe 18 decembrie, 
Comitetul Executiv al Uniunii

Române a luat hotărârea să reorga
nizeze pentru a treia oară Conferinţa 
Oltenia. Cu acea ocazie, a fost numit 
un comitet de conducere şi organi
zare al Conferinţei. Sediul a fost sta
bilit mai întâi pe str. Oneşti nr. 3, iar 
după aceea pe str. 24 Ianuarie nr. 2.

In anii care au urmat, efor
turile noastre au fost concentrate 
asupra împlinirii Misiunii Globale. 
Avem certitudinea că ne aflăm în 
atenţia specială a lui Dumnezeu, 
ceea ce dorim şi cititorilor acestui 
articol.

Dumnezeu să binecuvânteze 
Conferinţa Oltenia!
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MARTORT
A I  A C E S T O R  L U C R U R I

C orpu l pasto ra l al C onferin ţei O ltenia

Alin Cătrună_____
secretar,
Conferinţa Oltenia

Reînfiinţată în 1992, Conferinţa Oltenia 
cuprinde şapte judeţe: Argeş, Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea. Pe 
teritoriul acestor judeţe, ca nişte făclii în 
întunericul acestei lumi, sunt răspândiţi 
13.405 credincioşi adventişti, care se adună 
în 205 biserici locale şi în 53 de grupe.

In ceea ce priveşte repartiţia pe judeţe a 
membrilor Conferinţei Oltenia, aceasta este 
destul de neuniformă. Există două extreme: 
Teleormanul -  unde se găsesc mai mult de 
jumătate din membrii Conferinţei şi judeţul 
Mehedinţi -  cu mai puţin de 300 de mem
bri. Repartiţia pe judeţe a membrilor 
Conferinţei este următoarea:

Argeş -  832 membri 
Dolj -  2489 membri 
Gorj -  650 membri 
Mehedinţi -  287 membri 
Olt -  1248 membri 
Teleorman -  7120 membri 
Vâlcea -  770 membri 

Insă, dincolo de toate aceste cifre, 
încercăm să vedem minunile uim itoare ale

harului divin, care convinge inimi şi trans
formă caractere.

Lucrarea de păstorire este asigurată de 
63 de slujitori ai lui Dumnezeu, care îşi 
desfăşoară activitatea în cele 55 de dis
tricte sau în comitetul de conducere al 
Conferinţei. îndem nul apostolului Pavel: 
„Caută să te înfăţişezi înaintea lui 
Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucră
tor care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care 
îm parte drept Cuvântul adevărului"
(2Tim. 2,15) are menirea de a motiva şi 
dezvolta lucrarea de slujire a fiecăruia 
dintre mesagerii Săi.

Un loc im portant în lucrarea din 
Conferinţa Oltenia îl ocupă Liceul Teologic 
Adventist. Aici funcţionează o grădiniţă, 
clasele I-III şi clasele IX-XII. Biserica din 
cadrul liceului este locul unde elevii trăiesc 
sabat de sabat experienţe deosebite atât ei, 
cât şi vizitatorii.

Centrul de Tineret Sătic, deşi nu oferă 
toate condiţiile, este un loc unde tinerii, şi 
nu numai, se bucură de momente speciale
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în mijlocul naturii. Taberele 
desfăşurate aici rămân experienţe 
de neuitat pentru tineri şi copii.

Activitatea radio din câteva 
centre ale Conferinţei constituie o 
metodă binecuvântată, prin care 
Evanghelia este transmisă acolo 
unde alte mijloace nu au acces. 
Astfel, de la Alexandria, Piteşti, 
Câmpulung, Costeşti, Drăgăşani, 
Horezu şi Bălceşti, Cuvântul 
Evangheliei este transmis mai ales 
în zone fără prezenţă adventă.

Pentru Departamentul 
Asociaţia Pastorală, anul 2002 a 
însemnat desfăşurarea unor acţi
uni im portante pentru corpul pas
toral. Aş aminti cîteva dintre aces
tea:

-  Conferinţa Biblică de la 
Cernica, 23-27 iunie 2002;

-  Tabăra Pastorală de la Sătic, 
26-29 august 2002;

-  Cantonamentul Pastoral de la 
Cernica, 2-4 septembrie 2002;

-  Programul de stagiatură pen
tru tinerii absolvenţi ai 
Institutului Teologic Adventist;

-  întâlniri zonale cu pastorii şi 
slujbaşii bisericilor locale, având 
ca temă „Reînviorarea închinării".

Prin activităţile desfăşurate în 
anul 2002, dar şi prin cele planifi
cate pentru 2003, Asociaţia 
Pastorală urmăreşte îmbunătăţirea 
slujirii pastorale.

Un loc im portant în activitatea 
Departam entului Şcoala de Sabat 
şi Activităţi Personale l-au avut 
cursurile Institutului Internaţional 
de Slujire Creştină. Acestea au dus 
la motivarea şi instruirea pentru 
misiune a grupelor Şcolii de Sabat, 
întâlnirile şi instruirile pe districte 
au fost ocazii deosebite de a 
învăţa cum să se evite participarea 
formală a membrilor la grupele 
Şcolii de Sabat şi a înţelege ade
văratul lor scop: câştigarea de 
suflete.

Evanghelizarea a avut în cen
trul atenţiei programul 
„Galileanul". în urm a acestui pro 
gram, prezentat în mai multe serii, 
aproape 500 de persoane au 
încheiat legământul botezului.

O prioritate a Departam entului 
Tineret o constituie formarea şi 
dezvoltarea liderilor. S-a organizat 
o instruire tip „Homestudy", cu 
100 de tineri, şi o convenţie cu 75 
de instructori. O mare parte a tim 

pului a fost alocată întâlni
rilor zonale pentru copii şi 
tineri. S-au desfăşurat cinci 
proiecte TinSerV, acţiuni 
antifumat şi acţiuni pentru 
copiii defavorizaţi din două 
localităţi, cu ocazia Zilei 
copilului. în timpul 
„Galileanului", instructorii 
de licurici şi exploratori au 
susţinut evanghelizarea 
pentru copii. Tot în dome
niul misionar, copii şi tineri 
s-au unit în strângerea de 
fonduri pentru susţinerea 
activităţii misionare în 
Câmpul misionar Bălceşti.

Biserica Adventistă din Piteşti
Sediul Conferinţei Oltenia 
şi, totodată, al Bisericii 
Adventiste din Craiova

Acţiunile Departam entului 
Relaţii Publice şi Libertate 
Religioasă au ajutat la o bună pro 
movare a imaginii bisericii, prin 
seminariile ţinute în colaborare cu 
primăriile municipale. Astfel au 
avut loc Seminarii de Libertate 
Religioasă la Craiova, Alexandria, 
Calafat. S-au desfăşurat Seminarii 
de Formare a Liderilor de Opinie 
la Craiova, Alexandria, Piteşti, 
Rîmnicu Vîlcea.

Departam entul Administrarea 
Creştină a Vieţii s-a implicat în 
viaţa bisericii, în special prin

întâlnirile cu slujbaşii bi
sericilor locale, unde a fost 
prezentat Seminarul 
„Creştinismul autentic".

Departamentul 
Comunicaţii şi-a făcut 
simţită prezenţa prin şti
rile prezentate în Buletinul 
informativ al bisericii şi 
prin ocaziile de instruire a 
slujbaşilor din bisericile 
locale.

Departamentul 
Sănătate şi Temperanţă a 
făcut eforturi de a trans
mite cât mai clar principi
ile unei vieţuiri sănătoase. 
Se remarcă în special bi
serica din Craiova, unde 
activează peste 20 de 
medici, 50 de asistenţi 
medicali şi studenţi medi- 
cinişti. Intenţia acestui 

departam ent este aceea de a moti
va fiecare grupă de lucrători me
dicali de la nivelul bisericilor 
locale, ca să susţină lunar un pro 
gram de sănătate.

Departamentul Spiritul 
Profetic a încercat să readucă în 
atenţia membrilor scrierile lui 
Ellen White. Seminariile prezen
tate în biserici din Conferinţa 
noastră s-au bucurat de o partici
pare încurajatoare, iar dezbaterile 
din cadrul acestor seminarii au 
dem onstrat că există interes pen-
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credincioşi m ergând la închinare. 
Aşa se întâmplă la Ţigăneşti şi 
Plosca, unde sunt câte trei biserici 
adventiste, iar la Peretu cei peste 
1.000 de membri merg la închinare 
în cinci comunităţi adventiste.
Este încurajator să participi la 
închinare într-o biserică care 
num ără peste 700 de membri: 
Craiova. Dar este la fel de încura
jator să descoperi că în zone unde, 
în urmă cu câţiva ani, nu exista 
nici un membru adventist, astăzi 
funcţionează grupe sau biserici 
adventiste. Astfel, în judeţe cu 
întinse „zone albe", precum Argeş, 
Gorj şi Vâlcea, s-au înfiinţat în 
ultimii ani grupe şi biserici noi, care 
constituie centre de extindere a misi
unii în restul teritoriului.

Dar mai mult decât orice 
realizare, mai important decât unel
tele omeneşti folosite, mai de preţ 
decât mijloacele utilizate trebuie să 
vedem mâna puternică a lui 
Dumnezeu, care a condus activitatea 
Conferinţei Oltenia până astăzi şi o 
va conduce până când ne va lua 
Acasă. La început de an, am convin
gerea că Dumnezeu a pregătit pentru 
noi un drum bogat în experienţe 
înălţătoare, care ne vor apropia mai 
mult de cer şi vor face ca Biserica din 
Conferinţa Oltenia şi de pretutindeni

tru soliile transmise poporului 
prin profetul Său, Ellen White.

Nu se poate trece cu vederea 
nici activitatea Departamentului 
Misiunea Femeii. Au fost 
pregătite, periodic, materiale pen
tru coordonatoarele locale. In 
unele biserici sunt programate 
întâlniri lunare ale surorilor, în 
care sunt dezbătute subiecte speci
fice femeilor. O altă activitate 
im portantă a constituit-o dis
tribuirea de literatură de către 
femei pentru femei-.Hristos, 
Lumina lum ii, Fără stress, 
Galileanul.

de numeroase plecări în străină
tate (aproape 2.700 de membri 
fiind plecaţi la muncă în afara 
graniţelor ţării), cei rămaşi sunt 
hotărâţi să suplinească lipsa celor 
plecaţi, purtând astfel şi poverile 
lor. Deşi există multe biserici cu 
un num ăr mic de membri, uneori 
descurajator de mic, cei care se 
adună sabat de sabat fac lucrul 
acesta încrezători în făgăduinţa 
prezenţei lui Dumnezeu şi 
conştienţi că Dumnezeu „dă 
izbăvirea printr-un num ăr mic, ca 
şi printr-un num ăr mare"
(1 Sam.14,6).

Departamentul Viaţa de 
Familie şi-a adus aportul la dez
voltarea lucrării în Conferinţa 
Oltenia. Mai multe familii pas
torale au participat la diverse 
cursuri şi seminarii legate de viaţa 
de familie. în mai multe biserici, 
au fost organizate seminarii cu 
diverse teme: „Violenţa în fami
lie", „Comunicarea în familie", 
„Familia din perspectivă biblică".

Dar orice prezentare a 
Conferinţei nu ar avea sens, dacă 
nu am vorbi de cei care realizează 
cu adevărat lucrarea lui 
Dumnezeu, cei care transformă 
planurile în realitate şi anume 
membrii bisericii, cei 13.405 
membri adventişti ai Conferinţei 
noastre, cărora li se alătură copiii 
şi prietenii de adevăr. Deşi afectaţi

Este încurajator să mergi prin să crească. Suntem hotărâţi astăzi să 
localităţi rurale din Teleorman şi mergem pe drumul pregătit de Tatăl 
să vezi, sabat de sabat, sute de nostru ceresc.

Instructori de exploratori 
la cursul de „Orientare"
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EDUCAŢIE
A

P E N T R U  C A R A C T E R

„învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când 
va îmbătrâni nu se va abate de la ea." (Prov. 22,6)

în inima Olteniei, Dumnezeu a hotărât să 
existe o şcoală care să fie o binecuvântare 
pentru părinţi, copii, biserică şi societate.

De ce o şcoala adventistă? Ce oferă ea 
acestei societăţi? Care îi este rolul?

în general, bazele educaţiei le pune fami
lia, iar şcoala întreţine sau zideşte pe educaţia 
oferită copilului mai înainte în cămin sau în 
biserică. Deseori, se ridică întrebarea dacă nu 
ar fi suficient pentru copii ceea ce primesc în 
familie şi în biserică, iar şcoala să răspundă 
numai nevoilor intelectuale. Fără să oferim 
un răspuns, ne punem la rândul nostru o altă 
întrebare: în viaţa creştinului, se poate 
despărţi aspectul spiritual de celelalte 
domenii ale vieţii?

„Adevărata educaţie nu ignoră 
cunoaşterea valorilor ştiinţifice sau a valorilor 
literare; ea pune însă puterea mai presus de 
informaţie, deasupra puterii, bunătatea, dea
supra culturii intelectuale, caracterul. Lumea

are nevoie de oameni care să aibă caractere 
nobile, în care calităţile să se afle sub con
trolul principiului statornic." -  Educaţie, p. 
179, ed. 2001.

O prezentare a şcolii noastre nu poate 
începe decât cu cei mai mici -  grădiniţa -  
organizaţi în două grupe. Aici se desfăşoară o 
activitate intensă, cu mult mai mult decât o 
simplă profesie pentru educatoare, o gră
diniţă considerată specială şi căutată de 
părinţii din cartier. Aceasta reprezintă şi 
sursa de elevi pentru şcoala primară, care se 
compune din clasele I, a Il-a şi a IlI-a. Este 
deja al doilea an de funcţionare a şcolii pri
mare în regim de stat.

LICEUL

Nu suntem singurii. Colegii de la 
Bucureşti şi de la Cluj au şi ei o ofertă la fel 
de valoroasă. Dumnezeu S-a îngrijit ca fiecare

Viorel Răducan
director,
Departament
Educaţie,
Conferinţa
Oltenia
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doritor să beneficieze de această 
favoare de a învăţa într-o şcoală 
adventistă. In general, cei care nu au 
avut de a face cu o astfel de şcoală 
nu pot recunoaşte cu adevărat va
loarea ei. Avem în prezent 6 clase, 
însumând aproximativ 140 de elevi, 
şi ne considerăm privilegiaţi pentru 
aceasta. Chiar dacă în fiecare an unii 
vin şi alţii pleacă, ne simţim ca o 
familie. Ocaziile noastre de întâlnire 
cu cei care termină liceul sunt în 
general la Sfânta Cină de la 
începutul fiecărui an şcolar.

La nivelul liceului, se doreşte 
formarea intelectuală a tinerilor, 
dar şi educarea lor atât pentru soci
etate, cât şi pentru biserică. Ceea ce 
reprezintă o prioritate este stră
duinţa noastră de a crea pentru 
elevi un context spiritual, o atmos
feră caldă, lipsită de plictiseală şi 
care să nu le inspire repulsie faţă 
de valorile moral-spirituale, ci să-i 
câştige la o înţelegere personală a 
lui Dumnezeu şi a oamenilor care îi 
înconjoară. Aici, tinerii trăiesc 
experienţe deosebite, departe de 
casă, de părinţi, de mediul cunos
cut de ei, integrându-se într-o 
colectivitate cu aspect de familie, 
care le este de folos spre 
maturizare. Tinerii liceeni trăiesc o 
perioadă pretenţioasă a vieţii, dar 
extrem de frumoasă, cu toată inten
sitatea de care sunt capabili; este 
vârsta modelării, a structurării va
lorilor pentru viaţă şi a deciziilor 
pentru viitor. Tocmai de aceea, la 
baza tuturor acţiunilor noastre stă

ideea împărtăşită de Domnul Isus: 
„Căci despărţiţi de Mine, nu puteţi 
face nimic!"

Avem în prezent în liceu elevi 
din Timiş, Brăila, Oneşti,
Constanţa, Galaţi şi sudul ţării. 
Aceasta pentru că, de obicei, o fa
milie care a avut unul dintre copii 
în şcoala noastră, cu siguranţă îl va 
aduce şi pe celălalt. Aşa se face că 
avem chiar şi câte trei copii din 
aceeaşi familie. Un liceu adventist 
îi fereşte pe elevi de ispitele lumii 
şi ale vârstei, oferindu-le pre
ocupări folositoare. O parte însem
nată dintre elevii noştri locuiesc în 
căminele liceului şi, împreună cu 
externii doritori, participă la pro
gramul extraşcolar, care deosebeşte 
şcoala de oricare alta. Programul 
conţine devoţionale zilnice, semi- 
narii, programe video, expuneri ale

creaţiilor elevilor sau diverse acţi
uni sociale ori misionare.

