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„Dialogul - mijloc de comuni
care între două părţi implicate,
prin cans se caută 'reţete pentri.
durerile patriei’, cum bine glăsuia
la vremea sa un scriitor român.
Avem şi noi o durere care
devine acută la fiecans sfâ rşit de
an, când se face apel pentru reîn
noirea abonamentelor la publicaţi
ile noastre. In decursul ultimilor
ani, am renunţat pe rând la câte
unul; acum, suntem în situaţia de
a renunţa şi la puţinul care ne-a
mai rămas. Mă Ihtreb atunci pen
tru cine sunt scrise? Avem rea
lizări 1h afară’ cu cans ne putem
mândri. Oare înăuntru’ cu ce ne
putem mândri când numărul celor
abonaţi devine to t mai mic?
Sperăm şi noi în găsirea unei
’reţete’ cu un analgezic pentru
durerea acută care le străpunge
sufletul şi buzunarul celor cans
abia mai înoată sub linia de plu
tire a existenţei.”
Eugenia Bubău -T g . Mureş
Asemenea dumneavoastră,
au fo s t şi alte persoane care
ne-au sesizat această problemă.
Pe aceea, pentru a veni în întâm
pinarea tu tu ro r cititorilor revistei
care ne-au solicitat găsirea unei
soluţii, câ t şi pentru a înlesni
obţinerea revistei de câ t mai
mulţi membri, am înfiinţat un a lt
tip de abonament - cu plata
eşalonată, de la lună la lună.
Acesta oferă posibilitatea
achitării revistei în momentul
primirii, însă este necesară o
înscriere la responsabilul cu lite
ratura, care ne va trim ite numărul
de solicitări, pentru a cunoaşte
numărul de reviste ce trebuie
tipărite.
Sperăm ca, astfel, un număr
câ t mai mare de fra ţi să
cunoască „pulsul” bisericii din
articolele informative şi să fie
ÎHtăriţi de mesajele inspiratoare
din Cuvântul Domnului.
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ancora sufletului
în urmă cu câţiva ani, la Universitatea
Berkley din California, s-a făcut un experiment
de rezistenţă pe cobai. Aceştia erau introduşi
intr-un bazin cu apă şi forţaţi să înoate până
când ajungeau atât de obosiţi, încât mureau. în
primul experiment, cercetătorii au descoperit
că aceşti cobai sunt capabili să înoate, în medie,
7 ore înainte să se înece. Apoi, a fost realizat al
doilea experiment, similar cu primul, cu o mică
excepţie. Când un cobai ajungea să fie prea
obosit, era scos din apă câteva secunde. Apoi,
era pus din nou în apă ca să continue să înoate.
Astfel au ajuns să înoate, în medie, 20 de ore
înainte să moară. Concluzia cercetătorilor a
fost că al doilea grup de cobai a fost în stare să
înoate mai mult decât primul, deoarece a avut
speranţă. Au experimentat o scăpare şi au con
tinuat cu speranţa că vor fi salvaţi din nou.
N u te lăsa d e s c u ra ja t

Când am citit această experienţă, mi-am dat
seama că la fel stau lucrurile şi cu noi. Fără
credinţă şi speranţă, ne înecăm. Ne înecăm în
mulţimea grijilor noastre pentru ziua de mâine,
a suferinţelor şi dezamăgirilor provocate de cei
din jurul nostru sau chiar de noi înşine, suntem
copleşiţi de mulţimea neînţelegerilor cu
privire la durerile noastre fizice sau spirituale.
Deseori, trecem prin experienţe descurajante şi
chiar ajungem să spunem ca şi psalmistul:
„Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu?"
Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă
nenumărate situaţii în care copiii Săi şi-au pier
dut încrederea şi speranţa în făgăduinţele Sale,
ajungând în momente descurajante, uneori chiar
dorindu-şi moartea. Vi-1 puteţi imagina pe
marele conducător al exodului cerând să moară
(Num.11,15) sau pe vestitul reformator de pe
Cârmei spunând „ia-mi sufletul"? Sau pe
marele evanghelist Iona, care, după ce a întors o
cetate la pocăinţă, a spus: „Acum, Doamne
ia-mi viaţa, căci vreau mai bine să mor decât să
trăiesc!". Insă Dumnezeu nu a lăsat niciodată
pe nimeni pradă descurajării, ci chiar şi în cele
mai adânci gropi ale disperării, El a fost lângă ei.
O b s ta c o le le t e a ju tă să urci

Multe dintre încercările şi greutăţile cu care
ne confruntăm adesea şi pe care le percepem ca
obstacole în viaţa noastră pot deveni noi opor
tunităţi de creştere spirituală în momentul în
care ne încredem pe deplin în Cuvântul
Domnului. Dacă este cineva care a avut de
trecut peste obstacole, atunci acela a fost Iosif.
Gândiţi-vă puţin: a fost mai întâi condamnat la
moarte, apoi vândut ca sclav, apoi, din cauza

CI
s

credincioşiei, a fost aruncat în temniţă. Poate că
se întreba şi el: „De ce îngăduie Dumnezeu
toate acestea?". Şi totuşi, a continuat să se
încreadă în Domnul. în loc să-l facă să se
poticnească, greutăţile au fost pentru el o nouă
ocazie de creştere.
B in ele din rău

Se spune despre G.F. Hăndel că, atunci
când nu a mai avut nici sănătate, nici finanţe, a
dăruit cele mai valoroase opere ale creaţiei sale.
Creditorii îl ameninţau cu închisoarea şi în
acelaşi timp suferea de o paralizie parţială.
Atunci s-a retras şi, în singurătate, a avut
părtăşie cu Mântuitorul cum nu mai avusese
până atunci. în acele clipe, Dumnezeu i-a dat
putere să scrie cel mai grandios dintre toate
oratoriile sale - „Mesia". Poate părea că difi
cultăţile din viaţa noastră ne împiedică să
realizăm ce este mai bine, dar Dumnezeu ne
făgăduieşte: „toate lucrurile lucrează împreună
spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu"
(Rom.8,28).
în tă r iţi prin sp eran ţă

Poate veţi spune: „Frumos, îmi place să
aud aceste lucruri, însă eu nu am o speranţă
aşa puternică. Ba chiar pot să spun că-i foarte
slabă. Ce cunosc cu mintea nu pot să simt cu
inima". Este aceasta şi situaţia ta? Ai curaj,
speranţa ta poate să fie întărită! Dacă eu aş fi
un miliardar (ceea ce nu sunt şi nici nu sper să
fiu) şi ai şti că sunt un om serios - şi dacă ţi-aş
promite că-ţi dau 1000 de Euro lunar, i-ai
aştepta? De ce? Pentru că îmi cunoşti caracterul
şi ştii că mă ţin de promisiune. Speranţa ta este
bazată pe promisiunea pe care ţi-am făcut-o.
în acelaşi mod, Dumnezeu întăreşte spe
ranţa noastră prin făgăduinţele pe care ni le-a
trimis prin Cuvântul Său. Speranţa biblică este
o experienţă care nu înşală, pentru că ea se
fundamentează nu pe ceea ce face omul, ci pe
ceea ce face Dumnezeu pentru om. Nu este un
zmeu la discreţia circumstanţelor, ci este o
ancoră sigură şi neclintită a sufletului, care nu
dezamăgeşte niciodată, ci creşte atunci când
medităm la ce a făcut Dumnezeu pentru aceia
care s-au încrezut în El, oferind curaj,
entuziasm, optimism şi bucurie.
Te simţi descurajat sau deprimat? Poate ai
avut o experienţă dificilă săptămâna tre
sau ai probleme chiar astăzi. în Cuvânti
Dumnezeu poţi găsi unsflntidoipentru I
Ia-ţi puţin timp şi mediffeză la S g ă d u in ţA lui
Dumnezeu şi vei fi întăriS iar deicurajarem'a
dispărea.

Gabriel Dincă
Redactor-sef
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RVS
Daniel Thomas
director
general
al RVS
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La început, când păcatul a apărut în cer,
Dumnezeu avea deja un plan. Când criza s-a
declanşat, Dumnezeu avea deja pregătit pe Cineva
care s-o întâmpine. Când sosise timpul ca poporul lui
Dumnezeu să fie eliberat din robie, Dumnezeu îl avea
deja în locul acela pe Moise. Când Dumnezeu trebuia
să mişte inima unui rege, Estera era acolo. Când a
apărut nevoia de a fi promovat un înalt demnitar la
curtea regală din Babilon, Daniel era pregătit. Acum
două mii de ani, când mesajul despre Fiul lui
Dumnezeu trebuia dus în toată lumea, o nouă mişcare
a luat fiinţă: Biserica Creştină. Astăzi, când eveni
mentele finale ale istoriei păm ântului se află în centrul
atenţiei, este nevoie urgentă ca mesajul celui de-al
treilea înger să fie vestit în toată lumea, tuturor naţiu
nilor, în toate limbile pământului. Mijloacele prin care
se va realiza acest lucru trebuie să fie eficiente, accesi
bile şi foarte convingătoare. Trebuie ca Evanghelia să-i
atingă pe toţi oamenii de pretutindeni, pe limba şi pe
înţelesul lor.
Dumnezeu a prevăzut, iată, o soluţie providenţială:
radioul creştin. El este pretutindeni. N u cunoaşte limi
te. Poate fi recepţionat de către oricine. Aceste mijloace
reprezintă o nouă dovadă a dragostei divine.
D um neavoastră sunteţi partenerii noştri în
lucrarea postului de radio Vocea Speranţei. Domnul
Isus H ristos a însărcinat biserica cu o mare respon
sabilitate: să ducă Evanghelia în lum ea întreagă. Este
dorul inimii şi este misiunea fiecăruia dintre noi.
Rugăciunile şi sprijinul pe care îl oferiţi celor care
intră în contact cu programele realizate de Radio
Vocea Speranţei sunt un factor-cheie în eficienţa şi
succesul acestei lucrări.
Vă mulţumin pentru ajutorul acordat postului nos
tru de radio. Vă mulţumim pentru că sunteţi o parte a
providenţei pentru sutele de mii de oameni care
ascultă emisiunile noastre. Vă mulţumim în numele
celor care, prin radio, vor afla despre Isus şi despre
dragostea Sa.
Februarie 2 0 0 3

CE ESTE RVS?
Radio Vocea Speranţei este postul
de radio al Bisericii Creştine
Adventiste de Ziua a Şaptea din
România.
Adrian Bocăneanu, preşedin
tele Uniunii Române, despre RVS:
„Societatea are la dispoziţie o
voce - Vocea Speranţei - care îi
aduce curaj, optimism, credinţă.
RVS trebuie să se extindă în toată
ţara, iar noi, ca administratori ai
lucrării lui Dumnezeu, suntem
chemaţi să angrenăm toate resursele
existente în vederea atingerii acestui
obiectiv.
In primul rând, susţinerea şi
sprijinul fiecăruia sunt extrem de
preţioase, ca şi observaţiile şi
comentariile privitoare la emisiuni.
In al doilea rând, m-aş bucura să
ştiu că fiecare ascultător atrage
atenţia prietenilor săi asupra
oricărei prezentări a RVS."
Teodor Huţanu, secretarul
Uniunii Române, despre RVS:
„Atât prin ceea ce realizează, cât
şi prin însăşi existenţa lui, Radio
Vocea Speranţei este un indiciu al
împlinirii ultimului mare semn al
revenirii Domnului Hristos: vestirea
mondială a Evangheliei împărăţiei.
Direcţiile de dezvoltare, actuale, ale

Bisericii Adventiste - creşterea, uni
tatea şi calitatea vieţii - sunt pro
movate competent şi specific de
către Radio Vocea Speranţei. Cu
siguranţă, Radio Vocea Speranţei
are forţă şi viitor!"
Lucian Cristescu, secretarul
Conferinţei Muntenia, despre
RVS:
„Timpul informatic pe care îl
trăim im pune o adresare prin căile
de comunicare specifice mijloacelor
de comunicare contemporane:
radio, TV, video, internet etc. Dacă
Radio Vocea Speranţei nu ar exista,
ar trebui inventat. Radio Vocea
Speranţei este o gură prin care bise
rica vorbeşte, este chiar o parte din
biserica ce vorbeşte. Mă rog şi sunt
gata - în măsura putinţei mele - să
ajut Radio Vocea Speranţei să
onoreze această chemare."
Ioan Câmpian-Tătar, trezorierul
Uniunii Române, despre RVS:
„Radio Vocea Speranţei este una
dintre cele mai importante instituţii
ale Uniunii Române, un vârf de
lance prin care Evanghelia pătrunde
în căminele oamenilor, aducând
lumină şi speranţă. Ne propunem să
susţinem în continuare această acti
vitate cu toate mijloacele prin care
Dumnezeu ne-a binecuvântat şi
facem apel la toţi cei care iubesc
această lucrare să facă acelaşi lucru."

Edisa Soare - redactor, consilier muzical

Rene George Stoica - şef departament tehnic audio

Misiunea RVS este aceea de a-i
oferi Bisericii Adventiste de Ziua
a Şaptea cele mai eficiente
mijloace de a vesti mesajul
speranţei în cât mai multe locuri
din România şi din diasporă.

RADIO VOCEA SPERANŢEI
există pentru a duce la îndeplinire
marea misiune încredinţată de
Domnul Isus Hristos urmaşilor
Săi: „Mergeţi în toată lumea şi
predicaţi Evanghelia la orice făp
tură." (Marcu 16,15)

Suntem chemaţi:
• Să emitem programe adap
tate nevoilor grupurilor sociale şi
culturale cărora ne adresăm.
• Să dezvoltăm noi staţii de
radio, teritoriale, dedicate
proclamării mesajului advent.
• Să iniţiem acţiuni şi proiecte
care să răspundă necesităţilor
sociale şi spirituale ale societăţii
româneşti contemporane.
• Să identificăm noi posibi
lităţi de transmitere a mesajului
speranţei pentru cât mai mulţi
dintre contemporanii noştri.
• Să slujim biserica în
îndeplinirea Misiunii Globale.

Raluca Droniuc-Mateescu - reporter, colaborator

Cristi Sandu - tehrudan de sunet

Loredana Dumitrascu - redactor, colaborator

Această misiune se realizează
prin eforturile RVS şi ale mem
brilor echipei din toată ţara, prin
colaborarea cu bisericile locale şi
prin folosirea mijloacelor de
comunicare: radio, internet, pro
grame speciale, corespondenţă,
materiale publicitare. Toate aces
tea se dezvoltă pe baza suportului
financiar, oferit în mod special de
membrii Bisericii Creştine
Adventiste din ţară şi din străină
tate.
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Este foarte greu să împiedici radioul să se
facă auzit. Este aproape imposibil. Să ne
amintim de perioada comunistă când, de
teama autorităţilor comuniste, în ţara noastră
foarte mulţi oameni ascultau clandestin pos
turile occidentale de radio Europa Liberă şi
Vocea Americii. Cu toată opoziţia sistemului
totalitarist, aceste posturi de radio au putut
emite nestingherit până în decembrie 1989.
Dar a fost mai mult decât o transmisiune;
acele emisiuni au contribuit la o schimbare
de mentalitate pentru mulţi ascultători pre
ocupaţi de o viaţă mai bună şi mai
dreaptă.
Faptul că un post de radio poate conduce
la o schimbare politică şi socială fundam en
tală nu mai trebuie demonstrat. Mase întregi
de oameni pot fi influenţate prin mass-media
modernă. Oricum, dincolo de interesele sau
de motivaţiile care stau la baza acestor
mijloace de informare, un lucru este foarte
sigur: radioul, mai mult decât orice alt mijloc
de comunicare, este prezent pretutindeni. Nu
există loc unde radioul să nu poată pătrunde.
Piscul unui munte sau panta unei văi, un sat
îndepărtat sau o metropolă, biroul unei mari
companii sau camera modestă a unor oameni
necăjiţi, salonul de spital sau camera unui
hotel de lux, la volanul autoturismului sau în
penitenciar - aici şi peste tot, radioul este
prezent.
Mulţi români se află încă în afara posibi
lităţii de a veni în contact cu Evanghelia. Şi
totuşi, au nevoie de Evanghelie. Marea
provocare pentru biserica de astăzi este să
găsească mijloacele adecvate pentru a ajunge
la oamenii care sunt în afara sferei de influ
enţă a bisericilor locale, a misionarilor volun
tari, a colportorilor sau a acţiunilor publice.
Sunt zone în care nici un evanghelist, nici un
colportor nu pot pătrunde, dar în care radioul

Sorin Petrof
director de
programe
alR V S
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IN CATE L O C A L IT A Ţ I
E M IT E RVS?
RVS are în prezent licenţe proprii
de emisie în următoarele localităţi:
Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa
şi Timişoara. Emitem, de
asemenea, în oraşele Alexandria,
Petroşani şi Piatra-Neamţ.

poate ajunge. Sunt localităţi fără prezenţă
adventistă, însă radioul îşi poate face simţită
şi acolo prezenţa. Uşile pot fi închise pentru
misionarii care vor să vestească Evanghelia,
dar pentru unda radio nici un zid nu este
prea gros, nici o uşă nu poate fi închisă.
Cineva poate locui într-un sat uitat de lume,
dar Vocea Speranţei poate ajunge chiar şi
acolo.
RVS a fost desemnat să ajungă la toţi cei
care n-au auzit vestea bună a mântuirii prin
Isus Hristos. Emitem cu licenţă proprie în
următoarele oraşe din România: Bucureşti,
Braşov, Cluj, Constanţa şi Timişoara. De
asemenea, în baza unor contracte de
închiriere, programele noaste sunt emise în
oraşele: Alexandria, Petroşani şi PiatraNeamţ. Din anul 2003-2004, emisiunile pro
duse în studiourile RVS se vor auzi în întrea
ga ţară. Acest lucru va fi făcut posibil în
urm a colaborării cu un post de radio cu
acoperire naţională. Ajungând la mulţi, în
multe locuri, îm preună cu tine! - acesta este
motto-ul RVS.
Oraşele Alexandria şi Petroşani s-au
adăugat pe harta expansiunii RVS în luna
septembrie 2002. La Alexandria, totul a
început datorită stăruinţei în rugăciune,
îndeosebi a celor care provin din zona
Teleorman, dar actualmente sunt stabiliţi în
Statele Unite. Fratele Daniel Popescu din
Loma Linda este coordonatorul Proiectului
Ivăncică, un proiect dedicat transmiterii emi
siunilor RVS în judeţul Teleorman. Pentru cei
care nu sunt familiarizaţi cu istoria adventă
a acestui judeţ, m enţionăm că fr. Ivăncică a
fost pionierul lucrării advente în această
zonă. Fraţii din Statele Unite, care sunt
legaţi prin origine de Teleorman, şi-au mani
festat dorinţa de a susţine financiar acest
proiect. După multe negocieri cu posturile

locale de radio, s-a ajuns la un fericit
acord: semnarea contractului de
colaborare cu Radio 1 Alexandria
pentru transmiterea zilnică, timp de
o oră, a emisiunilor RVS în oraşele
Alexandria, Turnu Măgurele,
Videle, Roşiorii de Vede şi
Zimnicea, inclusiv în regiunile
limitrofe. Cu alte cuvinte, aproape
în întreg judeţul Teleorman!
Pe data de 18 septembrie 2002,
ora 17:30, din studioul Radio 1
Alexandria, s-a emis prima emisiune
în direct a RVS pentru această zonă.
La acest debut, în cadrul emisiunii
în direct, moderată de fr. Ioan Paicu,
directorul staţiei Bucureşti, au par
ticipat următorii fraţi: Alin Cătruna
- secretarul Conferinţei Oltenia,
Constantin Popescu - trezorierul
Conferinţei Oltenia şi responsabilul
RVS pentru această Conferinţă,
Aurel Neaţu - pastor în Alexandria,
Paul Şerban - pastor în districtul
Peretu, Daniel Thomas - directorul
general al RVS şi Sorin Petrof director de programe al RVS. Fratele
Paul Şerban a fost desemnat de către
comitetul Conferinţei Oltenia să
preia responsabilitatea de a coor
dona RVS în Alexandria. în timpul
primei emisiuni, s-au primit deja
telefoane din partea ascultătorilor
care îşi manifestau interesul pentru
noua emisiune din grila de pro
grame.

