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SCRISORI

Stimată redacţie,
Vă salut pe toţi cu „Pacea 

Domnului!"şi binecuvântarea Sa 
să fie asupra voastră. M ă numesc 
Brânduşa Ciorbă-Ciobanu şi fac 
parte din comunitatea O ituz, judeţul 
Bacău. Sunt o cititoare fidelă a 
Curierului Adventist. M ă bucur 
enorm de mult să citesc ultimele ştiri, 
pagina cu experienţe sau cea de 
reportaj... dar de fiecare dată încep 
cu editorialul.

Sunt o adolescentă care va 
împlini 18 ani doar peste câteva 
luni. De cele mai multe ori, Curierul 
Adventist nu mai e citit de către 
adolescenţi. Ştiţi de cel Pentru că 
noi, ADOLESCENŢII, nu avem o 
pagină a noastră. Copiii au pagina 
lor: Colţul copiilor, dar noi nu avem 
aşa ceva. Poate că nu e vina dvs., 
ci a noastră. Noi, tinerii, ar trebui 
să ştim să ne organizăm! Aşteptăm 
ca alţii să facă ceva pentru noi, 
aşteptăm ca iniţiativa să o ia doar 
liderul de tineret sau pastorul de 
tineret. M-aş bucura enorm de mult 
dacă am putea să schimbăm puţin 
„look-ul" Curierului Adventist, 
îmbunătăţindu-l cu încă o pagină, 
şi această pagină să ne aparţină 
nouă, tinerilor.

M ulţum im  pentru scrisoarea 
pe care ne-ai trimis-o. Dorim 
ca aceste gânduri ale tale să 
aibă ecou în inimile multor 
adolescenţi şi să primim din 
partea voastră materiale care să 
fie de ajutor tinerilor şi astfel să 
putem  avea în Curierul Adventist 
şi pagina tinerilor.

Redacţia

mailto:curierul@adventist.ro


EDITORIAL

G â n d u r i  

' e

'O C R .

Unul dintre subiectele cele mai 
discutate în aceste zile este pacea lumii.
Mii de oameni de pe întregul mapamond 
au mărşăluit pe străzile marilor oraşe 
ale lumii, pentru a protesta împotriva 
războiului. Teama unei conflagraţii 
mondiale a cuprins inimile multor 
locuitori ai planetei, transformându-se 
într-un strigăt pentru pace în lume şi linişte 
sufletească.

Se spune că, în ultimii 4.000 de ani, au 
fost numai 268 de ani fără nici un război. 
Aceasta înseamnă că 85% din istoria lumii 
a fost afectată de lupte. în toţi aceşti ani, 
au fost făcute peste 8.000 de tratate de 
pace şi tot atât de multe au fost desfăcute. 
Au fost create organizaţii internaţionale 
pentru pacea planetei, dar, cu toate acestea, 
conflictele nu au putut fi oprite. Nu au 
putut fi oprite pentru că omenirea întreagă 
se află într-un război. Cu mii de ani în 
urmă, un conflict a izbucnit în cer şi a 
continuat pe pământ. De atunci, lumea 
noastră trăieşte într-un război permanent
-  război cu Dumnezeu, cu semenii, cu noi 
înşine -  care, cu siguranţă, va continua 
până la biruinţa finală a adevărului şi 
eradicarea păcatului.

Oare, în aceste condiţii, mai este posibil 
să avem pace? Doreşte Dumnezeu ca noi 
să trăim în pace? La aceste întrebări putem 
găsi un răspuns clar atunci când citim în 
Sfintele Scripturi şi descoperim că:

• pacea este o parte a caracterului lui 
Dumnezeu -  pentru că este un Dumnezeu 
al păcii (2 Cor. 13,11);

• pacea este una dintre marile 
binecuvântări pe care Dumnezeu le oferă 
celor care II urmează (Ps. 29,11);

• Dumnezeu, în repetate rânduri, 
le-a poruncit copiilor Săi să caute pacea

(Ps. 34,14; Col. 3,15 ) şi a făgăduit că-i va 
binecuvânta pe aceia care fac aşa (Ps. 37,7; 
Prov. 12,20; Iac. 3,18);

• Dumnezeu i-a învăţat pe copiii Săi 
să folosească drept salut cuvântul „pace" 
(Jud. 6,23; 1 Sam. 16,5; Luca 24,36);

• aproape toate epistolele Noului 
Testament încep şi se termină cu o 
rugăciune pentru pace (Rom. 1,7; 15,13;
Gal. 1,3; 2 Tes. 3,16).

Da, Biblia ne asigură că Dumnezeu nu 
va părăsi niciodată lumea pe care a creat-o. 
De la Geneza până la Apocalipsa, profeţii 
şi apostolii îi invită pe copiii lui Dumnezeu 
să caute pacea. „Dacă este cu putinţă, 
întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi 
oamenii" (Rom. 12,18).

Nimic nu descoperă mai mult această 
preocupare a lui Dumnezeu decât trimiterea 
Fiului Său pe pământ -  pentru a ne 
conduce paşii pe calea înţelegerii, a liniştii, 
a împreunei simţiri (Luca 1,79; Is. 2,4). De 
la început până la sfârşit, misiunea lui Isus 
a fost presărată cu acţiuni şi cuvântări care 
să conducă la pace. Cu mult timp înainte 
de a Se naşte, El a fost numit „Domn al 
păcii" (Is. 9,6). Astfel că Isus, cel mai mare 
împăciuitor, Şi-a sacrificat viaţa pentru ca 
noi să putem experimenta pacea aici, acum, 
dar şi pentru veşnicie.

„Aceia care II cred pe Hristos pe 
cuvânt şi predau fiinţa lor purtării Sale 
de grijă şi viaţa lor ca El să o conducă 
vor afla pace şi linişte. Nimic din lume 
nu poate să-i întristeze când Isus îi 
înveseleşte cu prezenţa Sa. în supunere 
desăvârşită, este odihnă desăvârşită. 
Domnul zice: 'Celui cu inima tare Tu-i 
chezăşuieşti pacea, căci se încrede în 
Tine'. Isaia 26,3" (Ellen White, Hristos 
Lumina lum ii, ed. 2002, p. 303)

„CăciEu ştiu 

gândurile, pe 

care le am cu 

privire la voi, 

zice Domnul, 

gânduri de 

pace şi nu de 
nenorocire, ca să 

vă dau un viitor 

şi o nădejde. ” 

leremia 29,11

Gabriel Dincă
redactor-şef
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DIN VIAŢA BISERICII

UNIŢI ÎN SLUJIRE

Szâsz Ernest
preşedinte, 
Conferinţa 
Transilvania de 
Nord

Motto

Iubită frăţietate,
Cu bucurie vă invit să faceţi cunoştinţă 

şi să primiţi în sufletul dumneavoastră 
Conferinţa Transilvania de Nord, care din
spre Feleac şi Munţii Apuseni se întinde 
spre nord-vestul ţării. Teritoriul său este 
brăzdat de râurile Someş, Arieş, Iza, Vişeu, 
Mureş şi altele. Aici 
trăim noi, cei 7.705 
vestitori ai Evangheliei 
veşnice, aşteptând 
şi grăbind revenirea 
Mântuitorului nostru.

Citind următoarele 
pagini scrise de fraţii 
dumneavoastră, 
veţi face cunoştinţă 
cu anumite aspecte 
din trecutul şi prezentul adventismului 
transilvănean, precum şi cu o parte din 
planurile noastre pentru viitor. Astfel 
vă veţi da seama că, dincolo de anumite 
aspecte specifice, bucuriile, luptele şi 
dezideratul nostru sunt similare cu cele 
ale adventiştilor care locuiesc în alte zone 
ale tării.

„Timpul e scurt şi forţele 
noastre trebuie să fie 

organizate pentru a face 
o lucrare mai mare."

(Ellen White, Mărturii, voi. 9, p. 2)

Conferinţa Transilvania de Nord îşi 
desfăşoară activitatea în judeţele Alba,
Cluj, Bistriţa, Sălaj, Maramureş şi Satu 
Mare, situate în nordul ţării. Aceste judeţe 
oferă adăpost pentru 2.615.000 de suflete. 
Prezenţa adventistă este semnificativă în 
unele judeţe, iar în altele este mai redusă.

Următoarea statistică 
este elocventă cu pri
vire la răspândirea 
procentuală în diferite 
judeţe a celor 7.705 mem
bri: Cluj 2.719 -  35,29%; 
Maramureş 2.411 
-31,30%; Bistriţa 1.107- 
14,37%; Sălaj 542 -  7,04%; 
Satu Mare 476-6,18%; 
Alba 450-5,84%.

Deservirea celor 7.705 membri, ce com
pun cele 124 de biserici locale şi 21 de 
grupe organizate, se realizează în cele 3l 
de districte pastorale prin slujirea celor 42 
de angajaţi ai Conferinţei -  pastori şi per
sonal administrativ -  şi prin ajutorul atât 
de preţios primit din partea pastorilor pen
sionari.
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Mediul în care ne desfăşurăm 
activitatea este o zonă 
multiculturală, şi această 
realitate se reflectă vădit şi în 
componenţa Bisericii Adventiste. 
Provenind din 7 naţionalităţi 
diferite, dar uniţi prin harul 
Său, cei 7.705 membri formăm 
familia adventistă din Conferinţa 
Transilvania de Nord: români
-  4.397 persoane (57,066%); 
maghiari -  2.693 persoane 
(34,95%); ucraineni -  388 per
soane (5,035%); ţigani „gabori" 
şi rromi -  203 persoane (2,63%); 
germani -  21 persoane (0,272%);
2 slovaci şi un bulgar.

Răspunderea noastră 
(conducători, pastori, membri) 
nu se limitează doar la cele 124 
de biserici locale, ci am fost 
chemaţi să păstorim 2.615.000 
de suflete care locuiesc în cele 
şase judeţe din Transilvania de 
Nord. Statistic vorbind, la ora 
actuală, fiecare membru botezat 
răspunde de 338 de suflete, în 
timp ce pe plan naţional rata

este de 1 la 308. De cât timp 
avem nevoie să dăm mărturie 
acestor oameni despre Hristos 
şi adevărul descoperit de noi în 
Sfânta Scriptură? Doar trezirea 
„uriaşului", adică implicarea 
masivă a membrilor, poate duce 
la încheierea urgentă a lucrării.

„Timpul e scurt şi forţele 
noastre trebuie să fie unite 
pentru o lucrare mai mare", ne 
îndeamnă serva Domnului.

Corpul pastoral, în strânsă 
colaborare cu slujbaşii şi membrii 
bisericilor locale, urmăreşte reali
zarea misiunii globale pentru 
Transilvania de Nord. Se fac pla
nuri pentru pătrunderea în teri
torii albe. Numărul localităţilor 
fără prezenţă adventistă este 
mare, dar şi în localităţile cu 
prezenţă adventistă sunt multe 
persoane care au nevoie de 
mântuire. Nădejdea noastră este 
în făgăduinţa Aceluia care ne 
trimite: „Eu sunt cu voi!" Pentru 
ca lucrarea să se realizeze efi
cient şi cât mai multe localităţi

să fie repartizate pentru lucrare 
simultană, se formează grupe de 
acţiune compuse din câteva per
soane care răspund de teritoriul 
respectiv.

Laicii trebuie să-şi reca
pete rolul lor biblic. Pastorii 
trebuie să păstorească toată 
turma, asumându-şi rolul de 
dirijor al orchestrei de misionari. 
Conducătorii trebuie să-i susţină 
pe pastori şi pe membri! Cu 
toţii formăm o echipă, chiar 
dacă îndeplinim roluri diferite. 
Singura noastră speranţă de 
creştere reală se află în unirea 
eforturilor conducătorilor, pas
torilor şi membrilor, sub bagheta 
Duhului Sfânt.

Mă rog împreună cu sora 
White: „Dumnezeu să ne ajute 
să rămânem pe drumul luminii, 
să lucrăm cu privirea aţintită la 
Isus, Conducătorul nostru, şi 
cu răbdare şi perseverenţă să 
mergem înainte pentru a câştiga 
biruinţa." (Ellen White, Mărturii, 
voi. 6, p. 29)

iubirea de oameni
Existenţa suferinţei şi a ne

ajunsurilor a condiţionat raţiunea 
de a întemeia instituţii de ocroti
re şi sprijin, fundaţii şi asociaţii, 
activitatea acestora fiind axată 
pe întrajutorarea semenului.

In această lume a suferinţei şi 
a tragediei umane apare, în 1994, 
la Cluj-Napoca, „Aşezământul 
pentru cei bătrâni şi suferinzi", 
în special pentru cei refuzaţi de 
alte unităţi de profil. Proiectul a 
fost iniţiat de familia Stoica din 
Germania, împreună cu sub
semnatul. Iniţial, în două camere 
erau îngrijite cinci persoane, însă 
cu timpul numărul cererilor a 
crescut, iar cele două camere 
au devenit insuficiente. Acesta 
a fost motivul pentru care s-a 
ridicat în această curte o clădire

cu trei etaje, proiectată pentru 60 
de locuri. în momentul de faţă, 
de câteva luni s-a deschis primul 
nivel, cu 19 bolnavi internaţi.
Cele opt saloane (cu baie şi grup 
sanitar pentru fiecare salon) 
adăpostesc bătrâni grav bolnavi, 
unii de cancer, alţii paralizaţi, iar 
alţii cu Altzheimer, pe care nu-i 
mai vizitează aproape nimeni, fie 
că nu mai au rude, fie că acestea 
preferă să nu-şi mai amintească 
de ei. Ţintuiţi la pat din cauza 
suferinţei şi a bolii, printre puţi
nele bucurii ale bătrânilor sunt 
speranţa şi bunătatea oferite de 
personalul instituţiei.

Rostul primului institut de 
acest gen din cadrul Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea din 
România este subliniat cât se

poate de elocvent de cuvintele 
ziaristului Marius Focşeanu în 
ziarul Ştirea, din 19-20 sept. 1998: 

„Dovada autentică a păstrării 
valorii vieţii umane o reprezintă 
Asociaţia de Caritate 'Proiect 
Theodora'."

—  Dr. Lorânt T. Szentâgotai
P R E Ş E D I N T E L E  A S O C I A Ţ I E I  
D E  C A R I T A T E  „ P R O I E C T  
T H E O D O R A "
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biserici 1 grupe

Plantarea de biserici este vechea 
preocupare a aşteptătorilor venirii 
lui Isus. Spiritul advent este un spi
rit misionar şi i-a înflăcărat mereu 
pe membrii bisericii, chiar dacă 
trecerea timpului sau automulţu- 
mirea laodiceană au mai domolit 
întrucâtva zelul din timpul pionie
rilor noştri. Nici chiar perioada de 
restricţie comunistă nu a reuşit să 
anuleze propagarea Evangheliei. 
Profitând de ocazia deschiderii 
evanghelistice de după 1989, cre
dincioşii doritori să grăbească 
venirea Domnului au demarat 
proiecte misionare în zone albe.

Pastorul Gabriel Blotor con
semnează:

S-au făcut planuri a căror 
realizare nu a fost limitată decât 
de neimplicare sau inconsecvenţă. 
Dar, acolo unde s-a depus efort 
şi s-a lucrat sistematic', rezultatele 
nu au întârziat să apară. Aşa s-a 
întâmplat în câteva localităţi din 
judeţul Maramureş, unde, prin 
harul lui Dumnezeu, am fost che
mat să lucrez împreună cu biserici
le de pe Valea Izei.

In primăvara şi toamna anului
1993, am pornit cu douăzeci de 
echipe de câte două persoane 
în „cucerirea" oraşului minier 
Cavnic. S-a mers din casă în 
casă cu cărţi şi seminarii. In luna

noiembrie am închiriat Casa de 
Cultură din localitate şi am sus
ţinut un ciclu de douăzeci şi una 
de prelegeri. Am  continuat cu 
cei interesaţi studiul seminariilor 
„Biblia spune". In luna martie
1994, s-au botezat primele patru 
persoane, iar în iunie încă trei per
soane. S-a cumpărat o casă nouă, 
care a fost amenajată ca locaş de 
închinare. Numărul membrilor a 
continuat să crească, astfel încât 
astăzi biserica are paisprezece 
membri botezaţi.

Următoarea localitate „cuce
rită", unde astăzi avem o mică, 
dar frumoasă casă de rugăciu
ne şi opt membri botezaţi, este 
satul Văleni. Şi aici s-a lucrat cu 
cărţi, dar, în locul evanghelizării 
publice, s-au format trei grupe 
mari de studiu în urma cărora 
s-au botezat cei care astăzi sunt 
membri. împreună cu aceşti fraţi 
cu dragostea dintâi, am cumpărat 
un teren şi am început construcţia 
actualei case de rugăciune.

Sper ca în curând să avem şi 
alte reuşite în zona care mi-a fost 
încredinţată recent.

în localitatea Vişea, judeţul 
Cluj, câţiva fraţi din biserica loca
lă Vaidacămăraş au început încă 
din anul 1985 să facă vizite misio
nare şi să ţină lecturi biblice în

Biserica Vişea, jud. Cluj

cele două-trei familii interesate. 
După Revoluţie, a fost închiria
tă şcoala generală din localitate 
pentru prelegeri evanghelistice. 
Persoanele interesate au fost 
vizitate acasă, astfel că interesul 
prietenilor a crescut. S-a cum
părat o casă şi apoi a fost ame
najată drept Casă de Rugăciune, 
inaugurată toamna trecută, unde 
acum se adună, în fiecare Sabat, 
o grupă de credincioşi formată 
din şase membri şi câţiva prieteni 
care se pregătesc pentru botez.