Capela liceului, special amena
jată, este un loc de referinţă în 
şcoală. Aici se consumă cele mai 
frumoase momente ale serilor şi 
sabatelor petrecute împreună.
Elevii au ocazia să susţină un 
devoţional, să predice, să cânte sau 
să recite. Ei au responsabilităţi în 
cadrul bisericii şcolare, pe care le 
iau foarte în serios, organizează 
programe specifice lor, formân- 
du-se astfel pentru a deveni oameni 
de bază ai bisericii, dând tonul 
trezirii spirituale cu entuziasmul 
lor debordant.

Am rugat pe unul dintre elevi 
să ne împărtăşească experienţa sa:

„Provin dintr-o familie nead- 
ventistă şi am hotărât să vin la 
acest liceu în urma unui sfat primit 
de la pastorul din localitatea mea. 
Ştiam puţin despre credinţă, mai 
fusesem la biserică de câteva ori, 
dar întrebam şi pe alţii ce e bine şi 
ce e rău. Nu aveam un sistem al 
valorilor foarte dezvoltat.

M-am confruntat de la început 
cu problema financiară, căci 
părinţii mei nu lucrau. îmi plăcea 
prea mult atmosfera şcolii adven
tiste, cu care nu eram obişnuit, ca 
să mă întorc acasă şi atunci am 
învăţat să mă rog, dar să şi primesc 
răspunsuri. Din primul an, s-a găsit 
un frate binevoitor, care m-a spon-
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sorizat aproape tot timpul. Părinţii 
mei nu mi-au fost un sprijin şi 
poate nici cel mai bun model, şi 
pentru aceasta m-am apropiat de 
oamenii pe care îi simţeam intere
saţi de mine.

M-am botezat pe 4 iunie 1999 şi 
am simţit o bucurie imensă când 
am fost adoptat de marea familie a 
lui Dumnezeu. Mi-am însuşit edu
caţia din liceu, am adoptat principii 
sănătoase şi acum am o direcţie în 
viaţă.

Consider că trebuie să fiu şi eu 
de folos altora, aşa că m-am stră
duit să-mi aduc fratele la aceeaşi 
şcoală cu mine. El abandonase 
studiile cu un an în urmă, pe 
părinţi nu-i preocupa acest aspect şi 
intervenea din nou problema finan
ciară. I-am oferit lui sponsorizarea 
mea, iar pentru mine S-a îngrijit de 
curând Dumnezeu, altfel.

Privesc în urmă şi-L slăvesc pe 
Dumnezeu pentru experienţa aces
tor ani în care am învăţat depen
denţa de El. Sunt în clasa a XH-a. 
L-am găsit pe Dumnezeu şi am 
descoperit o serie de oameni care să 
mă înţeleagă şi să mă ajute să mă 
ridic.

îmi pare rău că va trebui să plec 
când voi termina liceul, dar cred că 
acesta a fost doar începutul unui 
plan pe care Dumnezeu îl are cu 
mine." (Cengheri Florin -  elev în 
clasa a XH-a)

Dialog cu un fost elev al 
Liceului Teologic Adventist 
Craiova:

Când ai terminat liceul?
-  Am absolvit Liceul Teologic 

Adventist din Craiova, promoţia 
2001 - 2002 .

Ce simţăminte îţi inspiră o ret
rospectiva a anilor de liceu?

-  M-aţi lovit unde mă doare! 
Dacă atunci când eram în liceu 
priveam şi la lucrurile mai puţin 
plăcute, acum -  şi cu bucurie o 
spun -  îmi revin în memorie numai 
amintiri plăcute. Poate şi pentru că 
îmi lipsesc aceşti ani -  au fost cei 
mai frumoşi. îmi amintesc de co
legi, de profesori, de devoţionale şi 
mai ales de Sabatele de la liceu. Ce 
să zic, mă încearcă un simţământ 
de nostalgie. A fost ... ceva 
frumos!!!

„Dumnezeu îi acceptă pe tinerii 
care I se consacră cu toate talentele şi 
cu toată bogăţia sufletului lor. Ei pot 
atinge cel mai înalte culmi ale măreţiei 
intelectuale şi, dacă educaţia lor este 
echilibrată prin însuşirea principiilor 
relligioase, ei pot duce înainte lucrarea 
pe care Hristos a venit din cer să o 
îndeplinească, devenind astfel conlu- 
crători cu Domnul şi Maestrul Lor." 
(Ellen White, M inte, Caracter, 
Personalitate, voi. 1, p. 352)

Ce faci în 
prezent?

-  Sunt stu
dent la I.T.A. -  
Teologie 
Pastorală.

Te-a ajutat 
sau te-a influ 
enţat în pla
nurile tale fap
tul că ai crescut 
într-o şcoala 
adventistă ?

-  Bineînţeles 
că m-a ajutat.
Liceul a fost 
locul în care 
mi-am
descoperit ta
lentele şi apti
tudinile. Mi-am 
dorit întotdeau
na să fiu medic, 
însă la liceu 
mi-am dat 
seama că nu 
sunt pentru aşa 
ceva.
Rugăciunea şi 
studiul perso
nal, pe de o 
parte, capelanul şi familia, pe de 
altă parte, au fost factorii decisivi în 
a alege să-I slujesc lui Dumnezeu, 
ca pastor. -  Ciurea Ciprian -  stu
dent I.T.A.

Putem vorbi despre lucruri fru
moase, dar nu avem nici un merit, 
„a Lui să fie slava!"

Avem nevoie de susţinere în 
rugăciune, iar pentru cei interesaţi: 
„Vă dorim cu noi!"
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O  viziune m ai largă

despre misiune

în fragmentul următor, 
preşedintele Conferinţei Generale, 
Jan Paulsen, discută cu editorul de 
la Review, William G. Johnson, 
despre misiune.

W.G.J.:Pastore Paulsen, amintiţi 
frecvent despre misiune. Mulţi 
adventişti consideră că misiunea 
înseamnă în primul rând evanghe
lizare şi studiu biblic; dumnea
voastră aveţi cumva o viziune mai 
largă?

J.P.: „Da, cu siguranţă. Cu toate 
acestea, permiteţi-mi să vă spun că 
interesul nostru pentru predicarea 
Cuvântului şi interesul nostru în 
împărtăşirea adevărului pentru 
aceste timpuri, aşa cum este 
descoperit mai ales în mesajele 
apocaliptice ale Scripturii, se vor 
afla întotdeauna în centrul lucrării. 
Orice am face, dacă nu predicăm 
Cuvântul, nu ne îndeplinim misi
unea.

în acelaşi timp, consider că, în 
cadrul misiunii, trebuie să abordăm 
toate aspectele care ne modelează 
viaţa de zi cu zi, aici şi acum. 
Dumnezeu ne-a dat atât de multe 
valori care ne definesc spirituali
tatea, etica, moralitatea şi modul în 
care ne folosim resursele. Dacă pri
vim la viaţa Domnului Hristos, 
vedem că El S-a întrupat, pentru că 
i-a iubit pe oameni. Biserica trebuie 
să facă acelaşi lucru. Aşadar, sun
tem atât o comunitate vindecătoare, 
cât şi o comunitate predicatoare. Ne 
implicăm acolo unde se ivesc 
nenorociri. Ii ajutăm pe oameni să 
descopere bogăţia, frumuseţea şi 
originea divină a vieţii. De aceea 
doresc ca misiunea să acopere 
domenii foarte, foarte întinse."

Aceasta înseamnă să luăm în 
serios întreaga viaţă a lui Hristos?

„Exact. învăţăturile Domnului 
arată în mod clar că, la sfârşitul tim
pului -  aşa cum se arată în pilda cu 
oile şi caprele -  El îi va judeca pe 
oameni după ce au făcut pentru a-i 
ajuta pe alţii.

De asemenea, cred că biserica 
noastră, fiind o comunitate în 
creştere, trebuie să îşi ia în serios 
responsabilitatea care îi revine din 
creşterea numărului de membri, 
într-o ţară sau o comunitate în care 
biserica are o pondere destul de 
mare, oamenii vor dori să ştie care 
sunt valorile promovate de aceasta. 
Ei doresc să ştie dacă biserica se 
interesează de viaţa lor, iar biserica 
trebuie să vorbească."

Când spuneţi „biserica trebuie să 
vorbească", vă referiţi la faptul că, 
atunci când se ivesc probleme de o 
anumită natură, conducătorii bi
sericii trebuie să îi apere interesele?

„în multe locuri, biserica noas
tră nu este decât o comunitate cu 
totul necunoscută, dintr-un popor 
sau de pe o insulă. Cred că 
oamenii trebuie să ştie cine sun
tem şi care sunt valorile pentru 
care trăim. Nu este uşor de rea
lizat acest lucru, pentru că sun
tem, mai întâi de toate, o mişcare 
spirituală, însă conducătorii bi
sericii trebuie să fie o voce care 
intervine cu înţelepciune, la 
momentul potrivit, pentru pro
blemele care modelează şi 
formează viaţa unui popor. De 
exemplu, noi nu suntem o comu
nitate violentă. Acolo unde se 
recurge la violenţă, conducătorii 
bisericii trebuie să spună foarte 
clar că acest lucru nu este accep
tabil pentru noi. Suntem prom o
tori ai libertăţii religioase şi ai li
bertăţii de conştiinţă. Combatem

dependenţa de droguri, însă ne 
implicăm în programele de dezin
toxicare şi reabilitare pentru vic
timele acestui viciu. Cel mai bine 
ne putem  îndeplini aceste planuri 
dacă ocupăm funcţii publice. îmi 
amintesc de sfatul lui Ellen White, 
deşi este trecut uneori cu vederea, 
de a candida la funcţiile publice, 
pentru că printr-o asemenea 
autoritate se poate sluji societatea.

în multe ţări în curs de dez
voltare, Biserica Adventistă joacă un 
rol activ în viaţa societăţii. Aici, în 
Occident, se reproşează faptul că 
luarea unei poziţii oficiale, privind 
diferite aspecte ale vieţii publice, 
sau implicarea personală în viaţa 
politică afectează libertatea noastră 
de a predica.

Cred că, indiferent de funcţia 
publică, politica nu se află pe agen
da de lucru a bisericii. Planurile 
noastre sunt stabilite şi conduse de 
Dumnezeu după alte valori. însă, o 
dată ce aceste planuri sunt bine de
finite, acolo unde ele se interferează 
cu viaţa societăţii, biserica trebuie să 
vorbească pentru a-şi face cunoscută 
poziţia. în Occident, avem ţări în 
care numărul membrilor este destul 
de restrâns şi ei suferă de un com
plex de inferioritate. De aceea, tre
buie să caute ocazii prin care să se 
remarce în viaţa publică şi să capete 
curaj să vorbească."

Consideraţi că această 
înţelegere cu privire la misiune  
diferă de experienţa trecută a bi
sericii?

„Nu. Dacă ne întoarcem la 
cuvintele şi la viaţa lui Ellen White -  
şi, cu atât mai mult, ale lui Isus -  
vom descoperi aceeaşi viziune largă 
despre misiune."
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Neştiinţa

ştiinţei
/  /

„Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să 
trăiesc în belşug." (Fii. 4,12) 

„A trăi smerit sau în belşug" 
Oare aceasta este problema?

Se spune despre unii oameni, care dispun 
de posibilităţi financiar i: „a trăit bine" sau 
„trăieşte pe picior mare", în alte cazuri chiar: 
„a ştiut să trăiască". în ce măsură stă ade
vărul în aceste expresii, nu ştiu, poate nici nu 
mă interesează. Cert este însă că viaţa are o 
ştiinţă. A şti să trăieşti nu e un lucru neglija
bil. Deşi la naştere nu primim un certificat 
prin care se atestă absolvirea cursului despre 
viaţă, noi pornim în viaţă conduşi de instinct. 
Poate de-aici impresia că „viaţa e viaţă" şi 
trebuie trăită. Nu prea ne punem problema 
calităţii vieţii. Luăm totul ca pe o datorie.
Cine are timp să se întrebe dacă ştie cum se 
trăieşte o viaţă de om? „Viaţa trebuie trăită şi 
atât, nu trebuie disecată în teorii filosofice" ar 
spune cineva care s-a obişnuit să confunde 
burta cu centrul existenţei. Pentru alţii, mai 
elevaţi, filosoficul „gândesc, deci exist" este 
ştiinţa vieţii. Nu are importanţă pentru 
aceştia dacă, în loc de casă, dorm într-un 
butoi, şi nici dacă mizeria este emblema mult 
preacunoaşterii lor; „ideile contează, adică 
optica prin care ne raportăm la viaţă". Faţă 
de aceste două extreme, te întrebi: Ce înseam
nă a şti să trăieşti? Dacă ştii să trăieşti are 
vreo importanţă? Se lungeşte sau se scurtează 
viaţa, în funcţie de gradul de cunoaştere a 
ştiinţei vieţii? Răspunsul este DA, cel puţin 
din perspectiva faptului că viaţa poate avea 
două părţi; o primă parte, cea din valea 
păcatului, nu e altceva decât o ocazie de a 
opta pentru viaţa adevărată, iar a doua parte 
este viaţa nesfârşită, în dimensiunea cerească, 
fără păcat şi fără nefericire.

„Ştiu să trăiesc". Cine are curajul să 
afirme acest lucru? Cine poate demonstra că 
spune adevărul? Câţi oameni mănâncă doar 
cu o singură lingură şi totuşi muncesc aseme
nea unor robi pentru a cumpăra seturi între
gi spre nefolosire; câţi oameni dorm într-un 
singur pat şi totuşi trudesc, uitând de toate, 
pentru a avea în casele lor mai multe camere, 
cu mai multe paturi, în care nu doarme 
nimeni; cine dintre noi nu are acasă lucruri pe 
care nu le îmbracă, nu le foloseşte, nu-i ajută

la nimic şi totuşi le-a adunat cu greu. Există 
în toate acestea ştiinţă? Nu cred.

Adevărul este că cel ce a învăţat să tră
iască ştie să facă acest lucru atât în stare de 
smerenie şi sărăcie, cât şi în belşug.

Episto lă S fân tu lu i Pavel
Aşadar, stimate frate Pavel, problema 

noastră nu este smerenia sau belşugul, ci 
viaţa. Noi aprindem lumânarea la ambele 
capete deodată; noi trăim ca săracii, adunând 
bogăţii; noi îi vedem pe alţii şi emitem 
judecăţi; penM moi, viaţa este o cruce şi 
nicidecum o şansăj Cine te-a învăţat pe tine 
să trăieşti? Cărturarii la picioarele cărora ai 
crescut? FariiPii care te-au acceptat în tagma

Am impresia că nici unii, nici alţii. Cred 
că L-ai întâlnit pe El. Pe Acela care spulbera 
sărăcia printr-o rugăciune; Acela care ştia să-i 
onoreze, plăcut şi manierat, chiar şi pe invi
taţii la ospăţ în casa bogaţilor; El, care nu „are 
unde^ă-Şi plece capul" şi totuşi locuieşte 
peste tot.

R estan ţă
Noi avem de învăţat ştiinta vieţii. Am 

crezut că ecuaţiile şi prelucrarea siliciului 
înseamnă totul. încă nu ne-am pus problema 
să trăim într-un fel sau în altul; lupta noastră 
este pentru supravieţuire. Concurăm cu 
maşinile, cu afacerile, pe care noi înşine le 
încâlcim; ne batem cu idealuri pe care le-au 
stabilit interesele meschine şi căutăm capătul 
unei victorii care nu există.

Ce înseamnă a trăi? înseamnă cumva a nu 
fi mort? Diferenţa se reduce cumva la poziţia 
în care se află crucea? Dacă avem crucea în 
spate, suntem în viaţă, iar dacă o avem la cap, 
înseamnă că am murit!?

N e ştiin ţa  ştiin ţe i
Ce păcat, ştim atâtea şi nu ştim cel mai 

elementar lucru.
Nici măcar în acest domeniu zicala nu 

face excepţie: „nu ne naştem învăţaţi". Prin 
urmare, avem de repetat verbul a şti. Trebuie 
să găsim acordul dintre a şti să trăiesc şi 
m icul dejun-, acordul dintre a şti să trăiesc şi 
programul de lucru; avem de găsit potrivirea 
dintre ştiinţa vieţii şi prieteni, relaţii, odihnă 
şi idealuri. Totul se reduce la acest acord.

C o n cluzie
A şti să trăieşti nu este o declaraţie, ci 

baza lucrurilor. Dacă învăţăm să trăim 
această viaţă, aşa scurtă şi plină de necazuri, 
vom primi viaţa cea fără sfârşit.