La Petroşani, în data de 16 sep
tembrie 2002, s-au putut auzi din nou
emisiunile RVS. Spunem din nou
deoarece, după o pauză de mai bine
de un an, RVS a început să transmită
iar, de data aceasta în colaborare cu
un alt post de radio local: RCN
Petroşani. Zona Petroşani este una
foarte permeabilă în ceea ce priveşte
Evanghelia transmisă prin interme
diul radioului. De aceea, revenirea
RVS în această zonă este un semn de
bun augur. La Petroşani, fratele
Dragoş Muşat este responsabilul şi
colaboratorul de nădejde al postului
de radio Vocea Speranţei. Şi aici se
transmite în fiecare zi o oră, iar
duminica două ore.
Să ne rugăm pentru aceste două
noi localităţi de unde mesajul spe
ranţei este transmis la foarte mulţi
ascultători. Influenţa unui post de
radio este foarte mare, însă influenţa
Cuvântului lui Dumnezeu prin radio
este nemăsurată. Doar în veşnicie
vom şti cu adevărat cât de mult au
contribuit aceste emisiuni la salvarea
sufletelor.
Putem avea încredere deplină în
făgăduinţa lui Dumnezeu din Isaia
55,11: „Tot aşa şi Cuvântul Meu, care
iese din gura Mea, nu se întoarce la
Mine fără rod, ci va face voia Mea şi
va împlini planurile Mele."
în concluzie: DE LA RVS
NUMAI VEŞTI BUNE ...

de la darea în folosinţă a
primului studio de înregistrări
programe pentru

R A D IO
V O C E A SP ER AN ŢEI
din România
In luna ianuarie 2003, se împlinesc 10
ani de la darea în folosinţă a primului stu
dio de înregistrări programe radio al
Bisericii AZŞ din România.
Amenajarea primului studio audio a
început în primăvara anului 1992, în clădi
rea din str. Argeş, nr.2 din Bucureşti,
primele lucrări fiind demarate de către
Gili Antea şi Enorian Gheorghiţă şi con
stând în pregătirea celor două camere des
tinate studioului propriu-zis şi regiei
tehnice. Ulterior, lucrările au fost preluate
de Fănel Cârstea şi definitivate până în
luna decembrie a aceluiaşi an.
In toamna anului 1992, a sosit şi
aparatura cu care urm a să fie dotat stu
dioul. Montarea aparaturii a fost demarată
la începutul lunii ianuarie 1993, cu aju
torul primit din partea unui inginer de la
AWR din Darmstadt - Germania.
Recepţia aparaturii şi primele probe
tehnice s-au făcut la sfârşitul lunii ianuarie
1993.
Producerea programelor audio, care
urm au a fi emise din Germania, a început
în luna martie, prima echipă a studioului
Vocea Speranţei din România fiind for
mată din: pastorul Daniel Nae - director,
Beatrice Lospa - redactor şi Rene Stoica tehnician de sunet.
Ulterior, programele radio au fost
produse integral în România şi au înlocuit
programele produse de pastorul Aurel
Pălăşan şi de doctorul Emil Rădulescu in
studiourile Stimme der Hoffnung din
Darmstadt.
Rene Stoica
tehnician de sunet
în data de 22 aprilie, RVS va
organiza un concert aniversar, dedicat
împlinirii a 10 ani de emisie.
Evenimentul, la care sunt invitaţi toţi
ascultătorii postului nostru de radio, se
va desfăşura la Sala Palatului,
Bucureşti.
Sunt invitate personalităţi din
dom eniul audiovizualului: Ben
Schoun, director al AWR, Bert Smit,
director AWR - Europa, Dan Nica,
m inistrul Comunicaţiilor, acad. Răzvan
Theodorescu, m inistrul Culturii şi
Cultelor, Ralu Filip, preşedinte al
CNA, Ion Eftime, director Alfa Pro,
Adrian Bocăneanu, preşedintele
Uniunii Române, Daniel Thomas,
director RVS, Daniel Nae, prim ul
director RVS.
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Postul de radio Vocea Speranţei şi-a pro
pus încă de la început, de acum zece ani, să
intre în casa fiecărui ascultător ca un prieten
aşteptat cu drag. Dacă luăm în calcul tonul
scrisorilor pe care le primim, Radio Vocea
Speranţei îşi îndeplineşte zi de zi scopul de a
fi un post pentru fiecare ascultător . . . un
radio pentru tine . . . cum anunţă periodic,
de-a lungul programului unei zile, motto-ul
nostru. în emisiunile interactive, poţi auzi
adesea ascultători care-1 salută pe redactorul
realizator într-un fel foarte motivator: Bine aţi
venit în casa mea! Dar ce mult obligă un ast
fel de salut! Uneori, primim asemenea scrisori
care răspund rugăciunilor şi muncii noastre:
Sunt un om trecut de 70 de ani. Toată
viaţa am crezut că sunt ateu şi am râs ca de
nişte oameni slabi şi fără voinţă de cei care
vorbeau despre D um nezeu ca despre singura
soluţie. A m doi copii, cu vârste peste 40 de
ani, p e care i-am educat fără D um nezeu. N u
puteam face un rău mai mare! M i-am făcut o
glorie din a striga sus şi tare că D um nezeu
există doar în imaginaţia oamenilor. Acum
însă ştiu că „Dumnezeu nu Se uită la gura
păcătosului" - cum îm i spunea biata mama şi că a avut atât de m ulţi ani răbdare cu mine.
Intr-o zi, să tot fie patru ani, am prins pe
scala aparatului de radio o m uzică aşa cum
nu mai auzisem niciodată. Era Radio Vocea
Speranţei. Apoi, un redactor şi un pastor au
vorbit despre dragostea lui D um nezeu şi
despre Isus care a m urit în locul oamenilor.
N-am mai râs, ci am ascultat câtăva vreme,
pentru că cei doi vorbeau fascinant de blând
şi de convingător, încât nu puteam schimba
p o s tu l. . . până când a intrat în cameră soţia
mea. Mi-a fost ruşine să vă m ai ascult în
prezenţa ei. M ult timp, după aceea, m-am
ascuns ca să vă ascult. Cu cât vă ascultam
m ai m ult, îm i dădeam seama că nu înţele
sesem nim ic până atunci şi că, în m o d greşit,
am considerat ignoranţa mea drept ateism.
A cum , constatam că sunt şi laş, pentru că nu
Februarie 2 0 0 3

voiam să recunosc faptul că ceva se schim 
base în mine. Mă temeam de ce vor spune cei
din familia mea sau cunoscuţii p e care i-am
luat atât de des peste picior din pricina
religiei. [. . .]
A cum îi m ulţum esc lui D um nezeu că a
a vut răbdare cu m ine şi că n-am închis ochii
înainte să aflu cât de m u lt am greşit. Când
am recunoscut, cu reţinere, în faţa copiilor şi
a soţiei că am devenit credincios, n-a râs
nim eni de mine. A cum p o t să vă ascult fără
să mă mai ascund şi vreau să ştiţi că Radio
Vocea Speranţei mi-a schim bat viaţa.
Cu prietenie, M.A.
Ne scriu zilnic anonimi care se ascund
după iniţiale. Aparent anonimi! Oameni care
s-au amăgit toată viaţa cu argumente prefa
bricate de instructorii de partid sau şi-au
schimbat părerile, chiar dacă luni sau ani de
zile n-au vrut să recunoască. Chiar dacă nu
ştim cum îi cheamă, pentru că se ascund în
spatele iniţialelor sau după un nume fals,
momentul convertirii lor s-a hotărât atunci
când L-au acceptat pe Isus, iar El îi ştie pe
nume pe-ai Săi.
Un radio însă nu este o instituţie imper
sonală. Sub nume şi siglă şi dincolo de
aparatele de înregistrare şi de emisie sunt
oameni conştienţi de misiunea lor. Da, misi
une înseamnă mai mult decât muncă.
Flavius Tudor, la un an de la absolvirea
Facultăţii de Teologie Pastorală, este deja un
experimentat realizator de emisiuni spiri
tuale, bine primite de un auditoriu care-1
recompensează cu scrisori şi telefoane de
apreciere. Urechea sa de iubitor al Scripturii
urmăreşte cu atenţie şi cu discreţie acurateţea
mesajului biblic. El este redactorul-şef al
Departamentului spiritual.
Cristian Măgură, care a absolvit
Facultatea de Teologie-Litere anul trecut,
realizează deja emisiuni în care îşi propune să
„demitizeze" comportamentul religios con-

temporari. A reuşit în emisiunile lui interactive să atragă departe de trunchi. El îşi urmează tatăl în pasiunea pen
un auditoriu care până la el nu reacţiona.
tru radio şi dăruieşte muncii de tehnician cea mai mare
Anca Lavinia Ştefan este unul dintre oamenii cu
parte a timpului său liber, week-end-urile şi vacanţele.
vechime ai radioului, cu un auditoriu care îi urmăreşte
Tanţa Bebereche, Emilia Drăgoi, Elena Velcea,
Mariana Anghelache sunt oamenii radioului, cu regim
de mulţi ani emisiunile şi care a stabilit o relaţie de
special: ele pun în practică, cu simţ gospodăresc,
suflet cu ea.
Edisa Luminiţa Soare este specialistul nostru în
definiţia economiei, ca fiind ştiinţa care aplică
ordonarea priorităţilor şi im pune renunţarea. Cu toate
muzică. Rigoarea profesională se împleteşte, în cazul ei,
acestea, ele au ştiut adesea să transforme imposibilul în
cu sensibilitatea artistului şi cu amabilitatea coleguluiposibil, dovedind că şi contabilitatea şi activităţile
prieten, care are un sfat discret pentru cel care-şi alege
administrative pot da un sens speranţei. Activitatea lor
coloana sonoră a emisiunilor.
indispensabilă este o complicitate la tinereasca exube
Raluca Mateescu-Droniuc intra sfioasă (dar nu
ranţă cu care se munceşte la RVS. în ceea ce o priveşte
timidă) pe uşa radioului, în vara anului 2002, cu soli
pe Tanţa, există o zi anume pe lună, când este cel mai
citarea de a efectua, la RVS, practica pe care i-o cerea
iubit dintre păm ânteni - ziua de salariu.
Facultatea de Jurnalism. Acum este un colaborator va
Sorin Marius Petrof, director de programe. Ioan
loros al Departamentului informativ.
Paicu spune despre Sorin: Dacă acceptaţi aforismul lui
Loredana Dumitraşcu este omul acumulărilor şi al
Brâncuşi că „un om care a încetat să mai fie copil este
disponibilităţilor, aşa cum îi stă bine tânărului care se
deja un om mort", atunci, colegului m eu Sorin îi este
caută pe sine şi care arde de dorinţa de a dărui ceea ce a
sortit să trăiască o viaţă veşnică, pentru că nici o clipă
aflat.
nu încetează „să se joace", la m odul cel m ai serios, cu
Cătălin Gâţan, prin venirea lui la radio, i-a bucurat
planuri şi perspective de extindere a m isiunii radio şi a
pe toţi cei care-1 cunoşteau şi-l adm irau de la reprezen
programelor noastre, de a căror filosofie
taţiile muzicale, cu ocazia programelor
este responsabil, nu num ai în ţară, ci la
organizate de biserică. Seriozitatea şi ta
Ce era de la început,
românii de pretutindeni.
lentul lui l-au făcut cunoscut ca unul din
ce am auzit, ce am
Ioan Paicu, director de producţie: Am
tre cei mai talentaţi crainici de ştiri.
văzut cu ochii noştri,
învăţat din Carte şi din viaţă să acţionez
Gili Bărbulescu este specialistul nos
după principiul m anagem entului permitru în consiliere radiofonică. Dialogul
ce am privit şi ce am
siv: acord fiecărui redactor şi tehnician
bisăptămânal, pe care îl propune, este
pipăit cu mâinile
maxima libertate de alegere şi decizie.
deschis cu toţi cei care, fie că vor să se
noastre, cu privire la
Sunt fericit când îi văd bucurându-se de
înţeleagă pe sine, fie că vor să-i înţeleagă
realizările lor. Eu cred că doar atunci
pe alţii, îi aşteaptă cu nerăbdare emisiu
Cuvântul vieţii, pentru
când îi laşi libertatea de decizie, om ul
nile.
că viaţa a fo s t
creşte în disciplină, profesionalism,
Viorica Szentgyorgyi este redactorul
arătată, şi noi am
onestitate şi spiritualitate, cele patru cri
nostru de emisiuni în limba maghiară.
terii după care mă ghidez. De altfel,
Jurnalist de profesie, ea s-a dedicat presei
văzut-o ... şi vă ves
„pom ul bun după roade se cunoaşte."
radio, convinsă fiind de intimitatea spiri
tim viaţa veşnică,
Daniel Thomas, director general,
tuală, pe care aceasta i-o oferă în relaţia cu
viaţă care era la Tatăl
manager de formaţie pastorală, ştie să
ascultătorul.
Rene George Stoica (Renică) este
motiveze întreaga echipă şi are un cuvânt
şi care ne-a fo s t
potrivit pentru fiecare. II are ca model pe
decanul de vârstă al radioului. Toţi cei
arătată.
care au trecut prin studiourile de înregis
Isus Hristos, iar misiunea pe care şi-o
1 loan 1,1.2
trare îi datorează măcar un sfat, dacă nu
asumă este ca lucrarea radio să aibă roade
îmbelşugate. Are un singur obiectiv:
chiar secretele meseriei.
vestea bună să ajungă în orice casă şi la
Cristian Sandu. Avem impresia une
orice suflet, până la marginile pământului.
ori despre Cristi că s-a m utat cu totul la radio. La orice
oră l-ai căuta, el este în studioul lui, în care multiplică
Toţi aceştia, pentru care zilele şi nopţile sunt la fel
programe pentru posturile teritoriale, meştereşte zilnic,
de importante şi de necesare pentru a realiza tot ce se
emite în eter, sunt RADIO VOCEA SPERANŢEI. Un
pasionat, la programul care urmează să fie difuzat
noaptea, arhivează emisiunile, le ţine evidenţa şi
radio pentru tine. Mai mult decât un radio, un amvon.
urmăreşte totul cu un ochi experimentat, de om dedicat
slujbei sale.
C U M ESTE F IN A N Ţ A T
Georgeta Doroftei este preferata redactorilor rea
lizatori. Conştientă de rolul său de prim-ascultător al
tuturor emisiunilor, pe care le percepe cu o ureche
Fondurile pentru întreţinerea şi
experimentată şi le prelucrează cu atenţie, ea are întot
dezvoltarea RVS provin din
deauna o opinie avizată, pe care colegii i-o respectă.
donaţiile oferite de membrii
Valentin Bogdan este sunetistul num ărul unu al stu
Bisericii Creştine Adventiste din
dioului tehnic. Orice formaţie corală, care doreşte să
România şi din diaspora, precum
înregistreze în studiourile noastre, îl preferă . . . pe bună
şi din bugetul anual al Uniunii
dreptate.
Române.
Rares Stoica confirmă zicala că aşchia nu sare

_vs?
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„Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost
scris pentru învăţătura noastră, pentru ca,
prin răbdarea şi mângâierea pe care o dau
Scripturile, să avem nădejde." (Romani 15,4)
Când studiem Sfânta Scriptură, suntem
fascinaţi să descoperim frumuseţea şi profun
zimea călăuzirii lui D umnezeu în vieţile ma
rilor bărbaţi ai credinţei. Istoria vieţii lui
Avraam este una dintre ele, conţinând multe
file scrise pentru învăţătura noastră. Nu
întâmplător Moise acordă acestei vieţi remar
cabile 12 capitole din cartea Genesei, iar
Pavel, în capitolul 11 din Evrei, scrie despre
el 12 versete atunci când prezintă galeria
eroilor credinţei.
Lăudăm pe Dumnezeu pentru tot ce s-a
scris despre Avraam - o viaţă cu experienţe
excepţionale, dar şi cu înfrângeri ruşinoase. O
biografie cu lumini, dar şi cu umbre, în care
Dumnezeu, zi de zi, a dăltuit un caracter
vrednic de numele „părintele credincioşilor"
şi „prietenul lui Dumnezeu".

Pavel Memete
preşedinte,
Conferinţa
Banat

„Nu te bizui pe înţelepciunea ta!"
Abia ajuns în ţara făgăduită, Avraam se
confruntă cu o foamete cumplită. Cu sigu
ranţă că nu s-a aşteptat să întâlnească aici nici
pe canaaniţi, nici foametea. Această nouă
situaţie trebuia să-l înveţe despre supunere,
răbdare şi credinţă. Chiar în ţara făgăduită,
binecuvântarea şi hrana veneau numai de la
Dumnezeu. Lipsa încrederii în Dumnezeu şi
devierea de la drum ul credinţei aveau să-i
aducă mari complicaţii în viaţă.
„Dumnezeu încearcă întotdeauna pe
poporul Său în cuptorul suferinţei. In
dogoarea focului din cuptor se separă zgura
de aurul adevărat al caracterului creştin. Isus
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este Acela care supraveghează atent încer
carea. El ştie ce este necesar pentru curăţirea
metalului preţios, pentru ca el să reflecte
strălucirea iubirii Sale. Dumnezeu îşi învaţă
servii prin încercări grele şi apăsătoare. El
vede că unii au puteri ce pot fi folosite pentru
înaintarea lucrării Sale şi pe aceste persoane
le pune la încercare; în providenţa Sa, El îi
aduce în poziţii care pun la probă caracterul
şi scot în evidenţă defectele şi slăbiciunile
care sunt ascunse propriei lor cunoaşteri. El le
oferă ocazia să corecteze aceste defecte şi să
se facă vrednici de slujba Lui. El le arată
slăbiciunile şi îi învaţă să se sprijine pe El,
căci El este singurul lor ajutor şi singura lor
apărare. în felul acesta, obiectivul este atins.
Ei sunt educaţi, pregătiţi şi disciplinaţi..."
- E.G. White, Patriarhi şi profeţi, p.120.
în noua situaţie creată, Avraam hotărăşte
de unul singur: „Egiptul este soluţia pentru
problemele mele". Egiptul părea foarte atrac
tiv, era locul unde nevoile lui puteau fi împli
nite. Este viziunea şi momeala diavolului
pentru copiii lui Dumnezeu. Bogăţia, înţelep
ciunea, felul de închinare, nelegiuirea, dis
tracţiile şi plăcerile lumii, toate sunt ispiti
toare. în Egipt, Avraam avea să descopere că
şiretenia omenească, nesinceritatea, refugiul
în subterfugii şi pretexte, stratagema minciu
nii te afundă tot mai mult în mocirlă.
„Spune, rogu-te, că eşti sora mea, ca să-mi
meargă bine din pricina ta, şi sufletul meu să
trăiască datorită ţie." (Gen.12,13)
Ceea ce Avraam a dorit să evite s-a întors
ca un bumerang asupra lui. Sara putea fi
ocrotită mai bine ca soră decât ca soţie? Cum
şi-o putea păstra ca soţie când ea nega acest
statut? Planul „înţelept" a adus asupra lui
chiar lucrul de care s-a temut şi pe care spera
să-l evite. Măsura sa de prevedere nu izvora

din credinţă. „El (Avraam) a consi
derat că nu se făcea vinovat de min
ciună, prezentând-o pe Sara ca fiind
sora sa, pentru că ea era fiica tatălui
său, dar nu şi fiica mamei sale. Dar
ascunderea legăturilor de rudenie
dintre ei a fost o minciună.
Dumnezeu nu poate aproba nici o
deviere de la o strictă integritate."
- E.G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 121.
„înţelepciunea" lui Avraam a
complicat atât de mult lucrurile,
încât a dus-o pe Sara în haremul lui
Faraon. „Pe Avram l-a primit bine
din pricina ei; şi Avram a căpătat oi,
boi, măgari, robi şi roabe, măgăriţe
şi cămile." (Gen.12,16)
Poate că această neaşteptată
bogăţie l-a încântat pe Lot. Poate că
îi sticleau ochii de bucurie când au
trecut pe dinaintea lui atâtea bunuri.
Dar cred că Avraam ofta din greu.
Sara a fost pierdută, relaţia lor de
căsătorie a fost tăgăduită, el era agi
tat şi îngrijorat, teama paralizantă
l-a cuprins şi avea nopţi nedormite.
Bogăţiile, într-adevăr, însemnau
ceva, dar cu ce preţ! N u li se întâm
plă astăzi la fel şi unor copii ai lui
Dumnezeu, care doresc să acu
muleze valori pământeşti în condiţii
asemănătoare, cu preţul dezicerii de
Dumnezeu, al desconsiderării valo
rilor morale, al falimentului şi al
ruinei spirituale? Un astfel de câştig
este, în realitate, o pierdere incalcu
labilă.
N u avem detalii privind evoluţia
lucrurilor, ştim însă că Dumnezeu a
intervenit pentru a împiedica necin
stirea Sarei: „Dar Domnul a lovit cu
mari urgii pe Faraon şi casa lui, din
pricina nevestei lui Avram, Sarai"
(Gen.12,17). Cu ceva timp înainte,
Domnul i-a făgăduit: „toate familiile
păm ântului vor fi binecuvântate în
tine", însă Avraam este acum în faţa
unui conducător de stat şi, în loc să
fie pentru egipteni o binecuvântare,
este un blestem. Urmează o cascadă
de întrebări: „Ce mi-ai făcut? Pentru
ce nu mi-ai spus că este nevastă-ta?
De ce ai zis: 'Este sora mea', şi am
luat-o astfel de nevastă?"(Gen.l2,18-19)
In faţa acestui tir de întrebări,
Avraam stă nemişcat, mut şi tulburat,
în loc ca întâlnirea cu egiptenii şi
elita de la curtea faraonului să de
vină o ocazie excelentă de mărturie
personală despre Dumnezeul lui cel
viu, Avraam trebuie să tacă, pentru
că a compromis adevărul. Ce opor

tunitate formidabilă a fost pierdută!
Câtă dezonoare se aduce cauzei lui
Dumnezeu când copiii Săi, din
cauza faptelor im prudente şi
umblării dezordonate, aduc asupra
lor reproşul oamenilor din lume!
Este atât de im portant să păzim bine
mărturia credinţei noastre, pentru ca
niciodată Dumnezeu să nu fie
prezentat în mod fals prin vorbirea
sau comportarea noastră.
Această experienţă ar fi trebuit
să-l înveţe pe Avraam să se încreadă
pe deplin în Dumnezeu mai degrabă
decât în înţelepciunea sa, să accepte
în totul planurile lui Dumnezeu şi
nu planurile lui iscusite. Este ciudat
să-l regăsim mai târziu, făcând
aceeaşi greşeală în Gherar, la
Abimelec. (Gen.20,1-18)