Printre bisericile plantate recent 
se numără: Şieu-Sfântu, Dealul 
Ştefăniţei şi Monariu, jud. Bistriţa- 
Năsăud, Turda „Speranţa", 
Apahida şi Berchieş, jud. Cluj, 
Petrova, jud. Maramureş, fiecare 
cu istoria şi „eroii" ei.

Merită apreciate eforturile pline 
de sacrificii pe care le fac fraţii şi 
surorile, tineri entuziaşti sau pen
sionari viguroşi, pentru plantarea 
şi creşterea micilor „răsaduri" de 
biserici, care adesea se luptă în 
condiţii de mediu ostile sau tre
buie să facă faţă „dăunătorilor". 
Slăvit să fie Domnul secerişului 
pentru binecuvântarea Sa.

—  S im ion  Buc ium an
S E C R E T A R ,  C O N F E R I N Ţ A
T R A N S I L V A N I A  D E  N O R D
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Din istoria adventă 
transilvăneană

în căutarea rădăcinilor 
mişcării advente din partea 
nord-vestică a României, avem 
un indiciu „special", premieră 
în istoria adventă mondială: 
mişcarea sabatariană din secolul 
al XVII-lea, care are legături 
nemijlocite cu apariţia adventis- 
mului în Transilvania.

în anul 1899, la 18 decembrie, 
cotidianul Iskolai lap din Cluj
-  o revistă protestantă -  publica 
următoarea ştire: „Pericolul sec
tarismului, despre care citeam 
în cotidiene, a pătruns şi prin
tre saşii ardeleni. Un apostol 
peregrin, pe nume Hunergardt, 
vorbeşte cu multă vioiciune 
că în loc de duminică trebuie 
sărbătorită sâmbăta, pentru că 
Domnul Isus însuşi a sărbătorit 
această zi ca zi de odihnă... 
Predicile şi prelegerile lui au un 
răsunet mare, în aşa fel încât o 
parte din Nazarineni au devenit 
adepţi ai lui, iar pe pământul 
saşilor mai multe familii s-au 
ataşat noii secte. Prin această 
aşa-numită 'Asociaţia Nemţilor 
Adventişti de Ziua a Şaptea', au 
fost reînviaţi vechii sabatarieni."

Sabatarienii secui au prece
dat cu două secole evenimen
tele din 1844 şi numărau în 
jur de 30.000. Mărturia aces
tora demonstrează faptul că 
învăţătura Bibliei despre Sabat a 
străbătut Transilvania din timpul 
Reformaţiunii şi până în zilele 
noastre. Această mişcare a fost 
germenele Mişcării Advente din 
România.

Mihail Czekovski, misionar de 
origine poloneză, presupunem 
că a venit în Transilvania şi 
pentru motivul de a-i găsi pe

sabatarieni. Această presupunere 
pare să fie dovedită prin faptul 
că el, venind în Transilvania, 
se stabileşte la Turda, una din
tre zonele locuite cândva de 
sabatarieni. Avem date că Mihail 
Czekovski a ţinut prelegeri de 
evanghelizare la Luncani, de 
lângă Câmpia Turzii, la Turda, 
Pata, Cojocna, Cluj, Gherla, 
Bistriţa şi Beclean pe Someş.

Mai târziu, îl găsim în 
Transilvania pe misionarul 
pastor adventist Conradi, care 
vizitează acest ţinut în anul 1890, 
iar la Beziadul Nou se întâlneşte 
cu unul dintre ultimii păzitori 
ai Sabatului, pe nume Szallos 
Jozsef, şi se implică în lucrarea 
de evanghelizare în oraşul Cluj. 
în aceste împrejurări, observăm 
înrădăcinarea întreitei solii în 
Transilvania, care, pe ogorul 
întins al Evangheliei, devine un 
copac mare.

în 1898, John Hunergardt face 
aceeaşi lucrare binecuvântată 
în Cluj, în urma căreia, în anul 
1899, avem deja o mică grupare 
adventistă de ziua a şaptea în 
acest oraş.

In urma lucrării de evan
ghelizare a lui Hunergardt, se 
formează grupe de credincioşi 
adventişti de ziua a şaptea 
în Cluj, Braşov, Arad, Sibiu, 
Făgăraş, Viştea, lângă Cluj, 
Sighişoara etc.

La începutul secolu
lui XX, observăm şirul 
comunităţilor înfiinţate pe teri
toriul Transilvaniei: Sic, Sărmaş, 
Vaidacămăraş, Cojocna, Viştea 
şi Cluj. Biserica Adventistă din 
Sic a fost organizată în anul 
1904. Lucrarea adventă în ţinutul

Maramureş a luat amploare după 
cel de-al doilea război mondial, 
iar astăzi aceste meleaguri au 
o contribuţie importantă la 
formarea istoriei advente din 
Transilvania de Nord.

în anul 1920, o dată cu organi
zarea Uniunii de Conferinţe a 
Adventiştilor din România, a 
fost organizată şi Conferinţa 
Transilvania, cu sediul în Cluj. 
în anul 1924, a fost construită 
Casa de Rugăciune din str. Cuza 
Vodă nr. 12. Aici funcţiona 
sediul Conferinţei care, până 
în anul 1940, a fost Conferinţa 
Transilvania -  for bisericesc 
pentru toată Transilvania. între 
anii 1940 şi 1945 devine una 
dintre Conferinţele Uniunii 
Maghiare; după anul 1945, 
devine Conferinţa Transilvania 
de Nord, pentru că la Sibiu 
este organizată Conferinţa 
Transilvania de Sud. După 
arondările anilor '60, poartă 
numele de Conferinţa Cluj, 
având în administrare biseri
cile din nordul Transilvaniei, 
Mureşul şi Secuimea. După 
1992, revine la denumirea de 
Conferinţa Transilvania de 
Nord, cu judeţele şi bisericile de 
acum cunoscute.

După cunoştinţele noastre, 
conducătorii responsabili ai 
acestei Conferinţe au fost: John 
Hunergardt, Friderich Kessel, 
Daniel Farkas, Hans Bauer, 
Johann Prevlitz, Teodor Tătara, 
Alexandru Delea, Alexandru 
Timiş B., Iosif Suciu şi actual
mente Szâsz Ernest.

—  A lexand ru  T im iş
P A S T O R  P E N S I O N A R
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Sacrificii pentru 
TEMPLU

Deşi economia naţională trece 
prin criza tranziţiei, aceasta nu 
împiedică dezvoltarea Bisericii lui 
Dumnezeu atât pe plan spiritual 
şi numeric, cât şi fizic. Cu un 
spirit de sacrificiu, devotament 
şi lepădare de sine, în peste 
20 de localităţi de pe teritoriul 
Conferinţei Transilvania 
de Nord, membrii bisericii, 
fraţi şi surori, construiesc 
adevărate edificii de închi
nare -  adevărate „oaze" 
pentru sufletele însetate 
după adevăr, părtăşie şi 
închinare. Şase dintre ele 
au fost finalizate şi dedicate 
lui Dumnezeu şi lucrării 
Sale în cursul anului 2002.

Străbătând teritoriul 
Conferinţei, în pitoreasca 
regiune a Maramureşului, 
solia adventă a cucerit un 
teritoriu considerabil şi mii de 
inimi pentru Hristos, aşa cum 
este comuna Moisei, unde au fost 
înălţate trei temple de închinare, 
ceea ce a stârnit furia vrăjmaşu
lui care a căutat să distrugă prin 
incendiu unul dintre ele -  Moisei 
Centru - ,  reuşind doar în parte. 
Cu devotament şi consacrare, 
fraţii şi surorile noastre sprijiniţi 
atât de frăţietatea din jur, cât şi 
de Uniunea de Conferinţe, în mai 
puţin de două luni, au refăcut ce 
fusese distrus, acum lăcaşul ară
tând chiar mai bine decât înainte. 
Autorităţile şi lumea din jur au 
fost impresionate de spiritul 
de sacrificiu, unitatea membri
lor şi voinţa puternică de a nu 
accepta înfrângerea. Eforturile 
excepţionale au fost răsplătite, în

parte, de sărbătoarea minunată 
de inaugurare care a umplut de 
bucurie inima tuturor.

Pătrunşi de acelaşi spirit de 
sacrificiu, fraţii şi surorile din 
aceeaşi zonă au înălţat o altă 
Casă de Rugăciune în Dealul 
Ştefăniţei, la doar 25 km distanţă,

într-o zonă „albă", formând o 
comunitate de 23 de membri.

Pe teritoriul judeţului Cluj, 
amintim localităţile Berchieşu, 
Viişoara, Vişea, Buza şi Ţaga, 
toate finalizate în timp record, 
datorită credincioşiei şi sacrifi
ciilor depuse de fraţii locali, din 
zonă şi diaspora.

Nu în ultimul rând, printre 
locaşurile inaugurate în anul 
2002 se numără şi cel din Ocniţa, 
jud. Bistriţa-Năsăud, un sat 
situat la extremitatea de sud-est 
a Conferinţei, populat de oameni 
cu „suflet mare" şi voinţă puter
nică. Aici, pe o colină aproape de 
centrul satului, în aproximativ 
doi ani, cu eforturi deosebite, 
sprijiniţi financiar în mare parte 
de sponsori din diaspora, fraţii

au ridicat un templu impozant, 
construit arhitectural la nivelul 
sec. XXI, cu mult gust şi rafina
ment, sala bine luminată natural, 
caldă şi îmbietoare pentru slujire 
şi închinare. Fiecare element 
trădează sacrificiu, unitate şi cre- 
dincioşie.

în curând, altele, care 
se apropie de finalizare, 
aşteaptă să fie dedicate 
lui Dumnezeu şi lucră
rii Sale. La doar 6 km 
de Ocniţa, spre nord, în 
comuna Teaca, s-a ridicat 
un nou templu, situat 
ultracentral, cu o arhitec
tură diferită, chiar unicat 
pe teritoriul Conferinţei 
noastre. Alte două temple 
la fel de impozante se 
înalţă pe teritoriul judeţu
lui Cluj, în localităţile Sic 

şi Unguraş, în aceleaşi condiţii 
financiare, exprimând aproape în 
exclusivitate sacrificiul membri
lor bisericilor locale, contribuţia 
Conferinţei fiind la toate deosebit 
de limitată, un ajutor simbolic, 
exprimând ataşament, împreună 
simţire şi multă consideraţie pen
tru sacrificiul, devotamentul şi 
credincioşia membrilor.

„Dumnezeu a fost Cel care 
l-a înzestrat pe poporul Său cu 
bogăţiile pământului şi Duhul 
Său i-a făcut binevoitori să 
aducă preţioasele lor daruri 
pentru templu." (Ellen White, 
Mărturii, voi. 5, p. 779)

—  loan Pârcălab
T R E Z O R I E R ,  C O N F E R I N Ţ A
T R A N S I L V A N I A  D E  N O R D

„Darurile de bunăvoie ale
fraţilor si surorilor, făcute în/ / '
credinţă şi din iubire pentru 
Răscumpărătorul răstignit, le 

vor aduce multe binecuvântări, 
pentru că Dumnezeu notează
si îsi aduce aminte de fiecare/ /

faptă de generozitate din partea 
sfinţilor Săi."

(Ellen White, Mărturiiţ, voi. 4, p. 82)
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IINERI PENTRU MIŞTO
Pentru studenţii şi tinerii din 

Cluj-Napoca, anul 2002 a adus 
o experienţă nouă şi plină de 
binecuvântare. In prima parte 
a lunii martie, dr. Loyd Willis, 
profesor de arheologie biblică, 
şi William Kilgore, profesor de 
religie şi greacă, de la South 
Western Adventist University, 
SUA, au prezentat seminarii pen
tru studenţi la Casa de Cultură 
a Studenţilor. Programul fiecărei 
seri a avut o prezentare de arheo
logie biblică şi una spirituală şi 
s-a bucurat de un interes deo
sebit. Studenţii neadventişti au 
cerut multe lămuriri cu privire la 
dovezile arheologice care susţin 
autenticitatea relatării biblice. Un 
număr semnificativ de partici
panţi au continuat să vină şi la 
programul evanghelistic care a 
urmat.

Proiectul a fost realizat de 
studenţii de la Amicus Cluj, de 
tinerii din cele trei biserici din 
Cluj-Napoca şi de elevii Liceului 
Adventist „Maranatha", în cola
borare cu 29 de studenţi şi elevi 
de la Seminarul Adventist din 
Bogenhofen, Austria, şi a avut 
două coordonate: una socială, 
desfăşurată în câteva instituţii de 
profil din oraş, şi una spirituală, 
desfăşurată pe stradă şi în Casa 
de Cultură a Studenţilor. în fieca
re zi, de dimineaţă, grupe forma
te din două sau mai multe per
soane se aşezau în diferite locuri 
ale oraşului, pentru a-i invita în 
special pe tineri la prezentările 
care aveau loc seara. Deosebit 
faţă de alte ocazii era faptul că, 
înainte de a da o invitaţie, tinerii 
făceau un sondaj de opinie, după 
care prezentau experienţa lor cu 
Hristos, apoi se rugau cu cel care 
accepta acest lucru. Poate credeţi 
că au fost puţini cei ce au avut

curajul să participe la acest mod 
de a invita sau că aceia care au 
acceptat să se roage pentru ei în 
stradă au fost puţini, dar fiecare 
tânăr din cele 25 de echipe se 
întorcea din oraş plin de entu
ziasm şi, în cele mai multe cazuri, 
prefera să mănânce foarte puţin 
sau deloc la prânz, doar pentru 
a sta mai mult timp în stradă, 
împărţind invitaţii.

Un element important şi atrac
tiv al programului a fost acela că 
temele publice au fost susţinute 
de studenţii de la Bogenhofen, 
care au condus la o experienţă 
personală cu Hristos nu doar 
pe cele 17 persoane care au ieşit 
în faţă la apelul făcut în ultima 
seară, pentru a încheia legământ 
cu Mântuitorul prin botez, ci şi pe 
cei care au participat la realizarea 
lui sau pe cei care au asistat. Am 
să vă prezint câteva mărturisiri.

R., studentă: N-am crezut că 
mă voi putea ruga vreodată în 
mijlocul oraşului cu un necunos
cut. Primul tânăr cu care am dis
cutat a fost bucuros să ne asculte 
şi, atunci când i-am spus că vrem 
să ne rugăm, chiar ne-a prezentat 
problemele pe care le avea. Acest 
fapt m-a încurajat atât de mult, 
încât, după ce l-am abordat pe  
cel de-al doilea tânăr şi am văzut 
că vorbeşte foarte bine germană, 
l-am lăsat să discute direct cu 
studentul austriac, iar eu am 
abordat o altă tânără şi, după ce 
i-am mărturisit experienţa mea cu 
Hristos, m-am rugat pentru ea. 
Acum mă bucur că Dumnezeu 
mi-a deschis acest drum de a-L 
mărturisi.

Adrian, student, 24 de ani: La 
început am fost curios să văd 
ce vrea să fie planşa din mâna 
lor, apoi, când s-au rugat pentru 
mine pe stradă, mi-am dat seama

că oamenii aceştia au ceva deo
sebit, aşa că am venit să îi cunosc 
mai bine.

Sora R., membră a Bisericii 
Adventiste: Când mi-au propus 
să se roage pentru mine în stradă, 
nu ştiam cum să-mi ascund 
ruşinea, dar, după ce a început 
rugăciunea aceea sinceră, m-am  
simţit binecuvântată şi mi-a fost 
ruşine de lipsa mea de credinţă şi 
curaj. Experienţa din stradă a fost 
un m om ent în care Dumnezeu 
mi-a vorbit.

Sora G.: L-am văzut pe fiul 
meu în oraş, rugându-se cu 
oamenii pe stradă, m-am bucurat 
şi mă rog ca Dumnezeu să-mi 
dea şi mie această putere.

Această experienţă ne-a 
demonstrat că tinerii din biserică 
pot realiza o lucrare deosebită şi 
eficientă pentru tineri şi pentru 
Hristos şi, în acelaşi timp, câtă 
deschidere pentru problemele lor 
spirituale au tinerii care pe stradă 
par atât de indiferenţi.

—  Carol Potocian Băndean
D I R E C T O R  D E P A R T A M E N T  
T I N E R E T ,  C O N F E R I N Ţ A  
T R A N S I L V A N I A  D E  N O R D
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Evanghelia 
pentru copii

loan Orban
director,
Şcoala de SabatI 
Lucrarea Personală, 
Conferinţa 
Transilvania de 
Nord

în cadrul activităţii evanghelistice din 
Conferinţa Transilvania de Nord, am 
abordat cu satisfacţie o nouă metodă şi un 
nou principiu: câştigarea părinţilor pentru 
Isus prin copiii lor. Această viziune am 
câştigat-o cu ajutorul unui grup din statul 
Texas, Statele Unite, condus de dr. Janice 
Miller, care în vara anului 2002 ne-a oferit 
10 zile de vis. Pe teritoriul Conferinţei 
noastre, la ora aceasta, avem o echipă 
compusă din 84 de colaboratori instruiţi 
pentru activitatea Şcolii Biblice de Vacanţă.

In ce constă această activitate? în atrage
rea copiilor spre tematica biblică şi spre 
dragostea lui Isus Hristos. Programul are 
ca timp de desfăşurare vacanţele. Clasele 
de studiu sunt compuse atât din copiii 
bisericii, cât şi din prietenii invitaţi ai 
acestora. Procesul de predare este divers 
şi conţine tematici specifice Bibliei, cum 
ar fi: Creaţiunea, Exodul, Parabolele... 
Programul este îmbogăţit prin diferite ele
mente care subliniază tematica prezentată: 
lucru de mână, jocuri creative, arte plas
tice, muzică, învăţarea limbii engleze etc.