Daniel Chirileanu
director, 
Departament 
Tineret, Conferinţa 
Moldova
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Karen şi Ron 
Flowers__________
directori ai 
Departamen tului 
Slujirea familiei, 
Conferinţa 
Generală a Bisericii 
Adventiste de Ziua 
a Şaptea.

pentru tineri
Cum să-i îndrumăm p e  tineri, 
ca să devină discipoli într-un sens mai larg

„Şi când îi vei da drumul ca să se ducă slo
bod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna 
goală; să-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, 
din teascul tău, din ce vei avea, prin binecu
vântarea Domnului, Dumnezeului tău." (Deut. 
15,13.14)

Un pasaj din Scriptură, care are implicaţii 
importante pentru părinţi, este cel din 
Deuteronomul 15,13.14. Aceste versete fac parte 
din Legea lui Moise, referitoare la slujitori. Un 
rob evreu trebuia să fie eliberat atunci când el 
ajungea la sfârşitul perioadei maxime de şase 
ani de slujire, care era permisă sub legea 
iudaică. Stăpânului său i s-a poruncit: „Să nu-i 
dai drumul cu mâna goală; să-i dai daruri... din 
ce vei avea, prin binecuvântarea Domnului, 
Dumnezeului tău" (Deut. 15,13.14). Persoanelor 
care erau trimise astfel din mijlocul unei familii 
trebuia să li se ofere mijloacele materiale nece
sare pentru a trăi din resurse proprii. Astăzi nu 
ne gândim la robii care sunt eliberaţi, ci la 
pregătirea tinerilor pentru timpul când pornesc 
în viaţă liberi, ca să trăiască din resursele lor. 
Dacă în timpul Vechiului Testament un obicei 
ca acesta se referea la slujitori, cu cât mai mult 
trebuie ca părinţii şi cei care au responsabili
tatea să se îngrijească astăzi de copii să 
folosească o metodă activă, prin care să le ofere 
tinerilor tot ce este necesar pentru a putea 
începe să trăiască pe cont propriu! Cu cât mai 
mult se aplică porunca: „Să nu-i dai drumul cu 
mâna goală; să-i dai daruri... din ce vei avea, 
prin binecuvântarea Domnului, Dumnezeului - 
tău".

A-i ajuta pe tineri să parcurgă etapa de tre
cere la viaţa de adulţi trebuie să însemne mai 
mult decât o atitudine pasivă de „a-i lăsa să 
meargă". Trebuie să însemne o perioadă în care 
să-i înzestrăm în mod activ pentru viitor pe 
adolescenţii aflaţi în procesul de maturizare. Cu 
mult mai importante decât resursele financiare 
şi materiale, pe care le iau cu ei atunci când 
pleacă de acasă, sunt bunurile lor mai puţin pal
pabile, şi anume o identitate personală, care 
porneşte din credinţa în Evanghelie, garanţia că 
sunt iubiţi de părinţi şi de Dumnezeu, o convin
gere irezistibilă în ce priveşte misiunea şi scopul 
vieţii, precum şi deprinderile sociale şi 
relaţionale atât de necesare pentru formarea de 
relaţii şi pentru întemeierea familiilor lor. 
Domnul Isus i-a trimis pe ucenici cu aceste 
cuvinte: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă

trimit şi Eu pe voi" (Ioan 20,21). El le-a dat o 
misiune, un scop şi convingerea că are încredere 
în ei. A promis că îl va trimite pe Duhul Sfânt 
ca Mângâietor şi Ajutor (Ioan 14,26).

Cum pot părinţii să-i împuternicească pe 
tineri?

Apostolul Pavel ne îndeamnă: „De aceea, 
mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii" (1 Tes. 
5,11). Acest sfat din Noul Testament se aplică Ia 
creşterea copiilor, la întărirea şi echiparea uceni
cilor din cămin, la fel de sigur cum se aplică la 
încurajarea sau mângâierea celorlalţi credincioşi 
din biserică. Inspirându-se din versete ca acesta, 
Jack şi Judy Balswick consideră că a fi părinte 
creştin constituie acel proces prin care tinerii 
sunt întăriţi, sunt împuterniciţi pentru maturi
tate.

Ei spun astfel: „împuternicirea poate fi 
definită ca fiind încercarea de a crea putere 
într-o altă persoană... împuternicirea este 
procesul de a-1 ajuta pe celălalt să îşi dea 
seama de forţele şi de potenţialul sau de posi
bilităţile sale interioare, precum şi activitatea 
de încurajare şi de călăuzire pentru dez
voltarea acestor calităţi" (A theological basis 
for fam ily relationships. Journal o f Psychology 
and Christianity, Balswick J., 1987, p. 44, 45).

Puterea contactului şi a cuvintelor de 
aprobare. Modul acesta de a-i încuraja şi de a-i 
întări pe tineri este descris şi de Gary Smalley şi 
John Trent (The Blessing, 1986), ca fiind rezulta
tul obiceiului care exista în timpul Vechiului 
Testament, ca părinţii să-i binecuvânteze pe 
copiii lor. Prin faptul că părinţii îi atingeau cu 
mâna şi le vorbeau, copiii ajunşi la vârsta de 
adulţi primeau confirmarea că sunt acceptaţi de 
către părinţii lor. Ei ştiau că sunt preţuiţi foarte 
mult ca persoane. înţelegeau ce viitor deosebit îi 
aşteaptă. Tinerii de astăzi au nevoie, de aseme
nea, ca părinţii lor să-i atingă într-o manieră 
potrivită şi să le adreseze cuvinte de aprobare. 
Este necesar ca familiile creştine să includă în 
programul lor ocazii speciale, în care să fie 
împreună cu tinerii lor şi în care tinerii să poată 
fi înălţaţi sufleteşte în felul acesta.

Dependenţi, independenţi sau interdepen
denţi? Unii părinţi îi pregătesc pe copiii lor pen
tru a fi dependenţi. Situaţia aceasta poate să 
apară atunci când părinţii exercită prea mult 
control din punct de vedere emoţional şi nu le 
îngăduie copiilor lor să-şi dezvolte autonomia
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proprie şi deprinderea de a lua singuri 
decizii. Unii părinţi simt atât de mult 
nevoia ca alţii să aibă nevoie de ei, 
încât se hotărăsc să-i ţină pe copiii lor 
dependenţi de ei. Alţi copii sunt cres
cuţi pentru a fi independenţi. 
Dezvoltarea copiilor aflaţi în procesul 
maturizării, aşa încât să fie persoane 
în stare să se conducă singure şi să se 
despartă în mod sănătos de familiile 
lor, este foarte importantă.

Ellen White spune: „Scopul disci
plinei este acela de a-1 forma pe copil 
pentru a fi în stare să se conducă sin
gur. .. Atât părintele, cât şi educatorul 
trebuie să caute să călăuzească dez
voltarea copilului fără să o împiedice 
printr-un control excesiv. Când nu le 
dăm destulă libertate este la fel de rău 
ca atunci când ne ocupăm prea puţin 
de ei" (Educaţie, ed. 2001, p. 226).

Dar maturitatea nu se defineşte 
doar prin faptul că persoana respec
tivă este în stare să se despartă de 
familie şi să se conducă singură. 
Adevărata maturitate cuprinde şi pro
cesul prin care copilul învaţă cum să 
trăiască alături de alţii, cum să ajungă 
să-şi îndeplinească rolul în cadrul 
societăţii; cum să fie separat, şi totuşi 
în legătură cu alţii. Părinţii trebuie să 
aibă grijă ca să-i crească pe copiii lor 
în aşa fel, încât aceşti tineri să fie 
interdependenţi şi, când devin adulţi, 
să se dăruiască înapoi societăţii.

„O familie creştină îi ajută pe co
piii săi să devină persoane care nu 
urmăresc doar împlinirea sau succe
sele lor personale. Familia creştină 
are chemarea din partea lui 
Dumnezeu de a creşte oameni care 
vor să trăiască având o viziune şi o 
preocupare pentru întreaga 
omenire" {The importance o f the 
family: A reformed theological per
spective, Lee, S. H.,1986, p. 133).

Ce învăţăm din exemplele biblice 
în care unele persoane au fost 
îndrumători, sau mentori, ai altora?

In Cuvântul lui Dumnezeu sunt 
consemnate câteva relaţii în care per
soane adulte, mai în vârstă, au fost 
mentori ai celor mai tineri. Printre 
acestea, sunt relaţiile dintre Elisabeta 
şi Maria, dintre Barnaba şi Ioan Marcu 
şi dintre Domnul Isus şi Ioan, ucenicul 
iubit. Prin observarea acestor relaţii 
aşa cum sunt prezentate în Biblie, 
părinţii, conducătorii de tineret şi alte 
persoane, care au responsabilitatea de 
a se ocupa de formarea copiilor şi a 
tinerilor, pot să înţeleagă cum să se 
raporteze mai bine la cei tineri, ca să-i 
ajute să împlinească planul lui

Dumnezeu pentru viaţa lor, să-şi 
formeze o viziune şi o preocupare 
pentru omenire şi să înveţe cum să 
trăiască în mod interdependent. In 
pofida deosebirilor de împrejurări şi 
de personalitate, câteva caracteristici 
sunt comune în toate aceste istorisiri: 
persoane care îl urmează pe 
Dumnezeu, care sunt mai în vârstă şi 
au mai multă experienţă, îi iau pe 
credincioşii mai tineri sub aripile lor, 
le inspiră încredere, le oferă sfaturi şi 
împart responsabilitatea cu tovarăşii 
lor mai tineri.

Elisabeta şi Maria. In succesiunea 
de evenimente legate de prima venire 
a Mântuitorului, observăm un remar
cabil exemplu de îndrumare a celor 
mai tineri. Elisabeta, o femeie în 
vârstă, mama lui Ioan Botezătorul, 
vestitorul lui Mesia, este un îndrumă
tor, un mentor al tinerei Maria, mama 
Domnului Isus, a lui Mesia însuşi. 
Capitolul 1 din Evanghelia după Luca 
prezintă relaţia dintre ele şi arată 
modul în care Dumnezeu le-a adus în 
legătură pe una cu cealaltă, pentru a fi 
o binecuvântare una alteia. Ştiind cât 
de important era ca Maria să fie aju
tată de cineva să primească această 
veste şocantă, Dumnezeu, prin îngerul 
Gabriel, o îndrumă cu bunătate pe 
Maria către Elisabeta -  o 
persoană căreia îi va 
putea vorbi şi i se va 
putea destăinui cu privire 
la experienţa tainică prin 
care a rămas însărcinată.
Maria a găsit în ea o 
tovarăşă de suflet, o per
soană în a cărei prezenţă 
integritatea ei nu era pusă 
la îndoială, ea nu era 
făcută să se simtă 
ruşinată, nici ispitită să se 
îndoiască. Din contră,
Elisabeta „a felicitat-o 
pentru credinţa ei şi pen
tru înalta onoare care i-a 
fost acordată" (SDA Bible 
Commentary, voi. 5, ed. 1956, p. 685, 
686). Prietenia dintre Maria şi 
Elisabeta şi ocazia de fi împreună 
le-au dat timp celor două femei să se 
susţină una pe alta, să mediteze Ia 
experienţele lor comune, să se 
pregătească pentru a fi mame şi, 
mai presus de toate, să se închine 
şi să se roage împreună. In perioa
da în care a fost îm preună cu 
Elisabeta, Maria a compus poemul 
inspirat, rugăciunea care a fost 
numită „Magnificat", după tradu 
cerea Vulgata, în limba latină, a 
cuvântului „măreşte" (vers. 46). 
Este un cântec maiestuos, de

bucurie, care exprimă recunoştinţa 
şi încrederea în Dumnezeu, pre
cum şi o adâncă înţelegere a 
Scripturii Vechiului Testament, 
referitoare la istoria mântuirii 
poporului lui Dumnezeu şi la 
planul Său de răscumpărare 
(Luca 1,46-55).

Barnaba şi Ioan Marcu. Una din
tre cele mai captivante istorisiri din 
Noul Testament implică relaţia în care 
Barnaba a fost un îndrumător, un 
mentor pentru nepotul său, Ioan 
Marcu.

Maria, sora lui Barnaba, şi fiul ei, 
Ioan Marcu (vezi Col. 4,10), aveau o 
locuinţă la Ierusalim. Casa lor era un 
loc de întâlnire obişnuit pentru rugă
ciune. Când a fost eliberat din 
închisoare, Petru a mers direct acolo şi 
le-a istorisit credincioşilor minunea 
prin care a fost salvat (Faptele ap. 
12,11-17). Barnaba şi Pavel au stat, 
probabil, în casa Măriei când au adus 
ajutoarele financiare de la Antiohia. 
După ce s-au întors la Antiohia, cei 
doi evanghelişti l-au luat cu ei pe Ioan 
Marcu (Faptele ap. 12,25). Mai târziu, 
când Barnaba şi Saul au fost hirotoniţi 
pentru a face o lucrare misionară spe
cială, în afara Iudeii, Ioan Marcu i-a 
însoţit ca ajutor al lor (Faptele ap.

13,5).
Totul a mers bine la început, în 

Cipru, dar în teritoriul continental din 
Perga, echipa s-a confruntat cu difi
cultăţi şi Ioan Marcu i-a părăsit 
(Faptele ap. 13,13). Probabil că aceasta 
nu a fost prima ocazie în care el a 
fugit dintr-o situaţie dificilă. Este posi
bil ca relatarea pe care Marcu avea să 
o includă mai târziu în evanghelia sa -  
despre tânărul care a fugit dezbrăcat 
din locul unde a fost arestat Domnul 
Isus — să fie autobiografică (conf. cu 
Marcu 14,51.52; SDA Bible 
Commentary, voi. 5, p. 654, 655). 
Efectul deplin al plecării lui Marcu şi 
al dezamăgirii pe care a produs-o în
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felul acesta a devenit clar atunci când 
Pavel şi Barnaba au făcut planurile 
pentru următoarea lor călătorie 
misionară. Barnaba a insistat ca 
tânărul să-i însoţească iarăşi. Pavel nu 
a fost de acord; el considera că Marcu 
este o persoană pe care nu te poţi 
bizui. Dar Barnaba nu a renunţat la 
ruda lui, la tânărul Marcu. Echipa s-a 
despărţit. Pavel a ales un alt tovarăş, 
pe Sila, iar Barnaba l-a luat pe Ioan 
Marcu (Faptele ap. 15,36-39). Unde l-a 
dus Barnaba pe Ioan Marcu mai întâi? 
Ei s-au întors împreună în Cipru,

patria ancestrală a familiei, unde 
avuseseră o primă experienţă misio
nară, încununată de succes. Barnaba 
ştia foarte bine ce înseamnă să-l duci 
pe un tânăr descurajat înapoi, acolo 
unde „a văzut lumina ultima dată".

Cât de necesar este să întărim şi 
să încurajăm generaţia care vine după 
noi! Cât de necesar este să-i expunem 
pe tineri la maturitatea în credinţă, pe 
care o au persoanele mai în vârstă! O 
dată cu hotărârea de a-1 lua pe Ioan 
Marcu în calitate de însoţitor al său, 
Barnaba iese din descrierea despre 
prima biserică. Nu mai auzim nimic 
despre el. A reuşit el să-l recupereze, 
să-l recâştige pe Marcu? Da! Ioan 
Marcu este probabil cea mai mare 
moştenire lăsată în urmă de Barnaba. 
Salvat pentru activitatea de slujire a 
Evangheliei, Marcu a lucrat mai târziu 
împreună cu Petru. Cei mai mulţi 
cercetători ai Bibliei consideră că 
Evanghelia după Marcu, cea mai 
veche dintre cele patru evanghelii, 
reflectă în mare parte predicarea lui 
Petru. In anii care au urmat, Marcu

avea să devină, de asemenea, un pri
eten şi colaborator de încredere al lui 
Pavel (2 Tim. 4,11).

Domnul Isus şi Ioan. Când era 
tânăr, Ioan nu manifesta cea mai 
aleasă purtare. Avea un entuziasm 
debordant. Domnul Isus l-a numit 
„fiul tunetului" (Marcu 3,17). Odată, 
el a încercat să obţină puterea, 
convingând-o pe mama lui să mijlo
cească la Domnul Isus pentru el (Mat. 
20,21). El a considerat că samaritenii 
care l-au respins cu dispreţ pe

Domnul Isus merită să fie 
arşi complet (Luca 
9,54.55). După ce a ajuns 
la o vârstă înaintată, el s-a 
gândit la anii când era 
mai tânăr şi şi-a adus 
aminte de iubirea perma
nentă a Domnului Isus 
pentru el. El era „ucenicul 
pe care-1 iubea Isus" (în 
traducere literală, 
„ucenicul pe care Isus îl 
iubea permanent"; Ioan 
13,23; 19,26; 21,7.20).

Domnul Isus l-a iubit 
pe Ioan în pofida trăsă
turilor pe care le avea el; 
fără îndoială că Domnul a 
observat marea nevoie de 
iubire, care exista în sufle
tul acestui tânăr. El l-a 
atras pe Ioan în cercul 
celor mai apropiaţi şi mai 
de încredere ucenici ai 
Săi. Domnul Isus a vorbit 

despre relaţia dintre El şi ei, ca fiind o 
prietenie (Ioan 15,13.15). Aceştia erau 
familia Lui (Mat. 12,49) şi El comunica 
liber cu ei şi folosea timp pentru a fi 
doar cu ei (Ioan 6,3; 11,54). De fapt, 
Domnul Isus a ajuns să aibă o 
predilecţie pentru Ioan (Ioan 20,2). Lui 
Ioan, El i-a oferit posibilităţi de 
înţelegere şi descoperiri speciale, cum 
a fost cea de pe muntele schimbării la 
faţă (Mat. 17,2). Domnul Isus ştia că 
este posibil ca încrederea să dea 
naştere la încredere. în Ghetsemani, 
Domnul Isus a căutat sprijin şi încura
jare din partea lui Ioan (Mat. 26,37.38). 
Tinerii sunt adesea mai dispuşi să se 
confrunte cu ei înşişi şi cu limitele lor 
în prezenţa unei persoane care este în 
mod transparent onestă şi vulnerabilă 
faţă de ei.