Cultivarea unui
com p o rta m e n t
to td e a u n a la fel de
plin de curtenie,
cultivarea bună
voinţei de a face
alto ra ceea ce am
dori ca ei să ne
facă nouă, a r
reduce la ju m ă ta te
suferinţele vieţii.

Faptul că Dumnezeu îşi salvează
copiii din necazuri pricinuite de ei
înşişi este o dovadă a dragostei şi a
harului Său nemărginit. Este posibil
ca cei care-L mărturisesc să se
poarte nevrednic faţă de chemarea
lor, însă Domnul rămâne credincios
în orice circumstanţă: „Dacă suntem
necredincioşi totuşi El rămâne cre
dincios, căci nu se poate tăgădui sin
gur" (2 Tim. 2,13). Dar a proceda în
mod deliberat, aşteptând ca Domnul
să înlăture consecinţele neplăcute,
poate fi o îndrăzneală căreia Isus îi
răspunde: „Să nu ispiteşti pe
Domnul Dumnezeul tău" (Mat.4,7).
„Caută pacea şi aleargă după ea"
Avraam şi Lot s-au întors din
Egipt, însă în Canaan erau puţine
locuri în care turmele să aibă sufi
cientă păşune şi apă. îngrijitorii

doreau ca averile stăpânilor lor să
crească. între ei au izbucnit
neînţelegeri. Avraam vrea să rezolve
prom pt disensiunea iscată, abor
dând problema în mod direct: „Te
rog, să nu fie ceartă". Ca şi cum
l-am auzi spunând: „Lot, cearta
aceasta, cu privire la lucrurile trecă
toare, trebuie să înceteze. Ce măr
turie dăm noi oamenilor? în ceea ce
mă priveşte, vreau să rezolvăm cât
mai repede conflictul care s-a
declanşat".
„Te rog, să nu fie ceartă între
mine şi tine, între păzitorii mei şi
păzitorii tăi" (Gen.13,8). Câtă
bunăvoinţă! Avraam se referă mai
întâi la sine însuşi ca şi cum cauza
întregii probleme ar fi el. Nu aduce
învinuiri: „Tu porţi răspunderea, de
la ai tăi a pornit totul, sunteţi nişte
egoişti, voi trebuie să veniţi mai
întâi şi să vă cereţi iertare, dacă vreţi
ca lucrurile să se termine aici şi să
nu degenereze!". N u se exprimă în
felul acesta pentru că el nu gândeşte
aşa. El are un discernământ spiritual
clar: „căci suntem fraţi" (Gen.13,8).
Sunt atât de multe lucruri care ne
unesc şi acestea sunt esenţiale:
facem parte din aceeaşi familie,
avem acelaşi părinte. „Iubiţi-vă unii
pe alţii cu o dragoste frăţească. în
cinste, fiecare să dea întâietate altu
ia" (Romani 12,10). Lucrurile care ne
despart sunt neînsemnate şi de câte
ori acestea nu ne macină şi nu ne
consumă tot timpul! Dincolo de
felul cum gândeşte şi cum
acţionează Lot, Avraam îl tratează
ca pe un frate, între ei nu sunt doar
legături naturale de rudenie, ci ei se
închină aceluiaşi Dumnezeu, au
aceeaşi credinţă.
„Nu-i oare toată ţara înaintea ta?
Mai bine desparte-te de mine: dacă
apuci tu la stânga, eu voi apuca la
dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu
voi apuca la stânga" (Gen.13,9).
Avraam era mai în vârstă decât Lot,
dar nu a profitat de acest avantaj.
Poziţia lui îi permitea revendicări
preferenţiale, dar nu s-a folosit nici
de acest statut. Prin făgăduinţa clară
şi directă, Dumnezeu îi oferise doar
lui întreaga ţară a Canaanului, dar
Avraam nu este molipsit de spirit
egoist, el renunţă la acest drept.
Parcă îl aud pe Avraam spunându-i:
„Dragul meu, îţi ofer posibilitatea să
alegi, iar în ceea ce mă priveşte, voi
lua ceea ce vei lăsa tu." Pe vremuri,
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Spurgeon spunea: „îţi trebuie mai
mult talent decât îţi închipui, ca să
cânţi bine la vioara a doua".
Avraam cântă excepţional de bine la
vioara a doua. El manifestă faţă de
Lot un spirit cu adevărat generos,
atitudinea lui dezvăluie nobleţe de
caracter şi o bunătate sufletească
vrednică de apreciat. In relaţiile
interumane, operează în multe rân
duri principiile egoismului, însă în
viaţa lui Avraam, prietenul lui
Dumnezeu, au operat principiile
altruismului, pentru că el priveşte
dincolo de foloasele vremelnice, la
câştigul veşnic. Prin această alegere,
a zădărnicit planul lui Satana de a
produce ceartă între el şi nepotul
lui. „Depărtează-te de rău şi fă
binele; caută pacea şi aleargă după
ea!"(Ps.34,14)
„Cât de mulţi sunt aceia care, în
condiţii asemănătoare, fără să ţină
seama de urmări, s-ar agăţa de
drepturile şi preferinţele lor perso
nale! Câte familii nu s-au distrus din
pricina aceasta! Câte biserici nu au
fost dezbinate, făcând ca lucrarea,
cauza adevărului, să ajungă de
ocară şi batjocură între cei
nelegiuiţi!... Cultivarea unui com
portament totdeauna la fel de plin
de curtenie, cultivarea bunăvoinţei
de a face altora ceea ce am dori ca ei
să ne facă nouă, ar reduce la jum ă
tate suferinţele vieţii. Spiritul de
înălţare de sine este spiritul lui
Satana, dar inima în care este culti
vată iubirea lui Hristos va avea acea
dragoste care nu caută la ale sale. In
acest fel se va da ascultare îndem nu
lui divin: 'Fiecare din voi să se uite
nu la foloasele lui', ci la foloasele
altora' (Filip.2,4)." - E.G.White,
Patriarhi şi profeţi, p. 123-124.

„Nu vă înjugaţi la un jug
nepotrivit!"
„Nu vă înjugaţi la un jug
nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci
ce legătură este între neprihănire şi
fărădelege? Sau cum poate sta
îm preună lumina cu întunericul?
Ce înţelegere poate fi între Hristos şi
Belial? Sau ce legătură are cel cre
dincios cu cel necredincios?"
(2 Cor. 6, 14-15)
Să vedem cum se raportează
Avraam la voia lui Dumnezeu în ceea
ce priveşte legătura cu cei necredincioşi.

12 Curierul Adventist

-

Februarie 2 0 0 3

A acceptat fără nici un murm ur
chemarea lui Dumnezeu de a ieşi
din Ur din Haldea. Nu I-a pus nici o
condiţie lui Dumnezeu, L-a crezut
pe cuvânt. îm preună cu tatăl său,
Terah, şi cu toţi însoţitorii s-au sta
bilit pentru o vreme în Haran. Au
petrecut aici aproape 25 de ani şi la
75 de ani, ascultând de aceeaşi
poruncă divină, prin credinţă, merg
spre ţara făgăduită, Canaan. „Au
plecat în ţara Canaan şi au ajuns în
ţara Canaan. Avraam a străbătut
ţara până la locul numit Sihem,
până la Stejarul lui More. Canaaniţii
erau atunci în ţară. Domnul S-a ară
tat atunci lui Avraam şi i-a zis: 'toată
ţara aceasta o voi da seminţei tale.'"
(Gen.2,5-7). Totul este concis şi fără
explicaţii. N u ni-1 putem imagina pe
Avraam gândindu-se: „Am ajuns
aici şi am de partea mea promisi
unea lui Dumnezeu. Dacă El m-a
condus până aici, de acum trebuie
să acţionez şi eu; pentru asta mi s-au
dat capacităţi! Nu m-am aşteptat ca

ţara să fie ocupată. Dar deja am un
plan pentru cucerirea ei. Cred că cel
mai bun lucru ar fi alianţele de căsă
torie cu aceşti oameni. Canaaniţii
pot fi câştigaţi la credinţă şi aşa vom
împlini planul lui Dumnezeu" sau
„vom cumpăra o proprietate aici,
alta acolo, şi în felul acesta vom
pune mâna pe cât mai mult teren
până când, într-o zi, întreaga ţară ne
va aparţine" sau „vom deveni asoci
aţi în afaceri cu aceşti cananiţi, vom
cumpăra de la ei acţiuni până când
pachetul majoritar al afacerii ne va
aparţine!" Dincolo de greşelile din
care avea să înveţe, în relaţiile cu cei
necredincioşi, Avraam avea să ma

nifeste respect şi verticalitate, iar
primordiale în viaţa lui vor fi
credinţa, lucrarea şi onoarea lui
Dumnezeu.
La 140 de ani, în ultima parte a
vieţii, el are aceleaşi principii de
viaţă. Bătrânul patriarh trece în
revistă cu oroare tot ce văzuse in
Canaan: fetele canaanite, stricate şi
lumeşti, o mulţime destrăbălată, fără
cunoştinţa viului Dumnezeu. Povara
serioasă a sufletului său era căsăto
ria lui Isaac. El nici nu se poate
gândi că nora lui ar putea fi vreo
canaanită - probabil că din cauza
aceasta Isaac nu s-a căsătorit până la
40 de ani. Experienţele lui cu Agar,
cele ale lui Lot şi Ismael, l-au
învăţat pe Avraam despre pericolul
legăturilor cu oamenii de ori-gine
păgână. Rudele lui Avraam mai păs
traseră într-o oarecare măsură
cunoştinţa şi închinarea faţă de ade
văratul Dumnezeu, tocmai de aceea
dorea ca soţia fiului său să fie de
aceeaşi credinţă cu el.
S-au schimbat oare lucrurile azi?
în cuvântul inspirat stă scris urm ă
toarele: „Fericirea şi prosperitatea
relaţiilor de căsătorie depind de uni
tatea părţilor, dar între credincios şi
necredincios există o diferenţă radi
cală de gusturi, înclinaţii şi scopuri.
Oricât de sincere şi de curate ar fi
principiile cuiva, influenţa prezenţei
unui necredincios va tinde să înde
părteze de D um nezeu."- E.G.White,
Patriarhi şi profeţi, p.168.
„Deşi tovarăşul ales de tine a
fost valoros sub toate celelalte
aspecte, totuşi el nu a primit ade
vărul pentru timpul acesta, el este
un necredincios, şi ţie îţi este interzis
de cer să te uneşti cu el. Tu nu poţi
să dispreţuieşti acest sfat divin fără
să-ţi primejduieşti sufletul."- E.G.
White, Mărturii, voi. 5, p. 385.
Dacă în to td ea u n a ne vom
rap o rta corect la to t ce s-a scris
„p en tru în v ă ţătu ra n oastră", se
va îm plini şi ultim a parte a v er
setului citat la început: „să avem
nădejde". Să avem nădejde în
situaţii de criză, căci vom fi
su sţin u ţi să le depăşim cu succes,
să avem nădejde când ne aflăm la
răscruce de d ru m u ri, căci vom fi
conduşi să facem alegerea cea
bună. N oi suntem su sţin u ţi de
Cel în care ne-am p us toată
nădejdea.

Muzica...
din culise
secvenţe din viaţa
Corului de copii
„Flori şi Stele"

Muzica a jucat dintotdeauna un rol cen
tral în viaţa poporului lui Dumnezeu. Iată ce
spune Ellen White despre importanţa muzicii
pentru timpul acesta: „După cum copiii lui
Israel, călătorind prin pustie, îşi înveseleau
paşii cu acordurile cântărilor sfinte, tot aşa îi
îndeamnă Dumnezeu pe copiii Săi de astăzi
să aducă bucurie în peregrinarea lor prin
această viaţă... Cât de adesea i se întâmplă
sufletului sufocat şi gata să se lase pradă
deznădejdii ca memoria să regăsească vreun
cuvânt de-al lui D umnezeu - demult uitata
povară a vreunui cântec din copilărie - şi
ispitele îşi pierd puterea, viaţa capătă un nou
înţeles şi un nou scop, iar curajul şi bucuria
sunt împărtăşite şi altor suflete!
Nu ar trebui să se piardă din vedere nicio
dată valoarea cântecului ca mijloc de edu
caţie. Să se audă cântece în familie, din cele
gingaşe şi curate, şi atunci vor fi mai puţine
cuvinte de critică şi mai multe de voioşie,
speranţă şi bucurie. Să se audă cântece la
şcoală, iar elevii vor fi aduşi mai aproape de
Dumnezeu, de profesorii lor, mai aproape
unul de altul.
Ca parte a serviciului divin, cântarea este
tot atât de mult un act de închinare precum
este rugăciunea. Şi, într-adevăr, multe cântări
sunt rugăciuni. Dacă este învăţat să-şi dea
seama de aceasta, copilul se va gândi mai
mult la sensul cuvintelor pe care le cântă şi
va fi mai maleabil sub puterea acestora."
- E. G. White, Educaţie, p. 132,133.
Animaţi de aceste gânduri, pentru
numărul de faţă al revistei, ne-am oprit asupra
unuia dintre promotorii cântecului românesc
adventist: Corul de copii „Flori şi Stele". Am
stat de vorbă cu cei doi părinţi spirituali ai
acestui cor, Carmen şi Rene Stoica.
V.S.: - Care a fost gândul care v-a însu
fleţit atunci când v-aţi hotărât să porniţi la
drum cu acest cor de copii - „Flori şi Stele"?
Când am fost rugată să mă ocup de ei,
în 1986, am ezitat, din mai multe conside