Aceste şcoli funcţionează în următoarele 
localităţi de pe teritoriul Conferinţei 
Transilvania de Nord: Cluj-Napoca, Sighetul 
Marmaţiei, Baia Mare, Coldău, Cugir, Câmpia 
Turzii, Aiud, Gherla.

Un mod inedit de organizare a Şcolii 
Biblice de Vacanţă a avut loc în localitatea 
Coldău, jud. Bistriţa-Năsăud, unde un cort 
frumos amenajat lângă un lac pitoresc a 
găzduit acest eveniment. Copiii partici
panţi au fost inspiraţi de lumea creată de 
Dumnezeu, fiind deosebit de inventivi, 
reproducând frumuseţea naturii prin 
desene, sculpturi şi creaţii literare.

Aş dori să prezint câteva impresii 
ale colaboratorilor noştri, referitoare la 
organizarea programelor Şcolii Biblice de 
Vacanţă.

Mutnean Rezso Kâroly, din biserica 
locală Cluj „A":

Totul a început în vara anului 2002, când 
un grup din Statele Unite a prezentat Şcoala 
Biblică de Vacanţă. Participarea copiilor, 
dar şi a părinţilor a fost numeroasă şi 
entuziastă. După plecarea americanilor, s-a 
născut ideea de a continua... In perioada 
octombrie-noiembrie 2002 am organizat 
întâlniri săptămânale, unde li s-a vorbit 
copiilor despre parabolele Domnului 
Hristos, bineînţeles, la nivelul lor. N u au 
lipsit nici activităţile de lucru manual, care 
au făcut aceste parabole mai uşor de înţeles 
şi s-au bucurat de mare popularitate în 
rândurile copiilor.

Punctul culminant al acestui program  
l-a constituit festivitatea de încheiere, orga
nizată cu ocazia Crăciunului, la care au 
participat şi părinţii copiilor. Atmosfera 
a fost de-a dreptul înălţătoare şi, aşa cum  
spunea un părinte neadventist, „ne-am 
pu tu t apropia mai m ult de cer".
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Pastorul asistent Orban 
Antal Ferencz, din biserica 
locală Baia Mare, povesteşte:

Pregătirile pentru acest eveni
ment le-am început cu două 
săptămâni înainte. Subiectul 
prezentat a fost „Creaţiunea".
Au fost implicaţi 11 membri ai 
bisericilor locale Baia Mare „A " 
şi „B". Cele mai eficiente metode 
folosite s-au dovedit a fi invitaţiile 
personale, care au fost onorate 
în proporţie de 80%, astfel că 
prezenţa medie a fost de 40 de 
copii, dintre care 20 neadventişti. 
La programul festiv de încheiere 
au fost invitaţi şi părinţii copiilor. 
Casa de Rugăciune era arhiplină.

Un copil de 7-8 ani ne-a 
mărturisit: „ Când voi fi mare,

aş dori să mă botez în această 
biserică." Merită să continuăm 
această activitate frumoasă şi 
nobilă!

Anca Simona, din biserica 
locală Sighetul Marmaţiei, 
povesteşte:

în ultima săptămână de vacanţă 
a lunii septembrie 2002, s-a 
organizatîn Sighet Şcoala Biblică 
de Vacanţă. Copiii din biserică 
au împărţit 350 de invitaţii. La 
program au participat 150 de 
copii. O fetiţă de 5 ani aducea 
în fiecare seară câte 5-6 copii. La 
sfârşitul acţiunii am avut un pro
gram special în Sabat, la care au 
participat şi părinţii copiilor. Au 
fost înmânate diplome speciale de

absolvire. Mama fetiţei amintite la 
început ne povestea că, după ple
carea de la întâlnirile şcolii biblice, 
copiii intrau în scara blocului şi 
începeau să cânte. Vecinii erau 
foarte impresionaţi, remarcând că 
ceva anume s-a întâmplat cu acei 
copii. Mulţi dintre ei participă în 
continuare regulat la întâlnirile 
cu exploratorii. Dumnezeu a fost 
cu noi. El ne-a îndemnat de fapt: 
„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine!"

In această'lume a păcatului, 
caracterizată prin intoleranţă, 
îndepărtare de Dumnezeu şi de 
principiile morale şi etice, Şcoala 
Biblică de Vacanţă oferă o şansă 
de apropiere şi reîntâlnire cu 
Dumnezeu deopotrivă copiilor, 
părinţilor şi bunicilor.

UN CORT PENTRU 
VESTIREA EVANGHELIEI VEŞNICE

Este binecunoscută depen
denţa noastră de localurile 
publice, în lucrarea de vestire a 
Evangheliei, şi la fel de cunos
cute sunt şi piedicile în închi
rierea lor, mai ales în mediul 
rural. Exemple sunt nenumărate 
şi personal a trebuit să le gust 
amărăciunea de mai multe ori. 
Aceasta a generat frământare şi 
preocupare. Refuzul închirierii 
Căminului Cultural din Băiuţ şi 
a celui din Văleni, Maramureş, 
şi lectura unui pasaj din 
Mărturii, în legătură cu adună
rile din corturi, mi-au aprins în 
minte ideea confecţionării unui 
cort misionar.

Am făcut schiţa, am cău
tat sponsori şi, în două luni de 
zile, visul a devenit realitate: 
un cort de 6x8m, cu schelet 
metalic şi învelit cu prelată, cu 
duşumele de scândură îmbinate 
în panouri de 2x1,5 m, având 
în interior 14 bănci cu picioa
re rabatabile, însumând 84 de 
locuri, şi cu sistem propriu de

încălzire prin aerotermă alimen
tată de o butelie de aragaz.

Oriunde este montat, cortul 
stârneşte curiozitate, interes 
şi ne aduce aminte că suntem 
străini şi peregrini pe acest 
pământ.

A fost folosit cu succes în 
evanghelizările publice din 
localităţile Bocicoel -  montat 
în curtea prezbiterului Bisericii 
Penticostale -  şi Vişeu de Jos
-  Danova, Maramureş.

Vă împărtăşesc experienţa de 
la Jelna, jud. Bistriţa-Năsăud, 
unde cortul a slujit ca loc pentru 
evanghelizare în noiembrie- 
decembrie 2002.

Evanghelistul laic Ioan 
Moldo van a prezentat 18 con
ferinţe biblice. Prezenţa, seară 
de seară, a unui număr mare de 
locuitori din Jelna -  localitate 
fără prezenţă adventistă -  a 
făcut să se umple cortul în fieca
re seară. Prezentarea entuziastă, 
însoţită de imagini proiectate, a 
păstrat interesul până în ultima

seară. Am participat la seara de 
încheiere şi am reţinut urmă
toarea declaraţie: „Mă numesc 
Dumitru Simonca şi sunt orto
dox, dar niciodată până acum 
nu am auzit ce s-a prezentat 
aici. Este frumos ce faceţi şi cred 
că toţi oamenii ar trebui să audă 
aceste învăţături". Conferinţele, 
sfaturile medicale, consulta
ţiile făcute, muzica şi oferirea 
de premii în Biblii au asigurat 
reuşita acestei acţiuni, în urma 
căreia funcţionează trei grupe 
de seminar în care studiază 15 
oameni.

Dumnezeu ne-a oferit întot
deauna metode şi ne-a inspirat 
mereu idei eficiente de lucru 
pentru împlinirea planului Său. 
Personal Ii sunt recunoscător 
pentru ideea acestui cort misio
nar şi, ca orice idee venită de 
sus, şi aceasta este gratuită şi 
poate fi multiplicată.

—  Gabrie l B lo to r
P A S T O R , C O N F E R I N Ţ A
T R A N S I L V A N I A  D E  N O R D
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De ce oare consideră Dumnezeu că tre
buie să precizeze că ocroteşte pe străin?
Nu îi ocroteşte El oare pe toţi oamenii? Se 
pare că această categorie socială are nevoie 
de o atenţie specială. Emigrarea este un 
fenomen social foarte vechi. Este definită 
ca fiind mutarea unui individ sau a unui 
grup dintr-un loc, pentru a se stabili tem
porar sau definitiv intr-un alt loc. Cauzele 
pot fi multiple: religioase (răspunsul la o 
vocaţie divină), economice, politice, mili
tare. încă din timpurile biblice, oamenii 
îşi părăseau locul de naştere din motive 
mai sus-menţionate. Avram răspunde 
unui îndemn: „Domnul zisese lui Avram: 
Teşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa 
tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi 
arăta'" (Gen. 12,1). Părăsirea sau rămâne
rea într-un anumit loc nu poate constitui o 
încălcare a orânduirilor divine, cu excepţia 
cazului în care s-a primit o revelaţie speci
ală din partea Domnului. Creatorul i-a dat 
omului dreptul de a alege aproape în toate 
domeniile vieţii sale (spun aproape, pentru 
că nu putem să ne alegem părinţii, fiziono
mia, locul de naştere etc.). O problemă se 
ridică atunci când omul scoate din planuri
le şi alegerile sale elementul divin. Lucrul 
acesta îl spune şi Cuvântul Domnului:

„Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: 'Astăzi 
sau mâine ne vom duce în cutare cetate, 
vom sta acolo un an, vom face negustorie, 
şi vom câştiga!'... Voi, dimpotrivă, ar tre
bui să ziceţi: 'Dacă va vrea Domnul, vom 
trăi şi vom face cutare sau cutare lucru'" 
(Iacov 4,13.15).

Versetele acestea ne spun că acela care 
emigrează poate avea ca obiectiv să câştige, 
lucru care nu este criticat. Veniturile sunt 
necesare pentru întreţinerea familiei, faţă 
de care noi avem o responsabilitate. Dar, 
atenţie, deciziile trebuie luate în perspectiva 
„Dacă va voi Domnul". Alegerea împreună 
cu Domnul implică maturitate în gândire şi, 
implicit, asumarea responsabilităţilor care 
decurg din aceasta. Alegerile personale nu 
trebuie să devină o greutate pentru alţii, de 
la care se aşteaptă o serie de lucruri.

Uneori, se spune că cei care pleacă din 
ţară se schimbă şi nu totdeauna această 
schimbare este văzută ca fiind ceva pozitiv. 
Este oare adevărat că emigranţii se schim
bă? Cum are loc această schimbare şi de ce?

în cele ce urmează, voi prezenta unele 
aspecte de care se poate lovi un emigrant 
atunci când abandonează mediul său de 
viaţă obişnuit, pentru a-şi crea un altul. 
Trecerea de la un scenariu de viată la altul
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nou o putem defini ca o fază 
de tranzit, iar aceasta îl pune 
pe individ într-o stare de criză. 
Criza este timpul dintre momen
tul pierderii echilibrului avut şi 
cel al regăsirii unui nou echilibru.

Acest echilibru este format din 
relaţiile sociale, familiale şi spi
rituale, pe care le avem într-un 
anumit loc în care trăim şi prin 
care cunoaştem poziţia şi locul 
nostru. Ştim cum să acţionăm 
sau să reacţionăm, ştim care este 
stima pe care o primim şi din 
partea cui o primim, ştim cine 
sunt cei care ne iubesc mai mult 
sau mai puţin, ştim ce putem 
face în comunitatea noastră, 
ştim care sunt darurile pe care le 
avem şi cum ne-am obişnuit să 
le folosim...

Social
în ţara de origine, fiecare om 

şi-a construit, încă din copilărie, 
o reţea de prieteni, de cunoştinţe, 
în mijlocul cărora are o poziţie pe 
care a câştigat-o cu trecerea tim
pului. Acestora li se oferă prie
tenia şi, la rândul lor, ei răspund 
mai mult sau mai puţin, dar 
ştim ce să aşteptăm de la fiecare. 
Când cineva emigrează într-o 
altă ţară, părăseşte acest cadru, 
această mişcare aducând cu sine 
pierderea (de cele mai multe ori) 
a poziţiei sociale avute, iar din 
punct de vedere profesional, tre
buie să accepte să lucreze ceva cu 
care nu se identifică. Când cineva 
practică o profesie, aceasta îi dă 
şi o identitate socială. Schimbarea 
bruscă a acestei identităţi nu 
are totdeauna un impact pozitiv 
asupra celui în cauză. Cel care 
până ieri a fost chemat „dom
nul..." trebuie să îşi asume titlul 
de extracomunitar. Acest cuvânt 
indică uneori pe cineva care nu 
face parte dintr-o categorie socia
lă foarte respectată.

Când un extracomunitar caută 
să închirieze un apartament, va 
trebui să caute foarte mult până 
va găsi pe cineva care să-i acorde 
încredere.

O altă problemă este noua 
limbă, deseori cunoscută foarte 
puţin, dar care este indispensa
bilă pentru a putea relaţiona cu 
cei din jur. Faptul că nu te poţi 
exprima verbal aşa cum o puteai 
face în limba maternă îţi dă sen
timentul unui handicap, pentru 
că nu reuşeşti să comunici ceea 
ce gândeşti.

La acestea se adaugă nevoia 
unei gazde care costă foarte 
mult. Sunt foarte puţine familii 
de străini care pot oferi găz
duire. Nu pentru că au uitat să 
mai fie ospitalieri, ci pentru că 
nu au unde. într-un apartament 
locuiesc mai multe familii sau 
persoane şi fiecare îşi plăteşte 
patul, care este foarte greu de 
găsit. Cine vine la biserică pen
tru a cere găzduire la fraţi are 
toate şansele să nu găsească pe 
nimeni care să-l poată găzdui 
nici măcar o noapte (aceasta se 
întâmplă în Italia).

îmi pare rău când văd fraţi şi 
surori care vin plângând şi-mi 
spun că nu au unde dormi, nu 
au ce mânca, nu au bani pentru 
cazare sau să cumpere biletul 
de întoarcere în ţară. Mulţi au 
plecat de acasă din cauza unor 
nevoi reale. Personal, m-aş bucu
ra să pot oferi o soluţie la toate 
cererile, dar bisericile adventiste 
din Italia nu dispun de mijloa
cele necesare pentru a face faţă 
acestor nevoi. Să nu-i credeţi pe 
cei care vă spun că au un loc de 
muncă pentru dumneavoastră 
în Italia, dar, pentru a vă duce 
acolo, trebuie să le plătiţi mai 
mult decât costă un bilet la auto
car. Vă duc şi vă lasă într-un oraş 
şi spun că le pare rău, dar locul 
s-a ocupat. Pentru a nu avea 
probleme, când plecaţi de acasă, 
trebuie să fiţi siguri că aveţi unde 
dormi, că aveţi bani pentru chi
rie, pentru mâncare şi, eventual, 
pentru întors în ţară.

în plus, legea statului interzice 
găzduirea unui străin, dacă nu 
este declarat la poliţie că locuieş
te temporar la adresa respectivă.

Să ne imaginăm un apar
tament de trei camere în care 
locuiesc minimum trei familii, cu 
copiii lor... Toţi folosesc aceeaşi 
bucătărie (aragaz, frigider, masă 
pentru mâncat... dacă le au), 
aceeaşi baie. Cam toţi pleacă şi 
vin în acelaşi timp şi trebuie să 
aştepte unul după altul să poată 
folosi baia, să facă mâncare sau 
să mănânce. Aceste condiţii obli
gă persoane cu exigenţe de viaţă 
diferite să locuiască împreună şi 
deseori apar disensiuni.

Fam ilia l
în general, cei care pleacă din 

ţară sunt tineri şi mulţi sunt căsă
toriţi. De cele mai multe ori, vine 
un membru al familiei (soţul sau 
soţia), iar, după un timp, familia 
începe să se întregească. Aceste 
stări strică echilibrul familial, 
în care fiecare avea rolul său, 
şi apare nevoia indispensabilă 
de a se angaja în roluri de viaţă 
diferite. Dacă soţul a plecat, soţia 
va trebui să preia responsabili
tăţile soţului şi va trebui să facă 
lucruri neobişnuite pentru ea. 
Aceste schimbări generează stări 
de stres care pot avea un impact 
negativ. Când stau mult timp 
despărţiţi, soţii trebuie să se 
obişnuiască cu această stare, iar 
când vor începe iarăşi să trăiască 
împreună, obiceiurile formate în 
perioada de separare pot genera 
tensiuni şi stres. Demnă de luat 
în considerare este şi vulnerabi
litatea pe care o pot avea unele 
persoane în sfera emotivă. O 
excesivă nevoie de afectivitate 
poate determina unele persoane 
căsătorite să stabilească unele 
prietenii cu sexul opus, care la 
început nu sunt văzute ca fiind 
negative, dar care pot degenera 
cu multă uşurinţă.

Deseori, copiii sunt lăsaţi cu 
bunicii sau rudele şi trăiesc un sen
timent de abandon. Copiii se simt 
pe locul doi în sfera de evaluare a 
părinţilor. îmi amintesc o fată de 
circa 9-10 ani care, plângând, mă 
întreba de ce tatăl a plecat şi nu
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stă cu ea. Eu ştiu că Dumnezeu a 
făcut familia să stea împreună, dar, 
vrând să o fac să îşi menţină stima 
pentru tatăl ei, i-am spus: „Tatăl 
tău te iubeşte şi, ca să te vadă 
fericită, a mers să lucreze pentru 
a vă întreţine, pe tine şi pe mama 
ta. însă el nu este fericit când este 
departe de tine." Fetiţa m-a privit 
şi m-a întrebat cu nedumerire: 
„Sunt banii mai importanţi decât 
mine?" Banii cei mulţi nu aveau 
valoare pentru ea. Ea îl dorea pe 
tăticul ei aproape şi aşteptările sale 
erau juste. Pentru ca personalitatea 
şi sfera emotivă ale unui copil să 
se dezvolte armonios, el are nevoie 
de prezenţa celor doi părinţi bio
logici, pe care nimeni nu-i poate 
înlocui.