Iubirea Domnului Isus pentru 
Ioan s-a îndreptat către el în cuvinte 
de mustrare şi de îndreptare atunci 
când purtarea lui se îndepărta de va
lorile Domnului Isus (Mat. 20,22-24; 
Luca 9,52-56). După ce îl mustra, 
Domnul Isus nu-1 făcea de ruşine pe

Ioan, ci folosea ocazia ca să clarifice şi 
mai mult principiile de viaţă din 
familia împărăţiei Sale. Atunci când 
Se afla pe cruce, Domnul Isus i-a 
încredinţat lui Ioan o responsabilitate 
foarte preţioasă -  aceea de a-i purta de 
grijă mamei Sale. Fapta aceasta a 
demonstrat cât de profunde erau 
încrederea şi ataşamentul pe care El 
le-a descoperit în tânărul ucenic (Ioan 
19,26.27). Iubirea Domnului Isus faţă 
de el nu a fost irosită. Rezultatul 
îndrumării sale de către Domnul Isus 
este istorie, nu doar în experienţa 
activităţii lui Ioan, în calitate de con
ducător al bisericii, ci şi în faptul că el 
a scris cinci dintre cărţile Noului 
Testament -  evanghelia sa, trei epis
tole şi Apocalipsa.

Experienţa lui Ioan cu Domnul 
Isus constituie, fără îndoială, chinte
senţa experienţelor biblice de îndru
mare a celor mai tineri. Nu numai că 
principiile referitoare la purtarea de 
grijă, la învăţare, la formarea de uceni
ci şi la împuternicire sunt demonstrate 
într-un mod extraordinar, dar 
istorisirea este şi mai elocventă 
datorită faptului că, în cazul acesta, 
cel îndrumat a fost o persoană 
deosebit de greu de iubit. Nu fiecare 
experienţă de creştere sau de îndru
mare a copiilor de către părinţi sau de 
alţi mentori se dovedeşte la fel de 
favorabilă. Chiar Domnul Isus a 
cunoscut foarte bine această realitate 
dureroasă, din cauza experienţei Sale 
cu Iuda. Probabil partea cea mai bună 
pentru noi astăzi este aceea că şi astăzi 
putem avea acces la Domnul Isus, cel 
mai mare îndrumător, sau Mentor. El 
stă la dispoziţia părinţilor, care pot 
să-I ceară ajutorul pentru a-i călăuzi 
pe tinerii lor. Este posibil ca şi părinţii 
să aibă nevoie, la rândul lor, de 
iubirea unui părinte, din cauza aban
donării sau a durerii sufleteşti pe care 
au cunoscut-o când erau copii. 
Domnul Isus aduce vindecare şi o 
iubire vindecătoare pentru inimile 
flămânde ale părinţilor.

Domnul Isus este disponibil şi 
pentru tineri, care duc o puternică 
luptă cu ei înşişi sau cu dificultăţile 
din relaţiile lor şi care, probabil, nu au 
avut niciodată un părinte sau un 
îndrumător care să-i călăuzească şi 
să-i pregătească sau care să meargă 
alături de ei pe drumul de la copilărie 
la viaţa de adult. Atât părinţii, cât şi 
copiii pot să-L găsească pe Isus în 
Cuvântul Său, pot să apeleze în rugă
ciune la El, Domnul cel înviat, şi să 
aibă parte de prezenţa Sa mângâ
ietoare şi încurajatoare, prin Duhul 
Sfânt.
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SĂPTĂMÂNA CĂMINULUI CREŞTIN
8- 15 februarie

Eliberare
d i n  t i p a r e l e  g r e ş i t e

Dumnezeu este în stare şi uneori lucrează, 
într-adevăr, prin harul Său bogat, chiar în 
mijlocul tiparelor nesănătoase, caracterizate de 
conflicte şi crize în familie, în relaţiile dintre 
oameni. Prin puterea aceluiaşi har divin, aceste 
tipare greşite pot fi schimbate în modalităţi mai 
sănătoase, bazate pe Evanghelie, de a ne raporta 
la alţii. Lumina iubirii Sale poate fi făcută să 
strălucească mai clar în căminele şi în bisericile 
noastre.

Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris 
pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răb
darea şi prin mângâierea pe care o dau 
Scripturile, să avem nădejde. (Romani 15,4)

Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu 
un nor aşa de mare de martori, să dăm la o 
parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară 
aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în aler
garea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la 
Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, 
adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie 
al lui Dumnezeu. (Evrei 12,1.2)

Imaginaţi-vă că vă aflaţi pe drum, în călă
torie, şi că toate bunurile pe care le deţineţi sunt 
într-un camion de mobilă, într-un car sau pro
babil în saci aşezaţi pe măgari. I-aţi convins pe 
toţi membrii familiei dumneavoastră să vă 
însoţească, dar nu aveţi răspuns la întrebarea 
lor: „Unde mergem?" De fapt, nici dumnea
voastră nu sunteţi chiar sigur încotro vă îndrep
taţi. Nu aveţi nici o locuinţă sau nici o bucată de 
pământ care să vă aştepte la capătul călătoriei. 
De fapt, plecaţi din singura locuinţă pe care aţi 
cunoscut-o vreodată. In toţi cei şaptezeci şi cinci 
de ani ai vieţii dumneavoastră, aţi locuit aici. 
Gândiţi-vă la trauma şi la singurătatea pe care 
le-aţi trăi. Eu nu-mi pot imagina să las în urmă 
rădăcini dezvoltate pe o perioadă de şapte

decenii şi jumătate. Şi totuşi, acesta a fost firul 
evenimentelor în viaţa lui Avraam (Gen. 11,31).

înfruntarea crizelor prin credinţă în 
Dumnezeu

Avraam a lăsat în urmă cetatea Ur. Pe tim
pul acela, Ur era o cetate modernă, având cele 
mai bune înlesniri cunoscute la data aceea.
După luni de călătorie, Avraam şi familia lui au 
ajuns la Haran, la o depărtare de aproape 1.000 
de kilometri. Aici ei intenţionau să se oprească 
şi să se odihnească pentru un timp. Era un loc 
minunat. Timpul trecea. Atunci Dumnezeu l-a 
chemat pe Avraam să meargă mai departe:

„Domnul zisese lui Avram: Teşi din ţara ta, 
din rudenia ta şi din casa tatălui tău, şi vino în 
ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un 
neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un 
nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi 
binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi 
blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate 
familiile pământului vor fi binecuvântate în 
tine'. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi 
a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea 
şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran". 
(Gen._ 12,1-4)

între timp însă, mulţi dintre cei care veni
seră împreună cu Avraam fuseseră ademeniţi 
de frumuseţea cetăţii Haran ca să se stabilească 
aici permanent. Mulţi din familia lui au ales să 
rămână. Imaginaţi-vă despărţirea aceea!
Avraam plecase mai întâi din Ur, ţara în care se 
născuse, iar acum încă o dată lăsa în urmă o 
parte substanţială din familia lui. Ce lovitură 
teribilă! Şi totuşi, Scriptura ne spune că el a 
ascultat de chemarea lui Dumnezeu, înfruntând 
aceste crize cu o credinţă exemplară: „Avram a 
plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot 
împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci 
de ani, când a ieşit din Haran". (Gen. 12, 4; conf. 
cu Evr. 11,8)

Larry Yeagley
pastor,
Conferinţa 
Michigan, 
America de Nord
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Cu sufletul mâhnit şi însingurat, 
acest urmaş credincios al lui 
Dumnezeu a sosit în Canaan. Aici, 
Domnul a vorbit iarăşi: „Toată ţara 
aceasta o voi da seminţei tale" (Gen. 
12,7). Avraam I s-a închinat lui 
Dumnezeu, construind un altar Celui 
care îl condusese până aici. Dar nu 
totul mergea bine în Canaan, ţara 
aceasta pe care Domnul a făgăduit că 
i-o va da lui. în ţară bântuia o 
foamete. în speranţa de a găsi hrană, 
Avraam şi-a dus familia mai departe 
spre sud, în Egipt.

Credinţă şovăitoare 
Ajungând la hotarul puternicu

lui stat egiptean, Avraam a trăit 
emoţii şi s-a aflat în faţa unor difi
cultăţi pe care nu le mai cunoscuse. 
Până aici, el manifestase multă cre
dinţă, părăsind confortul din Ur şi din 
Haran, despărţindu-se de membrii 
apropiaţi ai familiei şi trecând cu bine 
prin toate dificultăţile călătoriei. Aici 
însă, în Egipt, l-a cuprins brusc teama 
că ar putea să-şi piardă viaţa. Sara, 
soţia lui, era foarte frumoasă şi 
Avraam s-a îngrijorat că egiptenii 
aveau s-o dorească.

Ascultând de temerile sale, el s-a 
convins că egiptenii probabil urmau 
să-l omoare, ca să o ia pe Sara. El a 
inventat un plan amănunţit şi le-a 
prezentat-o ca fiind sora lui. Avraam a 
fost dispus să mintă şi să compromită 
integritatea Sarei, pentru ca el să-şi 
salveze viaţa. Cum era de aşteptat, 
chiar regele însuşi a fost atras de ea. 
Gândind că Sara este sora lui Avraam, 
monarhul egiptean a luat-o în 
haremul lui, oferindu-i în schimb lui 
Avraam daruri din belşug.

Vă puteţi imagina cât de umilită, 
de respinsă şi de folosită s-a simţit 
Sara când a fost condusă în palatul 
faraonului? Supărarea şi sentimentul 
ei de izolare au fost cu siguranţă 
copleşitoare. în mod providenţial, 
Dumnezeu nu l-a părăsit pe Avraam, 
în pofida lipsei sale de încredere în El. 
Dumnezeu a trimis plăgi asupra 
faraonului şi asupra familiei Iui. în 
cele din urmă, regele egiptean a 
descoperit că fusese indus în eroare şi 
a eliberat-o repede pe Sara. El l-a 
admonestat bine pe Avraam şi i-a 
deportat pe el şi pe familia lui.

Confruntat cu lipsa copiilor
întorşi în Canaan, Avraam şi Sara s-au 
stabilit aici şi au continuat să încerce 
să aibă un copil. Cu siguranţă că au 
purtat multe discuţii tulburătoare, 
când lunile treceau una după alta şi 
Sara nu putea să rămână însărcinată.

Metodele obişnuite pentru conceperea 
unui copil au fost ineficiente. 
Speranţele lor de a avea un copil au 
fost năruite când Sara a trecut de vârs
ta fertilă. Soţia tulburată, încercând să 
diminueze povara teribilă şi stigmatul 
lipsei copiilor şi să realizeze un nivel 
de normalitate în familia lor, a propus 
un plan. „Şi Sarai a zis lui Avraam: 
Tată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, 
te rog, la roaba mea; poate că voi avea 
copii de la ea'" (Gen. 16,2). Ideea ei a 
fost aceea de a folosi o persoană care 
să îndeplinească în locul ei rolul de 
soţie a lui Avraam -  de fapt, soţul ei 
să o lase însărcinată pe roaba ei şi 
apoi, pentru că roaba era a ei, Sara 
putea să considere copilul ca fiind al 
său. A fost un plan nefericit, un plan 
care urma să aibă repercusiuni timp 
de milenii. Avraam a fost de acord.
„El a intrat la Agar, şi ea a rămas 
însărcinată. Când s-a văzut ea însărci
nată, a privit cu dispreţ pe stăpână- 
sa... Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea; 
şi Agar a fugit de ea" (Gen. 16,2-6).

Modul în care Avraam şi Sara au 
tratat dificultatea în care se aflau a 
fost acela de a-şi asuma responsabili
tatea şi de a încerca să o rezolve ei 
înşişi. în felul acesta, şi-au compromis 
căsătoria. în loc să ajute la diminuarea 
stresului pe care îl simţeau în căminul 
şi în relaţia lor de căsătorie, planul 
Sarei nu a făcut altceva decât să 
înrăutăţească lucrurile. La durerea şi 
la sentimentul de izolare, cauzate de 
sterilitate, s-au adăugat acum gelozia 
şi ostilitatea. Sara nu numai că a avut 
o purtare aspră faţă de Agar, dar, de 
asemenea, a aşezat responsabilitatea 
pentru nefericirea ei asupra soţului 
său. „Asupra ta să cadă batjocura 
aceasta, care mi se face!" (Gen. 16,5). 
încercările de a-şi soluţiona pro
blemele pe o altă cale decât credinţa şi 
încrederea în Dumnezeu au avut ca 
rezultat neîncrederea, lipsa de respon
sabilitate şi atitudinea de a da vina pe 
altcineva.

Lăudat să fie Dumnezeu, pentru 
că El este îndelung răbdător. El a făcut 
un legământ cu Avram şi i-a schimbat 
numele în Avraam (Gen. 17,1-9). 
Dumnezeu Şi-a ţinut legământul, 
dându-le lui Avraam şi Sarei un fiu la 
bătrâneţe, aşa cum a făgăduit (Gen. 
21,1-3).'

Confruntat cu sentimentul sin
gurătăţii în relaţia de căsătorie 

Eu am ajuns la concluzia că 
Avraam şi Sara au avut, fără îndoială, 
experienţa pe care psihologii o 
numesc „sentimentul singurătăţii, cu 
toate că sunt căsătoriţi". Se poate 
deduce că lucrurile au stat astfel din

ceea ce s-a întâmplat după ce Sara l-a 
născut în cele din urmă pe fiul dăruit 
printr-o minune. Dumnezeu i-a 
poruncit lui Avraam să-l ducă pe fiul 
său pe Muntele Moria şi să-l aducă 
acolo ca jertfă. Dar, din tot ceea ce este 
consemnat în Scriptură, nu există nici 
o dovadă că Avraam şi Sara au vorbit 
împreună despre această poruncă, 
foarte neobişnuită. Este evident că ei 
încetaseră să mai comunice unul cu 
altul. Avraam a plecat de acasă pe 
tăcute, dimineaţa devreme, împreună 
cu Isaac. Nu pot decât să-mi imaginez 
cum s-a simţit Sara când a descoperit 
că nu fusese înştiinţată despre o misi
une atât de inimaginabilă. în pofida 
acestui lucru, Dumnezeu a folosit 
experienţa încrederii şi a credinţei 
manifestate de Avraam pe Muntele 
Moria, ca să ilustreze modul în care 
suntem îndreptăţiţi prin credinţă 
(Rom. 4,1-5). Desigur, tiparele greşite 
din viaţa lui Avraam arată că nepri- 
hănirea nu este rezultatul realizărilor 
omeneşti.

Tipare greşite, repetate
Ca o dovadă în plus a faptului că 

„trupul este neputincios" (Marcu 
14,38), Avraam a căzut iarăşi în cap
cana de a ascunde adevărul, aceeaşi 
atitudine pe care o manifestase în 
Egipt. El a prezentat-o pe Sara în mod 
fals ca fiind doar sora lui [era sora lui 
vitregă, Gen. 20,12] -  pentru a scăpa 
teafăr (Gen. 20,1-18). De data aceasta, 
cel care a luat-o pe Sara a fost 
Abimelec, regele din Gherar. 
Dumnezeu, plin de îndurare, a prote
jat-o iarăşi, dându-i regelui un vis rău. 
Şi cu această ocazie, Avraam a primit 
o mustrare severă din partea unui 
rege. Tiparele negative fuseseră 
întipărite adânc în gândirea lui.

Tipare contagioase, transmise de 
Ia o generaţie la alta

Cum este tatăl, aşa este şi fiul. 
între descendenţii lui Avraam, vedem 
că unele dintre aceste tipare greşite 
persistă de la o generaţie la alta. De 
exemplu, când Isaac s-a căsătorit cu 
Rebeca, ea i-a fost devotată, dar avea 
să treacă prin aceeaşi experienţă a 
respingerii, a umilinţei şi a deperso
nalizării prin care a trecut şi Sara, 
soacra ei. Isaac s-a folosit de minciună, 
prezentând-o în mod fals pe Rebeca, 
soţia lui, ca fiind sora lui (Gen. 26,6- 
10). Unde am mai auzit istorisirea 
aceasta? Când a fost confruntat cu 
teama, Isaac a răspuns exact în acelaşi 
fel cum a răspuns tatăl său mai 
înainte.