rente. însă ceea ce m-a făcut să mă hotărăsc a
fost, pur şi simplu, prezenţa lor. Prin ei am
început să îmi văd utilitatea în biserică, în
slujba lui Dumnezeu. Dorinţa de a face bine
celor din jur a fost, într-adevăr, motivul pen
tru care am acceptat să mă ocup de aceşti
copii.
V.S.: - S-a schimbat ceva de-a lungul atâ
tor ani de activitate?
- Până în 1990, situaţia copiilor, a relaţi
ilor cu ei şi dintre ei, era cu totul alta.
Activitatea muzicală a corului se desfăşura
între pereţii de pânză ai cortului improvizat
pentru comunitatea Grant, demolată în 1986.
Condiţiile erau foarte dificile. în loc să scadă,
efectivul nostru a crescut la 105 copii. După
decembrie 1989, s-au deschis posibilităţi
nebănuite de a cânta şi în afara bisericii şi
copiii erau deja pregătiţi. Astfel, trecerea de la
susţinerea programelor în biserică la scenele
publice din Bucureşti şi din ţară a fost uşoară
şi firească. Din acest moment, corul de copii a
avut nevoie de un nume şi a fost ales numele
unei melodii foarte îndrăgite de copii - „Flori
şi Stele".
V.S.: - Care au fost dificultăţile cu care
v-aţi confruntat şi satisfacţiile p e care le-aţi
avut în colaborarea cu aceşti copii?
- Trebuie să vii mereu cu ceva nou. Nu
avem pianist şi este greu de asigurat acompa
niamentul. Repetiţiile ne aduc satisfacţii,
deoarece copiii muncesc foarte mult. Când
vezi că le place şi lor, şi celor care ne ascultă,
când simţi o binecuvântare evidentă, este
ceva extraordinar. Datorită acestui lucru
reuşim să depăşim momentele de criză. Ele
apar oricum. Dar ştim că lucrarea aceasta nu
este întâmplătoare. Dumnezeu are un plan cu
noi. El Se face cunoscut prin aceşti copii. Este
minunat să-i vezi pe copii cum transm it fără
rezerve dragostea Lui. Este cea mai mare
satisfacţie pe care o avem.
V.S.: - Cum îi adunaţi p e copii şi ce
aduceţi bun în viata lor?
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- N u ştiu dacă am făcut vreo
dată un apel. Copiii se aduc unul pe
altul. Ei vin cu prietenii lor.
Selectarea se face totuşi din punct
de vedere calitativ. La repetiţii, îi
primim chiar şi pe cei care nu au
decât o dorinţă extraordinară de a
cânta. Aceştia n-au avut ocazia să
cânte acasă, venind dintr-o familie
din afara bisericii. Prin exerciţiu,
putem să descoperim că au talente
ascunse. De ce să nu credem că ei
sunt coriştii de mâine?
încerc să fiu o influenţă bună
pentru copiii aceştia prin răbdare,
îndelungă răbdare şi dragoste. între
mine şi ei nu există distanţă. Suntem
prieteni. Ne jucăm împreună, cân
tăm împreună, ne certăm, dar, în
momentul în care avem ceva serios
de făcut, trecem la treabă.
V.S.: - Cum vă raportaţi la copiii
din locurile unde sunteţi invitaţi să
cântaţi?
- Când suntem într-o deplasare,
unul dintre punctele programului
este un cântec în comun. îi adunăm
pe copiii din biserica respectivă,
cântăm ceva îm preună şi, în felul
acesta, creăm un moment de
părtăşie între noi şi ei. Cei care ne
ascultă se simt bine cu noi, iar copiii
noştri îşi fac noi prieteni. Ei cores
pondează şi construiesc relaţii cu cei
din alte părţi.
V.S.: - Care au fost m om entele
în care aţi sim ţit m ai m u lt decât în
celelalte ocazii că cerul s-a coborât
printre voi?
- Nu cred că am simţit vreodată
că suntem părăsiţi de Dumnezeu.
Poate că noi îl părăsim, atunci când,
în aglomerarea programului, uităm
că este o zi specială şi că ne aflăm
într-un loc deosebit. Dar Dumnezeu
ne cunoaşte inima, ne ridică şi este
mereu lângă noi.
V.S.: - A ţi avut copii care s-au
îm plinit într-un m od aparte prin
„Flori şi Stele"?
- Sunt multe cazuri. Am avut un
copil cu totul fără talent, dar foarte
sociabil. Din păcate, era şi năzdră
van - ne deranja la repetiţii. Am fost
sfătuită să nu-1 mai primesc. Am
sperat totuşi că va creşte şi se va
schimba. N u a reuşit să înveţe să
cânte, dar s-a întâmplat ceva cu
viaţa lui: a urm at cursurile
Institutului Teologic, iar acum este
pastor. Poate că dacă am fi renunţat
la el, nu ar mai fi ales acest drum.
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Un alt copil era singurul din familie
care venea la biserică. Nu lipsea de
la repetiţii. A avut de cântat în pro
gram şi, cu această ocazie, a venit
însoţit de părinţi. Acum părinţii lui
şi toţi cei cinci fraţi sunt adventişti,
iar două dintre surorile lui cântă
încă în cor. Munca noastră pentru
cei din jur nu este inutilă. Avem
copii din afara bisericii, care sunt
foarte cuminţi şi respectuoşi. Ei îşi
invită părinţii la adunare.
V.S.: - Cât tim p investiţi d um 
neavoastră pentru reuşita acestei
activităţi?
- Gândurile noastre se îndreaptă
mereu la această lucrare. în familie,
ne facem programul în funcţie de
programul copiilor. Dacă nu sacri
fici, dacă nu renunţi la tine, nu poţi
să realizezi ceva. Trebuie să le ofe
rim copiilor satisfacţie şi motivaţie.
Dacă nu le-am oferi nimic, poate că
ar renunţa. Lucrăm din pasiune, nu
din încercarea de a fi mai buni decât
alţii. Dorim să facem ceva util pen
tru copii, să-i ţinem aproape de bi
serică, pentru că altfel Dumnezeu
nu ar mai fi cu noi. încercăm să fim
noi înşine, cu posibilităţile noastre,
cu repertoriul nostru şi cu ce putem
dărui mai bun. Profesionalismul a
venit pe parcurs.
Avem şansa că suntem o familie.
Rene este tehnicianul de sunet, eu îi
coordonez pe copii. Suntem întot
deauna unul la dispoziţia celuilalt,
stăm de vorbă şi colaborăm foarte
bine. în concedii, ne gândim la ce
am mai putea face pentru copii, din
punct de vedere tehnic, relaţional,
muzical etc. Ne rugăm şi ne
susţinem reciproc.
V.S.: - Există vreo nevoie cu care
vă confruntaţi în prezent?
- Dacă ne confruntăm cu o situ
aţie dificilă, aceea este situaţia finan
ciară. Copiii noştri sunt foarte
săraci. Unii nu au decât un părinte,
sunt mai mulţi fraţi în familie, iar
venitul lor este adesea ajutorul de
şomaj. însă părinţii lor sunt fericiţi
să îşi vadă copiii atraşi într-o activi
tate culturală şi într-un colectiv
deosebit, unde se dezvoltă spiritul
de grup şi valorile bisericii. Părinţii
ne susţin în rugăciune. Şi copiii se
roagă pentru relaţiile dintre ei şi
chiar postesc pentru rezolvarea unor
situaţii dificile (financiare, de sănă
tate etc.). Ştim să sărbătorim îm pre
ună zilele de naştere şi revelionul.

V.S.: - Componenţa Corului
„Flori şi Stele" are o coloratură
aparte. Cum reuşiţi să păstraţi coezi
unea între generaţii?
- în corul nostru sunt copii cu
vârste între 5 şi 21 de ani. Niciodată
nu am „pensionat" pe nimeni. Când
au considerat că este momentul,
s-au retras. Ei simt că suntem o fa
milie: Rene este tata, Carmen este
mama, iar ei sunt copiii. Au crescut
într-un spirit de unitate, am stat
mult de vorbă cu ei şi au înţeles că
este frumos să se ajute, ca nişte fraţi
- cei mici nu îi mai ciupesc pe
colegii lor, cei mari nu mai schimbă
replici înţepătoare. înainte de pro
gram, cele mari le aranjează părul
celor mai mici, ca să nu iasă în faţă
dezordonaţi.
în ceea ce priveşte calitatea sune
tului, cei mici le dau curaj celor
mari, când cântă, iar cei mari dau
culoare. Stăm de vorbă separat cu
fetele şi cu băieţii şi în funcţie de
vârstă, pentru că şi aceasta contează.
Nu-i pedepsesc fără să le justific
pedeapsa, fie că este vorba de car
tonaş galben, roşu sau „lăsare la
vatră'', în cazul unei deplasări.
V.S.: - N e pu teţi împărtăşi din
gândurile voastre de viitor?
- N u avem planuri. Ne propu
nem să repetăm, să învăţăm piese
noi, iar invitaţiile sosesc. Avem 65
de piese pe care la orice oră le
putem cânta. Unii copii sunt
conştienţi de lucrarea pe care o fac
prin muzică. Alţii se simt bine în cor
şi îşi doresc să vadă locuri noi. Este
vorba de motivaţie.
***
Care este motivaţia voastră?
Astăzi, când „Răscumpărătorul nos
tru ne duce către pragul veşniciei,
care străluceşte de slava lui
Dumnezeu, putem recunoaşte
subiectele de laudă şi recunoştinţă,
care vin de la corul ceresc, ce încon
joară tronul; iar când ecoul cântecu
lui îngeresc este deşteptat în
căminele noastre pământeşti, inimile
vor fi atrase mai mult de cântăreţii
cereşti. Părtăşia cu cerul începe pe
pământ. Aici deprindem tonalitatea
laudei lui." (E. G. White, Educaţie,
p. 133)
Corul „Flori şi Stele" transmite
un mesaj de încurajare pentru toţi
cei care lucrează deja sau care
doresc să îşi asume responsabili
tatea condu-cerii unui cor.

V-aţi găsit
locul?

Ş co ala de S a b a t / Lucrarea Personală

Ce se ascunde în spatele acestei denumiri
destul de criptice? Desigur, Şcoala de Sabat
este o componentă a activităţii Bisericii
Adventiste, bine cunoscută oricui a fost vreo
dată, într-un Sabat dimineaţa, într-o astfel de
biserică. Dar ce înseamnă Lucrarea Personală?
Cred că este nimerit, acum, la început de
an, să prezentăm acest departament, care
include pe fiecare dintre cei ce sunt membri
sau aparţinători ai Bisericii Adventiste.
Deoarece Departamentul Şcoala de
Sabat/Lucrarea Personală acoperă o varietate
de modalităţi de activitate desfăşurată de bi
serică, voi încerca să le prezint în aşa fel, încât
fiecare dintre membrii bisericii să-şi poată
găsi propriul loc.
Ş c o a la d e S a b a t

S-a spus şi s-a repetat de atâtea ori, încât
sintagma aceasta aproape s-a golit de conţi
nut - că Şcoala de Sabat este inima com u
nităţii. Este adevărat că astăzi transplan
turile de inimă au devenit operaţii de ruti
nă, totuşi, în ceea ce priveşte Şcoala de
Sabat, se pare că nu schimbarea acestei
„inimi" cu o alta este soluţia reînviorării
vieţii bisericii. Ceea ce este urgent şi necesar
este o vindecare deplină a acestei „inimi",
vindecare pe care num ai Marele Medic o
poate realiza.
Aşa cum este ea structurată, pe secţiuni
de vârstă, de la „primii paşi", „grădiniţă",
„juniori",,,adolescenţi" până la „tineri" şi
„adulţi", Şcoala de Sabat este gândită să ofere
un cadru pentru studiu, rugăciune, părtăşie şi
lucrare misionară.

Desfăşurarea activităţii Şcolii de Sabat pe
grupe de 6-8 persoane asigură atmosfera ide
ală de intimitate şi emulaţie pentru atingerea
scopurilor urmărite. In cadrul acestor grupe,
rolul instructorului este determinant, el
reuşind sau nu să dea viaţă acestui mecanism.
Simplul fapt că trimestrial sunt puse la
dispoziţia tuturor celor interesaţi manuale de
studiu (atât de obişnuitele noastre „lecţiuni")
nu poate da viaţă „oaselor" din valea viziu
nii. Mai este nevoie de „duh". Este nevoie ca
Duhul lui Dumnezeu să fie invocat şi dorit de
către toţi cei care,'Sabat de Sabat, participă
sau cel puţin sunt prezenţi la Şcoala de Sabat.
Intenţia Departamentului Şcoala de
Sabat/Lucrarea Personală pentru anul 2003
este să se roage şi să lucreze, pentru ca Şcoala
de Sabat să redevină în fiecare comunitate
din România o inimă vie, care să pulseze
viaţă în toate compartimentele activităţii bi
sericii. Pentru aceasta, s-au făcut planuri şi se
vor desfăşura activităţi în fiecare conferinţă.
Dar suntem conştienţi că, fără implicarea
fiecărui diriginte al Şcolii de Sabat din fiecare
comunitate, fără dăruirea fiecărui instructor
de la fiecare grupă, de pe tot cuprinsul ţării,
şi fără o preocupare constantă a fiecărui pas
tor, nu se va schimba nimic.

Valeriu Petrescu
director,
Departament
Şcoala de Sabat/
Lucrarea Personală,
Uniunea Română

S o la S c rip tu ra

Sola Scriptura înseamnă misionarism în
stare pură. Oferta generoasă, adresată popu
laţiei ţării de a se apropia de adevărurile fun
damentale ale Scripturii într-o modalitate
convenabilă, începe să fie din ce în ce mai
apreciată, atât de către cei cărora li se
adresează, cât şi de către pastorii şi membrii
bisericii noastre.
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în 2002, Sola Scriptura a oferit
studii prin corespondenţă unui
num ăr de peste 21.000 de persoane.
Mulţi dintre aceştia au participat, de
asemenea, la întâlnirile periodice şi
la evenimentele organizate de fili
alele Sola Scriptura din fiecare con
ferinţă. Este o bucurie deosebită să
vii în legătură cu oameni care, pen
tru prima dată, au ocazia să studieze
adevărurile Cuvântului lui
Dumnezeu.
Anul 2003 este o provocare
deosebită, atât din punct de vedere
material, cât şi din punct de vedere
al disponibilităţilor de a lucra efectiv
pentru suflete. Din primele date
adunate, se vede un seceriş bogat de
suflete. Există o mulţime de oameni
doritori să-L cunoască pe
Dumnezeu şi care nu pot fi atinşi
altfel decât prin Sola Scriptura.
Cred că este numai normal să
mulţumim tuturor membrilor noştri,
care s-au implicat activ în lucrarea
Sola Scriptura, şi dorim ca Dumnezeu
să-i binecuvânteze. De asemenea,
sperăm că tot mai mulţi dintre
membrii bisericii vor dori să aibă
parte de bucuria de a lucra pentru
sufletele preţioase, pentru care a
m urit Mântuitorul. Visez la momen
tul când num ărul cursanţilor Sola
Scriptura va depăşi numărul
membrilor bisericii.
Ş c o a la b ib lic ă d e v a c a n ţă

Este un tip de activitate relativ
nou, dar cu un potenţial evanghelistic nebănuit. Pe scurt, ce înseamnă o
Şcoală biblică de vacanţă ? Un grup
de voluntari dintr-o comunitate se
oferă să organizeze o săptămână de
cunoaştere a temelor biblice pentru
copiii neadventişti din acea localitate.
Acţiunea va fi pregătită din timp şi
va fi obţinută adeziunea comu
nităţii. în fiecare zi din acea săp
tămână, copiii invitaţi vor fi
învăţaţi, tim p de 2 ore, cântece,
povestiri biblice şi li se va preda,
într-o manieră interactivă şi adap
tată vârstei lor, o temă biblică.
Fiecare întâlnire are o parte prac
tică, în care fiecare copil con
fecţionează obiecte semnificative
pentru lecţia zilei. La sfârşitul întâl
nirii, copiii pleacă acasă cu
obiectele confecţionate. în ultima zi
a săptămânii, în Sabat, se orga
nizează festivitatea de absolvire,
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care nu este doar o ceremonie, ci şi
un program muzical, susţinut chiar
de copiii care au participat la Şcoala
biblică de vacanţă, iar cei mai atenţi
ascultători sunt propriii lor părinţi.

Nu cred să existe acum o metodă
mai eficientă de evanghelizare, de
deschidere, decât Şcoala biblică de
vacanţă. Ea reuşeşte să mişte comu
nităţile din amorţeală, să înlăture
prejudecăţile faţă de Biserica
Adventistă, să-i aducă pe copii şi pe
părinţii lor în contact cu biserica
locală şi să pregătească drum ul pen
tru alte activităţi evanghelistice.
în 2002, au fost organizate în
toată ţara 31 de şcoli biblice de
vacanţă, la care au participat 3261
de copii sub îndrumarea a 427 de
voluntari, care au lucrat, fiecare
după darul lui, pentru aceste suflete
preţioase. în 2003, vor fi organizate

Cred ca este
nevoie de rugăciunile
noastre ale tu tu ro r
şi de dorinţa noastră,
îm puternicită de
Duhul lui Dumnezeu,
pentru ca secerişul
sa poata avea loc.
peste 100 de şcoli bilblice de vacanţă
în toată ţara. Cred din toată inima că
orice comunitate care va organiza o
Şcoală biblică de vacanţă va fi
binecuvântată cu o învioarare spiri
tuală deosebită şi va avea bucuria să
guste din satisfacţia Mântuitorului
care spunea: „Lăsaţi copilaşii să vină

la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia
Cerurilor este a unora ca ei." (Matei
19,24)
U n m ilio n d e m is io n a ri

Cred că am mai scris într-un
num ăr anterior al Curierului despre
readucerea în atenţia întregii biserici
a necesităţii de a reînviora evanghe
lizarea personală, acea metodă
veche, antică, pe care ucenicii au
învăţat-o de la Maestrul lor şi pe
baza căreia biserica a reuşit să-şi
îndeplinească m andatul încredinţat
ei de Dumnezeu. „Un milion de
misionari" este planul de a încălzi
inima a cel puţin 10% dintre mem
brii bisericii pentru lucrarea directă
cu cei care mor necunoscându-L pe
Dumnezeu. Planul prevede instru
irea prin intermediul cursurilor
Institutului Internaţional de Slujire
Creştină şi trimiterea în lucrare, în
mod organizat, a celor instruiţi.
Anul acesta, au fost puse la dis
poziţia tuturor acelora care vor să
facă ceva pentru D umnezeu cursuri
extraordinar de potrivite pentru
instruirea în domeniul evanghe
lizării personale. Fiecare comunitate
este cuprinsă în acest plan de instru
ire. De asemenea, a fost tipărită o
cantitate impresionantă de seminarii
„Un nou început", care sunt desti
nate spre a fi folosite în lucrarea
directă cu oamenii interesaţi de ade
văr. Acelaşi seminar este pregătit pe
suport electronic pe DVD, în aşa fel
încât prezentarea să fie cât mai acce
sibilă. Comunităţile vor fi dotate
atât cu DVD-urile cuprinzând semi
narul, cât şi cu aparatele necesare
proiecţiei.
Un singur lucru nu putem face:
nu putem convinge pe nimeni că şi
azi cuvintele M ântuitorului sunt
adevărate: „Mare este secerişul, dar
puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe
Domnul secerişului să scoată lucră
tori la secerişul Lui" (Matei 9,37-38).
Cred că este nevoie de rugăciunile
noastre ale tuturor şi de dorinţa
noastră, împuternicită de Duhul lui
Dumnezeu, pentru ca secerişul să
poată avea loc.
E v a n g h e liş tii a c re d ita ţi

Poate vă întrebaţi cine mai sunt
şi aceştia ? Dar sunt sigur că unele
dintre comunităţile noastre ştiu

foarte bine cine sunt aceşti oameni.
Şi ştiu acest lucru, fiindcă ele însele
lucrează în strânsă colaborare cu
astfel de oameni. Evangheliştii
acreditaţi sunt membri ai bisericii, la
fel ca noi toţi ceilalţi, dar care s-au
dedicat în totalitate lucrării de
vestire a Evangheliei.
Ei lucrează, de obicei, acolo unde
prezenţa adventistă este foarte slabă
sau lipseşte în totalitate. Sunt
oameni care practică diverse
meserii, care sunt înzestraţi cu
daruri de la Dumnezeu şi care, în
colaborare cu pastorii şi cu bisericile
locale, lucrează la „defrişarea" unor
zone albe. Sunt dispuşi să facă o
lucrare pe care, de fapt, ar trebui să
învăţăm din nou să o facem toţi aceea de a spune oamenilor care nu
ştiu despre vestea bună a mântuirii.
Visez la o zi când să fie atât de
mulţi evanghelişti acreditaţi, spon
sorizaţi sau voluntari, încât pastorii
să nu mai facă faţă botezurilor şi
înfiinţărilor de noi comunităţi. Visez
la o vreme în care spiritul misionar
să fie atât de răspândit, încât secre
tarii conferinţelor şi al Uniunii să nu
poată răspunde niciodată la între
barea „Câţi membri are Uniunea
Română?" şi asta nu fiindcă
rapoartele statistice n-au fost trimise
la timp, ci fiindcă ele se vor schimba
de pe o zi pe alta.
Serviciul U m a n ita r pentru
Penitenciare

Forma aceasta de activitate este
împlinirea ad litteram a cuvintelor
Mântuitorului: „Căci am fost
flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat;
Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut;
am fost străin, şi M-aţi primit; am
fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost
bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am
fost în temniţă, şi aţi venit pe la
Mine" (Matei 25,35-36).
Este adevărat că pare o lucrare
obscură şi cu mici şanse de reuşită,
totuşi să nu uităm valoarea unui
suflet înaintea lui Dumnezeu şi
preţul pe care Fiul Său preaiubit l-a
plătit pentru fiecare om. Şi apoi, aş
vrea să aveţi ocazia să întâlniţi astfel
de oameni transformaţi prin harul
lui Dumnezeu, aşa cum sunt unii
dintre cei care L-au cunoscut prin
intermediul activităţii voluntarilor
Serviciului Umanitar pentru
Penitenciare.

Lucrăm deja în 35 de penitencia
re din toată ţara, desfăşurăm 6 pro
grame educative, bine apreciate de
conducerile penitenciarelor şi avem
şi alte proiecte care încearcă să le
aducă alinare şi lum ină atât celor
lipsiţi de libertate, cât şi familiilor
lor. Am început la Buciumeni,
judeţul Dâmboviţa, un proiect de
înfiinţare a unui centru de resocializare pentru deţinuţii proaspăt
eliberaţi din detenţie. Sperăm ca,
atunci când în comunitatea dum 
neavoastră se va face apel pentru
acest gen de evanghelizare, să fiţi
gata să ajutaţi.
M a i s u n t şi a lte le ?