Familiile care au plecat din 
ţară şi sunt împreună sunt cele 
mai fericite. Dar ceva le frustrea
ză totuşi bucuria. Dacă în ţară 
aveau locuinţa lor, aici trebuie 
să se mulţumească, de cele mai 
multe ori, cu o singură cameră, 
chiriile fiind foarte mari. Se pier
de acea intimitate a familiei, iar 
consecinţele se resimt la nivelul 
relaţiilor interpersonale.

Tinerii necăsătoriţi, care plea
că de lângă părinţii lor, ar trebui 
să aibă maturitatea necesară pen
tru a prelua acele responsabilităţi 
pe care, până atunci, le-au purtat 
părinţii pentru ei.

Spiritua l
De cele mai multe ori, cei care 

pleacă din ţară vor să aibă simţă
mântul prezenţei divine. Ei simt 
că lasă în urmă ceva drag (fami
lie, biserică), dar Dumnezeu 
merge cu ei şi de aceea unii fac 
anumite promisiuni de credin- 
cioşie. Ajung în noua biserică şi 
constată că nu este la fel ca aceea 
pe care au lăsat-o în ţară. Aici 
trebuie să se obişnuiască să se 
raporteze la noua realitate, iar în 
perioada aceasta pot avea senti
mentul inutilităţii.

Vor trebui să câştige credibi
litate, să identifice modul prin 
care pot deveni o parte activă în 
comunitate.

Viaţa devoţională va trebui să 
găsească un nou ritm. în noua 
locuinţă poate nu vor mai avea 
acea cameră liniştită şi va trebui 
identificat un loc acceptabil pentru

acest lucru. Unii credincioşi care îl 
iubesc pe Domnul şi cărora le place 
să studieze lucrează 10,12, chiar 
14 ore pe zi şi nu mai au timp pen
tru părtăşia cu fraţii şi pentru viaţa 
devoţională. Toate aceste lucruri îl 
pun pe credincios într-o nouă stare, 
pe care nu este obişnuit să o gestio
neze. Prima reacţie a emigrantului 
este aceea de a căuta o scuză cu 
o cauză externă, însă adevărata 
cauză este noua realitate la care 
nu este obişnuit să se raporteze. 
Bisericile adventiste din diaspora 
predică acelaşi mesaj advent ca 
acelea din ţară, dar este ascultat cu 
o altă stare de spirit.

Cel care doreşte să trăiască 
experienţa emigrării va face faţă 
mult mai bine situaţiilor, dacă va 
ţine cont de aceste faze de tranzit 
şi se va pregăti să le înfrunte. 
Poate pentru aceste motive şi 
pentru multe altele, Dumnezeu 
spune că ocroteşte pe străin. El 
cunoaşte sensibilitatea sa majoră 
şi-i spune celui străin: „Eu sunt 
cu tine. Dacă într-o zi vei căuta 
pe cineva în faţa căruia să-ţi poţi 
deschide inima şi care să te înţe
leagă, Eu sunt aici, te aştept."

R E P E R E  D I N  T A R A  P O R T O C A L E L O R  SI A M Ă S L I N E L O R

O dată cu anii '90, încep să se stabilească în Peninsula Iberică primii adventişti români. Sosesc pe rând: unul 
câte unul. Puţini dintre ei au fost scutiţi de peripeţii, riscuri sau sacrificii, şi ce sacrificii! La început, numărul 
acestora era firav. An după an, celor din micul grup format li s-au alăturat prietenii şi rudele. Datorită hărniciei, 
spiritului practic, 'inventiv, şi dispoziţiei de a lucra orice, românii au început să primească oferte de muncă. Dis
ponibilitatea fraternităţii adventiste spaniole este evidentă. Sunt ajutaţi, orientaţi, găzduiţi.

Primele socoteli văd lumina zilei. Cu bănuţii câştigaţi în general pe şantiere sau în casele spaniolilor, pot fi 
ţesute atâtea speranţe, împletite atâtea vise; atâtea doruri şi aşteptări pot fi împlinite. O viaţă mai bună, normală, 
decentă, poate fi şi a noastră. Era un deziderat. Normal!

încetul cu încetul, mirajul necunoscutului de la capătul celor aproape 4.000 de kilometri depărtare se aprinde 
mai semeţ, mai îmbietor în entuziasmul şi privirile celor de acasă.

De ce nu am reuşi şi noi, dacă „ei", cei plecaţi, au reuşit? Unii întrezăresc sau savurează deja primele roade. 
Chiar dacă, pentru „dulceaţa" acestora, preţul este întreg. Nimic nu se oferă pe gratis. Mai ales aici. Doar mân
tuirea e fără bani. Totuşi, dacă ar fi preţuită de toţi, rezultatele nu s-ar lăsa aşteptate. în lumea aceasta, totul se 
plăteşte. Adesea scump. Uneori foarte scump. De atâtea ori preţul oferit înseamnă zbucium, boli sau înstrăinare... 
sau /şi afectează familia, biserica, credinţa şi destinul veşnic, profesia şi pacea sufletească sau... Oricum, nu tre
buie generalizat şi nici speculat.

Nu doar românii au cunoscut gustul acestei „pâini" a exodului. Şi spaniolii au consumat-o în trecut; sunt fami
liarizaţi şi ei cu vicisitudinile lui. Oricum, suntem înţeleşi. Chiar mai mult, suntem ajutaţi, încurajaţi, din lacrimi 
şi sudoare, cu perseverenţă şi curaj, se scrie o nouă slovă. Se trudeşte pentru o casă, pentru o pâine. însă pentru ce 
trudesc oare cei care o au? Pentru un „mai bine", pentru un nou orizont, noi perspective pentru ei înşişi sau pen
tru cei ce vin din urmă. Dar „când", „cât", „ce" înseamnă „mai bine"? Simţul măsurii nu este totdeauna la modă. 
[...]

Liviu Olteanu, pastor, biserica română, Spania
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EMIGRAŢIA
■PLANUL LUI DUMNEZEU?

Emigraţia -  planul lui Dumnezeu? 
întrebarea poate să şocheze, dar este una 
dintre convingerile pe care le-am dezvol
tat în ultimii ani. Refugiaţii şi emigranţii 
reprezintă cea mai mare provocare a seco
lului XXI, dar, în acelaşi timp, oferă ocazii 
excepţionale pentru slujire şi misiune. Am 
fost obişnuiţi să considerăm emigrarea 
ceva negativ, ca o trădare a valorilor şi cul
turii în care ne-am născut. Aş vrea să pro
pun o schimbare de perspectivă în lumina 
Bibliei. Articolul acesta se adresează atât 
celor rămaşi acasă, cât şi celor care au emi
grat în decursul timpului.

în cartea Dorul de casă, Ellie Wiesel 
scria, în 1996, că secolul XX a fost marcat 
de „dislocări umane de dimensiuni con
tinentale... Niciodată până atunci nu au 
plecat atât de multe persoane, părăsin- 
du-şi casele."1 începutul secolului XXI nu 
face decât să confirme agravarea crizei. 
Statisticile cu greu pot reflecta realitatea, 
însă se consideră că la ora actuală există 
între 20 şi 35 de milioane de emigranţi şi 
refugiaţi înregistraţi de diferite organizaţii. 
Emigranţii au traversat graniţele ţării lor 
în căutarea unei vieţi mai bune, a supra
vieţuirii în condiţii decente sau fugind de 
persecuţie etnică sau religioasă. Alţii au 
plecat pentru o vreme, menţinând legături 
cu ambele culturi între care oscilează.

Toţi aceştia au în comun dezrădăcinarea, 
sentimentul înstrăinării, singurătatea şi des
curajarea. Dar tot printre aceştia întâlneşti 
cea mai intensă speranţă, precum şi hotă
rârea de a rezista în faţa dificultăţilor şi a-şi 
reface viaţa în locul în care au ajuns. Şi ceea 
ce este pozitiv este faptul că emigranţii sunt 
cei mai deschişi schimbărilor, inclusiv în ce 
priveşte convingerile religioase. Pentru unii, 
menţinerea unei identităţi religioase repre
zintă 0'ancoră în lumea nouă şi plină de 
neprevăzut în care au poposit. Alţii aduc cu 
ei o credinţă plină de vitalitate. Fiecare situa
ţie conţine potenţial pentru slujire şi misiune.

Care este răspunsul creştinilor 
adventişti faţă de realităţile emigrării? 
Există voci care susţin că cei plecaţi în cău
tarea unei vieţi mai bune sunt „lumeşti" 
şi nu caută decât interese materiale. Alţii 
îi invidiază, compătimindu-se în tăcere că 
nu au avut aceeaşi şansă. Puţini se gândesc 
însă la dificultăţile pe care emigranţii le 
întâmpină şi la pericolele cu care se con
fruntă, dar şi la ocaziile fără precedent 
pentru o mărturie creştină. Consider că o 
perspectivă corectă asupra acestui subiect 
nu poate fi formată decât dacă privim în 
Scriptură. Emigrarea este un subiect omni
prezent pe paginile sacre.

Emigraţia în Scriptură
Copiii lui Dumnezeu sunt descrişi ca 

„străini şi călători pe acest pământ". A fi 
„străin" reprezintă o caracteristică funda
mentală a identităţii creştine. în timpuri 
străvechi, Avraam a fost chemat din locul 
în care se afla şi trimis în peregrinaj către 
o destinaţie necunoscută. Deşi arameu 
nomad, Avraam era legat de poporul său 
şi de teritoriul care îi devenise cunoscut. 
Dumnezeu îl cheamă să iasă din rutina 
călătoriilor lui sezoniere şi să se îndrepte 
spre o destinaţie în acelaşi timp necunos
cută, dar precisă.

în făgăduinţa pe care o primeşte, printre 
promisiunile legate de un urmaş şi de teri
toriu, este strecurată şi ideea că „sămânţa 
ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a 
ei; acolo va fi robită, şi o vor apăsa greu, 
timp de patru sute de ani".2 Lui Avraam 
nu i s-a promis o viaţă uşoară şi nici împli
nirea făgăduinţei în timpul vieţii lui. Doar 
urmaşii lui, după generaţii, aveau să intre 
în Canaan şi să se bucure de „laptele şi 
mierea" ţării. Le sună familiar această isto
rie celor care se străduiesc să construiască 
un viitor pentru copiii şi nepoţii lor în 
noua ţară pe care şi-au ales-o ca rezidenţă? 
Numai că făgăduinţa făcută lui Avraam nu

Cristian Dumitrescu

doctorand,
Universitatea Andrews, 
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se opreşte aici. Dumnezeu inten
ţiona ca Israel să devină o bine
cuvântare pentru „toate familiile 
pământului".3 Scopul divin în 
emigraţie este binecuvântarea 
naţiunilor în care se stabilesc 
copiii lui Dumnezeu. Noţiunea 
de străin şi călător este parte 
integrantă a identităţii de ales al 
lui Dumnezeu.

Avraam, Isaac şi Iacov au fost 
străini (ebr. gerim) în Canaan 
şi, ulterior, în Egipt. Periplul 
lui Israel în Egipt începe cu 
vânzarea lui Iosif. El avea toate 
motivele să se considere lovit 
de soartă şi uitat de Dumnezeu. 
Ajunge întemniţat pe nedrept 
pentru refuzul său de a accepta 
un mod de viaţă comun noii 
culturi în care se afla. Ar fi fost 
îndreptăţit să îi ceară socoteală 
lui Dumnezeu pentru situaţia în 
care a ajuns. Dar Iosif rămâne 
credincios şi nu uită „învăţă
turile tatălui" şi „îndrumările 
mamei". El, „visătorul", ştie să 
identifice mâna lui Dumnezeu 
la lucru prin visuri. Paharnicul 
uituc îşi aduce aminte, în cele 
din urmă, de Iosif şi de elibera
rea prezisă. Iar Dumnezeu trans
formă aparentul blestem perso
nal în binecuvântare pentru toate 
familiile pământului. în timpul 
secetei, Iosif hrăneşte toate naţiu
nile din jurul Egiptului şi le asi
gură supravieţuirea.

însă mâna egiptenilor care 
nu l-au cunoscut pe Iosif apasă

greu asupra lui Israel. Se părea 
că cerul este de plumb şi că 
rugăciunile şi strigătele sunt 
adresate unui Dumnezeu surd.
El însă avea un plan: trebuia să 
îşi manifeste puterea în mijlo
cul neamurilor, ca mărturie şi 
ca o provocare la alegere. Israel 
iese în cele din urmă din Egipt, 
bogat, liber, şi împreună cu el 
ies şi celelalte neamuri şi chiar 
egipteni care fuseseră convinşi 
de descoperirea de Sine a ade
văratului Dumnezeu. Nu este de 
neglijat nici faptul că Divinitatea 
îl instruieşte pe Moise, viitorul 
instrument şi lider al eliberă
rii din robie, în pustie, în exil. 
Acesta trebuia să înveţe ce 
înseamnă să fii străin şi călător.

Când au intrat, în cele din 
urmă, în posesia ţării făgăduite, 
Dumnezeu le-a reamintit evrei
lor că „ţara este a Mea, iar voi 
sunteţi la Mine ca nişte străini şi 
venetici".4 Ei ar fi trebuit să se 
considere străini în propria ţară, 
doar administratori ai posesiunii 
lui Dumnezeu, locuind acolo prin 
harul şi îngăduinţa Acestuia. Erau 
un popor ales, dar străin. La fie
care seceriş îşi reaminteau istoria 
exodului, brutalitatea asupritoru
lui, dar şi intervenţia miraculoasă 
a lui Dumnezeu. Amintirea nu 
era doar un sentiment, ci era 
însoţită de dăruire faţă de levit, 
de străin, orfani şi văduve; iar 
aceştia trebuiau „să mănânce şi 
să se sature, în cetăţile tale".5

Rut exemplifică strălucit apli
carea acestui principiu. O străină 
moabită, văduvă, cu familia 
decimată de boală şi despărţire, 
Rut emigrează în Israel chiar la 
vremea secerişului. Dumnezeu 
transformă tragedia în biruinţă, 
iar Rut devine parte din arborele 
genealogic al lui Isus, graţie unui 
israelit care respectă orânduirile 
divine cu privire la străini şi nu 
uită că şi el e străin şi călător.

Naaman, un alt neisraelit, 
determinat de o problemă de 
sănătate, vine să caute ajutor în 
teritoriul lui Israel. în acest caz, 
este vorba de o dublă migraţie. 
Israeliţii fuseseră duşi în robie în 
Siria, iar una dintre prizonierele 
de război îi „vinde" căpeteniei 
oştirii asiriene secretul sănătăţii. 
Naaman va cunoaşte intervenţia 
lui Dumnezeu nu doar asupra 
pielii, ci şi asupra sufletului său. 
Voi reveni asupra acestei istorii.

Confruntat cu exilul, Israel nu 
poate pricepe că Dumnezeu Se 
află în spatele acestuia. Estera este 
dusă la palatul lui Xerxes şi inclusă 
în ruşinosul lui harem, am spune 
noi. Dar vorbele lui Mardoheu 
scot la iveală o înţelegere mult mai 
profundă a realităţii: „Cine ştie 
dacă nu pentru o vreme ca aceasta 
ai ajuns la împărăţie?"6 Chiar şi 
Daniel recunoaşte că „Domnul a 
dat în mâinile lui" Nebucadneţar 
pe Israel.7 Decretele ulterioare, 
emise în toate provinciile şi în 
toate limbile existente, denotă

A D V E N T I Ş T I I  Î N  P R E S A  S T R Ă I N Ă

împărtăşind multe dintre obiceiurile tradiţiei iudaice, adventismul de ziua a şaptea este practicat de 
aproximativ 1.500 de persoane în Israel -  cei mai mulţi dintre ei provenind din masa muncitorilor. [...] 
Biserica Adventistă a comunităţii româneşti din Israel are înjur de 500 de membri. [...] Majoritatea 
adventiştilor din această ţară au ajuns aici în timpul ultimilor zece ani în căutare de lucru; unii dintre ei 
au venit chiar mai înainte. Există numai câţiva adventişti în vârstă care sunt în Israel din perioada anilor 
1950-1960. [...] Eli este manager în domeniul construcţiilor în zona Tel Aviv. El a angajat 14 adventişti de-a 
lungul a şase ani până când autorităţile i-a depistat şi i-a expulzat din Israel. El a declarat: „Dacă ar fi după 
mine, aş da tuturor celor 1.500 de adventişti cetăţenia israeliană, şi aceasta nu pentru că m-ar servi pe mine. 
Vă jur, aceştia sunt cei mai minunaţi oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Un prieten m-a auzit că am 
angajat români şi mi-a zis: „Eşti nebun? Aceştia sunt oameni pe care nu poţi conta. Sunt beţivi, miros urât, 
fură..." L-am invitat să vină şi să vadă. Toţi erau îmbrăcaţi frumos, erau îngrijiţi, nu fumau şi nu foloseau 
băuturi alcoolice. Sunt nişte oameni minunaţi, muncitori, harnici şi cinstiţi. Am mare încredere în ei. îi aduc 
într-un loc de muncă şi nu trebuie să-i păzesc. Cuvântul lor este demn de încredere. Din nefericire, poporul 
israelian profită întotdeauna de pe urma lor." [...]
Fragment din articolul „Aşteptându-L pe Mesia", de Vered Levy-Barzilai, apărut în ziarul Ha'aretz, 14 februarie 2003
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planul lui Dumnezeu cu emigran
ţii sau exilaţii evrei.8

Iona, un personaj aparte, este 
mandatat expres de Dumnezeu 
să călătorească in ţinutul 
Asiriei, pentru a rosti judecăţi
le divine asupra cetăţii Ninive. 
Folosindu-şi propria raţiune, Iona 
decide că nu este cazul să facă o 
astfel de incursiune intr-un terito
riul străin şi ostil. Dar Dumnezeu 
are un alt plan şi încăpăţânatul 
profet trebuie să înveţe lecţia peş
telui pentru a accepta să împli
nească planul divin. Confruntat 
cu o masivă şi surprinzătoare 
convertire, Iona tot nu poate 
accepta planul lui Dumnezeu cu 
el, fapt pentru care se ceartă cu 
Acesta. El, alesul, se consideră 
umilit de împlinirea oracolului, 
fără să înţeleagă că Dumnezeu 
doreşte ca poporul ales să lucreze 
în favoarea altor naţiuni.