Comunicare greşită, defectuoasă, 
mai multă minciună şi manipulare. în
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cele din urmă, Rebeca şi-a îndreptat 
devoţiunea în mare parte către fiul 
său, lacov. Ne întrebăm în ce măsură 
metodele soţului ei, de folosire a min
ciunii, au influenţat fapta ei de a-1 
înşela, aşa cum citim în capitolul 27.
In episodul acesta, Rebeca a colaborat 
cu lacov ca să-l înşele pe Isaac, aşa 
încât Isaac să-i dea binecuvântarea 
dreptului de întâi născut nu lui Esau, 
fiul cel mai mare, ci lui lacov, fiul mai 
tânăr, pe care îl prefera ea. Fratele mai 
mare, când s-a întors de la vânătoare 
aşteptându-se să primească binecu
vântarea şi descoperind că aceasta 
fusese luată de lacov, s-a înfuriat pen
tru că fusese înşelat de fratele său.

Criza care s-a creat a avut ca 
urmare o durere imensă. Confruntată 
cu ameninţările lui Esau, că îl va 
omorî pe lacov, Rebeca i-a poruncit 
fiului ei preferat să fugă la unchiul 
său Laban, care locuia în Haran. Ca 
să-l determine pe Isaac să se alăture 
planului ei, Rebeca s-a prezentat ca 
fiind deprimată din cauza nevestelor 
hetite ale lui Esau (Gen. 27,46). în felul 
acesta, patriarhul avea să-l trimită pe 
lacov să-şi ia o soţie dintre rudele sale 
din Haran. Scriptura nu ne dezvăluie 
cum şi-a rezolvat această familie situ
aţia în care se afla, dar a trebuit ca 
Isaac şi Rebeca să suporte rezultatele 
crizei de comunicare dintre ei, să 
sufere din cauza neîncrederii care se 
crease între ei şi a efectelor nocive 
pentru întreaga relaţie de familie. Cu 
siguranţă că Rebeca a trăit un senti
ment intens de izolare după plecarea 
lui lacov. Niciodată ea nu avea să-l 
mai vadă pe fiul său preferat. lacov a 
fost mâhnit din cauză că s-a despărţit 
de cămin şi de familie. Aveau să 
treacă ani de zile înainte ca Esau şi 
fratele său, lacov, să se împace. Dar ei 
s-au împăcat în cele din urmă şi 
Dumnezeu a perpetuat poporul 
legământului Său, prin lacov, în pofi
da experienţelor familiale triste, prin 
care a trecut această familie.

Tiparele defectuoase continuă 
să existe. Nici lui lacov nu i-a mers 
foarte bine în casa unchiului său 
Laban. Lea a devenit soţia lui lacov, 
pentru că Laban l-a înşelat. Laban, un 
om viclean şi mincinos, i-a dat-o de 
soţie şi pe Rahela, cea dintâi iubire a 
lui lacov, doar cu o condiţie, şi 
anume ca lacov să promită că va 
lucra o a doua perioadă de şapte ani, 
pentru el. Paisprezece ani de robie şi 
foarte multă nefericire nu au fost 
decât prima porţie dintr-o viaţă de 
durere. „Zilele anilor vieţii mele au 
fost puţine şi rele" (Gen. 47,9), avea

să-i spună lacov mai târziu faraonu
lui. lacov nu a avut încredere în 
Laban. Lea s-a simţit respinsă şi izo
lată, ştiind că lacov o iubea mai mult 
pe Rahela. Aceasta era geloasă pe 
sora ei, care năştea copii, şi s-a mâni
at pe lacov, reproşându-i că nu o lasă 
însărcinată. într-o încercare de a 
obţine o parte mai mare din iubirea 
soţului lor, cele două surori au 
repetat greşeala Sarei, bunica lor. Ele 
şi-au desemnat roabele ca 
înlocuitoare sau reprezentante ale lor 
şi i le-au oferit lui lacov, pentru ca 
roabele să nască copii pentru ele.

Raportul biblic despre această 
familie, poporul legământului lui 
Dumnezeu, ne prezintă în continuare 
modul în care forţa distructivă a 
favoritismului s-a manifestat iarăşi în 
generaţia următoare. Cum au făcut 
părinţii, aşa a făcut şi lacov. El a 
manifestat favoritism faţă de copiii 
Rahelei şi l-a îmbrăcat pe Iosif cu 
haine de comandă, în timp ce pe 
fraţii săi vitregi i-a trimis să aibă grijă 
de vite. O furie distructivă, asemănă
toare celei pe care a îndreptat-o Esau 
către fiul preferat al mamei lui, a 
izbucnit acum faţă de Iosif. Fraţii săi 
l-au vândut ca rob şi apoi l-au minţit 
pe tatăl lor, spunându-i că fiul lui 
preferat fusese mâncat de o fiară săl
batică.

Crize sistemice, transmise de la o 
generaţie Ia alta

Până acum s-a putut vedea clar că 
acest sistem familial este distrus prin 
criză, trădare, înşelare, necinste, sen
timent de izolare şi neîncredere. 
Tiparele de conduită şi de atitudini 
nesănătoase sunt transmise de la o 
generaţie la alta. Dacă nu sunt între
rupte, aceste tipare distrug pacea per
sonală şi stabilitatea familială. Unii 
suferă în tăcere, alţii sunt victime ale 
violenţei, iar resentimente puternice 
separă grupuri de persoane aproape 
ireparabil.

Cum se poate ieşi din tiparele 
ineficiente

Există un punct luminos în 
această istorie. Iosif, victima vio
lenţei, iese din tiparul acesta. Cu si
guranţă că el a fost cuprins de senti
mente de teamă, de singurătate şi de 
durere într-o ţară străină şi a fost 
tratat în mod nedrept în captivitate, 
în pofida tuturor acestor lucruri, Iosif 
s-a prins de Dumnezeu. Persoane cu 
influenţă au observat trăsăturile 
nobile de caracter, care l-au făcut să 
se ridice cu mult deasupra celorlalţi. 
El a ajuns a doua personalitate, după

faraon, în conducerea Egiptului, a 
administrat în mod genial surplusul 
recoltelor în anii de belşug şi a purtat 
de grijă naţiunii în timpul foametei, 
în perioada foametei, la oficiul de 
vânzare a cerealelor a apărut grupul 
acela de bărbaţi obosiţi de călătorie. 
Erau fraţii lui Iosif! O, cât de mult 
dorea el să-i îmbrăţişeze! De ani de 
zile, ei fuseseră în inima lui iertă
toare. Genesa 45,1-15 ne descrie felul 
în care li s-a descoperit el în cele din 
urmă.

Iosif a făcut planuri, pentru ca 
întreaga familie să se mute în Egipt şi 
i-a aşezat pe toţi membrii familiei lui 
lacov în ţinutul Gosen. Este intere
sant să observăm însă că lacov îşi 
păstra încă vechiul tipar, sau obicei, 
de a manifesta favoritism. El i-a spus 
lui Iosif că îi va da o parte mai mult 
decât fraţilor săi (Gen. 48,22) şi, prin 
urmare, i-a inclus pe cei doi fii ai lui 
Iosif, Efraim şi Manase, între fiii lui. 
Mai târziu, seminţia lui Efraim şi cea 
a lui Manase aveau să-şi ocupe 
locurile pe picior de egalitate cu cele
lalte seminţii ale lui Israel.

Eliberarea din tiparele greşite, 
prin har şi prin iertare

lacov nu a pus capăt nici atitu
dinii de neîncredere din cadrul fami
liei. După moartea lui lacov, fraţii au 
venit la Iosif, oferindu-se ca robi. Ei 
considerau că el cu siguranţă se va 
răzbuna pe ei acum, când lacov nu 
mai trăia (Gen. 50,15-18). Dar Iosif a 
demonstrat în mod consecvent o ati
tudine binevoitoare, iertătoare, faţă 
de familia sa. „'Fiţi dar fără teamă, 
căci eu vă voi hrăni, pe voi şi pe copi
ii voştri'. Şi i-a mângâiat şi le-a 
îmbărbătat inimile" (Gen. 50,21). Aici 
se află o descriere preţioasă, în 
Vechiul Testament, a ceea ce poate să 
facă Evanghelia iubirii lui Dumnezeu 
în inima omenească.

Această adiere de aer proaspăt, 
această forţă de schimbare în sistemul 
familial al lui Avraam, Isaac şi lacov 
trebuie să ne dea curaj atunci când ne 
confruntăm cu crizele, cu sentimentul 
de singurătate şi cu dezamăgirea. Deşi 
Dumnezeu poate şi uneori lucrează, 
intr-adevăr, prin harul Său bogat, chiar 
în mijlocul tipa-relor nesănătoase, car
acterizate de conflicte şi de criză, care 
se manifestă în relaţiile dintre oameni, 
în familiile noastre, prin puterea 
aceluiaşi har divin, aceste obiceiuri şi 
atitudini greşite pot fi schimbate.
Putem să ne raportăm la ceilalţi într-o 
manieră mai sănătoasă, bazată pe 
Evanghelie. Lumina iubirii Domnului 
Isus poate să fie făcută să strălucească 
mai clar în căminele noastre.
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/ /

/ / Zburăm...

Daniel Faluvegi,
director,
Departament
Educaţie,
Conferinţa 
Transilvania de Sud

Nenumărate sunt căile prin care cerul ne 
aminteşte că Cineva acolo sus ne iubeşte.

Cu ani în urmă, în localitatea Hălmeag, 
judeţul Braşov, s-a început o lucrare de educaţie, 
integrare şi misiune în rândul copiilor între 4 şi 15 
ani. O dată cu trecerea timpului, aceştia au studi
at din Scripturi adevărurile sfinte. Experienţa lor 
cu Dumnezeu se întărea Sabat de Sabat când, 
adunaţi, 15 -  30 de copii cercetau Cuvântul. 
Mergând apoi la casele lor, povesteau părinţilor 
despre tot ceea ce au învăţat.

Intr-o după-amiază de Sabat, cinci copiii au 
ieşit în întâmpinarea instructorilor lor, la podul 
de la marginea satului. Erau patru fete şi un 
băieţel de cinci ani, pe nume Sergiu. In 
aşteptarea lor, au zărit la un moment dat o 
căruţă venind spre ei dinspre sat şi au auzit pe 
cei din ea spunându-le să se apropie. Şi-au 
adus aminte de cuvintele părinţilor -  să nu 
stea de vorbă cu străinii. Pentru că această 
căruţă se apropia tot mai mult, iar cei din ea îi 
tot chemau, au început să alerge din calea ei. 
Spre casă nu puteau fugi, pentru că din acea 
parte venea căruţa, iar înaintea lor era Oltul. 
Aşa că au fugit lateral, pe marginea apei, 
urmăriţi fiind de cei din căruţă. La un moment 
dat, în alergarea lor, nu şi-au dat seama că, de 
fapt, se îndreptau spre o fundătură la capătul 
căreia se afla o groapă în care de altfel au şi 
căzut. Nu mai aveau nici o scăpare. Uitându-se 
cu disperare unele la altele, fetele şi-au dat

seama că Sergiu nu a putut să ţină pasul cu ele 
şi alerga mai încet. Au privit înapoi şi au văzut 
pe urmăritorii care se apropiau din ce în ce 
mai mult de el şi erau gata să-l ajungă.

Atunci o fetiţă a întrebat ce să facă. Să ne 
rugăm a spus Adina şi a şi început să se roage. In 
timp ce se ruga, au văzut cum un nor de ceaţă, 
apărut ca din senin, s-a interpus între băieţel şi 
urmăritori, astfel încât aceştia nu-1 mai vedeau.

Alergând cât îl ţineau picioarele, băieţelul a 
ajuns la ele şi s-au prins toţi cu mâinile în rugă
ciune. La un moment dat, Sergiu a exclamat: 
zburăm !!! In acel moment, au simţit cu toţii cum
o mână caldă şi moale s-a prins în rugăciune 
împreună cu ei. Iar norul cel alb îi ridica în sus, 
deasupra gropii. Uitându-se în jos, şi-au dat 
seama ca scăpaseră de urmăritori. Cineva îi sal
vase!

Uitând parcă de instructorii pe care îi aştep
tau, au alergat cât au putut de repede la casele 
lor, povestind părinţilor cele întâmplate. Apoi, 
au ieşit pe stradă şi au povestit copiilor. Părinţii 
susţin şi azi că nu sunt decât poveşti copilăreşti. 
Iar mulţi dintre copiii care au auzit experienţa lor 
râd şi sunt sceptici.

Dar cei cinci ştiu că au simţit mâna lui 
Dumnezeu care i-a salvat. Vor vorbi despre asta 
şi nu vor uita niciodată că sus în cer au un 
Salvator care-i iubeşte.
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Ani
de speranţe 

şi de împliniri
Fratele
Daniel
Thomas şi
echipa
Radio
Vocea
Speranţei,
Timişoara

Pentru Radio Vocea Speranţei din 
Timişoara, începutul iernii a marcat 
împlinirea a şapte ani de emisie. Intr-o atmos
feră caldă, de sărbătoare, într-un decor alb- 
albastru-verde, la Biserica Adventistă Betania 
din Timişoara a avut loc întâlnirea ascultăto
rilor postului cu echipa RVS. Printre acor
durile genericului fiecărei emisiuni, radioas- 
cultătorii au avut prilejul să-i cunoască pe cei 
care, din spatele microfonului, seară de seară, 
le dăruiesc din dragostea şi entuziasm ul lor, 
din căutările lor de mai bine, de adevăr, de 
Dumnezeu. Alături de cuvintele fiecărui 
redactor, care au avut darul de a ne convinge 
în adâncul sufletului că numai dragostea pen 
tru semeni este sursa energiei în realizarea 
emisiunilor, cântările de laudă la adresa lui 
Dumnezeu, ale celor mai buni muzicieni ai 
Banatului au făcut ca, preţ de două ore, să ne 
sim ţim  mai aproape de cer. Aceşti şapte ani 
în FM, ani de speranţe şi împliniri, au fost 
apreciaţi în cuvântul rostit în cadrul progra
m ului şi de personalităţile de marcă ale 
oraşului, care au participat la acest eveni
ment.

„Mă bucur acum, la ceas aniversar, să 
cunosc întreaga echipă. Cunosc foarte bine 
vocile dumneavoastră , iar emisiunile le ştiu 
foarte bine din monitorizări. V-am mai spus 
şi vă spun iarăşi că-mi face bine o astfel de 
monitorizare, mă linişteşte. Vă felicit! Vă 
doresc să aduceţi în continuare speranţă în 
inimile ascultătorilor, tot aşa, cum aţi făcut-o 
şi până acum." (Reprezentantul Consiliului 
Naţional al Audiovizualului)

După terminarea programului, am încer
cat să stau de vorbă cu câteva persoane care, 
într-un fel sau altul, îşi au legată viaţa de 
Radio Vocea Speranţei:

Pavel Memete -  preşedintele Conferinţei 
Banat şi redactorul emisiunii „Zorii creştinis
mului"

Ce înseamnă acest post de radio pentru Gabriel Dincă 
locuitorii din Timişoara? Redactor-sef

„Lăudăm pe Dumnezeu că, după şapte 
ani de emisie, suntem în mass media 
bănăţeană. Postul s-a născut din dorinţa de a 
ne alătura programului Bisericii Adventiste 
de a vesti Evanghelia veşnică şi pe calea 
undelor. In modul acesta, cel puţin în 
Timişoara, oraş care numără 400.000 de 
locuitori, cât şi în împrejurimi, pe o rază de 
25 km, RVS este o modalitate de a ajunge la 
inimile oamenilor care nu-L cunosc pe 
Hristos. Cred că Dumnezeu poate să binecu
vânteze sufletele ascultătorilor noştri prin 
diversitatea de programe pe care le prezen
tăm: spirituale, biblice, de sănătate, de edu
caţie, culturale, în aşa fel încât biserica să fie 
aproape de oameni, oferindu-le speranţă."

Ce implicare are Conferinţa în 
susţinerea acestui post?

„Din punct de vedere financiar, este una 
dintre 'poverile', zic eu, 'plăcute'. în comitetul 
de buget, un capitol semnificativ îl ocupă 
departamentul RVS, deci biserica din 
Conferinţa Banat, căreia îi mulţumim şi care 
sprijină substanţial realizarea programelor şi
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baza materială, care trebuie mereu 
îmbunătăţită.

Un ascultător neadventist al pos
tului, :

Ce aduce nou Radio Vocea 
Speranţei în mass media tim işo
reană?

„In peisajul audio-vizualului 
actual, când domină violenţa şi 
sexul, este foarte bine venit un 
asemenea post, care aduce oamenii 
pe calea cea bună. Este foarte educa
tiv, împleteşte utilul cu partea spiri
tuală. Este nevoie de un astfel de 
post de radio, pentru că aduce 
linişte sufletului, cultivă spiritul, 
poţi asculta o muzică de calitate."