Este o întrebare normală. Mai
există şi alte componente ale acestui
departament al bisericii cu nume
atât de ciudat? Da, mai există şi
altele pe care simt că le-am nedrep
tăţit. Poate altădată ne vom reaminti
şi de ele. In două conferinţe,
Moldova şi Transilvania de Nord,
există câte o şcoală de limbi străine.
Şi ele sunt componente ale acestui
departament. Ar trebui să existe, şi
sper să-şi capete statutul meritat, un
subdepartament dedicat slujirii
copiilor, care să îngemăneze toate
activităţile suplimentare Şcolii de
Sabat copii şi Departamentului de
Tineret şi să ofere o slujire completă
şi consistentă celor pe care ne place
să-i numim viitorul bisericii.
Şi desigur, n-am vorbit deloc
despre colportaj, care, după câţiva
ani de dezvoltare vertiginoasă,
cunoaşte un moment de criză, din
care sper să-şi revină cât mai
curând. Pentru că, trebuie să ştiţi, la
nivelul conferinţelor, colportajul este
coordonat tot de Departamentul
Şcoala de Sabat/Lucrarea Personală.
V-am scris acestea toate, dragi
cititori ai revistei Curierul
A dventist, nu din dorinţa de a vorbi
despre o structură a Bisericii
Adventiste. V-am scris din dorinţa
de a vă găsi fiecare dintre dum nea
voastră un loc în lucrarea lui
Dumnezeu. Pentru că aceasta va
duce la încheierea lucrării şi la
revenirea lui Hristos, Cel pe care II
aşteptăm cu atâta dor. Când în noi
va arde aceeaşi dragoste pentru
semeni ca şi în inima Mântuitorului,
atunci va veni sfârşitul, fericitul
sfârşit şi începutul vieţii veşnice.
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Factorii
care determină
creşterea bisericii (1)
Celor aleşi, Dumnezeu le cere să
înmulţească bisericile oriunde sufletele p o t
fi aduse la cunoştinţa adevărului.
- E. G. White, Testimonies to M inisters, p.155.
La începutul lunii ianuarie 2003, la
Stupini, s-a desfăşurat o întâlnire care va
aduce modificări importante în gândirea şi
practica bisericii noastre. Un num ăr de
aproape 150 de pastori, administratori, con
ducători de diferite departamente, misionari
laici şi conducători din bisericile locale au
participat la ceea ce se poate chema pe drept
cuvânt: Prima convenţie a plantatorilor de
biserici adventiste din România. Invitatul
special a fost Ron Gladden, directorul
Departamentului Plantării de Biserici din
două uniuni din nordul Statelor Unite.
Redăm mai jos câteva dintre conceptele
prezentate cu această ocazie. Ordinea în care
sunt prezentaţi factorii de creştere ai bisericii
nu reprezintă neapărat şi ordinea importanţei
lor. Prezenţa sau lipsa unui factor nu deter
mină modificări majore ale dinamicii de
creştere, dar toţi factorii trebuie să fie luaţi în
■considerare.

Ion B u ciu m an

secretar,
Asociaţia
Pastorală,
Uniunea
Română

P a s to ru l

In diferite locuri, în aceeaşi ţară şi cu atât
mai mult în ţări diferite, rolul pastorului este
privit diferit. Un lucru rămâne însă constant poziţia sa este privită cu respect şi reprezintă
un factor de creştere, stagnare sau regres al
bisericii sale. Aşteptările bisericii locale de la
pastorul ei diferă de la un loc la altul, dar de
măsura în care aceste aşteptări sunt împlinite
sau nu depinde destul de mult evoluţia ei. Un
lucru mai profund decât aşteptările sunt
nevoile reale ale bisericii. Uneori, aşteptările
nu sunt realiste şi nu exprimă exact nevoile
adevărate, dar, dacă pastorul le poate împlini
suficient şi pe unele şi pe altele, biserica nu
are de ce să se simtă nem ulţumită şi va creşte
în m od real.
In cele mai multe biserici, se aşteaptă ca
pastorul să îngrijească de fiecare membru în
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parte. Acest lucru presupune vizite regulate,
cunoaşterea tuturor îngrijorărilor şi confrun
tărilor personale, de ordin material sau spiri
tual. Ori de câte ori apare ceva nou, pastorul
este căutat şi solicitat să găsească soluţii. Un
asemenea mod de păstorire, chiar dacă pare
ideal, nu reprezintă formula optimă de slujire
a bisericii sau cel puţin nu reprezintă idealul.
La începuturile lucrării noastre, o biserică în
care pastorul era angajat doar pentru păs
torire internă, era considerată o biserică apostaziată. Sfaturile inspirate, care au fost date
cu privire la această preocupare, descurajează
supraîmpovărarea pastorului doar cu îngri
jirea de rutină a membrilor bisericii. Sigur că
vizitarea şi îngrijirea pastorală sunt respon
sabilităţi de la care nici un conducător spiritu
al nu poate abdica, dar rolul pastorului
înseamnă mai m ult decât atât.
Unele biserici nu vor avea niciodată mai
mult de 150 de membri, pentru că acesta este
num ărul maxim pe care un om îl poate îngriji
în maniera descrisă mai sus. Atunci care tre
buie să fie rolul pastorului, pentru ca biserica
să se poată dezvolta normal? Experienţa arată
că, atunci când pastorul devine un conducă
tor autentic, biserica începe să se mişte altfel.
Biserica are nevoie mai degrabă de condu
cerea pastorului decât de îngrijirea conforta
bilă a fiecărui membru în parte. O bună orga
nizare şi o conducere înţeleaptă vor face ca
nevoile personale ale fiecărui credincios să fie
mult mai bine împlinite decât ar face-o pas
torul singur.
Fără să fie neglijată vizitarea şi fără să fie
pierdute suflete din cauza lipsei de asistenţă
pastorală de cea mai bună calitate, într-o bi
serică sănătoasă, pastorul este omul care stă
înaintea bisericii ca un promotor al vieţii spi
rituale şi al misiunii ei. El este un om al credin
ţei şi al rugăciunii, al studiului şi al devoţiu
nii personale, care se va răsfrânge binefăcător
peste biserica sa. Un pastor autentic este un
învăţător după modelul Marelui învăţător şi
al Păstorului cel Bun. El deschide poarta,
glasul său aduce curaj, mângâiere şi îmbăr-

bătare, iar toiagul şi nuiaua sa
lucrează din plin. Dar cel mai
important lucru este că un asemenea
pastor este înconjurat de ucenici. El
îi motivează şi-i instruieşte, îi orga
nizează şi îi trimite, îi primeşte şi le
ascultă rapoartele, îşi ia timp să
rămână cu ei deoparte pentru a se
face înţeles mai bine, pentru a trage
concluzii şi a începe din nou. El
însuşi se ocupă de lucrurile mai
grele, în calitate de expert în relaţii
publice şi intervenţii speciale, în
cazuri deosebite. El îi deleagă pe
colaboratori şi intervine în sprijinul
lor, arătând că îi pasă şi că ştie ce
trebuie şi cum trebuie făcut.
După modelul divin, pastorul
eficient este un slujitor al lui
Dumnezeu în folosul oamenilor.
Iubirea sa profundă pentru suflete
devine molipsitoare pentru colabo
ratorii săi. Nobleţea şi corectitudinea
sa îl fac să fie cel mai respectat per
sonaj al bisericii şi el nu înşală nicio
dată aşteptările celor care îi acordă
creditul cuvenit. El este sensibil şi
atent cu cei împovăraţi de nevoi,
politeţea sa este mai mult decât o
obligaţie de serviciu şi ea izvorăşte
din compasiune şi dragoste jertfitoare. Uneori, poate fi intransigent
cu cei care au nevoie de corectare şi
cărora doar confruntarea le face
bine, dar nici chiar atunci nu va
deveni vulgar sau ironic. El îşi
păstrează cumpătul când este ofen
sat în public şi nu se simte nedorit
sau abandonat, dacă nu se găseşte
imediat cineva care să-i ia apărarea.
N u se enervează şi nu bate cu pum 
nul în amvon pentru a demonstra
cine este mai mare acolo. El este mai
mare tocmai prin faptul că nu ţine
neapărat să demonstreze acest lucru.
Atunci când stă în faţa poporu
lui, prezentând Cuvântul, el este
însoţit de o solemnitate plină de
pasiune, care face ca audienţa să ştie
că Dumnezeu vorbeşte.
Manifestarea pasiunii sale este
adaptată atât stilului personal, cât şi
publicului care ascultă. Cuvintele
sale vindecă, întăresc, îmbărbătează,
câştigă interesul şi pun pe gânduri
pe cei greşiţi. Apelurile sale sunt
luate în serios şi oamenii iau decizii
sau îşi verifică poziţiile luate deja.
Nimeni nu poate adormi la predica
lui, nu din cauza soneriei cu care
predicatorul încearcă să menţină
atenţia ascultătorilor, ci datorită

Duhului lui Dumnezeu, care Se
manifestă vizibil.
Cu un asemenea pastor, biserica
se dezvoltă. Dacă nu mai poate
creşte local, el va deschide una sau
mai multe biserici noi, unde noii
veniţi să se simtă ca acasă.
„N-ar trebui să se ceară pastori
permanenţi pentru bisericile noastre,
ci să lăsăm ca puterea dătătoare de
viaţă a adevărului să-i impresioneze
pe membri să treacă la acţiune şi să
facă eforturi misionare eficiente în
fiecare localitate." - Atlantic Union
Gleaner, 8 ianuarie 1902.
Im o b ilu l şi f a c ilit ă ţ ile

Felul cum arată un loc de
închinare şi zona unde este amplasat
pot fi sau deveni un factor de
reglare a num ărului de închinători
care se adună. Confortul fizic sau
chiar şi numai cel estetic poate fi o
sursă care să-i atragă pe participanţi.
Lipsa anum itor facilităţi poate limita
sau poate face să scadă audienţa.
Sigur că pot fi şi alţi factori de moti
vare a participării oamenilor la ser
viciile divine, dar arhitectura, deşi
nimeni nu vine doar să o admire,
poate contribui la reuşita efortului
de a-i aduce pe oameni la Hristos.
Dacă num ărul locurilor de parcare
este insuficient în unele părţi ale
lumii, acesta reglează num ărul par
ticipanţilor.
Atunci când se proiectează un
nou lăcaş de adunare, este impor
tant ca beneficiarii să-şi facă foarte
bine socotelile. Dimensiunile avute
în vedere vor funcţiona ca factori
determinanţi ai creşterii bisericii.
Există şi riscul supradimensionării
unei capele. Efectul va fi negativ.
Unele comunităţi se adună iama
într-una din dependinţe. Efortul
financiar de a încălzi sala mare este
peste puterile grupului care se
adună. Efectul este devastator.
Sentimentul de neputinţă
este la fel de distrugător
ca şi cel de sufocare din
lipsă de spaţiu. Oamenii
vor fi descurajaţi să par
ticipe.
Dincolo de dimensi
unile exterioare ale unui
imobil, mai sunt şi alte
elemente care-1 pot face
primitor sau respingător.
Calitatea şi culorile fi
nisajului, mobilierul, ilu

minatul, încălzirea şi aerisirea
localului, precum şi mulţi alţi factori
pot contribui la atragerea sau res
pingerea celor interesaţi. Existenţa şi
folosirea echipamentelor de amplifi
care, audio-video, contribuie la suc
cesul efortului misionar.
în Filipine, ţară asemănătoare
ţării noastre, a fost condus un expe
riment privind rolul mijloacelor
audio-video în stabilirea numărului
de participanţi la întrunirile de
evanghelizare. N um ărul de per
soane interesate a fost în mod încu
rajator mai mare în cazul folosirii
echipamentului de proiecţie. De
zece ori mai mulţi oameni au parti
cipat şi de zece ori mai multe suflete
s-au hotărât să continue să se
pregătească în clasa de botez, în
urma întâlnirilor care au beneficiat
de echipament audio-video. In
ultimă instanţă, Duhul Sfânt este cel
care influenţează sufletele oamenilor
pentru adevăr, dar facilităţile au
rolul lor specific în propovăduirea
adevărului.
în concluzie, pastorul şi clădirea
sunt factori care determină numărul
membrilor bisericii locale. Aici mai
trebuie menţionat ceva. Mutarea
unui pastor prea des are un efect
demobilizator asupra stabilităţii
vieţii bisericii. După experienţa mea
în domeniu, abia după trei ani un
pastor începe să dea randament, iar
din practică, plantatorii de biserici
consideră că un pastor n-ar trebui
să fie m utat mai devreme de cinci
ani. Porunca Mântuitorului de a
merge în toată lumea este adresată
tuturor urmaşilor Săi şi nu trebuie
aplicată fără discernământ în trans
ferul iraţional al pastorilor. El are
nevoie de un timp optim de şedere
în acelaşi loc pentru a putea aduce
roade pentru împărăţie.
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Ce să faci când nu poţi ierta

Mike Ţones_____
Portland, Oregon

A dven tist Review
noiembrie 2002

Pe când aveam 17 ani, am plecat pentru
prima oară de acasă pentru a merge la
colegiu. Eram neliniştit, nesigur şi temător.
Adevărul e că eram teribil de speriat. Aveam
câteva note slabe în liceu şi-mi era teamă că
nu voi face faţă la colegiu.
Părinţii m-au dus cu maşina la colegiul pe
care aveam să-l frecventez. D upă ce mi-am
dus toate lucrurile în cameră, m-am întors la
maşină, ca să-mi iau ultimele două valize. în
timp ce le luam, mama a spus ceva ce mi s-a
întipărit adânc în minte: „Nici nu ştiu de ce
te-am adus până aici, probabil că o să pici la
toate examenele." Eu i-am răspuns: „Iţi
mulţumesc, mamă!", mi-am luat valizele şi
am urcat agale panta spre clădirea dorm i
toarelor, cu lacrimi de furie şi de neîncredere
şiroindu-mi pe obraji. în acel moment, nu
numai adolescenţa şi copilăria mea ajunseseră
la'un sfârşit, dar şi relaţia mea cu mama.
Mi-au trebuit 13 ani şi experienţa convertirii
pentru a fi în stare să o iert.
Ce se întâm plă când nu iertăm
De ce credeţi că este atât de dificil să
iertăm? Probabil pentru că dorim ca persoana
care ne-a rănit să-şi dea seama de câtă durere
ne-a cauzat. Sau poate că dorim să sufere
pentru ceea ce a făcut. Ca urmare, ne închi
dem în noi sau renunţăm la acea relaţie. Şi,
dacă acest lucru nu este posibil, începem să
aplicăm metoda tăcerii. Câteva persoane pe
care le cunosc se mândresc cu cât de mult
timp pot să prelungească tăcerea. Unii
reuşesc săptămâni întregi.
Iertarea nu vine de la sine, nu-i aşa?
Gândiţi-vă la gama de sentimente prin
care trece fiecare dintre noi când cineva face
vreun gest considerat de neiertat. Lista tipică
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a emoţiilor, variind pe ici pe colo, poate fi
următoarea: prima dată, vin şocul, tulburarea
şi sentimentul că am fost răniţi. Apoi, vin
furia, ura, resentimentul şi amărăciunea, pen
tru ca în cele din urmă să apară indiferenţa.
N u e o situaţie prea plăcută, nu-i aşa?
Studiile medicale recente ne aduc la
cunoştinţă faptul că ura, furia şi amărăciunea
sunt asemenea unor criminali. Aceste senti
mente ridică nivelul tensiunii arteriale. Se
cunoaşte deja faptul că hipertensiunea
erodează pereţii arterelor (Dean Ornish,
M.D., Love and Survival). Cu timpul, se acu
mulează o depunere care constituie cauza
pentru boli coronariene şi moarte prematură.
Nici unul dintre noi nu ar trebui să-şi permită
asemenea sentimente negative.
Când refuzăm să iertăm, sentimentele
neplăcute ne pătează sufletul. Ne pierdem, de
asemenea, şi capacitatea de a iubi. Oamenii
care nu iartă nu pot avea relaţii profunde,
bazate pe iubire.
Majoritatea dintre noi ştim că Isus a spus,
în Matei 18,22, că ar trebui să iertăm nelimitat
- de şaptezeci de ori câte şapte - iar, în Luca
6,37, se afirmă că, dacă vom ierta, şi noi vom
fi iertaţi. Dar cum să punem aceste lucruri în
practică, mai ales când ne confruntăm cu o
durere sfâşietoare?
Iată aici câteva sugestii care ar putea să ne ajute.
1. Acceptă instrucţiunile lui Dumnezeu
de a ierta. Isus a spus: „... iertaţi şi vi se va
ierta" (Luca 6,37). Când simţim că nu putem
să iertăm, El ne va da putere. De fapt, ne-a
promis: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul
lor, Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi
poporul Meu" (2 Cor. 6,16). Memoraţi făgă
duinţe de genul acesta! A ţine minte promisi
uni ale lui Dumnezeu e ca şi cum jumătate
din bătălie ar fi câştigată.
2. La începutul fiecărei zile, gândeşte-te
la cruce pentru a obţine iertarea divină a lui

Dumnezeu. La cruce, Isus a arătat
cât de mare este preţul iertării. Dacă
simţi că ai prefera să mori decât să
ierţi pe cineva pentru ceva de neier
tat, adu-ţi aminte că Isus a trebuit să
facă exact acelaşi lucru şi s-ar putea
ca şi tu să fii nevoit să faci la fel. La
cruce, Isus a murit pentru păcatele
noastre şi, tot la cruce, noi trebuie să
murim faţă de natura noastră păcă
toasă. La cruce, eu şi cu tine primim
inimi noi.
3. începe să ierţi pe alţii. Poate
fi util să întocmeşti o listă. Apoi,
spune aceste cuvinte de fiecare dată
când te rogi: „Doamne, vreau să
îl/o iert pe ... pentru ceea ce el/ea a
făcut sau a spus. Te rog, dă-mi
iertarea Ta pentru el/ea". Revino
zilnic asupra listei, până când nu va
mai fi necesar.
4. Fă din iertare un stil de viaţă.
Spune: „Vreau să iert" de fiecare
dată când apare ceva ce te-ar putea
răni. Fă acest lucru când cineva te
contrazice, când te vorbeşte de rău
sau îţi spune că nu eşti un părinte
bun sau când cineva îţi taie calea în
trafic. Spune-o în orice situaţie. Cu
timpul, mintea ta va fi în armonie
cu decizia pe care ai luat-o, iar
Duhul lui Dumnezeu va lucra în
tine şi îţi va da „după plăcerea Lui,
şi voinţa şi înfăptuirea" (Fii. 2,13).
5. Adu-ţi aminte să nu cedezi
atunci când ies la iveală vechi
resentimente. Iertarea este un pro
ces continuu. Aşadar, continuă să
ierţi de fiecare dată când este
nevoie. Cu timpul, gândurile şi sen
timentele negative vor dispărea, pe
măsură ce D umnezeu le elimină şi
le înlocuieşte cu iertarea Sa. Aceasta
poate dura săptămâni, luni sau ani.
Dar, într-o zi, te vei trezi bucurându-te şi dându-ţi seama că vechile
resentimente au dispărut, în sfârşit,
din viaţa ta.
6. Adu-ţi aminte să te ierţi pe
tine însuţi. Unii dintre noi au făcut
lucruri cu adevărat deplorabile în
viaţă. Dacă suferi sub povara
vinovăţiei din cauza comportării
tale rele, Isus ne ream inteşte:
„Dacă ne m ă rtu risim păcatele, El
este credincios şi d rep t, ca să ne
ierte păcatele şi să ne curăţească
de orice neleg iu ire" (1 Ioan 1,9).
D acă D u m n ezeu te iartă, cine
eşti tu ca să nu te ierţi pe tine?
De fiecare dată cân d Satana
încearcă să te doboare, spune:

„Isus m-a iertat. A cum v reau să
m ă iert şi eu."
Iertarea ca stil de viaţă
Aţi putea întreba: „Să-i cer
iertare cuiva căruia i-am greşit cu
mult timp în urmă?"
Întreabă-L pe Dumnezeu ce să
faci în această situaţie. Poate că ar fi
potrivită o convorbire la telefon, o
scrisoare sau să-ţi ceri iertare. Dar
se pune întrebarea: „Este acesta un
gest din dragoste?" Dacă faptul că
reia legătura cu tine îi aduce per
soanei în cauză mai multă neplăcere
decât vindecare, probabil că ar fi
mai bine să laşi situaţia aşa cum
este, până la rezolvarea ei în
îm părăţia cerurilor. Duhul Sfânt te

Când refuzăm
să iertăm,
sentimentele
neplăcute ne
pătează sufletul.
Ne pierdem, de
asemenea, şi
capacitatea de a
iubi. Oamenii care
nu iartă nu pot
avea relaţii
}
profunde, bazate
pe iubire.
va călăuzi. Dacă după multă rugă
ciune eşti încă în dubiu, atunci mai
bine lasă totul aşa cum e.
Gândiţi-vă la următorul experi
ment: Dacă aveţi prin preajmă
copiii, părinţii, soţul sau soţia,
mergeţi la fiecare în parte şi
spuneţi-i ceva de genul: „Dacă am
făcut vreodată ceva care te-a rănit
şi nu mi-am dat seama, aş vrea
să-mi spui despre ce e vorba, pen 
tru ca să pot îndrepta situaţia".