Israel şi-a continuat existenţa 
prin harul lui Dumnezeu, iar 
reamintirea dublului statut de 
ales/străin l-a ajutat să nu uite 
dependenţa de Dumnezeu. Când 
israeliţii au decăzut în idolatrie şi 
opresiune socială, uitând că viaţa 
şi prosperitatea le-au fost oferite 
ca dar, Dumnezeu i-a lăsat să 
simtă ce înseamnă să fii cu adevă
rat străin în exil. Au ajuns orfani 
şi văduve, fără suport, libertate, 
siguranţă, hrană sau speranţă.9 
însăşi Iehova, Eliberatorul lor, a 
devenit pentru ei „ca un străin în 
ţară, ca un călător".10

Isus Se naşte ca străin, exilat 
într-o iesle, departe de casa Sa, 
de cer. Nimeni nu poate pretinde 
că provine din aceeaşi grupare 
etnică cu El. La scurt timp, este 
nevoit să emigreze în Egipt. în 
felul acesta, se poate spune că 
a suferit în toate lucrurile ase
menea nouă. Se identifică cu 
noi, cei străini şi călători. Deşi 
născut evreu, este respins chiar 
de propriul popor. Şi de aceea 
toţi ne întâlnim în El, indiferent 
de identitatea noastră naţiona
lă. Isus a fost în acelaşi timp şi 
călător. Independent de institu
ţiile religioase ale vremii, Isus a 
umblat pe drumurile prăfuite ale 
Palestinei, ca unul care a căutat 
să împlinească nevoile altora, 
totdeauna dispus să împlinească 
voinţa Tatălui său ceresc.

Pe ucenicii Săi i-a învăţat să 
fie tot străini şi călători. I-a che
mat să-şi abandoneze plasele 
de pescuit, o meserie tradiţio
nală, pentru a deveni pescari de 
oameni, o meserie necunoscută 
până atunci. I-a purtat prin tot 
teritoriul Palestinei, ba i-a dus 
chiar şi în Siro-Fenicia, pentru a-i 
confrunta cu o cultură diferită şi 
a le lărgi orizontul.

Ucenicii sperau ca Isus să îi eli
bereze de romani. Dar El nu S-a 
referit niciodată la acest aspect. 
Isus avea un alt plan. Romanii 
construiseră un imperiu în cadrul 
căruia reţeaua drumurilor asigu
ra deplasarea rapidă şi comuni

carea eficientă până la marginile 
cunoscute civilizaţiei timpului. 
Era nevoie de acest sistem 
modern al zilei, pentru a duce 
Evanghelia la toate neamurile, 
seminţiile, limbile şi noroadele.

Şi în Imperiul Roman emigra
rea se producea în dublu sens. 
Romanii staţionaţi în Palestina 
veneau în contact cu Evanghelia. 
Sutaşul Corneliu este primul 
„păgân" convertit la creştinism 
în Noul Testament, în timp ce 
Petru are probleme să înţeleagă 
cum lucrează Dumnezeu. Saul 
din Tars pleacă la drum cu gân
dul să şteargă creştinismul de pe 
faţa pământului. Dar Dumnezeu 
îl transformă în instrumentul 
Său cel mai ales. Biserica din 
Damasc este uluită şi se teme să 
îl accepte. Dumnezeu confirmă 
însă faptul că Saul are cele mai 
bune atuuri pentru a evanghe- 
liza marele Imperiu Roman. Iar 
reprezentanţii lui Dumnezeu în 
acest imperiu sunt emigranţii 
evrei, care părăsiseră Palestina 
din motive economice sau de 
persecuţie. Dumnezeu provoacă 
emigraţia în dublu sens.

Cred că a devenit clar faptul 
că Dumnezeu este cel care creea
ză condiţii de criză politică sau 
economică, pentru a-Şi aduce la 
îndeplinire planurile. Isaia spune 
că „Domnul, Dumnezeul oştiri
lor, va lua din Ierusalim şi din 
Iuda orice sprijin şi orice mijloc 
de trai, orice izvor de pâine şi

A D V E N T I Ş T I I  Î N P R E S A  S T R Ă I N Ă

Cel mai înalt reprezentant al Bisericii Adventiste din România a adus la Castellon, în bagajul său, 
cuvinte de speranţă şi sprijin pentru credincioşii din România... Adrian Bocăneanu, preşedintele 
Uniunii Adventiştilor de Ziua a Şaptea din România, a vizitat biserica din Castellon. Sala era ticsită 
de bărbaţi şi femei îmbrăcaţi frumos pentru acea ocazie. [...] La această ocazie au participat Alberto 
Guaita, preşedintele Uniunii Spaniole, şi pastorii Javier Moliner şi Gheorghe Boantă.

Primele cuvinte de la altar ale preşedintelui român au făcut să apară zâmbete pe feţele celor 
din adunare, spunând că „toţi aceşti oameni m-au făcut să gândesc la tot ceea ce vor fi construit 
mâinile puternice ale acestor bărbaţi şi la cât de mult vor fi făcut curăţenie femeile în acest oraş".
[...] Preşedintele român a asigurat că Biserica Adventistă este conştientă de emigrarea credincioşilor 
adventişti şi conducătorii bisericii depun eforturi de a-i informa pe credincioşi de riscurile la care se 
pot expune, dacă decid să emigreze...

Fragment din articolul „Biserica Creştină Adventistă" apărut în ziarul Mediterraneo de Castellon
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orice izvor de apă..."11 în felul 
acesta, oamenii sunt nevoiţi să 
emigreze. Care este însă scopul?

Scrisorile lui Ieremia adresate 
celor din exil sunt concludente: 
„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, 
Dumnezeul lui Israel, către toţi 
prinşii de război, pe care i-am dus 
din Ierusalim la Babilon: 'Zidiţi 
case şi locuiţi-le; sădiţi grădini şi 
mâncaţi din roadele lor! Luaţi-vă 
neveste şi faceţi fii şi fiice; însura- 
ţi-vă fiii şi măritaţi-vă fetele, să facă 
fii şi fiice, ca să vă înmulţiţi acolo 
unde sunteţi şi să nu vă împuţinaţi. 
Urmăriţi binele cetăţii, în care v-am 
dus în robie, şi rugaţi-vă Domnului 
pentru ea, pentru că fericirea 
voastră atârnă de fericirea ei!"'

Exilul este opera lui 
Dumnezeu. Israel, poporul ales, 
conştient de vocaţia şi destinul 
său, asculta cu greu aceste cuvin
te. Le-a trebuit un timp înde
lungat ca să înţeleagă ce spunea 
Dumnezeu: „v-am dus în robie..." 
Ei ştiau că Dumnezeu este pre
zent în templu, dar acum des
copereau că este un Dumnezeu 
al întregii creaţii şi al întregului 
pământ. „Au descoperit că 
puteau cânta imnurile Sionului 
chiar şi pe pământ străin. El era 
acolo în aceeaşi măsură ca şi la 
Ierusalim."12 Acolo unde este 
Dumnezeu, viaţa are sens, scop şi 
e plină de bucurie. Există libertate 
chiar în robie. Iar Dumnezeu ne-a 
demonstrat cum trebuie să trăim. 
Nu în apatie, descurajare sau 
autoînvinuire. Loialitatea noastră 
transcende apartenenţele politice 
sau naţionale. Cuvântul-cheie 
este integritate, indiferent de 
locul unde ne aflăm. Când facem 
ceva pentru alţii, descoperim 
libertatea care oferă împlinire 
vieţilor noastre. Ne putem com
pătimi pentru situaţia precară 
în care ne aflăm, din punct de 
vedere economic şi al statutului 
într-o ţară străină. Dar la fel de 
bine putem să ne considerăm 
unelte în mâna divină, pentru a 
duce vestea cea bună societăţilor 
secularizate.

Motivul exilului defineşte 
identitatea noastră, în timp ce 
motivul peregrinului ne defineş
te vocaţia. Nu suntem chemaţi să 
ne cramponăm de ţări, sate sau 
oraşe, ci să dăm dovadă că sun
tem liberi să urmăm exemplul 
lui Isus, împlinind nevoile celor 
din jurul nostru cu flexibilitate, 
adaptabilitate şi deschidere. 
Asemenea lui Israel, cu secole 
în urmă, creştinii împrăştiaţi pe 
suprafaţa globului trebuie să 
se folosească de acest avantaj, 
pentru a descoperi slava lui 
Dumnezeu printre popoarele în 
mijlocul cărora se află.

Emigraţia contemporană
Istoria lui Naaman şi a slujni

cei din casa lui se repetă, de data 
aceasta în sens invers, în zilele 
noastre. Determinată de motive 
financiare, Mariana se decide 
să plece în Israel. Aici ajunge 
să lucreze în casa lui Vered, o 
ziaristă israeliană de renume. 
Intrigată de capacitatea şi corec
titudinea fetei, de expresia bucu
riei de pe chipul şi din glasul ei, 
chiar şi atunci când munceşte, 
Vered se decide să-i afle secre
tul. Surpriza îi depăşeşte însă 
aşteptările. Avea să descopere că 
Mariana este creştină adventistă, 
ce îşi cântă şi trăieşte bucuria 
cunoaşterii lui Dumnezeu chiar 
şi într-o ţară străină, secularizată.

Vered petrece un Sabat 
împreună cu Mariana în biseri
ca adventistă de limbă română, 
dar nu este satisfăcută cu atât. 
Vizitează bisericile ghaneză, 
filipineză şi rusă din Tel Aviv, 
participând apoi la inaugurarea 
casei adventiste de editură „Haim 
ve Shalom". Aici are ocazia să 
intervieveze reprezentanţi ai bise
ricii de la cel mai înalt nivel şi pe 
preşedintele câmpului misionar 
Israel, pastorul Richard Elofer. 
Este surprinsă să descopere fap
tul că un evreu poate fi în acelaşi 
timp şi creştin adventist şi că exis
tă nenumărate asemănări între 
iudaismul Torei şi adventism.

în aceeaşi seară, Vered îşi 
vizitează rudele, iar subiectul de 
discuţie este marea ei descoperi
re: Biserica Adventistă. în zilele 
următoare, continuă să caute, 
pe internet, prin prieteni, noi 
informaţii despre adventişti. Iar 
Dumnezeu răspunde interesului 
ei crescând, oferindu-i resursele 
cele mai bune. Rezultatul? în zia
rul Ha'aretz (citit preponderent 
de intelectualitatea israeliană), 
din 7 februarie 2003, Vered publi
că un articol de câteva pagini, 
însoţit de imagini şi declara
ţii, intitulat „Aşteptându-L pe 
Mesia". Descrierea adventiştilor 
şi a credinţei lor în cel mai fru
mos mod posibil atrage reacţii 
pozitive, exprimate prin telefoa
ne, e-mail şi presă.

Şi toate acestea, ca rezultat al 
emigrării unei tinere adventiste 
din România, din motive eco
nomice. O tânără care ştie să îşi 
trăiască cu bucurie credinţa chiar 
în exil. Dumnezeu Se foloseşte 
de instrumente umile, pentru a 
Se face cunoscut într-o singură zi 
unei întregi naţiuni secularizate. 
Asemenea Marianei sunt mulţi 
emigranţi români în Spania, 
Austria, Germania, Italia, Franţa 
sau Statele Unite ale Americii.
Ei au şansa şi privilegiul de a-L 
face cunoscut pe Dumnezeu 
naţiunilor în mijlocul cărora 
trăiesc.

1 Elie Wiesel, „Longing for Home" în 
The Longing for Home, Leroy S. Rouner, 
ed. (Notre Dame, IN: University of 
Notre Dame Press), 17-29.

2 Geneza 15,13.
3 Geneza 12,3.
4 Levitic 25,23.
5 Deuteronom 26,12.
6 Estera 4,14.
7 Daniel 1,2.
8 Daniel 3,28. 29; 4,1-3. 34-37; 5,29; 

6,25-28.
9 Plângerile lui Ieremia 4-5.
10 Ieremia 14,8.
11 Isaia 3,1.
12 George W. Webber, Today's 

Church: A Community o f Exiles and 
Pilgrims (Nashville, TN: Abingdon,

1979), 12.
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Cu ani în urmă, am susţinut un exa
men de care se legau multe rugăciuni, 
vise şi speranţe. Pentru acel examen m-am 
pregătit ani în şir, dar subiectul la proba 
orală a fost cel mai incomod dintre toate. 
M-am descurcat cumva, însă examinatorii, 
oameni cu multă experienţă, au observat că 
nu sunt suficient de convingător, astfel că, 
după ce am epuizat subiectul, au lansat o 
serie de întrebări, la care am dat răspunsuri 
scurte şi precise. Era clar că mă descurcam 
din ce în ce mai bine, am prins curaj, mă 
vedeam ajuns la liman, când unul dintre 
examinatori mi-a cerut să redau definiţia 
harului. Pe nerăsuflate am spus: „Harul 
este iubirea şi mila veşnică, nemeritată, 
a lui Dumnezeu cu care S-a întors către 
omenirea căzută în păcat, oferind salvare 
prin Isus Hristos". „E bine", mi-a spus cel 
care-mi adresase întrebarea, „dar vă rog 
să încercaţi şi alte definiţii pentru har."
Am încercat, însă de fiecare dată mă bloca 
scurt, spunându-mi: „Asta se cuprinde în 
prima definiţie, altceva aştept!" După a 
cincea sau a şasea încercare, am renunţat. 
S-a lăsat o linişte apăsătoare, apoi examina
torul a spus sacadat:

„Harul este mila lui Dumnezeu, care se 
îndură;

Harul este înţelepciunea lui Dumnezeu, 
care plănuieşte;

Harul este puterea lui Dumnezeu, care 
pregăteşte;

Harul este dragostea lui Dumnezeu, 
care se îngrijeşte;

Harul este caracterul lui Dumnezeu,

care cuprinde mila şi adevărul, dreptatea 
şi pacea;

Harul este unirea dintre iubire şi 
sfinţenie, adevărata temelie a naturii lui 
Dumnezeu în Hristos."

S-a făcut din nqu linişte. De fapt, nu 
mai era nimic de adăugat. Preşedintele 
comitetului mi-a mulţumit, m-am ridi
cat, am salutat şi am ieşit. In aşteptarea 
rezultatului, am experimentat simţăminte 
diferite: nelinişte şi teamă, ştiind în ce 
atmosferă s-a încheiat examinarea, încre
dere şi speranţă, ţinând cont de subiectul 
discutat şi de profunzimea şi frumuseţea 
definiţiei harului. După comunicarea 
rezultatului, vreme îndelungată am fost 
tulburat că am „picat" examenul tocmai 
la subiectul HAR, mai precis la definirea 
acestuia, şi încercam să mă gândesc ce ar fi 
însemnat să fi experimentat harul în ocazia 
respectivă, fiind tratat cu înţelegere şi mai 
multă îngăduinţă...

Experienţa aceasta m-a determinat să 
mă aplec cu mai multă atenţie asupra 
subiectului HAR. Frumoasa definiţie a 
examinatorului am găsit-o într-unul din
tre studiile biblice de la Şcoala de Sabat 
(prin anii '81) şi am memorat-o, iar unul 
dintre textele mele favorite este 2 Petru 
3,18: „Ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos". Dumnezeul nostru, necuprins 
şi veşnic, activ şi spontan, este numit 
„Dumnezeul oricărui har" (1 Petru 5,10) şi, 
fiind legaţi de El prin credinţă, nu putem 
decât să creştem în har. Această creştere

lacob Pop
secretar,
Conferinţa 
Transilvania de Sud
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deschide perspective minunate 
pentru credincios, viaţa sa este 
frumoasă, în continuă schimbare, 
scutită de monotonie şi blazare, 
o viaţă din belşug.

Privind contextul în care apos
tolul scrie îndemnul de a creşte 
în har, este uşor de remarcat cele 
două mari avantaje:

• protejaţi în faţa celor mai 
subtile şi periculoase rătăciri;

• pregătiţi pentru ziua 
Domnului care va veni pe 
neaşteptate.

Lista beneficiilor este lungă: 
scutirea de ispita mândriei, a 
încrederii în propria persoană, 
a etalării; siguranţă şi încredere 
în bunul Dumnezeu; o credinţă 
simplă şi activă; blândeţe, 
umilinţă şi iubire; o viaţă de 
biruinţă; capacitate sporită 
de a lucra pentru Dumnezeu; 
vorbirea va fi „totdeauna cu 
har", încurajând, mângâind 
şi susţinând pe cei doborâţi 
de întristare; un caracter ase
menea Domnului Isus şi, nu 
în ultimul rând, suportarea 
necazurilor şi a încercărilor.