Am întâlnit o m inune... pe 
calea undelor

întâmplător, am cunoscut-o pe 
doamna Elena Crivac, care mi-a 
povestit ce a adus Radio Vocea 
Speranţei în viaţa ei:

„După zece ani de căutări, de 
întrebări la care nu găseam răspun
suri mulţumitoare, după yoga, ezo

terism, după tot felul de alte practici 
care m-au dezamăgit şi mi-au întors 
sufletul pe dos, cineva mi-a reco
mandat: 'Ascultă o emisiune 
creştină'. Eram disperată, ca un om 
care nu ştie pentru ce trăieşte, care 
este adevărul, sau după ce să se 
ghideze în lumea aceasta, plină de 
capcane şi de înşelătorii.

Era prin 1996 când am început 
să ascult Radio Vocea Speranţei. 
Prima, a doua, a treia oară... apoi am 
început să am o dorinţă din ce în ce 
mai puternică de a asculta o nouă

emisiune. Stăteam cu caietul în faţă, 
notam totul şi spuneam în mintea 
mea: Extraordinar! Toate emisiunile 
care au fost în 1996 le am notate cu 
dată şi oră de transmisie, iar după 
fiecare emisiune, luam Biblia şi veri
ficam tot ce se spusese. Aceste 
lucruri s-au întâmplat de-a lungul a 
trei ani 1996-1999. Apoi, s-a stârnit 
în mine dorinţa de a cunoaşte 
oamenii, doream să le cunosc biseri
ca, să aflu cine sunt? Ştiam că acest 
post aparţine Bisericii Adventiste. 
Şi-n aceste frământări pe care le 
aveam, să vedeţi cum a lucrat 
Dumnezeu!

A venit în vizită la mine o pri
etenă de-a mea, din Emiratele Arabe 
Unite, convertită la islamism. Eram 
prietene bune, nu ne văzusem de 
vreo şase luni şi, când ne-am reîntâl
nit, am stat de vorbă aproape toată 
noaptea. Printre altele, îmi spune:

-  Mâine mergem la Stamora, la 
părinţii mei, dar ne oprim puţin la 
Sacoş.

-  De ce? am întrebat eu.
-  Ei, la nişte pocăiţi.
-  Ce fel de pocăiţi?

-  Cred că sunt adventişti.
Atunci am sărit:
-  Adventişti?! Vreau să-i cunosc 

şi eu.
N-a prea înţeles prietena mea, 

însă mi-a zis:
-  Bine, mâine o să ai ocazia să-i 

cunoşti.
Aşa am cunoscut-o în 1999 pe 

sora Nina, care a rămas uimită că 
cineva se duce să întrebe despre 
doctrina bisericii ei. A rămas pur şi 
simplu uluită cum s-a întâmplat 
minunea aceasta. Mi-a dat Tragedia

Veacurilor, pe care am citit-o pe 
nerăsuflate, şi încă două cărţi. în 
aceeaşi săptămână, m-a invitat la 
biserică, aici, în Timişoara. A fost 
prima dată când am intrat într-o 
Biserică Adventistă. Am ascultat 
predica prezentată de pastor, care 
mi-a umplut sufletul de pace, de 
bucurie şi deja un gând mi-a 
pătruns în minte şi în inimă: 'Aici 
voi rămâne!'.

Au urmat încă două săptămâni 
în care am avut un vis. Se făcea că 
undeva era o mulţime de oameni şi 
era şi un vindecător. S-a îndreptat 
spre mine un bărbat, o persoană pe 
care n-am mai văzut-o, o figură 
necunoscută, cu ochelari şi mi-a 
spus: 'îţi dau mâna lui Isus'. Eu, 
neîncrezătoare, am spus: 'Ar fi bine 
să fie mâna lui Isus!' Am întins 
totuşi braţul şi am dat mâna cu per
soana respectivă. Şi m-am trezit 
brusc din visul acesta. După câteva 
zile, am fost invitată din nou la bi
serică. Aici, am înţeles că, era invitat 
să ţină predica un pastor de la 
Bucureşti -  fratele Buciuman. Eram 
tot cu familia din Sacoş. în clipa în 
care l-am văzut pe cel care predica 
am strâns-o de mână pe sora Nina şi 
i-am zis plină de uimire: 'El este 
omul din vis!'. In acel moment, am 
avut convingerea deplină că 
Dumnezeu mi-a vorbit mie şi tot El 
mi-a arătat calea. Atunci mi-am dat 
seama că Dumnezeu nu putea face 
mai mult pentru a-mi arăta drumul 
pe care trebuia să urmez. Pur şi sim
plu nu putea face nimic mai mult...

Acum mă simt un om împlinit, 
am găsit calea, adevărul, pe 
Mântuitorul, şi nu-mi doresc altceva 
decât să rămân la picioarele Lui.".

Oare pe câţi alţi oameni nu-i 
pregăteşte Domnul în acest fel?

Iar în încheiere, îl las pe Mihai 
Maur, directorul postului RVS şi 
totodată pastorul comunităţii 
Betania, să ne spună care este misi
unea lor:

„Acest post de radio va rămâne 
unealta lui Dumnezeu pentru 
proclamarea Evangheliei. Ne dorim 
să fim avangarda în marea luptă, 
pentru că noi putem ajunge acolo 
unde alţii nu pot ajunge. Vrem să 
rămânem oamenii lui Dumnezeu 
care să ducem întreita solie 
îngerească."

Moment 
festiv de la 
aniversarea 
împlinirii a 

şapte ani 
in FM
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Botezul
pentru morţi?

Angel Manuel 
Rodriguez
director al 
Institutului de 
Cercetări Biblice al 
Conferinţei Generale

Cum putem înţelege expresia „de 
ce se mai botează ei pentru cei morţi?" 
lCor. 15,29 u.p.

Aş dori să vă pot răspunde la 
această întrebare, dar sunt câţiva factori 
care fac dificilă interpretarea acestui 
text.

Mai întâi, textul este foarte rezuma
tiv, Pavel nu prezintă această idee în 
mod detaliat; în al doilea rând, nu 
există o altă referinţă cu privire la acest 
aspect practic în Noul Testament; şi, în 
al treilea rând, această expresie pare să 
sugereze ceva ce este incompatibil cu ce 
spune apostolul Pavel în epistolele sale 
cu privire la botez.

Prin urmare, există o mulţime de 
interpretări contradictorii printre inter
preţii Sfintelor Scripturi; un comentator 
a făcut o listă de 40 de interpretări posi
bile. O astfel de varietate de înţelesuri 
este destul de dificil de redat intr-o sin
gură explicaţie conclusivă. Indiferent de 
ceea ce a zis Pavel, este clar că a avut o 
valoare particulară numai pentru 
creştinii din Corint.

Cu toate aceste, vă rog să-mi per
miteţi să vă aduc în atenţie două inter
pretări care par a fi cele mai plauzibile.

1. Consideraţii cu privire la 
context

Este bine ca întotdeauna să 
începem cu studierea contextului. în
1 Corinteni 15, apostolul Pavel se ocupă 
de realitatea învierii Domnului Hristos, 
pentru a reafirma învăţătura creştină a 
învierii din morţi a celor mântuiţi. 
Versetele din context ne prezintă care 
sunt implicaţiile negării învierii.

De aceea Pavel argumentează că, 
dacă n-ar exista învierea morţilor, 
atunci a-ţi risca viaţa pentru propovă-

duirea Evangheliei ar fi o nebunie. 
Atunci, dacă nu există înviere, „să 
mâncăm şi să bem, căci mâine vom 
muri" (1 Cor.15,32). Dacă nu există 
înviere, „de ce se mai botează ei pentru 
cei morţi?". Concluziile sunt uşor de 
tras, dar nu putem trage uşor şi con
cluzia finală.

2. Botezul în locul altuia
Una dintre cele mai obişnuite inter

pretări este aceea că apostolul Pavel 
s-ar fi referit la botezul în locul altuia; 
lucrul acesta înseamnă că o persoană 
putea să fie botezată pentru cineva care 
murise fără să se boteze, asigurându-i 
astfel mântuirea.

Cu privire la această interpretare, 
apostolul Pavel nici nu susţine şi nici 
nu condamnă această practică. El o 
foloseşte doar pentru a demonstra 
inconsecvenţa acelora care neagă 
învierea din morţi şi în acelaşi timp 
sunt botezaţi sau acceptă ideea ca 
oamenii să se boteze pentru cei morţi.

Acest punct de vedere sună logic, 
dar este departe de a fi un lucru cert. 
Mai întâi, nu există dovezi că botezul în 
locul altuia era o practică în timpurile 
apostolice, deşi noi ştim că ea a devenit 
o practică comună printre câteva 
grupuri eretice de creştini, în secolele 
de mai târziu, poate chiar stimulate de 
citirea acestui text izolat. în al doilea 
rând, aceasta ar însemna că botezul este 
o condiţie indispensabilă mântuirii, o 
idee care nu pare să fie o parte a teolo
giei lui Pavel cu privire la botez. în al 
treilea rând, în timp ce botezul cere un 
act al credinţei, şi cel mort nu poate 
face aceasta, apostolul Pavel putea cu 
greu să acuze sau să ignore o astfel de 
practică superstiţioasă. Aceste argu
mente se bazează pe o informare 
istorică şi, de asemenea, pe o înţelegere

a teologiei apostolului Pavel, care pare 
să excludă această interpretare particu
lară.

3. Noii convertiţi
O altă posibilitate de înţelegere a 

acestui pasaj, susţinută de un număr 
mare de interpreţi, este că expresia „de 
ce se mai botează ei pentru cei morţi" 
se referă la noii convertiţi, care, după 
moartea unui prieten sau a unei rude 
creştine, erau motivaţi să devină şi ei 
creştini pentru a se bucura împreună la 
înviere. Această interpretare se bazează 
pe faptul că prepoziţia „hyper" din 
limba greacă poate fi tradusă cu „pen
tru", „de dragul", care nu sprijină ideea 
botezului în locul altuia. „De dragul" 
sau „pentru" ar putea atunci să 
însemne „având în minte interesul pen
tru cei morţi". Aceasta este ca şi cum ai 
spune că, pentru a satisface dorinţa 
celor morţi de a se revedea cu cei dragi, 
trebuie să devii creştin. Din cauza aces
tei preocupări, unii se botezau de dra
gul celor morţi.

Această interpretare este posibilă 
din punct de vedere lingvistic şi este în 
concordanţă cu ideea textului sau cel 
puţin nu contrazice teologia botezului 
pe care noi o găsim în Noul Testament, 
în plus, ea se potriveşte cu întrebarea: 
„De ce se mai botează ei pentru cei 
morţi?". Vor abandona ei credinţa 
creştină, gândindu-se că nu există 
învierea morţilor?

Modul în care apostolul îşi exprimă 
ideea pare greu de înţeles şi neclar. Ar fi fost 
mai bine să zică: „Aceia care cred de dragul 
celor morţi..." decât „Aceia care se botează../'. 
Este dificil să trăieşti în nesiguranţă, dar în 
acest caz interpretul recunoaşte că, pentru 
un timp, nu avem o înţelegere pe deplin.
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Ioan Buciuman
secretar; 
Asociaţia 
Pastorală, 
Uniunea 
Română

Sensul demnitătii
/

pastorale
„N im eni să nu te dispreţuiască." (T it2,15)

Cui cere apostolul acest lucru? Lui Tit 
sau celorlalţi care vor citi epistola? Poate face 
Tit ceva, ca să preîntâmpine dispreţul cre
dincioşilor pe care îi slujeşte? Poate fi stăvilit 
fenomenul de degradare a demnităţii pas
torale? Ce trebuie făcut pentru aceasta? Până 
la urma urmei, la ce serveşte demnitatea pas
torală? Iată câteva întrebări care aşteaptă un 
răspuns. Mai întâi să vedem ce se poate face 
teoretic şi apoi să facem câteva aplicaţii 
practice.

Pastoraţia între atracţie şi dileme
Poziţia de conducere pe care o ocupă 

pastorul îi conferă acestuia un grad de 
respect peste media semenilor cu acelaşi 
nivel de pregătire. Acest lucru devine, une
ori, o provocare care atrage spre domeniul 
slujirii pastorale oameni care se dovedesc 
până la urmă nepotriviţi pentru un asemenea 
loc. Pentru cei chemaţi să selecţioneze, să 
formeze şi să întreţină un corp pastoral de 
elită, se pare că semnificaţia demnităţii pas
torale este una din cele mai mari taine cu care 
se confruntă. In comisiile de examinare a can
didaţilor pentru admiterea la Facultatea de 
Teologie Pastorală, se repetă adesea o situaţie 
semănătoare cu cea din ziua în care Samuel 
a-vizitat casa lui Işai pentru a alege al doilea 
împărat al lui Israel. Experienţa sa de profet 
aflat în slujba divină s-a dovedit insuficientă 
pentru discernământul necesar. A fost nevoie 
de o intervenţie specială a Providenţei pentru 
a-1 scoate din impas. • Nu a fost suficientă 
lecţia învăţată din greşeala poporului care l-a 
ales pe Saul împărat.

Oricât ar fi de bine puse la punct mecanis
mele de selecţie, adresarea oficială a chemării 
pastorale este o permanentă dilemă atât pen
tru candidat, cât şi pentru selecţioneri.
Numai călăuzirea divină poate reduce riscul 
pierderilor, dar nu-1 poate elimina total. 
Există un element subiectiv care se poate 
schimba oricând şi poate modifica profund 
datele şi aşteptările considerate relativ sigure 
şi cu grad suficient de precauţie.

In ce constă demnitatea pastorală?
Dacă domeniul slujirii pastorale se află la 

confluenţa dintre natural şi supranatural,

atunci sensul demnităţii pastorale trebuie să 
fie căutat ţinând cont de acest lucru. Un 
număr de factori ţin de trăsăturile personale, 
indiferent de locul în care se află, în timp ce 
alte elemente sunt de natură conjuncturală.
La toate acestea, se adaugă o a treia categorie 
de factori generali, care ţin de momentul 
dinamicii societăţii şi al culturi de referinţă.

Fără îndoială că cel mai important factor 
determinant al demnităţii pastorale este ca
racterul personal. Acest lucru a cântărit 
foarte greu în alegerea lui David. Alegere lui 
Saul a fost făcută pe criteriul aparenţei şi al 
ţinutei personale, dar capul de deasupra 
semenilor nu a continuat prea mult să aducă 
excelenţa dorită de popor. Imaginea publică a 
lui Saul s-a deteriorat repede în lipsă a ceva 
mai consistent decât înfăţişarea sa impună
toare. Ideea că trebuie să arate a pastor sau 
să calce a popă, drept condiţie prealabilă ca 
cineva să poată fi un conducător spiritual, 
este infirmată în acest exemplu biblic.

Nu voi afirma că felul în care arată un 
pastor nu este important, dar susţin cu tărie 
că ceea ce dă autoritate morală unui pastor 
este caracterul omului aflat în discuţie. Până 
la urma urmei şi felul cuiva de a arăta este 
într-o mare măsură o trăsătură de caracter şi 
ţine de o serie de atitudini pozitive faţă de 
sine şi faţă de cei din jur. Dar elementul care . 
cântăreşte cel mai greu în stabilirea nivelului 
de autoritate morală este capacitatea cuiva 
de a fi om al lui Dumnezeu. Nimic nu poate 
înlocui lipsa acestei competenţe şi nimic nu
o poate umbri semnificativ, în situaţia în care 
aceasta este o realitate incontestabilă.

Chiar dacă mediul de formare personală 
este un element determinant în calitatea ca
racterului, acesta este construit pe baza 
alegerilor şi a deciziilor proprii, într-o măsură 
în care influenţa anturajului poate fi depăşită. 
In mod real, caracterul nu se transmite prin 
ereditate. Bunătatea, corectitudinea şi puri
tatea sufletească nu se pot primi o dată cu 
grupa sanguină. Eventual, ele se pot forma 
prin educaţie sau, mai precis, prin autoedu- 
caţie. Obiceiurile părinţilor sau tradiţiile şcolii 
urmate lasă urme adânci în viaţa individului, 
dar practicile personale, alese cu dis
cernământ şi bună intenţie, formează cu ade-
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vărat omul de încredere, apreciat, 
respectat şi eficient, pe care toată 
lumea îl caută cu disperare.

In contextul mai larg al 
degradării interesului pentru carte 
în favoarea altor elemente media, se 
impune o reafirmare a rolului major 
pe care studiul din cărţi şi 
pregătirea academică îl au în 
îmbunătăţirea imaginii destul de 
şifonate a demnităţii pastorale.
Poate că cea mai mare nevoie a 
lumii nu este aceea de cărturari, dar 
rolul remarcabil pe care îl are 
instruirea corespunzătoare nu poate 
fi nici pe departe negat. Interesul şi 
respectul cuiva faţă de cuvântul 
scris, cunoştinţele adunate din acest 
izvor clasic de informare vor aduce 
curând respectul faţă de cel în 
cauză. Cultura generală nu va fi, 
probabil, un criteriu de admitere în 
împărăţia cerurilor, dar lipsa aces
teia în vorbire şi slujire va împiedica 
evident şi stânjenitor comunicarea 
eficientă a soliei adevărului.