Apoi, aşteptaţi în linişte răspunsul
celuilalt.
Unii pot considera acest tip de
întrebare deschisă drept un mijloc
de a evita rezolvarea fiecărei pro
bleme în parte. Dar sunt destui
oameni dintre cei pe care îi cunosc,
care şi-au îm pietrit inimile din cau
za rănilor provocate de alţii, dar de
rănile acestea cei vinovaţi nici nu-şi
dau seama sau au uitat de mult.
Am făcut o astfel de încercare cu
mama mea (acum decedată) după ce
mi-am predat inima lui Hristos.
„Mamă", i-am spus eu în timpul
unei vizite acasă, în Grand Rapids,
Michigan, „ştiu că atunci când am
fost mic, tu şi cu tata aţi avut
destule bătăi de cap din cauza
mea".
„Da, e adevărat", a spus ea.
„Vreau să ştii că îmi pare rău
pentru tot ceea ce am făcut şi te-a
rănit. Mă ierţi?"
Mama m-a privit cu neîncredere,
apoi mi-a povestit o situaţie din vre
mea când eram în liceu, care i-a
rănit teribil pe ea şi pe tata. N u îmi
aduceam aminte de nimic, dar i-am
spus că îmi pare rău şi i-am cerut
iertare. Apoi, acea blândă şi micuţă
irlandeză, care nu s-a dat niciodată
bătută în faţa unui obstacol, m-a ier
tat cu lacrimi în ochi.
Aţi putea întreba: „Mama ta ţi-a
cerut vreodată iertare pentru vreo
jignire, cum ar fi dureroasele
cuvinte de 'La revedere!', spuse
atunci când ai plecat la colegiu?"
Nu, nu a făcut-o niciodată. Cu toate
acestea, dorinţa mea de a primi
iertarea pentru durerea cauzată de-a
lungul timpului a fost suficientă
pentru a restabili relaţia noastră.
A spune: „îmi pare rău! Te rog
frumos să mă ierţi!" atunci când
două persoane se află în conflict
face cu adevărat minuni. Iar când
cealaltă persoană răspunde: ^Te
iert", sunt şterse cu totul săptămâni,
luni şi uneori ani de resentimente şi
amărăciune.
Dacă ţi se pare imposibil să ierţi
sau să îţi ceri iertare, adu-ţi aminte:
„Căci El este pacea noastră, care din
doi a făcut unul şi a surpat zidul de
la mijloc, care-i despărţea" (Efes.
2,14). Ceea ce a făcut Isus pentru a-i
împăca pe evrei cu neamurile va
face şi pentru noi în orice situaţie
ne-am afla. Trebuie doar să îi dăm
voie.
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„O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pen
tru bunătatea Lui, şi pentru minunile Lui faţă
de fiii oamenilor! Căci El a potolit setea sufle
tului însetat, şi a um plut de bunătăţi sufletul
flămând." (Ps. 107,8. 9)

Ionel Meşterea
m em bru,
Comunitatea
„Speranţa"
din Bacău
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Sunt Ionel Meşterea şi am 29 de ani.
Locuiesc în localitatea Cleja, judeţul Bacău.
Majoritatea locuitorilor sunt credincioşi
catolici şi doar două-trei familii sunt orto
doxe. De mic, am fost crescut într-o familie
catolică şi am primit o educaţie creştină.
După decesul tatălui meu, am început să simt
în suflet un gol, doream răspunsuri la multe
întrebări şi nu ştiam unde să le găsesc.
Ştiam că într-o localitate vecină este o
Biserică Penticostală' şi m-am gândit că acolo
voi găsi un răspuns la frământările
mele. Am trecut prin faţa bisericii
trei duminici la rând, însă ceva m-a
reţinut să intru.
Tot în acea perioadă, lucram la
construirea casei şi eram ajutat de
doi verişori dintr-o localitate
apropiată, care mi-au povestit de
vecinul lor, Andrei Lorenţ, care era
adventist. Pe Andrei îl cunoşteam
din vedere, dar în acel moment am
dorit să discut cu el despre
Dumnezeu şi să caut un răspuns la
întrebările mele. Intr-o zi, am
auzit-o pe soţia lui Andrei vorbind
cu nişte vecini. Cuvintele ei mi-au
rămas în inimă ca un ecou: „Isus ne
iubeşte!"
M-am dus să vorbesc cu Andrei Lorenţ.
După discuţie, am stabilit să mergem vineri
seara la serviciul divin ce avea loc la Biserica
Adventistă „Speranţa" din Bacău. Era vineri
seara, 15 februarie 2002, când am intrat pen
tru prima dată într-o Biserică Adventistă. Am
fost impresionat. Cuvintele pastorului au
creat o impresie profundă asupra mea. Tot ce
era acolo mă făcea să cred că nu sunt pe acest
pământ. In noaptea aceea de vineri spre sâm
bătă, nu am putut să dorm. Abia aşteptam
Februarie 2 0 0 3

dimineaţa, aşteptam să vin din nou la bise
rică, în locul în care sufletul meu a fost atât
de mult binecuvântat.
După două săptămâni, familia mea a
început să-mi pună întrebări. Vizitele mele la
Bacău, vinerea şi sâmbăta, au început să le
dea de bănuit. Pentru ca răspunsurile mele să
fie bine documentate, am început să studiez
Biblia. înainte îmi era frică să citesc din Biblie.
Credeam că este o carte doar pentru preoţi şi
călugări. Studiind, am descoperit şi Cele Zece
Porunci. Bucuros, am mers la fratele meu
George. I-am spus şi lui despre porunci şi
despre Sabat. Nu m-a crezut şi mi-a zis că
vrea să studieze personal, să nu-1 influenţez.
Intr-o seară sunt chemat la telefon. Era
prietena mea, Irina, care lucra în Italia. Eram

prieteni de mai mulţi ani şi urm a să ne căsă
torim. Cineva a avut grijă să-i spună de călă
toriile mele din Sabat la Bacău. Am fost uimit
de ton, dar şi de cuvinte: „Ori eu, ori te
pocăieşti!" Când am auzit lucrul acesta, am
rămas fără cuvinte. Trebuia să fac o alegere
dificilă între Isus şi prietena mea.
Am mers în camera mea şi am pus pe
masă Biblia, iar pe şemineu fotografia Irinei.
Ce să fac? Am stat o oră într-o tăcere de
nedescris. îmi treceau mii de gânduri prin

cap. Era deja ora nouă şi jumătate şi
mi-am zis că este mai bine să mă
culc şi să mă odihnesc. Era mai bine
să iau o decizie în dimineaţa urm ă
toare. In pat, am deschis o revistă
Experienţe, pe care o primisem de la
Andrei. O voi răsfoi şi voi adormi,
mi-am zis. Am citit prima pagină, a
doua, apoi am găsit un articol
despre modul cum putem depăşi
momentele de criză. Erau acolo
două versete din Biblie, care au
venit ca un răspuns la rugăciunea
mea: Psalmul 51 şi Matei 28,1. Era
încă o asigurare în legătură cu ziua
Sabatului. Am mers chiar atunci la
sora mea şi am rugat-o să-mi
citească din Biblie. I-am spus că
poate eu nu mai gândesc bine şi am
rugat-o să citească Matei 28 de
două-trei ori. De fiecare dată, mai
clar şi tot mai clar, îmi răsuna în
minte voia lui Dumnezeu: „La
sfârşitul zilei Sabatului, când înce
pea să se lum ineze înspre ziua din
tâi a săptămânii, Maria Magdalina şi
cealaltă M ărie..." Am discutat cu
sora mea până la ora două şi jum ă
tate - trei, noaptea. Parcă văd şi
acum momentul în care sora mea a
zis: „Ai dreptate!" Am luat atunci
Cuvântul lui Dumnezeu în mână,
l-am ridicat şi am zis: „Indiferent de
situaţie, nu vreau să mă despart de
Dumnezeu!" Hotărârea fusese luată.
In zilele următoare, am mai
descoperit încă un verset şi totodată
marea putere a rugăciunii: „Tot ce
veţi cere cu credinţă, prin rugăciu
ne, veţi primi." (Matei 21,22). Am
înţeles că rugăciunea e mai presus
de orice. Dumnezeu mă putea ajuta
în discuţiile cu fraţii şi cu prietena
mea.
Au început telefoanele în Italia.
Irina îmi spunea că pot să citesc
Biblia, dar să nu mai merg la
Biserica Adventistă. Lunea îi
promiteam la telefon că nu voi mai
merge la biserică în Sabat, dar venea
ziua de vineri şi nu rezistam să stau
acasă.
In timpul săptămânii, continuam
discuţiile cu fratele meu, George.
I-am spus: „Dacă nu doreşti să vii la
biserică să vezi ce frumos este, dă-mi
camera video, înregistrez şi vei
vedea caseta acasă!" El nu a fost de
acord cu aceasta. Venind acasă, am
îngenuncheat şi L-am rugat pe
Dumnezeu să facă o minune. El a
făcut cu mult mai mult decât am

îndrăznit eu să-I cer. Joi, fratele meu
mi-a spus: „Nu-ţi voi da camera, ci
voi veni eu vineri seara la biserică
pentru a filma". D upă predică,
m-am apropiat de George, care,
radiind de bucurie, mi-a spus: „Nu
mai vreau să mai plec de aici!" Soţia
lui, Genoveva, care lucra în Italia
îm preună cu prietena mea, află şi ea
despre schimbarea din viaţa soţului
ei.
O sunam adesea pe prietena
mea în Italia pentru a-i vorbi despre
adevăr. După două luni de discuţii,
într-o seară de joi, mi-a spus: „Tot
ce am discutat m-a plictisit". După
terminarea convorbirii, am înge
nuncheat şi m-am rugat: „Doamne,
dacă este voia Ta să fim împreună,
atunci Te rog să intervii Tu cum ştii
că este mai bine!" Am simţit că totul
este posibil cu Dumnezeu.
Dimineaţa, Irina mi-a spus la
telefon că va merge în Sabat la
Biserica Adventistă din Italia. Abia
aşteptam să-i dau telefon sâmbătă
seara. Mi-a spus: „Nu cumva să te
botezi fără mine!". A venit în ţară şi
duminică, 7 iulie 2002, am primit
botezul amândoi şi am devenit
membri ai Bisericii Adventiste
„Speranţa" din Bacău.
Fratele meu, George, dorea să
primească botezul în aceeaşi zi cu
mine, dar şi soţia lui a vrut să fie cu
el la botez. Pentru că nu putea
reveni în ţară atunci, a plecat el în
Italia şi au fost botezaţi împreună
acolo, în noiembrie 2002.
Azi suntem deja 4 membri în
localitate, şi îm preună cu noi vine
la biserică şi Ionuţ Gal, o rudă de-a
fratelui meu. Privesc spre trecut şi
văd cum D um nezeu m-a condus
pas cu pas şi a făcut mari m inuni în
viaţa mea şi a familiei mele. Privesc
către viitor şi mă rog Lui, care mi-a
făcut atâta bine, să lucreze şi cu
ceilalţi fraţi, surori şi prieteni ai
mei. Şi, mai m ult ca orice, mă rog
ca anul acesta să putem înălţa în
Cleja o biserică pentru membrii de
aici, pentru adventiştii din loca
lităţile învecinate şi pentru toţi
aceia care acum încă nu-L cunosc
pe Isus.
Mult mai târziu, după botez,
m-am uitat în calendarul anului
2002. Pentru ziua de vineri, 15
februarie, era textul din Ps. 107,8.9.
Era ziua când Dumnezeu a împlinit
această făgăduinţă cu mine.

„ ,c////ir e u /><• c a re
fflri& to $ / o- îm p ă rtă ş e ş te / ş i
im p iră ^ /iin ţe i um a ne ;
este/ o p a te re * d ă tă to a re * c/e
v ia ţă /. , T î'e ca re p a rte
v itm /ă cu o rg u in is m u /u i
-

c re ie ru l, in im a /, s i& te m u l

n e rv o s /

—

e&te/ a tin s ă c/e/

p u te re a - v in d e c ă to a re ,
l/ r in

eu s u n t /tu s e îh

m iş c a re > ce/e* m a i e /cva te
e n e /y u i a /e ^ fu n ţe i. & r
e /i/e re a z ă / s a /Z e tu lc/e
v in o v ă ţie , w /u /ra re ,
te a m a > ş i în a ru o ra re a / ca /'e /
e p uizează'/ re su rse /e / v ie ţii.
<Sa/ ac/uces /in iş tc / ş i s e s itim e n tu /' c/e s ig u ra n ţă /. <Sa
im /u ră ' in / s u f/e t/ cr /u c a rie /
/te * ca re / n im ic c /in / ceea/ ce/
e /ite p â /n Â n tc -u ' n u o /w a te
a /u /icja < - /u c a rie / în
Q ju /u / J /a n t - o- /u c a rie
c /ă /â to a re c/e s ă n ă ta te ş i
v ia ţă /. ” -co/Zest/ W A ite/,
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Cefacemcu Hâirj Potter"?
răspunde la această
întrebare.

adaptare după
Anita Oliver

A dventist Review,
21 noiembrie 2002
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în urm ă cu doi ani, am participat la o con
venţie, in cursul căreia vorbitorul ne-a dat o
foaie de hârtie, pe care erau scrise multe
nume, şi ne-a întrebat dacă le putem identifi
ca. în lista aceea se găseau cuvinte precum
Dumbledore, Potter, Pokemon şi Hogwarts.
Aproape nici unul dintre noi nu le-a
recunoscut. Atunci ni s-a spus că
elevii sau studenţii noştri le-ar
recunoaşte.
Am devenit îngrijorată: Cum
era posibil ca eu să nu mai fiu la
curent cu tot ce a apărut în dome
niul culturii populare, iar un copil
de 8 ani poate să recunoască şi să
folosească 50 de cuvinte despre care
eu nu am auzit niciodată? Am
procurat prima carte din seria
„Harry Potter", cartea despre
Pokemon, precum şi o carte despre
Animorphe.
Am citit cartea cu privire la
Pokemon şi nu am fost fascinată: nu
era bine scrisă şi prezenta folosirea
violenţei pentru a obţine putere
asupra altcuiva, lucru care este contrar con
cepţiei mele cu privire la conduita creştină,
chiar în cazul în care se câştigă puterea
asupra unei persoane rele. Cartea despre
Animorphe încă nu am avut curajul să o
citesc - coperta este prea expresivă - dar
Harry Potter este cu adevărat fascinantă.
Harry Potter este un copil nu foarte
inteligent, care are nevoie de prieteni. Rudele
lui rele l-au înjosit şi l-au maltratat în mod
grav, de-a lungul copilăriei sale - ei îl cresc,
pentru că părinţii lui au fost omorâţi. Locuind
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la aceste rude, Harry primeşte un mesaj că
trebuie să meargă la Şcoala de Vrăjitorie şi de
Magie Hogwarts.
Primele patru cărţi din seria „Harry
Potter" descriu peripeţiile lui la Şcoala
Horwarts, unde H arry întâlneşte prieteni fer

mecători şi bătăuşi de temut, precum şi vrăji
tori buni şi răi. H arry şi cei doi prieteni ai săi
sunt prezentaţi ca fiind trei copii obişnuiţi,
înzestraţi cu puteri speciale, care îşi fac sin
guri multe necazuri. Prin puterea vrăjitoriei şi
a magiei şi prin abilitatea lor, ei reuşesc să
iasă din situaţii dificile.
Milioane de copii se identifică cu acest
băiat orfan - pe de o parte, pentru că el este
atât de atrăgător, şi pe de alta, pentru că a
avut o viaţă aşa de aspră. Astfel, se pune
întrebarea: Nu ar trebui ca părinţii să salute

cu bucurie interesul copiilor lor pen
tru seria „Harry Potter"? în defini
tiv, cel puţin acum copiii citesc! Mai
mult decât atât, cărţile sunt bine
scrise şi este o plăcere să le citeşti,
iar personajele sunt atractive. Pentru
mulţi oameni, acestea constituie
motive suficiente pentru a primi cu
bucurie fiecare nouă carte. Şi, pen
tru că Harry Potter este atât de
atractiv, iar copiilor le place aşa de
mult, de ce să nu-i încurajăm pe
copii să citească aceste cărţi?
Pentru creştini, discuţia nu se
opreşte la eroi şi la faptul că aceste
cărţi pot fi citite uşor. Ei au respon
sabilitatea de a-i ajuta pe copii să
stabilească principii generale potri
vite, pe baza cărora să selecteze
orice material de citit. Deoarece
cărţile despre H arry Potter sunt atât
de populare - există 140 de milioane
de exemplare, în 47 de limbi - este
necesar să analizăm subiectele pe
care le prezintă aceste cărţi şi filme.
1. Puterea
Cum îi înfruntă un creştin pe
vrăjmaşi şi pe prieteni? în cărţile din
seria „Harry Potter", vedem o luptă
pentru putere între H arrry şi pri
etenii lui, între H arry şi bătăuşi, pre
cum şi între vrăjitori.
Cele două personaje principale,
care deţin puterea în seria „Harry
Potter", sunt H arry şi Voldemort,
cel care i-a omorât pe părinţii băia
tului. Luptele dintre ei devin tot mai
violente - ultima carte din serie
începând cu mai multe crime bru
tale.
Subiectul puterii şi cel al folosirii
magiei pentru a deţine controlul
asupra altor persoane creează pro
bleme. Puterea de a stăpâni asupra
altora îndepărtează voinţa lor liberă,
în multe cazuri, argumentul funda
mental este acesta: dacă ai puterea
de a forţa pe altcineva să facă aşa
cum vrei tu, iar tu eşti de partea
binelui, atunci este foarte bine să te
foloseşti de această putere.
2. Răzbunarea
în carte, bătăuşii de la şcoală,
care s-au afundat în artele negre, îi
acostează pe H arry şi pe cei doi pri
eteni ai lui. Ei fac remarci pline de
cruzime la adresa lui Harry şi a pri
etenilor săi. Ca răspuns, Harry şi
prietenii lui rostesc simultan for
mule magice de blestem asupra lor,

făcându-i să devină inconştienţi.
Spiritul de răzbunare este
diametral opus poruncii Domnului
Isus de a întoarce şi celălalt obraz.
Ar trebui cumva copiii să se
răzbune, doar pentru că au puterea
de a face astfel?
3. Lupta
Unii susţin că „Harry Potter"
este o metaforă pentru lupta dintre
bine şi rău. H arry Potter este un
vrăjitor, care ne învaţă cum să-i
învingem pe vrăjmaşi prin magie,
nu cu ajutorul principiilor binelui,
într-un sens, aceasta înseamnă că
răul se luptă împotriva răului.
H arry Potter este prezentat ca vic
timă, dar, de fapt, el este o victimă
cu puteri neobişnuite, pe care le
foloseşte în interesul său şi al priete
nilor săi.
Argumentul că eşti îndreptăţit
să foloseşti violenţa, ca să învingi
răul, nu este nou - cu ajutorul aces
tei filozofii, în repetate rânduri, s-a
luat apărarea războaielor. Dar, în
istoria marii lupte, Domnul Isus,
personajul central, a fost un om
blând, care S-a rugat pentru vrăj
maşii Săi, rostind o rugăciune de
iertare chiar pentru cei care L-au
omorât. Deşi avea putere să-i ni
micească pe duşmanii Săi într-o
clipă, Domnul Isus a refuzat să facă
astfel, datorită principiului iubirii.
4. Imaginaţia
în mod evident, H arry Potter
este un personaj imaginar. Dar
cărţile sunt atât de captivante şi atât
de bine scrise, încât el pare a fi
aproape real. Putem noi să pre
supunem că vor şti copiii să facă
deosebirea dintre realitate şi ficţiune
şi să răspundă în consecinţă?
Din punct de vedere fizic,
creierul nu este în stare să facă
această deosebire. Numai evaluarea
informaţiei ne dă posibilitatea să
facem această distincţie. Ceea ce
intră în creier rămâne acolo, iar de
acele lucruri care sunt întărite prin
repetare ne aducem aminte mai bine
şi pentru mai mult timp. Aşa că, ce
doriţi să existe în creierul copiilor
dumneavoastră?
Intr-un interviu publicat în
N ew sw eek, J. K. Rowling, autoarea
cărţilor H arry Potter, a spus: „Eu
primesc scrisori din partea copiilor,
adresate directorului Şcolii

0 lege a lumii
intelectuale şi spirituale
„Noi suntem schimbaţi,
privind. Ceea ce contem
plăm ne transform ă.
Aceasta este o lege
valabilă a tâ t în domeniul
spiritual, c â t şi în cel
intelectual. Mintea se
adaptează tre p ta t la
subiectele asupra cărora
1se îngăduie să
stăruiască. Ea devine
asemenea lucrurilor cu
care se obişnuieşte şi pe
care le îndrăgeşte şi le
respectă.”