A creşte în har înseamnă, 
în primul rând, experimen
tarea acestuia mai mult 
decât capacitatea de a oferi 
o definiţie completă şi cât 
se poate de frumoasă. La 
întrebarea: „Ce înseamnă 
har?", un predicator ameri
can a răspuns: „Dacă la casa 
mea ar veni un om, eu i-aş 
servi o mâncare gustoasă şi 
i-aş oferi un pat confortabil 
pentru noapte; aceasta ar 
însemna bunătate, ospi
talitate. Dar dacă acest om 
ar fura din averea mea un lucru 
valoros şi pe urmă i-aş pregăti 
din nou o mâncare gustoasă şi 
i-aş pregăti din nou un pat con
fortabil pentru noapte, aceasta ar 
fi HAR."

Apostolul Petru leagă 
„creşterea în har" de „creşterea 
în cunoştinţa Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus 
Hristos". Şi ce altă sursă mai

autorizată şi recomandată ne-a 
lăsat Dumnezeu pentru aceasta 
decât Cuvântul Său? Credinciosul 
va creşte în har direct proporţional 
cu măsura în care preţuieşte, 
studiază şi depinde de Cuvânt 
şi se deprinde să mediteze asu
pra lucrurilor divine. De fapt, 
studierea Cuvântului conduce 
la creşterea în har, iar creşterea 
în har conduce la o înţelegere 
mai profundă a Cuvântului, la 
descoperirea unor frumuseţi noi 
în adevărurile sfinte, iar această 
nouă şi profundă înţelegere are 
ca rezultat creşterea în har... Ce 
minunat! Ce frumoasă este viaţa 
credinciosului autentic!

Aşa cum plantele nu cresc 
prin grijă proprie, aşa cum

un copil nu poate prin putere 
proprie să adauge ceva la 
statura lui, tot astfel noi nu 
vom fi în stare, prin grija 
şi eforturile noastre, să ne 
asigurăm creşterea spirituală. 
Ellen White redă într-un mod 
convingător această realitate: 
„Mulţi consideră că trebuie să 
facă ceva, să aibă o parte în 
lucrarea de mântuire. Ei s-au

încrezut în Hristos pentru 
iertarea păcatelor, dar acum 
caută ca prin propriile eforturi 
să trăiască o viaţă neprihănită. 
Orice efort de felul acesta va 
da greş... Creşterea noastră în 
har, bucuria noastră, puterea 
de a fi folositori, toate aces
tea depind de unirea noastră 
cu Hristos. Prin comuniunea 
noastră cu Hristos, rămânând în 
El zi de zi şi ceas de ceas, numai 
aşa vom putea creşte în har."
(Calea către Hristos, ed. 1996, 
p. 62). Iată, aşadar, importanţa 
rugăciunii, a consacrării zilnice, 
a menţinerii privirii aţintite asu
pra Mântuitorului nostru.

De curând, un adolescent care 
trecea printr-o perioadă în care 

creştea vizibil de la o lună la 
alta se tot aşeza lângă tatăl 
său, comparându-şi înălţi
mea cu a lui. La un moment 
dat, nu mai puteai fi sigur 
care dintre ei e mai înalt, însă 
rigla (centimetrul) a clarificat 
situaţia: copilul era la fel de 
înalt ca tatăl său. Ce încân
tat era băiatul! Ce fericit era 
tatăl! Lui Dumnezeu îi face 
plăcere să ne adresăm Lui cu 
„Tatăl nostru", astfel că sta
tutul nostru este de „copii". 
Această calitate implică şi 
impune creşterea, creşterea 
în har, creşterea în asemăna
rea cu Domnul Hristos în ce 
priveşte caracterul, iar ţinta 
de atins, etalonul, este: „Până 
vom ajunge toţi... la starea 
de om mare, la înălţimea 
staturii plinătăţii lui Hristos; 
ca să nu mai fim copii, plu
tind încoace şi încolo, purtaţi 

de orice vânt de învăţătură,... 
ci credincioşi adevărului, în 
dragoste, să creştem în toate 
privinţele, ca să ajungem la Cel 
ce este Capul, Hristos" (Efeseni 
4,13-14). Şi când rigla cerului va 
arăta că am ajuns, prin harul lui 
Dumnezeu, la înălţimea caracte
rului Domnului Isus, El va veni 
să ne ducă acasă, acasă la Tatăl.
O, Doamne, grăbeşte ziua aceea!

„Dumnezeu are o mare
bucurie când îsi revarsă/

harul peste oricine 
însetează după acesta.
El dă fiecăruia un timp 

de milă, nu pentru 
că am avea dreptul la 
ea, ci tocmai pentru că 
suntem peste măsură 
de nevrednici. Nevoia 

noastră este aceea de a 
avea destoinicia care să 

ne dea asigurarea că vom 
primi acest dar."

(Ellen White, Harul uim itor al lui 
Dumnezeu, p. 8)
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INTERVIU

o atitudine v/.
corespunzătoare

r  lj_  ̂  ifaţade

Frate Aron, care sunt elementele de care 
trebuie să ţinem seama pentru a înţelege 
corect Sfintele Scripturi?

Prima condiţie este o atitudine 
corespunzătoare, morală şi spirituală, care 
include:

• respectul faţă de adevăr;
• dorinţa de a-1 cunoaşte şi a-1 urma cu 

orice preţ;
• recunoaşterea limitelor noastre umane;
• recunoaşterea faptului că avem de-a 

face cu o operă divino-umană, nu cu o carte 
obişnuită;

• căutarea ajutorului supranatural prin 
rugăciune şi consacrare.

Psalmistul scria: „Aleg calea adevărului. 
Mă ţin de învăţăturile Tale" (Ps. 119, 30.31). 
„Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur 
de parc-aş avea toate comorile" (vers. 14). 
Cheia calificării oricui pentru activitatea de 
cercetare şi cunoaştere se găseşte în textul 
următor: „Dacă vrea cineva să facă voia 
Lui, va ajunge să cunoască..." (Ioan 7,17).

Vreţi să spuneţi că cercetătorul biblic 
trebuie să se elibereze total de orice 
prejudecată?

Nu este posibil să fim total lipsiţi de 
subiectivism în cercetare, dar onestitatea 
morală şi intelectuală ne va ajuta să 
reducem din ce în ce mai mult această 
dimensiune, pentru a vedea lucrurile aşa 
cum sunt, nu cum ne-ar plăcea să fie.
Dacă luăm Biblia în serios, îi vom permite 
să ne furnizeze principiile şi regulile ei de 
interpretare.

Aţi folosit sintagma „principii şi reguli". 
Este vorba de două categorii diferite?

Folosesc termenul „principii", fie 
morale, fie hermeneutice (de interpretare), 
cum este cazul de faţă, în sensul de

enunţuri cu valoare permanentă şi 
universală. Ele sunt valabile pentru 
oricine, oriunde şi oricând, cum sunt 
dragostea necondiţionată şi respectul 
suprem faţă de Dumnezeu. Regulile au 
o valoare relativă, limitată, şi sunt menite 
să reglementeze conduita în timpul, 
spaţiul şi împrejurările date. Ca reguli, 
putem aminti neaprinderea focului în zi 
de Sabat, interdicţia folosirii cărnii jertfite 
idolilor, obligaţia femeii de a purta pe cap 
„un semn al stăpânirii ei" etc. Acestea,
conform definiţiei date, nu au valoare Interviu_______
permanentă şi universală. cu fratele Aron

Moldovan,

Care este, după părerea dumneavoastră, profesor la Institutul 
principiul de interpretare cel mai Teologic Adventist

important?
După cum în morală principiul cel mai 

important este dragostea necondiţionată, în 
hermeneutică, principiul cel mai important 
ni se pare a fi respectarea contextului.
Când spun aceasta, am în vedere contextul 
literar, contextul geografic şi istoric şi 
contextul cultural.

Contextul literar cere să cunoaştem 
ce spune autorul inspirat în contextul 
imediat, ce spune el în cadrul mai larg 
al subiectului abordat, al cărţii pe care a 
scris-o sau în cadrul întregii sale opere 
inspirate. Se cere, de asemenea, să ne 
informăm ce spun şi alţi scriitori inspiraţi 
care au tratat acelaşi subiect.

Contextul geografic şi istoric este 
deosebit de important pentru înţelegerea 
profeţiilor, atât a celor clasice, cât şi a celor 
apocaliptice. Fără cunoaşterea istoriei 
biblice şi profane legate de Israel, nu 
are sens să ne apucăm de interpretarea 
profeţiilor.

înţelegerea contextului cultural poate fi, 
de asemenea, de mare folos cercetătorului
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biblic. Dacă ştim care era 
filozofia de viaţă a oamenilor din 
vremurile antice, cum gândeau 
ei, care erau relaţiile de familie, 
preocupările, obiceiurile, tradiţiile 
şi aspiraţiile, putem înţelege mult 
mai bine ce au vrut să spună 
scriitorii inspiraţi din vremea 
aceea.

Puteţi menţiona şi alte 
principii?

Aş putea menţiona mai multe, 
dar mă limitez la încă unul, 
şi anume unitatea de esenţă 
a Bibliei. Biblia abordează o 
mare diversitate de subiecte, 
dar, per ansamblu, la nivel de 
principii, ea se află în armonie. 
Dumnezeu S-a descoperit în 
mod progresiv, dar descoperirile 
ulterioare nu contrazic şi nu 
anulează pe cele anterioare, ci 
le întregesc, la completează, le 
dezvoltă, le adâncesc, le aşază 
la locul lor. Esenţa învăţăturii 
date mai înainte rămâne, chiar 
dacă formele de aplicare sunt 
modelate de împrejurări.

Vă rugăm să enumeraţi şi 
câteva reguli de interpretare.

Voi enunţa câteva, făcând 
precizări foarte limitate.

a) Caută să găseşti 
principiul din spatele unei 
învăţături cu valoare temporală, 
pentru a nu transforma regula 
în principiu. Imperativul 
apostolului Pavel: „Femeile să 
tacă în adunare" (1 Cor. 14,34) 
nu poate constitui un principiu, 
pentru că n-a fost aplicat 
permanent şi universal. Maria 
proorociţa a vorbit, Debora a 
vorbit, Ana a vorbit, Hulda a 
vorbit, fetele lui Filip au vorbit, 
femeile din Corint aveau voie 
să se roage şi să proorocească
(1 Cor. 11,5). Pentru a 
descoperi principiul, trebuie să 
vedem de ce a stabilit apostolul 
această regulă.

b) Ţine seama de faptul 
că sensul cuvintelor se poate 
schimba cu timpul. Caută sensul 
în care a fost folosit atunci 
cuvântul.

c) Ţine seama că sensul 
cuvintelor se poate schimba în 
contexte diferite.

d) Ţine seama de timp, loc şi 
împrejurări.

e) Recunoaşte că inspiraţia 
este dinamică, nu verbală. 
Profeţilor nu li s-au dat prin 
inspiraţie şi cuvintele, decât în 
cazuri rare, ci doar ideile pe 
care aceştia le-au exprimat prin 
cuvintele alese de ei.

Conducerea bisericii v-a cerut 
să scrieţi o carte mai deosebită.
Ce va conţine această lucrare?

Intr-adevăr, mi s-a trasat 
sarcina de a scrie o lucrare mai 
dificilă, în care să fie aduse 
unele lămuriri privitoare la 
revelaţie şi inspiraţie, procese 
esenţiale în comunicarea 
adevărului mântuirii din 
partea lui Dumnezeu către 
oameni, prin profeţi. în acelaşi 
timp, cartea urmează să facă 
o scurtă prezentare a vieţii 
şi operei lui Ellen White pe 
care noi o considerăm a fi un 
veritabil profet pentru zilele 
noastre. întrucât, ca şi alţi 
profeţi, ea a fost supusă unor 
critici necruţătoare şi lipsite de 
onestitate şi obiectivitate, cartea 
va încerca să răspundă unora 
dintre acuzaţiile care i s-au adus 
acestei persoane remarcabile, 
prin care, suntem convinşi, 
Dumnezeu a comunicat mesaje 
importante pentru noi. Dacă 
reuşim să clarificăm ce trebuie 
să înţelegem prin „inspiraţie", 
multe acuzaţii care i s-au adus 
lui Ellen White vor rămâne fără 
obiect. Este însă nevoie şi de 
unele răspunsuri nominale la 
acuzaţiile aduse. Vom încerca 
să oferim aceste răspunsuri.

De ce credeţi că este nevoie de 
o asemenea carte acum?

Ar fi fost nevoie mai de mult, 
dar nu s-a găsit timpul necesar. 
Poate că un stimulent pentru 
scrierea unei asemenea cărţi este 
şi faptul că astăzi se scriu cărţi, 
se propagă idei, se răspândesc 
critici fără bază reală şi nu toţi

cei confruntaţi cu asemenea 
contestări ale unor doctrine ale 
Bisericii Adventiste şi ale rolului 
lui Ellen White în biserică pot 
să răspundă acestora fără să fie 
ajutaţi.

La ce cărţi vă referiţi?
Nu mă refer în primul rând 

la cartea scrisă de domnul Paul 
Dan Adevărul despre mişcarea 
adventistă, deşi lucrarea este 
plină de cuvinte neprietenoase, 
însă conţinutul acesteia, în 
tratarea doctrinei Legii, a 
Sabatului, a nemuririi sufletului 
etc., este contradictoriu şi uşor 
de combătut pentru oricine 
cunoaşte Sfintele Scripturi. în a 
doua parte a lucrării, autorul 
comentează negativ viaţa lui 
Ellen White pe baza unui 
material critic, produs de un fost 
pastor adventist, D. M. Conright, 
care a părăsit Biserica Adventistă 
şi a devenit baptist. Trebuie să 
cunoaştem mai bine pe acest 
Conright şi să răspundem la 
unele dintre acuzaţiile sale.

A mai scris ceva şi un fost 
adventist, aşa-numitul Gigi 
Panciu, care pretinde că se 
întemeiază pe Scriptură. Numele 
de „carte" este prea nobil pentru 
scrierea dânsului: cuvinte multe, 
idei puţine, cu înalte pretenţii 
de adevăr, invective şi acuzaţii 
împotriva lui William Miller 
şi a lui Ellen White, repetate 
până la obsesie, cu îndemnuri 
la răzvrătire, la reformarea din 
temelii a Bisericii Adventiste, fără 
1844, fără judecata de cercetare, 
fără Ellen White, fără actualii 
conducători, fără interpretări 
tradiţionale. Cu alte cuvinte, altă 
biserică, cu alte principii, cu alţi 
conducători, cu altă organizare, 
cu alt mesaj. Titlul Cine suntem  
noi, adventiştii de ziua a şaptea 
nu se potriveşte, căci lucrarea nu 
dezvăluie cine sunt adventiştii, 
ci mai degrabă cine sunt cei mai 
mari duşmani ai adventiştilor 
şi până unde sunt în stare să 
meargă.

Interviu realizat de Gabriel Dincă
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STIL DE VIAŢĂ L

zece 

căi prin 
care poţi 

şterge pra
ful de pe 

suflet

Curăţenie de 
primăvara..

in
casa 

sufletul

Charleen W ill ia m s

în aer pluteşte primăvara. 
Florile încep să îmbobocească.
Ce perioadă minunată a anului, 
nu-i aşa, după zilele înnegurate 
ale iernii! Primăvara este anotim
pul înnoirilor, iar noi, creştinii, 
avem nevoia permanentă de a 
reflecta asupra vieţii noastre şi 
de a-I cere lui Dumnezeu să ne 
cureţe de păianjenii rutinei şi să 
reînnoiască în noi bucuria de a-I 
sluji Creatorului nostru.

în continuare, vă voi prezen
ta câteva idei care m-au ajutat 
şi continuă să mă ajute, având 
speranţa că vor fi şi pentru voi o 
binecuvântare.
1. Meditează la bunătatea lui 
Dumnezeu.

în fiecare dimineaţă, după ce 
te trezeşti, ia-ţi timp să priveşti 
pe fereastră, indiferent unde ai 
locui. Acest lucru te va înviora 
pentru ziua care îţi stă înainte.
2. Recunoaşte faptul că suntem 
victimele rutinei. Acesta poate fi 
momentul potrivit pentru unele 
schimbări în viaţa ta.

întocmeşte o listă cu lucru
rile pe care ai vrea să le faci în 
următoarele trei luni şi roagă-L 
pe Dumnezeu să te ajute să le 
aduci la îndeplinire. De exem
plu, poate că ţi-ai dori să-ţi iei o

zi liberă şi să faci o plimbare cu 
soţul/soţia ta. Sau poate că ţi-ar 
plăcea să foloseşti mai înţelept 
timpul pe care îl petreci cu copiii 
tăi. Indiferent despre ce ar fi 
vorba, notează într-un jurnal şi 
ia hotărârea să trăieşti din plin 
fiecare zi. De multe ori, lăsăm 
viaţa să treacă pe lângă noi, fără 
să ne oprim să ne gândim, să 
medităm şi să-I permitem lui 
Dumnezeu să ne vorbească.
3. Fă închinarea mai eficientă.