Dragostea de adevăr şi respectul 
faţă de oameni

Aceste două dimensiuni ale ca
racterului se cer refăcute grabnic, 
dacă dorim să mai avem pe cine 
respecta când ne vorbeşte de la 
amvon sau ne slujeşte în vizite şi 
activităţi sociale. Trăind într-o lume 
care alunecă în iureşul post-modern, 
adevărul este din ce în ce mai con
testat, iar definirea şi afirmaţia aces
tuia devin o slujbă care cere mai 
degrabă experţi decât începători 
binevoitori şi inocenţi. Fără 
dragoste de adevăr, minciuna poate 
fi luată drept alternativă conve
nabilă în destul de multe ocazii, 
până când nimeni nu mai ştie ce este 
şi ce nu este adevărat. Buldozerul 
relativismului se cere oprit din lucru 
înainte de a transforma întreaga 
livadă în pistă de beton. O mulţime 
de valori morale şi personale se cer 
apărate cu străşnicie de combatanţi 
ai adevărului autentic şi frumos. 
Pasiunea pentru aceasta va fi răs
plătită corespunzător.

Dar iubirea faţă de adevăr nu 
trebuie să afecteze sau să înlocuiască 
pasiunea pentru suflete. Nu voi face 
greşeala de a intra în bătălia ver
bală asupra primatului principiului 
sau al relaţiei, pentru că amândouă 
trebuie apărate, dar nu în detrimen
tul reciproc, ci voi afirma cât se 
poate de simplu că nimeni nu poate

fi principial, înjosind oamenii pe 
care este chemat solemn să-i slu
jească şi nimeni nu-i poate iubi cu 
adevărat pe oameni decât fiind cin
stit cu principiile care guvernează 
viaţa prezentă şi cea viitoare. Dacă 
Dumnezeu nu a făcut nici o 
economie de mijloace pentru a salva 
ce era pierdut şi a dat pe singurul 
Său Fiu pentru ca oricine crede să fie 
mântuit, dacă Fiul lui Dumnezeu nu 
a desconsiderat niciodată sufletele 
pentru care a venit să moară, 
urmaşii Săi sunt datori să facă la fel. 
Acest lucru nu cere sacrificarea prin
cipiilor, ci sacrificiul de sine. Dar, 
cum acest lucru cere o disciplină 
personală, dureroasă, este mai uşor 
a sacrifica pe alţii, mângâindu-ne cu 
gândul că am făcut-o de dragul 
principiilor. O examinare sinceră şi 
curajoasă a acestei dileme ar putea 
aduce multă pace şi bucurie atât 
semenilor, cât şi oficiantului credin
cios.

Locul poate sfinţi pe om?
într-o anumită măsură, da.

Rolul de slujitor al lui Dumnezeu îl 
aşază pe pastor într-o poziţie de 
încredere şi respect impus de con
junctură. Slujind în locul prezenţei 
divine şi în lucrurile privitoare la 
Dumnezeu, omul lui Dumnezeu are 
marea şansă de a fi impresionat şi 
înnobilat de sfinţenia slujbei sale. El 
poate la fel de bine ignora favoarea 
pe care o are şi pe care mulţi o râv
nesc şi se poate discredita şi descali
fica singur, iar starea jalnică a unui 
slujitor nevrednic este cu atât mai 
amară cu cât şansele acordate au 
fost risipite în van. Mânia poporului 
este justificată atunci când aştep
tările sale au fost înşelate prin josni
cie, lene, indolenţă şi impertinenţă.

Constituie o favoare înfricoşată 
să fii plătit să studiezi cărţile sfinte, 
să ai acces la tainele divine şi la 
detaliile particulare ale oamenilor şi 
să operezi cu visurile şi dezamăgi
rile umane în locul sfânt. Cu puţină 
bunăvoinţă, această şansă se poate 
transforma în ocazie de creştere 
spirituală şi bancă de credit 
emoţional şi relaţional. Dar, cu cât 
cineva primeşte mai mult credit, cu 
atât el devine mai vulnerabil şi 
expus greşelii şi de aceea el are 
nevoie crescândă să depindă numai 
de Dumnezeu. Locul şi responsabili
tatea slujirii pastorale constituie o 
mare şansă acordată cuiva.

Utilizarea ei sporeşte satisfacţia şi 
împlinirea personală, iar nesocotirea 
ei aduce dezastru şi durere imediată 
şi, poate, şi veşnică.

Apel la refacerea demnităţii 
pastorale

Folosesc această ocazie pentru a 
face un apel solemn la refacerea 
demnităţii pastorale aflate în 
desuetitudine. Nu ne putem mulţu
mi să dăm vina pe timpurile pe care 
le trăim, pentru a avea doar o expli
caţie de ce se deteriorează imaginea 
publică a slujitorului altarului. 
Secularizarea şi întoarcerea de la 
materialismul dialectic la cel practic 
nu este o sursă de mângâiere pentru 
pierderea creditului şi a autorităţii 
pastorale. Inflaţia de personal fără

pregătire teologică nu este un argu
ment valid în slăbirea rolului şi a 
poziţiei de respect şi solemnitate a 
slujitorului creştin. Un singur lucru 
nu se va schimba până la sfârşit: 
nevoia sufletului omenesc după un 
loc de scăpare, mângâiere şi încura
jare la oamenii rânduiţi şi plătiţi 
destul de bine pentru aceasta.
Nevoia de oameni de caracter va 
dura până la sfârşit.

Următoarele cuvinte scrise de 
Ellen White îşi găsesc aici aplicaţia 
potrivită: „Calităţile caracterului... 
se dezvoltă ... prin trăirea în atmos
fera a ceea ce este curat, nobil şi ade
vărat." (Educaţie, ed. 2001, p. 137).
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DE CE?
Tii

-  De ce intru mereu în 
bucluc? se întrebă Mihai, 
stând în mijlocul patului.

Apoi îşi lovi perna cu 
pumnul de câteva ori, aşa... de 
emfază.

-  Am necăjit-o şi eu puţin 
pe Cristina, atâta tot.

Puţin? Numai puţin? l-a 
luat la rost glasul din gândul 
său.

-  Ei, bine, am făcut-o să 
plângă -  dar oricum este o 
plângăcioasă de felul ei, bom
băni Mihai. Nimeni nu mă 
place. Dumnezeu nu mă ajută 
niciodată. Nici măcar nu ştiu 
dacă există Dumnezeu. In plus, 
toţi se iau de mine. Nu este 
drept! bodogăni el, lovindu-şi 
perna încă o dată.

Stând aşa, Mihai a observat 
în colţul camerei o revistă cu 
un copil pe copertă. A sărit din 
pat, a ridicat revista şi s-a 
aşezat pe covoraş, ca să o 
privească. In poza de pe co
pertă era chipul unui băiat de-o 
seamă cu el. Băiatul privea 
înapoi, spre cititor, şi faţa îi era 
scăldată în lacrimi. Dincolo de 
băiat, pe un deal, într-un fun

dal întunecat, se afla o cruce 
mare, cioplită grosolan. Pe 
cruce era răstignit un Om. Din 
palmele şi din picioarele Sale 
curgea sânge. Mihai şi-a dat 
seama că Omul acela era Isus.

Mihai a privit imaginea 
multă vreme. De ce plângea 
băiatul din imagine? Poate că 
era prieten cu Isus. Băiatul tre
buie să-L fi cunoscut pe Isus.
Iar Isus -  deşi se vedea că 
suferă mult -  privea cu 
dragoste la cei din jurul Său.
De ce au vrut oamenii să li 
omoare pe Isus?

Mihai şi-a amintit mai 
multe povestiri despre El. Ştia 
că Isus a oprit furtuna atunci 
când traversa lacul împreună 
cu prietenii Săi, după o zi 
lungă de predicare. L-a privit 
încă o dată pe băiat şi s-a între
bat dacă nu cumva mama aces
tuia îl dusese la Isus, ca să fie 
binecuvântat. Şi-a amintit că lui 
Isus Ii plăceau copiii. Poate că 
Isus chiar îl îmbrăţişase pe 
băiat.

Tot uitându-se la această 
imagine, Mihai a început să 
simtă că, într-un fel, el era

Bonnie Walker

băiatul de pe copertă. Era tuns 
la fel ca el. Ochii i s-au umplut 
de lacrimi, dar şi le-a şters 
repede cu dosul palmei. îl 
iubea el pe Isus asemenea 
băiatului din imagine? Oare îl 
iubea Isus şi pe el?

Mihai s-a ridicat încet de pe 
covor. S-a aşezat pe marginea 
patului, cu poza în braţe.

-  Mă poţi vedea aici, 
Doamne Isuse? şopti Mihai.

Fără să-şi poată explica, se 
simţi mângâiat şi sufletul său 
începu să se încălzească. Isus a 
murit pentru mine, se gândi el. 
Isus vrea să fie şi prietenul 
meu. Ii părea rău că spusese 
mai devreme că nu îl cunoaşte 
pe Isus. Bineînţeles că îl 
cunoştea pe Dumnezeu. îl 
cunoştea prin Dumnezeu-Fiul, 
Isus.

Mihai a luat o nouă 
hotărâre în inima sa. Va încerca 
să se asemene mai mult cu 
Isus. îşi va imagina că este 
băiatul din imagine, iar Isus îl 
va ajuta.

Ora familiei

. \# S

• mm.

Invitâ-ţi familia la altar!
* încearcă să pregăteşti din timp un 

tablou cu Isus pe cruce. Vei avea nevoie 
de o coală mare de hârtie şi de o cari- 
ocă. Poţi aşeza desenul pe un şevalet 
sau pe o bucată de carton.

* în timp ce desenezi, cere familiei 
să cânte Eu pentru voi murii (nr. 138 
din Imnuri Creştine) sau Isus ne atrage 
spre crucea Sa (nr. 376).

* Desenează contururi simple, ca să 
poţi termina până la sfârşitul cântecu
lui. Poţi ilustra dealul printr-un semi

cerc în jumătatea de jos a foii. 
Desenează-1 în aşa fel, încât vârful 
dealului să se afle în jumătatea dreaptă 
a foii. Colorează apusul de soare, dinco
lo de deal. începe cu galben, deasupra 
cu portocaliu şi sus de tot cu roşu. 
Colorează dealul în nuanţe închise. La 
urmă, adaugă câte o cruce neagră de-o 
parte şi de alta a vârfului, apoi o cruce 
mai mare între ele.

* Rugaţi-vă să puteţi face alegeri 
prin care să rămâneţi aproape de pri
etenul vostru Isus.
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U rări p en tru  noul an

Stimaţi fraţi şi surori ai diviziu
nii Euro -  Africa

începutul unui an nou este întot
deauna o ocazie bună de a face un 
bilanţ şi de a privi în viitor. Dacă 
ţinem seama de lunile care au tre
cut, cu multele provocări şi pro
bleme, noi descoperim cu bucurie 
urmele paşilor lui Dumnezeu pe 
drumul vieţii noastre. în ciuda mul
tor dificultăţi, El a condus vieţile 
noastre şi biserica Lui prin neliniştea 
unei societăţi în schimbare.

Tuturor, fraţi şi surori, pastori şi 
alţi conducători ai bisericii, vă trans
mit cele mai profunde gânduri de 
recunoştinţă şi mă rog pentru voi. 
Pentru anul care vine, doresc să 
recunoaştem în mod clar voia lui 
Dumnezeu pentru vieţile noastre şi 
pentru biserică! Aşa vă doresc din 
toată inima mea. Asemenea lui 
Moise, să cerem Domnului să 
meargă cu noi:

„Moise a zis: 'Dacă nu mergi Tu 
însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm 
de aici. Cum se va şti că am căpătat 
trecere înaintea Ta, eu şi poporul 
Tău? Oare nu când vei merge Tu cu 
noi, şi când prin aceasta vom fi 
deosebiţi, eu şi poporul Tău, de 
toate popoarele de pefaţa pământu
lui?'" (Ex. 33,15.16).

Dumnezeu va merge cu noi, 
dacă slujirea noastră va avea legă
tură cu următoarele întrebări:

1. Contribuie slujirea noastră la 
predicarea adevăratului mesaj al lui 
Dumnezeu?

2. Contribuie slujirea noastră la 
împlinirea misiunii?

3. Contribuie slujirea noastră la 
întărirea încrederii în Cuvântul lui 
Dumnezeu şi în biserica Sa?

4. Este Isus centrul vieţii şi al 
activităţilor noastre?

In sensul- acesta, vă doresc un 
nou an fericit şi binecuvântat. 
Această călătorie a noastră să nu fie

făcută fără siguranţa prezenţei 
Domnului, ci să permitem speranţei 
să fie întotdeauna simţită şi reală 
pentru noi!

Ulrich Frikart,
Preşedintele Diviziunii
Euro-Africa

C ongresul t in e r ilo r
ad ven tiş ti

în perioada 2-7 septembrie 2003, 
la Bucureşti, se va desfăşura 
Congresul Tinerilor Adventişti. 
Scopul acestui congres este:

* să îi echipeze pe reprezentanţii 
tinerilor din toată ţara cu 
îndemânări şi idei noi pentru slujire, 
pe care, la rândul lor, să le dezvolte 
în zonele de unde vin;

* să producă un impact puternic 
în Bucureşti şi împrejurimile acestu
ia, prin desfăşurarea unei game 
variate de proiecte sociale, activităţi 
educative şi misionare, în colaborare 
cu autorităţile locale;

* să ofere tinerilor posibilitatea 
de a participa la un eveniment de 
rezonanţă naţională, ocazie în care 
să întâlnească o parte din „armata" 
de tineri adventişti şi să primească 
provocarea de a se angaja fără re
zerve în slujba Mântuitorului.
, Presesiunea va avea loc între 2-5 

septembrie, în campusul de la 
Cemica. Sunt aşteptaţi 500 de dele
gaţi ai tinerilor din toată ţara. Vor fi 
formate echipe care, în fiecare 
dimineaţă, se vor instrui şi vor 
plănui diferite proiecte sociale, 
educative şi misionare, pe care le 
vor desfăşura apoi după-amiază. 
Serile vor fi rezervate evaluărilor şi 
momentelor de închinare. Numărul 
şi tipul proiectelor nu au fost încă 
definitivate (vor fi negociate şi cu 
autorităţile locale), însă intenţia 
organizatorilor este aceea de a-i 
asista pe tineri să cunoască şi să 
experimenteze noi căi prin care să 
slujească nevoilor celor din jur. De 
aici, numele şi motoul: Impact 03 -

mai aproape de oameni!
Partea festivă a congresului se 

va desfăşura între 5-7 septembrie, la 
Sala Polivalentă din Bucureşti, unde 
sunt aşteptaţi peste 5.000 de tineri 
din toată ţara. Programul va fi 
divers şi va include seminarii, con
certe, rapoarte, lansări de proiecte, 
printre care şi o prezentare cu 
mijloace vizuale a celor experimen
tate în presesiune, închinare şi 
momente de consacrare şi multe alte 
surprize. Dintre invitaţi, menţionăm 
pe fr. Baraka Muganda şi fr. Alfredo 
Garda Marenko, directori de Tineret 
la Conferinţa Generală. Vă invităm 
să participaţi la această sărbătoare a 
tinereţii puse în slujba lui 
Dumnezeu.

Cristi Modan,
director, Departamentul Tineret, 

Uniunea Română

C ongresul N a ţio n a l al 
cadre lo r d id ac tice  
ad ven tis te  d in Rom ânia

După 1990, au fost organizate, la 
diferite intervale de timp, convenţii 
de educaţie la nivel de Uniune şi, în 
câteva cazuri, şi la nivel de 
Conferinţe. La aceste convenţii, la 
care au fost prezenţi între 40 şi 60 de 
profesori, majoritatea participanţilor 
proveneau din cadrul liceelor teo
logice adventiste din Bucureşti, 
Craiova şi Cluj.

Credem că a sosit timpul acum, 
la peste 10 ani de existenţă a princi
palelor instituţii de educaţie adven
tiste, pentru organizarea unui 
Congres Naţional al cadrelor didac
tice adventiste din România.

Avem nevoie de o cunoaştere a 
potenţialului de educaţie existent în 
rândurile membrilor Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea. Până 
în momentul de faţă, nu există o 
bază de date, centralizată la nivelul 
Uniunii, despre numele, categoriile 
şi specializările cadrelor didactice
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adventiste din România.
Avem nevoie de o cunoaştere 

între noi, de stabilirea unor relaţii de 
părtăşie, de schimb de adrese şi de 
experienţe din activitatea didactică.

întâlnirea îşi propune, de aseme
nea, o prezentare a filosofiei edu
caţiei adventiste, a ceea ce este unic, 
specific acesteia, o prezentare suc
cintă a dezvoltării ei pe plan mon
dial şi o situaţie la zi a sistemului de 
educaţie adventist din România.