- Elien White, Minte,

caracter, personalitate, p.333.

Hogwarts. Prin aceste scrisori, ei
solicită să fie înscrişi la Şcoala
H ogwarts... Copiii doresc atât de
mult ca povestea să fie adevărată,
încât s-au convins că este ade
vărată".
5. Ocultismul
Unii creştini resping obiecţia că
H arry Potter foloseşte vrăjitoria,
spunând că aceste cărţi sunt doar o
folosire creativă a imaginaţiei. Dar,
de când citesc cărţile Harry Potter,
copiii au ajuns să fie mai preocupaţi
de păgânism şi de ocultism.
Vrăjitorii se bucură, pentru că,
în H arry Potter, ei sunt prezentaţi în
mod pozitiv: „De data aceasta, vrăji
toarele nu sunt nişte bătrâne urâte",
spune Michael Darnell, care practică
vrăjitoria de 25 de ani.
Astfel de afirmaţii trebuie să-i
alarmeze pe creştini. Este necesar să ne
punem câteva întrebări foarte impor
tante: Există un război între bine şi rău?
Ocultismul este real sau este doar ima
ginar, aşa cum susţin unii? Ne atacă
Satana doar fiind îmbrăcat în haina
urâţeniei sau vine şi cu o înfăţişare fer
mecătoare şi cu ademeniri? Copiii tre
buie să fie în stare să răspundă pentru
ei înşişi la aceste întrebări.
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O altă problemă este modul în
care cărţile H arry Potter tratează
viaţa de dincolo de moarte. în cartea
H arry Potter şi cupa de foc, bagheta
magică a domnului Voldemort,
omul acela rău, este în stare să-i
aducă pe părinţii morţi ai lui Harry
cât şi pe alte persoane, ca să stea de
vorbă cu Harry. Biblia ne învaţă cu
toată claritatea că morţii nu ştiu
nimic.

la ceea ce este rău ori este doar o
distracţie plăcută?
Atunci când citiţi, ţineţi minte
faptul că glumele, umorul, materia
lele care au un caracter comic
dezarmează sensibilităţile.
Repetarea expunerii la violenţă sau
la ocultism ne face indiferenţi, ne
micşorează sau ne elimină sensibili
tatea faţă de ceea ce este rău şi faţă
de suferinţa umană.
Tot ceea ce vedem, citim, auzim
Cum să alegem
sau facem ne influenţează. Pentru
Unii profesori sau învăţători
mine, unul dintre lucrurile cele mai
m-au rugat să întocmesc o listă de
importante din cărţile şi filmele
cărţi „acceptabile". Răspunsul meu
despre H arry Potter îl constituie
este acela de a le oferi o listă de
influenţa. Este necesar să ne punem
principii, pe baza cărora să sta
întrebarea: Care este influenţa gene
bilească ei singuri ce cărţi sunt
rală a lucrurilor pe care le citesc şi le
acceptabile. Nimeni nu poate sau nu
văd?
trebuie să citească toate cărţile pen
Să ne aducem aminte că lupta
dintre bine şi rău este în mare
tru copii, şi apoi să le spună
părinţilor sau copiilor ce să citească.
măsură un conflict pentru controlul
Noi facem ca oamenii să fie slabi
asupra minţii. Ţinând seama de
atunci când alegem pentru ei, în
lucrul acesta, gândiţi-vă bine la
locul lor.
modul în care cărţile acestea şi
Iată câteva întrebări pe care tre
diferite alte mijloace de informare în
buie să ni le punem şi care ne vor
masă vă influenţează gândirea. Este
ajuta să stabilim ce fel de materiale
adevărat că violenţa şi vrăjitoria
sunt acceptabile:
amorţesc, elimină sensibilitatea
•
Dacă o istorisire este imagi minţii? Satana este real sau imagi
nară, înseamnă aceasta că este foarte
nar? Dacă o carte este distractivă,
amuzantă, este bine să o citim?
bine să o citim?
Există o latură rea a
binelui? Există o
latură bună a răului?
Seria aceasta arată
că vrăjitoria are şi o
latură bună.

• Faptul că într-o carte sunt
incluse câteva afirmaţii filozofice
pozitive justifică lectura ei?
• Cunoaşterea deosebirilor din
tre bine şi rău ne va îngădui sau ne
va îndreptăţi să ignorăm „părţile
rele" dintr-o carte?
• Citirea cărţilor din seria
„Harry Potter" sau a unui material
asemănător constituie o problemă
care se referă la ceea ce este bine şi
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Să stabilim
câteva principii
1.
este modul cum ne
folosim timpul. în
cartea Parabolele
D om nului Hristos,
Ellen White spune
că timpul nostru îi
aparţine lui
Dumnezeu. Ea afir
mă că noi suntem obligaţi să-l
folosim pentru slava Lui. „Despre
nici un talant pe care El ni l-a dat nu
ne va cere o socoteală mai strictă
decât despre timpul nostru."
- E. G. White, Educaţie, 1995, p. 230.
2.
Să ne punem întrebarea:
Materialul de citit corespunde
principiilor pe care apostolul Pavel
le-a enumerat în Filipeni 4,8? „înco
lo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot

ce este vrednic de cinste, tot ce este
drept, tot ce este curat, tot ce este
vrednic de iubit, tot ce este vrednic
de primit, orice faptă bună şi orice
laudă, aceea să vă însufleţească."
3. Creştinii trebuie să aleagă să
se răzbune sau să ofere har?
Domnul Isus a spus: „Dar Eu vă
spun: Să nu vă împotriviţi celui ce
vă face rău. Ci, oricui te loveşte
peste obrazul drept, întoarce-i şi pe
celălalt" (Mat.5,39).
4. Cum trebuie să ne raportăm
Ia vrăjmaşii şi la prietenii noştri?
încercăm să câştigăm putere asupra
lor sau îi tratăm cu respect? „Iubiţi
pe vrăjmaşii voştri... şi ruga ţi-vă
pentru cei ce vă asupresc şi vă
prigonesc" (vers. 44).
5. Vrăjitoria sau magia imagi
nară şi alte tipuri de conduită, mani
festate de către personajele literare,
influenţează mintea cititorului? în
cartea Minte, caracter şi personali
tate, Ellen White răspunde astfel la
această întrebare: „Este o lege atât a
naturii intelectuale, cât şi a celei
spirituale aceea că, prin privire,
ajungem să fim transformaţi. Mintea
se adaptează treptat subiectelor la
care i se permite să mediteze"
(voi. 1, p. 333).
Dar mai presus de această dis
cuţie se află două lucruri mai
cuprinzătoare, pentru părinţi şi pen
tru educatori: Au părinţii şi educa
torii rolul de a controla alegerile pe
care le fac alţii? Şi care este rolul
părinţilor şi educatorilor în a-i pro
teja pe copii? La prima întrebare, eu
răspund astfel: Invăţaţi-i p e copii
lucru bazate pe prin
cumPrimul
să ia hotărâri
cipii.
Iar la cea de-a doua, răspunsul
meu este acesta: Luaţi voi înşivă
hotărâri bazate p e principii solide,
ca să-i ajutaţi p e copii să înveţe să
gândească pentru ei înşişi.
Dar dacă H arry Potter intră sau
nu în casa voastră este o hotărâre pe
care vă las să o luaţi singuri.

Anita Oliver de la Universitatea
La Sierra, California, unde conduce
D epartamentul de Programă
analitică şi d e Practică a predării,

din cadrul Facultăţii de Educaţie

Prin a cui autoritate?
La ce S-a referit Isus în Ioan 20,23,
atunci când a dat ucenicilor Săi autoritatea
de a ierta păcatele?
Acest pasaj a fost dezbătut de-a lungul
mai multor secole şi, în mod special, în
timpul şi după Reforma Protestantă. Iertarea
păcatelor este, în esenţă, un act al harului
divin faţă de creaturile rebele şi a devenit
posibilă prin jertfa Domnului Hristos. Oricare
ar fi concluzia la care am ajunge cu privire la
semnificaţia acestui text, trebuie să rămânem
în cadrul acestei înţelegeri.
1. Iertarea şi ofensa personală
Dispoziţia lui Dumnezeu de a ierta ar tre
bui practicată şi de fiinţele umane. Isus a zis:
„Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău
păcătuieşte împotriva ta, mustră-1! Şi dacă-i
pare rău, iartă-1! Şi chiar dacă păcătuieşte
împotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori
pe zi se întoarce la tine şi zice: 'îmi pare rău!'
- să-l ierţi." (Luca 17,3.4). Spiritul acesta gen
eros este transmis de disponibilitatea infinită
a lui Dumnezeu de a ne ierta pe noi şi
păcatele noastre: „Dimpotrivă, fiţi buni unii
cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum
v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos."
(Efes. 4,32).
2. Iertarea şi disciplina în biserică
Deşi verbul a ierta nu este folosit în Matei
16,19 şi 18,18, contextul ultimelor versete
sugerează că autoritatea de a „lega" şi „dezle
ga" include ideea disciplinării membrilor bi
sericii sau iertarea păcatelor acelora care s-au
pocăit. Această responsabilitate a fost dată
bisericii şi nu unor persoane din interiorul ei.
Este adevărat că Domnul Isus mai întâi S-a
adresat lui Petru (Matei 16,19), dar aceleaşi
lucruri au fost spuse şi ucenicilor (Matei
18,18) şi, prin ei, întregii biserici. Acest text
poate fi tradus astfel: „Pe oricine veţi lega pe
păm ânt a fost deja legat în ceruri, şi pe
oricine veţi dezlega pe păm ânt a fost deja
dezlegat în ceruri". Decizia bisericii trebuie să
reflecte o decizie anterioară luată în ceruri.
Acest lucru este posibil numai prin
cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu, care a fost
descoperită în Sfintele Scripturi.
3. Iertarea şi proclamarea Evangheliei
Ioan 20,23 nu pare să fie potrivit pentru
acest titlu şi nici cele două cazuri anterioare.
Da, Isus Se adresează ucenicilor, dar ei sunt

văzuţi în acest text ca reprezentanţi ai bi
sericii. Prin ei, Isus instruieşte biserica.
Mai întâi, trebuie examinat contextul.
După înviere, Isus apare în faţa ucenicilor, îi
salută şi le spune: „Cum M-a trimis pe Mine
Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi." (Ioan 20,21).
După ce a rostit aceste cuvinte, El le-a dat
Duhul Sfânt. Isus i-a mandatat pe ucenici,
implicându-i în misiunea Tatălui şi încredinţându-i în mâinile Lui. Ei sunt îm puterni
ciţi prin Duhul Sfânt: „Celor ce le veţi ierta
păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine,
vor fi ţinute" (vers.23). Ei trebuie să meargă
în lume şi să ierte sau să nu ierte păcatele.
în al doilea rând, nu există nimic în text
care să sugereze că Isus a instituit o practică
eclesiastică a mărturisirii secrete sau a iertării
păcatelor după botez prin reprezentanţii bi
sericii. Acestea au fost dezvoltate mult mai
târziu în viaţa bisericii postapostolice şi nu au
fost citite în acest text.
In al treilea rând, Ioan ştia că, atunci când
noi ne mărturisim păcatele lui Dumnezeu, ele
sunt iertate prin Isus Hristos (1 Ioan 1,9).
Domnul Hristos continuă să fie jertfa noastră
de ispăşire înaintea Tatălui şi puterea de a
ierta a jertfei Lui nu este, în nici un caz, limi
tată tem porar (1 Ioan 2,1-2 ; 4,10).
în sfârşit, putem spune că, în timp ce
porunca lui Hristos pentru ucenici este, de
fapt, m andatul evanghelic, vom folosi alte
pasaje biblice care ne vor ajuta să înţelegem
Ioan 20,23. Cu alte cuvinte, pasajele cele mai
clare vor fi folosite pentru a le înţelege mai
bine pe cele dificile. în acest caz, este folositor
Luca 24,47. După înviere, Domnul Hristos S-a
arătat ucenicilor şi le-a zis: „Pocăinţa şi
iertarea păcatelor vor fi propovăduite în
numele Meu tuturor neamurilor, începând
din Ierusalim". Ucenicii şi biserica iartă
păcatele în sensul că îi confruntă pe oameni
cu Evanghelia judecăţii şi a mântuirii (Ioan
3,16; 12,31). Oamenii reacţionează la această
proclamare a Evangheliei şi biserica decide
cine se uneşte (leagă) cu ea şi cine nu. Cu alte
cuvinte, autoritatea acordată bisericii de
Hristos - aceea de a ierta sau nu - este autori
tatea de a predica Evanghelia şi de a decide
cine poate sau cine nu poate să fie botezat.
Este o responsabilitate imensă, care nu
trebuie tratată în nici un chip cu
superficialitate.
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R odriguez,
director asociat
al Institutului de
Cercetări Biblice,
Conferinţa
Generală
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Mari
- Ce frum oasă a fost după-am iaza
asta de Sabat! Nu-i aşa, bunico? spuse
Alin, în tim p ce bunica deschidea uşa.
- Da, a fost minunată! încuviinţă
bunica. Ce ţi-a plăcut cel mai mult?
- Hm m m, să mă gândesc. Spune tu
prima. Ce ţi-a plăcut mai mult?
Alin şi bunica au început să-şi de
pene impresiile legate de după-am iaza
petrecută cu familia Ionescu - o gloată
gălăgioasă şi tare ghiduşă. D upă prânz,
fiecare ajutase la strânsul mesei. Cu o
asemenea arm ată de ospătari, totul a
fost gata din câteva mişcări. D upă aceea,
au m ers în grajd să se uite la cai.
Dom nul Ionescu avea o căruţă cu tălpici
de sanie, dar s-au hotărât să nu o
folosească în ziua aceea. Aşa că au lăsat
caii în grajd şi au plecat voioşi la plim 
bare, prin pădurea îmbrăcată în zăpadă.
Au tras pe rând săniuţa în care se aflau
cei doi mezini ai familiei Ionescu. Când
au ieşit Ia şosea, au observat cum nişte
oameni încercau să îşi mişte m aşina care
derapase în şanţ. D om nul Ionescu a aler
gat acasă, a înhăm at un cal şi l-a adus la
m aşina împotm olită în zăpadă. A legat
hamurile de m aşină şi, îm pingând toţi în
sensul în care trăgea calul, au reuşit să
scoată maşina pe şosea. Apoi, s-au întors
în casa cea veche şi întortocheată a fami
liei Ionescu, s-au încălzit cu ceai de
m entă şi au început să se joace. Copiii
m im au scene sau povestiri din Biblie, în
tim p ce adulţii trebuiau să ghicească
despre ce era vorba. La sfârşit, au cântat
im nuri religioase.
Bunica a spus:
- Mi-au plăcut cântările. Insă cred că
cel m ai m ult m-am bucurat că am putut
să-i ajutăm pe oamenii aceia să-şi scoată
m aşina din zăpadă. N u m-am mai simţit
atât de puternică de foarte m ultă vreme!
Bineînţeles că şi voi, ceilalţi, şi calul v-aţi
făcut partea.
- Mie mi-a plăcut să mimez.
Bunica a râs.
- Când i-am văzut lângă tine pe cei
şapte copii ai familiei Ionescu, mi s-a
părut că văd aievea înm ulţirea pâinilor
pentru cei cinci mii de oameni. îm pre
ună, formaţi o gloată frumuşică.
2 8 Curierul Adventist
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- Asta îmi place la familiile
numeroase. Poţi să faci lucruri atât de
interesante când sunt mai m ulţi m embri
în familie! Aş vrea... aş vrea să am şi eu
o familie num eroasă, cu o casă mare şi
cai, cu o mămică şi un tătic...
Lui Alin i s-a p u s un nod în gât.
- Băiete, dragă, ar fi minunat! însă
asta este familia pe care ţi-a dat-o
Dum nezeu, cel puţin pentru acum - pe
buni şi pe m otanul Tomiţă, într-o căsuţă
dărăpănată. Dar ne împăcăm bine în
trei, nu-i aşa?
- Sigur că da, buni. Dar nu facem
lucruri la fel de interesante ca îm pinsul
unei maşini sau m im area unor scene din
Biblie. Este nevoie de m ulte persoane
pentru asemenea activităţi. Pe deasupra,
ne-ar trebui un cal!
Chiar atunci, Tomiţă a ieşit din dor
mitor, închizând pe jum ătate ochii la
lum ina lămpii.
- Aici erai, m otan prostuţ! s-a
înduioşat bunica. Ai dorm it toată dupăamiaza, nu-i aşa?
L-a luat pe Tomiţă în poală, iar
m otanul şi-a întins gâtul, cerând să fie
m ângâiat sub bărbie. Sufrageria strâmtă
s-a um plut de un tors m ulţum it. Bunica
s-a uitat la Tomiţă şi i-a venit o idee.
- N u vrei să m im ăm din nou?
- N u putem, buni. Suntem numai doi.
- Trei, vrei să spui. Se joacă şi
Tomiţă. Ia uită-te!
Bunica s-a întors im ediat cu o cutie
de carton şi o păpuşă veche. A pus cutia
pe jos şi l-a aşezat pe Tomiţă în ea.
Tomiţă s-a întins pe fundul cutiei şi a
continuat să toarcă - îi plăcea grozav să
se vâre prin pungi de hârtie, cutii sau
alte lucruri de felul acesta. Bunica a
aşezat şi păpuşa în cutie. O vreme, s-a
prefăcut că este foarte îngrijorată. Apoi a
scos păpuşa din cutie, cu o expresie de
m are uşurare.
- Ia spune, ai ghicit?
- A, da! Este Daniel în groapa cu lei.
Tu eşti îm păratul, păpuşa este Daniel,
iar Tomiţă un leu. Pot să încerc şi eu?
Alin l-a scos pe Tomiţă din cutie şi a
început să mimeze că ciopleşte şi bate
cuie. Apoi a sprijinit o carte mare de