Schimbă ceva! Petrece-ţi altfel 
timpul de închinare. Invită pe 
cineva la tine acasă vineri seara, 
mai degrabă decât sâmbătă la 
prânz. Pregăteşte o masă sim
plă. Fă ca seara de vineri să fie 
deosebită, mai ales dacă ai copii. 
Ani de-a rândul, la noi în casă a 
existat obiceiul ca vineri seara să 
avem salată de fructe şi ruladă 
cu scorţişoară. Chiar şi acum, 
fiul şi fiica noastră, care sunt 
deja oameni mari, vorbesc de
spre cât de deosebite erau serile 
de vineri seara acasă. După ce 
luam masa, obişnuiam să cân
tăm, să ne împărtăşim experien
ţele cu Dumnezeu, să citim şi să 
ne rugăm.

învăţaţi melodii sau imnuri 
noi la altarul familial şi cân

tă-le pe tot parcursul zilei. 
Memorează noi texte biblice 
şi repetă-le din când în când. 
Notează-le pe ceva şi poartă-le 
în poşetă sau în portofel şi citeş- 
te-le în timp ce aştepţi să intri la 
doctor sau eşti blocat cu maşina 
în trafic.
4 . Ia legătura cu cineva de care 
nu mai ştii nimic de mult.

Poate că acea persoană este o 
rudă, un prieten, un membru de 
la biserică sau oricine îţi vine în 
minte. Dacă trimiţi mici felicitări 
de apreciere şi-i faci pe oameni 
să-şi dea seama că cineva se gân
deşte la ei, vei da naştere la zâm
bete pe faţa acelora care poate că 
au nevoie de un zâmbet. Fă un 
efort susţinut să te gândeşti la 
alţii şi acţionează în consecinţă.
5. Stabileşte-ţi obiective pe ter
men lung şi scurt şi notează-le 
într-un jurnal.

Cere-I lui Dumnezeu să-ţi dea 
înţelepciune să iei decizii corecte 
şi roagă-te fierbinte pentru aceste 
ţinte. Dacă eşti o persoană căsă
torită, ia-ţi timp nu numai pentru 
obiectivele personale, ci şi pentru 
cele legate de cuplu, ţinte care să 
fie împărtăşite de ambele părţi. 
Un obiectiv poate fi acela de a 
scăpa de datorii, de a sta mai
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mult timp cu nepoţii sau de a te 
implica mai mult în câştigarea 
de suflete. Evaluează-ţi viaţa, 
roagă-te şi gândeşte-te ce este cu 
adevărat important pentru tine, 
ca individ sau familie. Dacă ai 
copii, discută cu ei despre ţintele 
pe care se străduiesc să le atingă. 
Discutaţi despre ce anume face 
ca fiecare membru al familiei să 
fie vesel sau trist. încercaţi să vă 
cunoaşteţi mai mult şi să înţele
geţi diferitele tipuri de personali
tăţi pe care le-a creat Dumnezeu, 
încercaţi să vă ajutaţi unii pe 
alţii în atingerea obiectivelor 
propuse.
6. întocmeşte-ţi un jurnal de rugă
ciune.

Roagă-L pe Dumnezeu să inter
vină în viaţa celor dragi, a prieteni
lor şi a altora. Notează toate rugă
ciunile care au primit răspuns. Ia-ţi 
zilnic din ce în ce mai mult timp 
pentru rugăciune şi simte prezenţa 
lui Dumnezeu pe măsură ce trece 
timpul. Meditează zilnic la ceea ce 
este bine. Ia decizia de a-L pune 
pe primul plan în toate domeniile 
vieţii tale şi de a nu permite tele
vizorului, muzicii sau oricărui alt 
lucru să pună o barieră între tine şi 
Dumnezeu.
7. învaţă să-i asculţi pe alţii şi 
pune nevoile lor mai presus de 
nevoile tale.

Este atât de greu de făcut acest 
lucru, însă este exact ceea ce a 
făcut şi Isus. Dacă slujim altora, 
problemele proprii nu ni se vor

mai părea atât de grave, iar bucu
ria ne va fi deplină. Caută căi 
prin care să-ţi foloseşti talentele 
date de Dumnezeu, pentru a fi o 
binecuvântare pentru alţii. Cere-I 
lui Dumnezeu să-ţi arate care ar 
fi proiectul misionar pe care îl are 
pentru tine. Participă cu bucurie la 
un proiect misionar. Există multe 
nevoi în lumea care ne înconjoară. 
Ia decizia de a-L pune pe primul 
plan pe Dumnezeu, dar nu numai 
în plata zecimii, ci şi cu privire la 
daruri şi slujire. învaţă să trăieşti 
cumpătat şi formează-ţi obiceiul 
de a dărui.
8 . Plănuieşte ieşiri şi ocazii deo
sebite, de care să se poată bucura 
toată familia.

Chiar dacă e vorba doar de un 
picnic, semnează-1 în calendar. 
Copiilor le va face o plăcere deose
bită să se uite din când în când la 
data marcată. Ia-ţi timp să te bucuri 
de lucruri care sunt gratuite în 
viaţă. Plimbă-te mai mult, admiră 
răsăritul, bucură-te de un pahar 
cu apă rece şi proaspătă, mergi pe 
plajă sau la un loc de picnic, de 
unde să ai o perspectivă mai largă, 
sau stai lângă un izvor care susu
ră. Posibilităţile sunt nenumărate, 
întocmeşte o listă şi bucură-te de 
fiecare activitate!
9. Ia decizia să trăieşti simplu.

Reevaluează-ţi stilul de viaţă şi
găseşte căi prin care să-ţi simplifici 
viaţa. Dacă vei avea o viaţă mai 
puţin aglomerată, vei fi mai sănă
tos si mai fericit.

10. Nu critica şi nu ţine cont prea 
mult de critică.

Concentrează-te asupra trăsă
turilor pozitive ale oamenilor, nu 
asupra celor negative. Un spirit 
critic îndepărtează oamenii de 
lângă tine. Dumnezeu doreşte să-i 
iubim pe ceilalţi pentru ceea ce 
sunt. Ii ajutăm foarte mult atunci 
când suntem dispuşi să-i iubim 
şi să-i acceptăm cu adevărat. 
Zâmbeşte mult, fii amabil, mani
festă compasiune, bucură-te de 
viaţă şi învaţă să dai cât mai multe 
îmbrăţişări. Oricine are nevoie de 
iubire şi de un prieten autentic.

Poate ai dori să extinzi această 
listă. Inspirat de Duhul Sfânt, ia-ţi 
timp să pui pe hârtie idei noi.
Apoi, ori de câte ori e posibil, ia 
lista şi citeşte-o. Ceea ce s-ar putea 
să te impresioneze peste o lună 
poate fi total diferit astăzi.

Dumnezeu ne doreşte aproa
pe. In fiecare zi, El vine spre noi. 
Astăzi, îl putem slăvi pentru 
bunătatea Sa plină de iubire şi 
pentru marea Sa îndurare faţă de 
noi. Ne putem apropia de El şi 
ne putem bucura de faptul că îl 
cunoaştem.

Aminteşte-ţi, de asemenea, că 
Dumnezeu te iubeşte şi este întot
deauna dispus să ierte. El are un 
plan cu viaţa ta şi doreşte să-ţi fie 
cel mai bun prieten. Mulţi oameni 
au nevoie de Isus în viaţa lor. 
Roagă-L pe Isus să-ţi arate cum ai 
putea să le împărtăşeşti şi altora 
marea Sa dragoste.
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EXPERIENŢA

Incă un suflet 
câstiaat
peritru lulia Toma

membră a Bisericii Adventiste, 
comunitatea Lugoj, jud. Timiş

Cât de amarnic se înşală omul care crede 
că poate obţine totul şi poate fi fericit prin 
puterea sa! Câţi oameni cu funcţii înalte 
şi mulţi bani cred că au atins culmile 
fericirii! Sărmanii, nu realizează ce scurtă 
le este fericirea! Printre ei, la o scară mai 
mică a valorilor lumeşti, m-am aflat şi eu, 
iar dacă m-aş prezenta cu trecutul, pen
tru mulţi ar părea bun. Cincisprezece ani 
de teatru, veselie, transpunere în sute de 
vieţi şi variante de a trăi pe acest pământ. 
Succese, premii de interpretare, admiraţia 
multora. Ceea ce eram atunci mă face să 
râd acum. însemna mult pentru mine să 
fii cunoscut de „spuma oraşului", cum 
spuneam noi, să apari la televizor şi chiar 
în ziare... Ce să mai vrei de la viaţă? Din 
punct de vedere material, stăteam bine. 
Apoi petreceri, restaurante, discuţii elevate, 
un soţ bun, copii buni, mulţumiţi că aveau 
cu ce să se mândrească, multe uşi deschise, 
admiraţia tuturor... Ce mai! Când eram 
într-un anturaj, acaparam toată atenţia. 
Doar aveam ce povestj! Era aşa de bine! 
Dar... vai, venea seara, când mă simţeam 
extenuată de atâta bine. Patul parcă era un 
ghimpe. Mă frământau tot felul de planuri, 
intrigi, mă scufundam într-un mare gol. 
Venea dimineaţa şi o luam de la capăt, din 
nou la goană în lumea mea: vizite, restau
rante, simpozioane. Aparent, nu se putea să 
nu fiu fericită. Dar, de la un timp, nimic nu 
mă mai mulţumea. Chiar şi când mă uitam 
în oglindă, îmbrăcată cu haine deosebite, 
sau la teatru, fiind la repetiţii, spectacole 
sau turnee, îmi lipsea ceva şi-mi spuneam: 
„Sigur, sunt extenuată!" Totuşi, nu puteam 
sta în loc! Simţeam că trebuie să fug, să 
ajung undeva. Căutam ceva ce nu găseam 
şi eram extrem de dezamăgită, dar, la un 
moment dat, am crezut că am găsit ceea 
ce căutam: yoga. Dar nu! întâlnirile lor nu 
m-au convins. Nu puteam accepta asta, aşa

cum nu credeam nici în puterea divină. 
Consideram puterea divină o problemă care 
trebuia lăsată deoparte. Nu era nici timpul, 
nici locul în care să-i dau atenţie. Şi la urma 
urmei, dacă nu există? De fapt, viaţa şi-o 
face omul singur, nu? Uite ce noroc am eu 
în viaţă!...

Mai târziu, i-am întâlnit pe Eltişti şi, dacă 
mă gândesc bine, ei mi-au îndreptat atenţia 
spre Dumnezeu. Ascultam în linişte muzica 
lor, ascultam şi „predicile" lor. O casetă 
pe care am ascultat-o m-a indignat, căci 
vorbitorul ştirbea atât de mult autoritatea 
Dumnezeului bunicii mele, care până la 
urmă era şi al meu, şi al copiilor mei!...

A trecut şi aceasta, dar întrebarea a 
rămas: Totuşi, cum este cu Dumnezeu?

Era vară, mă pregăteam să merg la mare. 
în ziua dinaintea plecării, ne-a vizitat un 
verişor venit din America. Am vorbit sau, 
mai bine zis, m-am lăudat cu viaţa mea 
până noaptea târziu. Soţul meu plecase 
la culcare, aşa c-am rămas doar noi doi. îl 
priveam şi mă gândeam: „în omul acesta 
este Dumnezeu". Vorbeam mai departe 
şi-l examinam: cât calm, câtă linişte...
Oare pe el nu-1 frământă nimic? Ce bine mă 
simţeam lângă el!

-  Mă bucur că totul e bine la 
voi, mi-a spus el într-un târziu.

La care eu am răspuns:
-  De fapt, nu e chiar aşa.

Aparenţele înşală. Vin nopţile 
când nu pot dormi. Mă trezesc, 
n-am linişte, iar ziua alerg şi 
nu-mi găsesc locul, nu mă mai 
mulţumeşte nimic, mă simt 
obosită...

El m-a privit calm şi mi-a 
sugerat ca, în nopţile cu insom
nie, când sunt cuprinsă de 
nelinişte, să citesc Psalmii. Mi-a 
mai vorbit despre credinţa în
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Dumnezeu şi m-a întrebat dacă 
nu vreau să ne rugăm împreună. 
Lăudat fie Domnul că, în clipa 
aceea, m-a luat pe braţele Sale 
pentru totdeauna. Ce neputin
cios privea Lucifer la momentul 
acela! Primul s-a rugat el, vărul 
meu, apoi am început eu. Nu 
ştiu ce m-am rugat, dar lacrimile 
îmi inundau faţa. Plângeam şi 
mă rugam. Mă simţeam atât de 
bine acolo, pe genunchi... Era 
aşa de bine să-I spun Lui totul. 
Eram în sfârşit cuprinsă de linişte. 
O atmosferă caldă mă înconjura. 
M-am decis atunci să-mi predau 
viaţa lui Dumnezeu, hotărâtă fiind 
ca, de atunci încolo, să merg la 
biserică. Eram bucuroasă gândin- 
du-mă la rudele mele baptiste. Mă 
gândeam la biserica impunătoare 
şi bogată în care voi intra, la 
bunătatea fraţilor de acolo...

A doua zi am plecat la mare, 
iar în bagajele mele am pus şi 
o Biblie. în acel concediu, am 
citit-o. Şi, aşa cum m-a învăţat 
verişorul meu, m-am rugat în 
permanenţă ca Dumnezeu să-mi 
arate biserica adevărată, calea 
Lui. După ce m-am întors de la 
mare, m-a urmărit tot timpul 
un gând: „Dumnezeu spune să 
păzim Sabatul, dar, Doamne, n-oi 
fi eu singura, între atât de mulţi 
oameni care au aprofundat deja 
Biblia, care am înţeles că ziua de 
odihnă este sâmbăta, şi nu dumi
nica. Atunci, cumrămâne cu 
verişorul meu, cu bunica? Ei nu 
ştiu adevărul?"

Am început serviciul şi m-am 
întâlnit cu o colegă care pentru 
mine, până atunci, nu însemnase 
prea mult. I-am spus că, după 
câte ştiam, ea merge la o biserică 
unde se ţine sâmbăta ca zi de 
odihnă, ceea ce mă interesează şi 
pe mine şi doresc să cunosc mai 
mult despre acest subiect. De 
atunci, m-am întâlnit zilnic cu ea 
şi cu sora ei. Stăteam de vorbă şi 
împrumutam cărţi de la ele. în 
acele ocazii am descoperit omul 
nou din colega mea, savuram fie
care cuvânt al ei.

într-o zi, m-a invitat la 
Biserica Adventistă de Ziua a

Şaptea din Lugoj şi, pentru că 
spaţiul nu-mi permite, voi po
vesti doar prima vizită făcută în 
acea biserică. Era de fapt o casă 
amenajată cu pianină, amvon şi 
scaune. A ieşit în faţă un tânăr 
care, la prima vedere, mi-a 
părut ridicol. Nu era asortat în 
îmbrăcăminte, avea nişte oche
lari demodaţi, cu dioptrii mari, 
şi pe deasupra era şi timid. Prin 
încăpere mai zbura şi o muscă 
mare, care bâzâia, creând o 
atmosferă tare neplăcută! Dar, 
după câteva minute, m-au capti
vat cuvintele lui. Mi-L prezenta 
pe Dumnezeu aşa cum mi-L 
imaginasem eu. Vorbea despre 
Dumnezeul pe care-L căutam.
Am plecat hotărâtă să frecventez 
această biserică. îmi spuneam: 
„Da, Doamne, am găsit Biserica 
Ta!" Ar mai fi multe de poves
tit despre încercările care au 
început apoi să vină peste mine, 
dar îmi amintesc cu bucurie că, 
în tot acest timp, fraţii, surorile 
şi pastorul au fost alături de 
mine. Mari şi grele „lupte" s-au 
dat! Cel rău nu voia cu nici un 
chip să mă lase din ghearele 
lui, dar Domnul, cu oastea Lui 
de pe pământ, m-a salvat. Am 
avut o luptă finală de dat, de 
ales între Biserica Adventistă 
şi Mişcarea de Reformă. Din 
dragoste şi respect pentru fraţii 
care s-au separat cu mulţi ani în 
urmă şi pentru durerea pe care o 
simt la gândul că Satana a avut 
putere asupra unora, nu voi 
povesti această dezamăgitoare 
experienţă, ci vreau doar să vă 
rog ca, atunci când se întâmplă 
să purtaţi o discuţie pe această 
temă cu fraţi din biserica lor, 
să luaţi cartea fratelui Aron 
Moldovan Biserica adventistă şi 
criticii ei, să vă rugaţi Tatălui, să 
o citiţi şi hotărârea va fi de partea 
adevărului.

într-o zi însorită de ianuarie 
a murit în apa botezului omul 
vechi Iulia Toma şi s-a născut 
un om nou, cu credinţă în 
Dumnezeu. M-am născut 
puternică în Domnul. Inima-mi 
era plină de pacea lui Isus, eram

sub ocrotirea Celui Preaînalt.
Iar de-atunci, când se-ntâmpla 
să mă mai împiedic, dreapta Sa 
biruitoare mă ridica.

în viaţa mea, intervenise o 
răsturnare de valori. Gusturile în 
îmbrăcăminte mi s-au schimbat şi 
am început un stil nou de viaţă. 
Doream cu însetare să cunosc 
cât mai mult din Cuvântul lui 
Dumnezeu şi să aplic învăţăturile 
transmise prin Spiritul Profeţiei. 
Mă bucuram de Dumnezeu şi de 
căminul meu. Cât de frumoasă 
era casa mea acum! Parcă era 
mai multă lumină, mai multă 
căldură... Cântece de laudă 
se înălţau în surdină spre cer. 
Când încercările veneau peste 
mine, îmi plecam genunchiul 
înaintea Tatălui. Chiar dacă banii 
erau mai puţini, viaţa era mai 
plăcută...

în lumea aceasta plină de 
mizerie, poţi trăi fericit. Poţi să 
te bucuri de florile câmpului, de 
cântecul păsărilor, de culoarea 
ierbii, de pomii înfloriţi, căci toate 
dau mărturie despre dragostea 
Lui pentru noi, pământenii.