Pe lângă tratarea unor teme pro
puse de Departamentul de Educaţie al 
Uniunii Române şi conducerea mon
dială a bisericii din domeniul edu
caţiei, care va fi prezentă la desfăşu
rarea lucrărilor acestui congres, 
plănuim să pregătim şi să aducem în 
dezbatere şi subiecte care îi vor intere
sa în mod direct pe participanţi. 
Pentru aceasta, adresăm invitaţia ca 
toţi cei ce vor să facă propuneri pen
tru subiecte care să fie tratate în cadrul 
congresului, să le trimită Departa
mentului de Educaţie al Uniunii, până 
la data de 15 martie 2003.

Lucrările se vor desfăşura în 
plen şi pe secţiuni (învăţământ pre- 
universitar -  cu secţiunile primar, 
gimnazial, liceal -  şi învăţământ 
universitar).

Pe plan organizatoric, plănuim 
să alegem o Comisie Naţională de 
Educaţie la nivelul Uniunii şi câte o 
comisie de educaţie la nivelul 
fiecărei Conferinţe. Intenţionăm să 
discutăm, de asemenea, posibilitatea 
şi utilitatea înfiinţării unei Asociaţii 
Naţionale a cadrelor didactice 
adventiste din România.

Locul de desfăşurare: Stupini, 
Braşov.

Am ales acest loc, fiind centrul 
cel mai important din istoria edu
caţiei adventiste, situat în zona de 
centru a ţării, în aşa fel încât dis
tanţele prea mari să nu constituie 
un impediment pentru cei ce ar dori 
să participe. Un alt motiv l-a 
reprezentat şi cel financiar, costurile 
de aici fiind mai reduse decât cele 
din Bucureşti -  Cernica. Am avut în 
vedere, de asemenea, şi împrejuri
mile frumoase ale zonei, care oferă 
posibilitatea organizării, la sfârşitul 
întâlnirii, a unei excursii/la Poiana 
Braşov sau Tâmpa, Postăvarul sau 
Bran, în funcţie de preferinţele 
majorităţii.

Perioada: 28-30 aprilie 2003, în 
vacanţa de primăvară.

Poate n-ar fi fost de dorit să aibă 
loc imediat după Paşte, dar această 
dată a fost propusă de Departa
mentul de Educaţie al Diviziunii.

Lucrările vor începe luni, orele 15 
şi se vor încheia miercuri orele 13.

Costurile: Pentru a oferi fiecărui 
cadru didactic interesat posibilitatea 
să participe la Congres, biserica va 
prelua cea mai mare parte a cheltu
ielilor, şi anume 2 /3  din cheltuieli, 
1 /3  revenind participantului. 
Cheltuielile sunt cele legate de 
transport, cazare două nopţi şi 
mesele pentru această perioadă.

In alte anunţuri ulterioare, vom 
reveni cu precizări privind costurile 
concrete.

Participanţi: Sunt invitate toate 
cadrele didactice adventiste din 
învăţământul universitar şi preuni- 
versitar, precum şi prieteni şi simpa
tizanţi care au legătură cu Biserica 
Adventistă. Am fi onoraţi şi de 
prezenţa profesorilor neadventişti 
care predau la liceele teologice adven
tiste şi Institutul Teologic Cernica.

înscriere: Capacitatea de cazare 
la Stupini este limitată la un număr 
de 150 de persoane. Pentru a şti câte 
locuri de cazare ar trebui amenajate 
în plus, prin instalarea de paturi în 
sălile de clasă, sau găzduire în 
Braşov, cât şi pentru aprovizionarea 
cu alimente, este nevoie de o 
înscriere fermă pentru participare, 
cu timp suficient înainte de 
deschiderea congresului.

De asemenea, dorim să pregătim 
şi să multiplicăm o serie de materi
ale care vor fi oferite pe categorii de 
participanţi. întrucât costurile acestor 
materiale vor fi suportate de către bi
serică, avem nevoie să ştim din timp 
numele şi specialitatea acestora.

Astfel, înscrierile vor începe pe 
data de 1 februarie şi se vor încheia 
pe data de 4 aprilie.

Pentru înscriere, precizaţi: numele, 
adresa, numărul de telefon, speciali
tatea (educator, învăţător, profesor 
de română, matematică etc).

înscrierile se fac la secretariatul 
fiecărei Conferinţe sau direct la se
diul Uniunii -  Departamentul de 
Educaţie (tel: 0214908590, 91-95 sau 
mobil: 0744388034).

Gheorghe Modoran,
director, Departamentul 

Educaţie, Uniunea Română

Constantin Jigău (14 apr.1917
-  25 nov.2002) s-a născut la 
Grigoreni, jud.Bacău, într-o fami
lie de oameni evlavioşi. în cel 
de-al doilea război mondial, a 
luptat în prima linie, fiind rănit. 
După ce s-a vindecat, a rămas ca 
militar de carieră, până în 1948, 
când a avut loc epurarea comu
nistă. La testul credinţei, tânărul 
Costache alege încrederea în 
Dumnezeu, fiind concediat. A 
studiat Biblia, s-a botezat, apoi 
s-a căsătorit cu Maricica 
Săndulache, fiind binecuvântat 
cu patru copii. A primit atâta 
iubire în relaţia cu Isus, încât la 
fiecare pas oferea dragoste, prin 
cânt şi poezie, buchete de flori şi 
cuvinte amabile.

A închis ochii nu înainte de a 
aduce mulţumire Creatorului, cu 
nădejdea trezirii în dimineaţa 
învierii.

Alexandra Bota (5nov.l911- 
19sept,2002) s-a născut în locali
tatea Tăgădău, judeţul Arad. în 
anul 1955, s-a căsătorit pentru a 
doua oară, căsătorie binecuvântată 
de Dumnezeu cu un fiu. Anul 1938 
este începutul umblării lui cu 
Dumnezeu, devenind primul rod al 
adevărului prezent din această 
localitate şi, totodată, unul dintre 
pionierii mişcării advente din 
această zonă.

Zeci de ani a fost prezbiter, 
fiind cunoscut spiritul său misionar 
de netăgăduit, călătorind neobosit 
împreună cu alţi fraţi prin loca
lităţile învecinate, împărţind cărţi şi 
fiind deosebit de atent la lipsurile 
celor săraci. Ca răsplată nemeritată 
a exemplului său, a avut bucuria 
să-şi vadă nepotul, Bota Daniel, 
răspunzând chemării de a sluji 
Evangheliei lui Isus.

La vârsta de 91 de ani, se pleacă 
în praful pământului, dar nu 
înainte de a cita plin de speranţă 
din Ioan 14,1-3.
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Pentru anul 2003, îm i propun să acord m ai m ultă  
atenţie v ie ţii b isericii locale, p e  care o consider 
factorul decisiv în împlinirea m isiunii şi testul cel mai 
concludent al succesului Evangheliei. înain te de a 
aborda aspectele practice (predicarea, organizarea 
serviciilor divine, m uzica, program ele pen tru  copii şi 
tineri, grupele m ici, m isiunea externă ş i altele), aş 
dori să vă îm părtăşesc, cu speranţă şi dor, viziunea ca 
biserica locală să fie, înain te de toate, caracterizată 
prin  manifestarea dragostei lu i D um nezeu.

Biserica locală,
biserica dragostei

Adrian Bocăneanu

Biserica locală este rânduită să fie 
un adevărat sediu al iubirii frăţeşti. 
Raportul biblic despre prima comuni
tate creştină -  pasajul din Fapte capi
tolul 2 -  aşază în prim plan relaţiile 
calde din interior: „Ei stăruiau în ... 
legătura frăţească" (vers. 42). Apoi, 
sunt arătate numeroase manifestări 
practice ale iubirii frăţeşti: întâlniri 
frecvente, pline de bucurie, cu partici
pare la Cina Domnului, împărtăşirea 
bunurilor materiale pentru ajutorarea 
celor în nevoie şi altele. Ce împlinire 
uimitoare a apelurilor Domnului Isus 
din ultima Sa discuţie cu ucenicii 
înainte de patimile Sale! „Aceasta este 
porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii, 
cum v-am iubit Eu"; „Vă poruncesc 
aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe 
alţii" (Ioan 14,12.17). Aşa cum ştim, 
Domnul a arătat dorinţa Sa -  ca sem
nul distinctiv al bisericii Sale să fie 
iubirea.

Iubirea este un dar
Acest apel nu ţrebuie să ne descu

rajeze, pentru c ă tiu  se aşteaptă 
împlinirea lui prin voinţă sau pri 
eforturi proprii. Paveî ne asigură' 
„dragostea lui Dumnezeîta fost 
nată în inimile noastre prin Duhul 
Sfânt, care ne-a fost dat"' (Rom.5;5), 
Două lucruri mă impresionează la ,, 
acest verset. Pavel vorbeşte despre o 
acţiune deja realizată, un act din tre-^ 
cut, cu consecinţe clare în prezent.
Aşa cum este sigur că Duhul Sfânt 
„ne-a fost dat" (şi pentru asta au fost 
dovezi incontestabile), tot aşa de sigur 
este faptul că iubirea „a fost turnată în 
inimile noastre". Apoi, este aluzia la 
volumul de dragoste oferit prin 
cuvântul folosit: „A turna" transmite 
ideea de abundenţă, de generozitate. 
Oferta depăşeşte nevoia. Dacă este o 
limită, aceasta ţine de primitor, nu de 
dăruitor.

Când Alexandru cel Mare se 
întorcea victorios dintr-o campanie, 
un cerşetor a reuşit să ajungă în preaj
ma lui şi să-i ceară milă. Bine dispus, 
împăratul i-a dăru it... o cetate, la care

cerşetorul s-a dat înapoi, derutat:
„Este prea mult pentru mine să 
primesc un asemenea dar!" Fără să 
aibă prea mult timp de discuţie, 
împăratul i-a răspuns scurt: „O fi un 
dar prea mare pentru tine ca să-l 
primeşti, dar nu este un dar prea 
mare pentru mine ca să-l dau!"

Civilizaţia iubirii
In istorie, se vorbeşte despre 

diferite civilizaţii (a fierului sau a 
bronzului, feniciană sau egipteană 
etc.). O civilizaţie istorică este definită 
prin documentele şi obiectele pe care 
le lasă în urmă: materialele, tehnicile 
şi uneltele folosite, legile şi relaţiile 
sociale. In acelaşi sens, se foloseşte 
astăzi cuvântul cultură. Cultura unei 
organizaţii cuprinde aspectele carac
teristice ale unei colectivităţi cu valori, 
cu relaţii interne şi cu relaţii cu exteri
orul, tipare stabile de conduită. 
Cultura organizaţiei determină 
direcţiile ei de îieţiune, procesul luării 
şi aplicării deciziilor, modul în care 
sunt trataţi membrii organizaţiei şi 

spunsul la crize. Cei care aparţin
ţiei pot fi uşor recunoscuţi 

% după glerriente exterioare şi ma#ales ţ  
iatitpfţine şjcpn^Mită, chiar atufc^. 11 t
cârtd'-surit'izplaţi de colegii lor?* \ iy^kjpârtează piedicile, îi'încurajează

Bişferi£a t e ^ ă  este chemată s§ : ,pe qti'dafe răspund bine, după prin-

practică a iubirii. Imnurile sunt alese 
cu scopul de a-i ajuta pe participanţi 
să vadă privilegiile relaţiilor frăţeşti 
din biserică. In program se prevede 
un timp în care nevoile fraţilor sunt 
exprimate şi se sugerează căi practice 
prin care să fie ajutaţi cu iubire, pen
tru că apostolul Ioan ne spune: 
„Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, 
nici cu limba, ci cu fapta şi cu ade
vărul" (1 Ioan 3,18). Se creează cadrul 
potrivit cuvintelor şi gesturilor de 
afecţiune frăţească, când putem să 
facem ceea ce spune Pavel: 
„Spuneţi-vă unii altora sănătate, cu o 
sărutare sfântă" (2 Cor. 13,12). Un 
mesaj de dragoste primit de o bise
rică este împărtăşit şi celorlalte, aşa 
cum recomandă Pavel: „După ce va fi 
citită această epistolă la voi, faceţi aşa 
ca să fie fUită şi în Biserica 
Laodicqeriili >r; şi voi, la rândul vostru, 
să citiţi epistola care vă va veni din
I ,aodi£ea" (Col .4,16).

Pentru toate aceste gesturi şi acţi
uni dle dragostei, este nevoie de cine
va sensibil la darul lui Dumnezeu, 
cartase roagă, observă, ia iniţiativa, 
creează cadrul favorabil, dă exemplu, 
răsiCnde la obiecţii, recunoaşte si

îuD irn . uomnui n n
repr&înte la superlativ civilizaţia 
iubirii. Domnul Hristos a spuş: „Prin 

şte toţi că sunteţi
i veţi avea dragoste > > 

unii faţă de alţii" (Ioan 13,35). lubireaV 
frăţească este indicatprul relaţiei p e^ ^ r  
fecte cu Dumnezeu: „Dacă ne iuWm 
unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în 
noi, şi dragostea Lui a ajuns 
desăvârşită în noi" (1 Ioan 4,12). 

Organizaţi pentru iubire 
Dimensiunea interioară, spirituală, 

a iubirii dăruite de Dumnezeu are 
nevoie de un cadru creat în mod 
deliberat pentru a permite şi facilita 
manifestarea ei în biserică. In mod 
deliberat, vorbitorul foloseşte ca bază 
a predicării sale pasajele biblice care 
exemplifică şi încurajează exprimarea

dpiulr VBîruiti răul pin bine!"t'A' , + '  '
' . Cilii.: afeâceastă răspundere? Intre 

funcţiile eligibile nu este nici una care 
să se numească „responsabil cu 
dragostea frăţească". Prima răspun
dere a conducătorilor aleşi este de 
natură spirituală -  prima lor sarcină 
este să exemplifice, să stimuleze şi să 
organizeze viaţa bisericii pentru o 
civilizaţie a iubirii.

La început de an, avem multe 
dorinţe pentru biserică. Apostolul 
Pavel ne încurajează: „Umblaţi dar 
după darurile cele mai bune. Şi vă voi 
arăta o cale nespus mai bună." (1 Cor. 
12,31). Fie ca dragostea să devină o 
prioritate în viaţa bisericii, transfor
mând caracterele şi dând o direcţie 
iubitoare structurii şi organizării.
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Pentru a procura 

aceste cărţi, 
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responsabilul cu 

literatura din 

comunitate.

Pentru comenzi, 

sunaţi la telefonul 

021. 3230020 
sau accesaţi site-ul 

www.viatasisanatate 

.ro/adventist

K M Solii pentru 
tineret

E 1 1 e  11 W h i t e

Care este planul lui Dumnezeu pentru mine ca 
tânăr sau tânără? Cum pot câştiga biruinţa în multe 
aspecte din viaţa mea? Ce serviciu aş putea să-mi aleg? 
Ce îmbrăcăminte să port şi cum să mă recreez? Sunt 
doar câteva dintre întrebările tinerilor. Cartea Solii 
pentru tineret răspunde pe larg acestor întrebări şi 
multor altora. Citeşte-o şi sunt convins că viaţa ta va fi 
mult îmbogăţită.

Curtenie completă
N a n c y  L .  V a n  P e l t

Prieteniile şi căsniciile din zilele noastre se 
confruntă cu mari probleme. Curtenie 
completă prezintă informaţiile într-un mod 
deschis şi direct, astfel încât să puteţi face 
întotdeauna o alegere înţeleaptă. în această 
carte, vă este prezentat un plan cu ajutorul 
căruia puteţi evita greşelile pe care le-au 
făcut mii de cupluri înaintea voastră. De 
asemenea, sunt tratate toate aspectele vitale 
pentru viitorul prieteniei şi al curteniei.

legată

broşata

Căminul 
adventist

E l l e n  W h i t e

Căminul adventist este harta şi busola care 
indică şi tratează probleme legate de fiecare 
familie. Cum pot avea o familie prosperă? 
Ce pot face eu, ca mamă, tată sau copil, 
pentru familia mea? Cum pot folosi timpul 
liber sau banii care mi-au fost încredinţaţi? 
Sunt doar câteva dintre întrebările la care 
poţi găsi răspunsul pe paginile acestei cărţi. 
Căminul adventist este o carte care va 
conduce multe familii spre căminul din 
Edenul restabilit. Doar veşnicia va arăta 
influenţa acestei comori.
Dacă nu o ai, cumpără-o, iar dacă o ai, 
citeşte-o şi fă din căminul tău, un cămin 
adventist.

irintelui deplin

Secretele 
părintelui deplin

N a n c y  1.  V a n  P e l t  

Eşti părinte? Atunci cartea Secretele 
părintelui deplin este pentru tine! în ea vei 
găsi reflecţii asupra respectului de sine al 
copilului, sfaturi cu privire la caracterul în 
formare şi păstrarea copilului pentru Hristos : 
(fiecare părinte doreşte acest lucru) şi mai ales 
cum poţi menţine familia fericită şi sănătoasă. 
Această carte o poţi obţine, deocamdată, 
doar prin colportorii din zona ta. Ei au 
exclusivitate în răspândirea acestui titlu.

http://www.viatasisanatate