si mici
/
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marginea cutiei, asemenea unei rampe.
L-a împins pe Tomiţă care a urcat pe
carte şi a sărit în culcuş. Alin a închis
cutia şi a început să o îm pingă încoace şi
încolo. Probabil că Tomiţă nu a fost prea
încântat de partea aceasta, pentru că a
sărit afară, de îndată ce Alin a deschis
cutia.
- Cred că Tomiţă reprezintă întreg
regnul animal, a spus bunica. Tu eşti
Noe, iar cutia este arca.
- Exact! se înveseli Alin. începe
să-mi placă!
S-au mai jucat de câteva ori. Alin l-a
înfăşat pe Tomiţă într-un pled şi l-a
aşezat încă o dată în cutie, apoi s-a ghe
m uit după balansoar, pândind printre
zăbrele.
- Bebeluşul Moise şi Maria!
La rândul ei, bunica s-a prefăcut că
num ără ceva, apoi şi-a dus m âna la ochi,
privind în sus şi în jos. Când l-a zărit pe
Tomiţă, sub un scaun, l-a ridicat cu
m are bucurie şi l-a strâns în braţe.
- Ştiu! Păstorul care avea o sută de
oi şi a plecat să o caute pe cea rătăcită!
Tomiţă era un m otan foarte răbdător
şi s-a mai jucat cu ei o vreme. Dar chiar
şi cea mai răbdătoare felină oboseşte să
tot mimeze, aşa că arăta foarte m ulţum it
atunci când a sosit tim pul pentru altarul
de seară şi cină.
Bunica a adus cartea de cântări şi
cele două glasuri s-au înălţat într-un
im n de laudă, liniştit. Apoi bunica a
înălţat o rugăciune.
- Doamne, îţi m ulţum im pentru
această zi. Iţi m ulţum im şi pentru ani
male.
- Da, a şoptit Alin. Pentru cele mari
şi pentru cele mici.
- îţi m ulţum im şi pentru familii, a
continuat bunica.
- Da. Pentru cele m ari şi pentru cele
mici.
. -
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O nouă Săptămână de
Rugăciune a Tineretului, o nouă
ocazie de har şi sursă de binecu
vântare ne aşteaptă, în curgerea tim
pului, la început de primăvară.
De-a lungul timpului, acest eveni
ment a generat multe decizii impor
tante, profund spirituale, care ne-au
adus mai aproape de Mântuitorul.
Sondajele realizate în ultimii ani, în
rândul tinerilor, au arătat cât de
mult este preţuit acest eveniment,
care, iată, se grăbeşte să ne invite
din nou să II lăsăm pe D umnezeu la
cârma vieţii noastre.
Rugăciunea este singura noastră
sursă de putere, în lupta spirituală,
luptă în care suntem angajaţi perma
nent şi de care, uneori, nu suntem
conştienţi. Săptămâna de Rugăciune
este o ocazie excelentă, în care putem
discuta, ne putem sfătui şi ne putem
ruga, seară de seară, împreună cu cei
care au nevoi, experienţe şi
simţăminte similare. Reunite sub
titlul „Dumnezeul nostru uimitor",
seria de prelegeri scrise pentru
această ocazie oferă tinerilor o
înţelegere mai profundă a Tatălui
ceresc şi îi cheamă să ia noi decizii
pentru viaţa şi relaţia lor cu El.
Faptul că acest eveniment se va
desfăşura efectiv în continuarea pro
gramului evanghelistic, transmis
prin satelit, nu va descuraja - sun
tem convinşi - participarea la
Săptămâna de Rugăciune a
Tineretului. Dimpotrivă, această
apropiere va oferi oaspeţilor tineri
ocazia de a participa activ la viaţa
devoţională a bisericii, alături de alţi
tineri care îi vor primi cu căldură şi
prietenie, ajutând astfel la integrarea
lor. Sperăm şi ne rugăm ca
prelegerile şi întâlnirile de rugăci
une să se dovedească a fi o binecu
vântare pentru fiecare.
Cristian Modan

Z iu a lib e r tă ţii re lig io a s e

Pentru promovarea libertăţii reli
gioase, este necesar ca fiecare mem
bru să-şi cunoască drepturile şi să
ştie să şi le apere. Apărarea drep
turilor religioase (în şcoală, la servi
ciu şi în armată) include şi strategi
ile de prevenire a manifestărilor de
intoleranţă religioasă. In acest sens,
în trimestrul II din acest an,
Departamentul de Relaţii Publice şi
Libertate Religioasă va derula un
program de instruire, prin care toţi
membrii vor fi familiarizaţi cu drep
turile religioase pe
care le au, cu legile
care le protejează
aceste drepturi şi cu
modalităţile de
apărare a acestor
drepturi.
Credem că bise
rica este datoare
faţă de membrii săi
să-i înveţe cum
să-şi respecte
convingerile reli
gioase, fără ca din
cauza credincioşiei
lor să-şi piardă
locul de muncă sau
să nu aibă ce mânca, să-i ajute pe
tineri să-şi finalizeze studiile,
respectându-şi convingerile şi prac
ticile religioase, ca să poată sluji cât
mai competent biserica şi societatea.
In lucrarea de prevenire a into
leranţei religioase, credem că dia
logul dintre partenerii sociali este
foarte important, deoarece, pe
această cale, aceştia favorizează
cunoaşterea reciprocă şi eliminarea
prejudecăţilor, dar şi împărtăşirea
unor idei şi valori.
In acest context, la sugestia
Asociaţiei Conştiinţă şi Libertate,
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
organizează de mai mulţi ani, în
prima parte a anului, Ziua libertăţii
religioase, ocazie în care libertatea
religioasă este subiectul central al
Sabatului.

m

m

m

Cu această ocazie, în foarte
multe biserici, sunt invitaţi
reprezentanţi ai instituţiilor statului,
ai confesiunilor religioase, care
există în respectivele localităţi, şi ai
societăţii civile.
Din rapoartele primite, reiese că,
în Conferinţa Moldova, douăzeci şi
şapte de pastori organizează acest
eveniment cel puţin într-o biserică,
cu participarea oficialităţilor reli
gioase şi ale administraţiei publice.
Astfel, spre deosebire de Suceava,
unde, pe lângă reprezentanţii puterii
locale, a fost reprezentat şi

Parlamentul, în persoana senatoru
lui Pricop Mihai Radu, la Bacău,
Parlamentul nu a fost reprezentat şi
nici înalţii demnitari ai judeţului,
dar au fost reprezentate
douăsprezece instituţii ale statului,
şase biserici şi trei publicaţii. în jur
de patruzeci de vizitatori au fost
prezenţi pe lângă membrii Bisericii
Adventiste din Bacău şi, prin
prezenţa lor, au spus DA în
favoarea respectării drepturilor reli
gioase şi a libertăţii religioase. Deşi
nu avem rapoarte de la toate confe
rinţele, care să ne ofere o imagine de
ansamblu a ceea ce se petrece cu
această ocazie în teritoriul lor, avem
semnale practic din toate confe
rinţele că biserici mari şi mici au
făcut din Ziua libertăţii religioase un
eveniment public şi ne place să cre
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dem că ceea ce s-a întâmplat la
Bacău şi Suceava sunt rapoarte
care s-ar potrivi m ultora dintre
aceste biserici, iar în acelaşi tim p
constituie o sugestie şi o încurajare
şi pentru cele care au ezitat să se
implice, cu această ocazie, în pro
movarea principiilor libertăţii reli

gioase, a dialogului între factorii
sociali, cu scopul de a consolida
spiritul creştin în societatea
românească.
Vrednic de rem arcat este faptul
că, în Conferinţa Transilvania de
Sud, colegii au o abordare mai
îndrăzneaţă, organizând dezbate

rile pe această temă în săli publice,
altele decât cele ale bisericii.
Toţi oaspeţii oficiali, prezenţi în
biserica noastră cu această ocazie,
şi-au exprimat aprecierea faţă de
iniţiativa bisericii şi de influenţa
bună pe care Biserica Adventistă o
exercită în societatea românească.
Viorel Dima

La odihnă
Nicuşor Ghiţescu (1919-2003)
în ziua de 7 ianuarie 2003, în
urma unei comoţii cerebrale, a
încetat din viaţă cel care a fost
cunoscut, iubit şi stimat de întrea
ga frăţietate adventă, pastorul
pensionar şi scriitorul Nicuşor
Ghiţescu.
S-a născut la Craiova, pe 6
decembrie 1919, într-o familie de
credincioşi adventişti. A urm at cursurile primare, apoi
liceul, iar ultimii doi ani de liceu i-a făcut la fără
frecvenţă, pentru a putea păstra Sabatul.
De tânăr, i-a plăcut să studieze Biblia şi, la 16 ani, a
intrat în rândurile Bisericii Adventiste de Ziua a
Şaptea, biserică pe care o iubeşte, o slujeşte, pentru care
se roagă şi scrie până în ziua când închide ochii.
Frecventează cursurile Institutului Biblic de la
Braşov-Stupini, iar după război, în 1946, este chemat să
lucreze ca pastor-ajutor în Conferinţa Oltenia-Banat, în
Timişoara şi împrejurimi. Apoi, a lucrat doi ani la
Institutul Biblic de la Braşov-Stupini, iar după ce acesta
a fost confiscat de guvernul comunist, a reintrat în
lucrarea pastorală, slujind în comunităţi din Bucureşti
şi din împrejurimi. A fost chemat ca profesor la
Seminarul Teologic din Bucureşti, lucrând ca dascăl 15
ani. înainte de plecarea din ţară pentru tratament în
S.U.A., a slujit în districtul Târgovişte.
în S.U.A., înfiinţează prima comunitate adventistă
la Chicago, pe care o păstoreşte peste opt ani, iar în cele
din urmă se stabileşte în apropiere de Loma Linda,
neabandonând slujirea, scriind o diversitate de cărţi
folosite în evanghelizări şi în penitenciare. Soliile aşter
nute pe paginile cărţilor sale vor vorbi până la
revenirea Domnului.
Daniel Alexandru (31 ian. 1932 - 27 dec.2002) s-a
născut într-o familie adventistă din Bucureşti. La 20
de ani, încheie legăm ânt cu Domnul, prin botez.
Tinereţea sa este marcată constant de boală şi
suferinţă din cauza unei afecţiuni pulm onare, dar el
consideră toate aceste episoade dureroase ale vieţii ca
fiind „trepte" de creştere în credinţă.
în 1966, se căsătoreşte şi este binecuvântat cu doi
copii: Daniela şi Lucian. A fost m em bru al com u
nităţii Belu din Bucureşti până în 1987, când pleacă în
S.U.A. Cei care l-au cunoscut îşi amintesc cu drag de
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bunătatea sufletului său, de sinceritatea şi ataşam en
tul frăţesc, de spiritul creştinesc cu care aborda
fiecare problemă. Era gata să ajuta pe oricine,
adunându-şi astfel „comori în cer".
Studiul biblic a fost pentru el o preocupare conti
nuă până în ultim a clipă. S-a stins din viaţă în urm a
unei boli necruţătoare, cu speranţa neţărm urită că-L
va vedea pe Domnul său în dim ineaţa revenirii Lui.
A fost condus pe ultim ul drum şi aşezat la odih
nă. Serviciul divin de înm orm ântare a fost condus de
pastorii: Ciucă Ioan, Negoi Viorel, Kadar Gyozo şi
Petre Danci.
Florea Helma, născută Stepan, la 13 iulie 1915, în
fosta Bucovină. S-a căsătorit cu fratele Ieremia Florea,
prim ul misionar al Uniunii Române pentru America
de Nord, fiindu-i soţie iubitoare, dar şi partener pe
câmpul Evangheliei, tim p de 66 de ani. în ultimii doi
ani, o scolioză a imobilizat-o la pat, iar pe 3 ianuarie
2003, într-o vineri seara, a adorm it în Domnul Isus,
cu via şi fericita speranţă că, dacă Isus a înviat, şi ea
va învia.
Sora Helma a iubit pe toţi oamenii şi a fost iubită
de toţi.
Elisabeta Gheorghiţă, văduva pastorului Nicolae
Gheoghiţă, şi-a încheiat în Sibiu, pe 10 ianuarie 2003,
cei 90 de ani de călătorie a vieţii, începuţi la 6 ianuarie
1913 în Ploieşti. Fiind a doua dintre cei patru copii ai
lui Ştefan Negoiţă, a rămas orfană de tată la 3 ani.
Educată în credinţa adventă de mama sa, recăsătorită
apoi cu Petre Celante, îşi urmează soţul după căsătorie
(1932) la Iaşi, Cernăuţi, Bucureşti şi Sibiu. împarte
îm preună cu el răspunderile lucrării de predicare a
Evangheliei, activând la amvonul creşterii şi educării
copiilor, al diaconiei şi al evanghelismului laic.
Primirea numeroşilor oaspeţi ce i-au trecut pragul
casei, îndrumarea copiilor pe calea slujirii aproapelui,
precum şi intonarea cântărilor Sionului în corul comu
nităţii sau în cămin, au constituit elemente caracteris
tice ale perso-nalitaţii sale. Rămâne activă până la
sfârşit, când e chemată la odihnă printr-un accident
vascular cerebral. Adoarme într-o zi de Sabat, după ce
îşi pusese totul în rânduială.
Cuvântul de mângâiere, rostit de fraţii Bocăneanu
Adrian şi Niculescu Emilian, cu ocazia înmormântării,
ne-a încurajat să aşteptăm trezirea ei la cea din urmă
trâmbită.
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Predicarea

Calitatea vieţii

în biserică
Nid un alt element al vieţii de bise
rică nu ocupă atât de mult timp ca predi
carea. Mai mult decât atât, predicarea
este desemnată să descopere celor ce vin
la serviciile divine caracterul şi planurile
lui Dumnezeu, chemând in mod căldu
ros pe închinători să primeasca darul
mântuirii. Importanţa predicării este
indiscutabilă.
Suntem recunoscători lui Dumnezeu
pentru binecuvântările primite de-a lun
gul anilor - prin predicare - atât din par
tea pastorilor, cât şi a membrilor laici.
Pregătindu-se cel mai adesea în împre
jurări neprielnice, cei care răspund che
mării să prezinte Cuvântul lui
Dumnezeu înaintea bisericilor o fac cu
efort şi sacrificiu. Lucrarea lor este prea
puţin apreciată şi rezultatele nu sunt prea
încurajatoare. Doresc să folosesc această
ocazie şi să mulţumesc colegilor pastori
şi mai ales membrilor bisericii pentru
acest efort uriaş - în fiecare Sabat, pe teri
toriul Uniunii noastre, se însumează câte
va mii de ore de predicare!
Dar este nevoie de o îmbunătăţire a
predicării? Fără îndoială. Care sunt
aspectele principale în care să pro
gresăm? Care sunt mijloacele?
„Predică Cuvântul!"

Doar puţine amvoane mai poartă
această inscripţie, dar fiecare vorbitor este
dator să i se supună. Predicarea nu are
drept la existenţă, dacă nu reprezintă
corect şi convingător Cuvântul lui
Dumnezeu. Alegerea subiectului trebuie
să izvorască din studiu şi rugăciune şi să
exprime umilinţa celui care este supus
Cuvântului. Ellen White ne încurajează
să „săpăm mai adânc": „Noi n-am văzut
decât licăririle gloriei divine şi ale
cunoştinţei şi înţelepciunii nemărginite,
noi am lucrat, ca să zicem aşa, numai la
suprafaţa minei, în timp ce minereul
bogat în aur se află la adâncime, ca răs
plată a aceluia care va săpa până când îl
va găsi. Uneltele trebuie înfipte adânc şi
tot mai adânc în mină şi rezultatul va fi
comoara cea preţioasă. Printr-o credinţă
adevărată, cunoştinţa divină va deveni
cunoştinţa omenească.'' - Parabolele
Domnului Hristos, p.74.
Metoda

In mod special pentru vorbitorii care
au avut mai puţine ocazii de instruire
teologică sistematică, predicarea explica

Adrian Bocăneanu

tivă, bazată pe un pasaj mai amplu din
Scriptură, dă siguranţă că se „predică
Cuvântul". Aşa a procedat şi Domnul
Hristos la începutul lucrării Sale, în sina
goga din Nazaret (Luca 4) când, cu mo
destie, a citit cuvintele profetice şi, plin de
convingere, le-a aplicat la timpul prezent:
„Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea"
(vers. 21). Tot aşa a făcut şi după înviere,
când a explicat profeţiile celor doi ucenici
pe drumul spre Emaus: „Astfel le-a
deschis mintea ca să înţeleagă
Scripturile" (Luca 24,45). Şi apostolii au
preluat aceeaşi metodă, aşa cum vedem
în Faptele Apostolilor.
Nu numai că această predicare aplică
Scripturile la viaţa ascultătorilor, dar ei
sunt ajutaţi să continue studiul în acelaşi
mod, ceea ce multiplică rezultale
predicării.
După ce, cu rugăciune şi stăruinţă,
am pregătit prezentarea expozitivă sau
explicativă, noi, ca adventişti, avem şi
privilegiul să o comparăm cu comenta
riul atât de valoros al scrierilor Spriritului
Profetic.
Planificare

Sunt două aspecte pe care le am în
vedere: planificarea individuală şi cea de
grup. Fără îndoială că o predicare care îşi
împlineşte menirea este rezultatul
pregătirii după un plan serios. Cei care
predică se vor pregăti mai bine, dacă vor
avea două planuri de studiu: unul de
adâncime, pentru a construi subiectele
imediate, şi altul mai larg, care să
îmbogăţească mintea în perspectiva abor
dării ulterioare a altui grup de subiecte.
Dar este necesară şi o planificare
colectivă, cel mai bine iniţiată de pas
tor. Aceasta porneşte de la obiectivele
pe care le urmăreşte biserica locală pe
plan spiritual, misionar şi administra
tiv. împreună cu aceia care asigură
predicarea în lipsa sa, pastorul trebuie
să dezbată care sunt temele necesare
pentru susţinerea acestor obiective şi
pentru hrănirea bisericii şi a diferitelor
categorii de participanţi, pe o perioadă
mai lungă - de cel puţin un an. Sunt
convins că acest efort de organizare va
aduce mari binecuvântări şi va preveni
improvizaţia şi repetările supărătoare.
(Sabatele speciale să fie marcate şi
pregătite din timp - adesea se primesc
materiale ajutătoare din partea depar
tamentului respectiv.)

Flexibilitate

In mod special în bisericile mid, cu
puţini vorbitori, puţină flexibilitate şi cre
ativitate uşurează povara predicării şi în
viorează orele de cult. Serviciile divine
de vineri seara şi cele din Sabat dupăamiază pot avea un profil diferit: studiul
unei cărţi recent apărute la editura noas
tră sau parcurgerea unui seminar oferit
de Institutul Internaţional pentru Slujire
Creştină şi alte departamente. Bine
pregătite, adunările de experienţe vor
aduce mari binecuvântări. Casetele video,
cu transmisia săptămânală din partea
Conferinţei Generale (predica şi grupajul
de ştiri din lumea adventistă), au mare
valoare spirituală şi lărgesc orizontul par
ticipanţilor în ceea ce priveşte viaţa şi
misiunea bisericii. Aceste mijloace alter
native pot fi încredinţate celor tineri, care
vor fi fericiţi să poată contribui astfel la
serviciile divine. Invit, în modul cel mai
serios, pe cei care poartă răspunderea
pentru aceste servicii să valorifice aceste
mijloace bogate, care sunt acum la
îndemâna noastră.
Teologie corectă

O dată ce predica este pregătită, vor
bitorul trebuie să o verifice cu urmă
toarele întrebări: Ce spune aceasta despre
Dumnezeu şi despre caracterul Său? îi
ajută ea pe ascultători să găsească sau să
înainteze pe calea mântuirii? Afirmă ea
adevărurile fundamentale ale Bibliei? Se
poate ea aplica în viaţa celor care o
ascultă? Exprimă ea încrederea în puterea
lui Dumnezeu, care face ascultarea cu
putinţă? Transmite ea respect şi iubire
pentru cei prezenţi şi pentru omenire?
Vigoare şi speranţă

Orice predică - dar mai ales cea
prezentată de pastori - se aşteaptă să fie
o manifestare de energie, vitalitate, curaj,
optimism şi speranţă. în sală sunt
credincioşi care au muncit din greu timp
de o săptămână, oameni săraci, apăsaţi
de lipsuri şi datorii, părinţi îngrijoraţi
pentru copiii lor, oameni bolnavi, singu
ratici sau descurajaţi. Vorbitorul nu urcă
la amvon pentru a adăuga propria
oboseală şi propriile tristeţi şi supărări,
(vezi Isaia 40,1.2) Aceasta trebuie să fie
caracteristica distinctivă a predicării
evanghelice, după care ascultătorii să
poată exclama: Cu un aşa Dumnezeu,
cum să nu fim mântuiti?
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