Nu-mi ajunge timpul să pot 
spune în câte ocazii a inter
venit Dumnezeu, arătându-mi 
bunătatea Lui! Câte lucruri noi 
am descoperit cunoscându-L 
pe El! Asemenea olarului,
El m-a luat în atelierul Său, 
şlefuindu-mă, pentru a face din 
mine un vas de cinste.

Astăzi, Stăpânul casei mele 
este El şi sunt atât de fericită că, 
la mai puţin de un an, fiica mea, 
în vârstă de 19 ani, a spus „da" 
lui Dumnezeu.

Şi dacă ar fi să mai adaug 
ceva, aş spune că, pentru mine, 
teama de moarte nu mai există. 
Sunt mereu cu gândul la ziua 
revenirii lui Isus şi la fericirea 
unei veşnicii alături de El şi 
de cei dragi mie: soţul, copiii, 
părinţii, fraţii şi celelalte rude ale 
mele. Mai am atât de multe de 
făcut pentru mine însămi şi pen
tru cei din jurul meu...

Pe curând, pe un Nou Pământ!
Semnat -  încă un suflet 

câştigat pentru Hristos
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PAGINA PASTORULUI

FACTORII
CARE
DETERMINĂ

ere B I S E R I C I I
„ M ă  rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, 

eşti în M in e  ş i Eu în Tine, ca şi ei să fie una  

în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M -a i  

tr im is."  (Ioan 17, 21)

„Aceasta este porunca M ea: să vă iub iţi unii 

pe a lţii cum v-am  iubit E u ." (Ioan 15,12)

„Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi 

un ii pe a lţii."  (Ioan 15,17)

Koinonia era principalul factor de creşte
re şi stabilitate

Când aruncăm o privire, chiar şi numai 
fugară, asupra modelului bisericii primare, 
imaginea care ne izbeşte privirea de la dis
tanţă este bucuria participării membrilor la 
viaţa şi misiunea ei. Devotamentul şi spiritul 
de sacrificiu, alimentate parcă dintr-o fân
tână nesecată, făceau ca rezistenţa şi ame
ninţările din afară să pară neplăceri minore, 
cărora nu merită să li se acorde prea multă 
importanţă, iar biserica, în ciuda acestora, 
creştea şi se întărea mereu şi pretutindeni. 
Era ca şi cum porunca Mântuitorului de a se 
iubi unii pe alţii era singura învăţătură care 
merita să fie luată în seamă.

Mărturia apostolilor despre acest aspect al 
vieţii bisericii este de-a dreptul încântătoare 
când citim Faptele Apostolilor: „Cei ce au 
primit propovăduirea... au fost botezaţi; şi în 
ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adău
gat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în 
învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, 
în frângerea pâinii şi în rugăciuni" (2,41.42). 
Biserica devenise un magnet uriaş, care atră
gea irezistibil sufletele la mântuire. Mii se 
adăugau în fiecare zi, întregind bucuria celor 
prezenţi cu bucuria celor de curând veniţi. 
Calitatea relaţiilor interne era de aşa natură, 
încât biserica devenise centrul vieţii fiecăruia.

Nevoile emoţionale şi chiar şi cele sociale 
îşi găseau un răspuns atât de bun şi complet, 
încât şi forma de proprietate asupra bunurilor

primilor creştini a fost afectată profund prin 
schimbări de structură, care să ofere în mod 
adecvat accesul tuturor la bunurile trecătoa
re. Teologii de mai târziu aveau să observe 
că una dintre cele patru funcţii ale bisericii 
este chiar koinonia, adică părtăşia. Iar nivelul 
acestei legături frăţeşti poate fi considerat că a 
fost aproape ideal. Probabil că unii creştini se 
considerau deja în cer. Avea să se dovedeas
că dureros de repede că drumul până la cer, 
deşi deschis de curând, este obositor de lung. 
Epoca romantismului credinţei a lăsat în urmă 
o biserică sfâşiată de ambiţii şi tensiuni pe care 
nici împăraţii Bizanţului, nici cei ai Romei nu 
aveau cum să le facă faţă.

Eşecul navei principale a bisericii a dus 
curând la îmbarcarea în mici luntre schis
matice, în căutarea bucuriei şi coeziunii 
interne de altădată. Părea că dragostea fră
ţească învie câte puţin o dată cu fiecare nouă 
mişcare de reformă şi înviorare spirituală. 
Era ca un fel de vis gata să devină realitate, 
dar care era amânat de fiecare dată pentru 
mai târziu. Actualul tablou al creştinismu
lui contemporan poartă această notă de 
căutare plină de nelinişte după vremurile 
acelea bune, când porunca iubirii frăţeşti era 
comandamentul de bază al comportamentu
lui creştin, personal şi comunitar.

Diagnosticul nu este îmbucurător
Fie că abordăm situaţia actuală a rela

ţiilor din sânul bisericii din perspectivă 
statistică, fie că o facem din perspective teo
logice, concluzia este cam aceeaşi: Nu stăm 
bine. Descrierea pe care o face Martorul 
Credincios creştinătăţii actuale nu este deloc 
liniştitoare şi ne pune pe gânduri. Realităţile 
cu care ne confruntăm nu ne pot lăsa pasivi, 
în bisericile şi familiile noastre, facem faţă 
cu greu valului de răceală şi tensiune, cu tot 
disconfortul pe care îl aduc acestea. Iubirea

Ion Buciuman
secretar,
Asociaţia 
Pastorală, 
Uniunea 
Română
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naturală, care aduce bucuria şi 
siguranţa căminului şi comuni
tăţii omeneşti, este distrusă în 
mod sistematic de factori pe care 
îi controlăm tot mai greu, iar 
această stare de lucruri ne inva
dează biserica în mod dureros. 
Efectul este greu de evaluat, iar 
o consecinţă sigură este stagna
rea din creştere şi pipernicirea 
spirituală a corpului lui Hristos, 
demolarea templului spiritual.

Nu punem la îndoială expe
rienţele de manifestare vizibilă 
a Duhului lui Dumnezeu, când 
oamenii sunt în mod miraculos 
transformaţi şi renăscuţi. Dar ce 
se întâmplă atunci când spec
tacolul se încheie şi luminile 
rampei se sting, iar cei convertiţi 
de curând ajung să cunoască 
dedesubturile duşmăniilor care 
rod unele biserici locale de gene
raţii întregi? Nu rămâne decât ca 
aceştia ori să determine schim
bări importante de situaţie, ori 
să se întoarcă de unde au venit, 
ori să se alieze cu una sau cu alta 
din taberele aflate în conflict şi 
să îngroaşe rândurile soldaţilor 
buimaci, într-un război al nimi
curilor şi al ruşinii cronice. Iar 
misiunea bisericii şi creşterea 
ei rămân rezervate altora care 
doar pentru aceasta sunt plă
tiţi cu banii din zecime. Slavă 
Domnului că această situaţie nu 
este chiar generală, dar în unele 
locuri este şi mai rău decât atât.

Un studiu făcut cu trei ani în 
urmă pe grupuri compacte de 
tineri din biserici locale prospere 
arată, de altfel, că principala 
sursă de nemulţumire a acestora 
este chiar starea de tensiune pre
lungită, activă, la un nivel care 
nu se vede la suprafaţă, dar care 
roade dureros în inima familiilor 
şi bisericilor lor. Nu-mi place să 
recunosc şi să afirm acest lucru, 
dar evidenţele mă obligă să o fac.

Cauzele tensiunilor sunt multe 
şi complicate

Atunci când încercăm să des
câlcim firele întortocheate ale

cauzelor care conduc la această 
stare de lucruri, descoperim o 
sumedenie de piste care conduc, 
în bună măsură, spre contextul 
social şi economic al momentului, 
la care se adaugă o gamă largă 
de neajunsuri ale structurilor 
şi sistemelor interne şi mai ales 
ale oamenilor incompetenţi sau 
lipsiţi de vocaţie pentru locul 
pe care-1 ocupă. Fără îndoială 
că biserica are, la această oră, o 
majoritate de slujitori consacraţi, 
care nu-şi găsesc odihnă, aler
gând cu dăruire să împlinească o 
lucrare binecuvântată şi apreciată 
poate insuficient, dar este destul 
de rău dacă ici şi colo lucrurile 
stau altfel, pentru a aduce amără
ciune şi descurajare inutilă.

Ne-am pierde răbdarea şi 
speranţa dacă nu am avea înţe
legerea faptului că lumea, în 
general, şi biserica, în special, 
sunt ţinta atacurilor nimici
toare ale celui rău. In această 
perspectivă, chiar dacă lanţul 
slăbiciunilor, cercul vicios al 
relaţiilor deteriorate, pare să 
fie uneori ameninţător, parcă o 
luminiţă se aprinde la capătul 
celălalt al tunelului.

Soluţia este incredibil de 
simplă

Nu putem continua să ne 
punem cenuşă în cap şi să 
rămânem paralizaţi în faţa situ
aţiilor care ne demobilizează. 
Povestea cu drobul de sare are 
o soluţie cât se poate de sim
plă. Nimeni nu este condamnat 
să trăiască permanent în zona 
marasmului căderii bolovanu
lui de pe poliţa precară. Ori 
mutăm patul în afara spaţiului 
ameninţat, ori punem  sarea în 
altă parte. Este im portant să 
avem curajul şi iniţiativa de a 
întreprinde ceva în acest sens.

Dacă am avea ochii deschişi 
asupra realităţilor nevăzute, am 
fi surprinşi de nerăbdarea cu 
care Dumnezeu şi îngerii sunt 
gata să intervină oriunde exis
tă o oricât de slabă dorinţă de

ascultare de porunca divină: să 
vă iubiţi unii pe alţii! Este sufi
cient ca ici-colo câte cineva să 
înceapă să asculte şi să-şi ia timp 
să se familiarizeze cu dragostea 
divină, care practic abundă în 
toate lucrările Sale. Atunci când 
cineva ajunge la o asemenea 
experienţă şi începe să adune 
pe cei din jurul său, pentru a le 
împărtăşi bucuria descoperirii 
sale, deja avem de-a face cu un 
început de înviorare spirituală. 
Aceasta începe cu un om care II 
caută în mod adevărat şi sincer 
pe Dumnezeu.

Trezirea spirituală aduce 
totdeauna cu sine înviorarea 
relaţiilor interpersonale. In 
realitate, s-ar putea ca lucrurile 
să fie mai complicate decât în 
teorie, dar o lege imuabilă este 
întotdeauna gata să se mani
feste. Atunci când oamenii 
deschid uşa Aşteptătorului de 
la poartă, va fi ospăţ în casă, în 
toată regula. Poate că benefi
ciarii nu vor fi totdeauna cei pe 
care ni i-am dori noi cu toată 
sinceritatea, dar se va dovedi 
că nici o investiţie autentică de 
timp şi interes pentru lucrurile 
spirituale nu va rămâne până 
la urmă fără urmări imediate şi 
veşnice.

Nici un suflet căutător de 
adevăr nu va putea rezista 
iubirii dezinteresate şi sincere 
a unui creştin atins de suflul 
dătător de viaţă al Duhului. 
Biserica va creşte cu fiecare 
vizitator care se simte încon
jurat de înţelegere şi susţinere 
neegoistă din partea celor care 
sunt mai de mult acolo. Pentru 
o lume care este din ce în ce 
mai disperată, o mână caldă 
şi binevoitoare va fi puntea 
peste prăpastia care desparte 
viaţa de moarte. Poţi încerca să 
întinzi aşa o mână şi vei vedea 
lucruri la care nici nu te aştep
tai că se pot întâmpla. Cei care 
te aşteaptă sunt copleşitor de 
mulţi şi de nerăbdători să te 
cunoască.
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& ta M d e te ,

-  Copii, a spus instructoarea, se 
apropie Pastele. Cu această ocazie, 
toţi oamenii ar trebui să-şi aminteas
că de Domnul Isus, care a murit pe 
cruce pentru păcatele noastre. Dacă 
noi II iubim şi ascultăm de El, vom fi 
cu El în ceruri pentru totdeauna. Dar 
sunt mulţi oameni care nu ştiu aceste 
lucruri.

Copiii s-au mirat. Cine nu ştie că 
Domnul Isus a murit pentru noi?!?

-  Noi am învăţat că Evanghelia 
trebuie să fie vestită la toţi oamenii. 
Cum se numesc cei care fac acest 
lucru?

Madi ridică repede mâna.
-  Misionari sau evanghelişti.
-  Foarte bine, Madi. Sunt sigură că 

vă amintiţi de ultimul Net. Dar şi voi 
puteţi face „evanghelizare". Dan, te 
rog să citeşti 1 Petru 3,15.

(Citeşte şi tu!)
-  Mulţumesc, spuse instructoarea. 

Copii, aş vrea ca acum să încercaţi 
să intraţi în vorbă cu cineva care se 
întreabă de ce mergeţi voi la biseri
că. Poate chiar unii colegi nu ştiu ce 
înseamnă de fapt Pastele. Gândiţi-vă 
ce le-aţi putea spune.

-  Şi dacă nu ştim cum să vorbim 
sau ne este ruşine? întrebă Madi.

-  E o întrebare bună. Unii din
tre voi sunt vorbăreţi şi pot lega 
numaidecât o discuţie. (Toţi ochii se 
îndreptară spre Dan. El putea vorbi 
oricând, cu oricine!) Alţii s-ar putea 
să se teamă că nu se vor descurca. 
Rugaţi-vă ca Domnul să vă dea înţe
lepciune şi să vă inspire cuvintele 
cele mai potrivite.

Luni dimineaţă, la şcoală, Dan 
era nerăbdător să-l vadă pe Robert. 
Ştia că prietenul lui nu merge nicio
dată la biserică şi era nerăbdător să-i 
vorbească despre Isus. După ore, în 
drum spre casă, Dan a început:

-  Auzi, Robert, tu de ce nu mergi 
la biserică?

-  De ce aş merge? Nici părinţii 
mei nu merg.

-  Dar ar trebui. Ştii că vine 
Pastele?

-  Da. De fapt, uitasem. îmi plac 
mult ouăle roşii, cozonacul şi mai 
ales iepuraşii de ciocolată.

-  Dar Pastele nu înseamnă doar 
ouă roşii, cozonac şi iepuraşi, spuse 
Dan tot mai apăsat. Pastele ne amin
teşte că Isus a murit pentru noi.

-  Ei, eu nu prea cred chestiile 
astea, zâmbi Robert.

-  Ba ar trebui să crezi! ridică Dan 
tonul. Altfel, n-ai să mergi în cer!

-  Mai lasă-mă-n pace, răspunse 
Robert şi o luă inainte, singur.

Ajuns acasă, Dan s-a dus glonţ în 
camera lui şi s-a aşezat lângă pat cu 
capul pe genunchi. Mama l-a chemat 
la masă, dar lui nu-i era foame. Apoi, 
a venit tata.

-  Ce s-a întâmplat, Dane? Vreun 
necaz la şcoală?

Dan dădu din cap, apoi îi povesti 
tatălui discuţia cu Robert.

-  Hai să mai citim o dată versetul 
acela din Biblie, spuse tata. Cred că 
n-ai observat ceva.

Tata a luat Biblia şi a început să 
citească, iar ultima parte a citit-o 
mai rar şi apăsat: „dar cu blândeţe şi 
teamă".

-  Ştii, Dane, mi se pare că tu nu 
i-ai vorbit lui Robert cu prea multă 
blândeţe, ce zici?

-  Cam aşa... mormăi Dan.
-  Oricum, trebuie să fii pregătit 

să ţi se răspundă şi altfel decât ţi-ar 
plăcea. Unii vor crede şi vor dori să 
le spui mai mult. Alţii îţi vor spune 
că n-au ei treabă cu tine sau cu 
Dumnezeu. Dar noi trebuie să încer
căm să le vorbim tuturor. Şi nu uita
-  „cu blândeţe"!

Dan era nerăbdător să-şi întâlneas
că prietenul, să-i ceară scuze şi să 
încerce să-i vorbească din nou. Dar

Nancy Speck

Robert l-a evitat toată ziua. Se făcea 
că nu-1 vede sau intra în vorbă cu alt 
băiat. Dan s-a rugat pentru o ocazie, 
ca să-i vorbească şi să-şi poată cere 
iertare.

Peste vreo două zile l-a aşteptat 
după ore. Când l-a văzut, Robert a 
întins pasul, dar Dan l-a ajuns.

-  Ştii, Robert... Te rog să mă ierţi 
pentru ce ţi-am spus alaltăieri. Cred 
că am fost cam dur. Dar ţin foarte 
mult la tine.

Robert a încetinit puţin pasul, apoi 
s-a oprit. S-a uitat în ochii lui Dan.

-  De fapt... cred şi eu în 
Dumnezeu, dar nu ştiu prea multe şi 
din cauza asta nici nu prea înţeleg...

Mintea lui Dan „lucra" rapid. 
Robert parcă ar fi vrut să afle mai 
multe despre Isus.

-  Am o idee! Vino cu mine la 
Şcoala de Sabat. Cred că instructoa
rea mea ar putea să-ţi explice mai 
bine. Şi duminică facem o excursie cu 
exploratorii. Orientare pe teren!

-  La voi la biserică se fac şi lucruri 
din astea? se miră Robert.

-  Sigur, avem nişte programe 
super cu exploratorii!

-  S-a făcut! Dacă mă lasă ai mei, 
vin.

Dan şi Robert s-au simţit foarte 
bine în excursie. Robert şi-a făcut şi 
alţi prieteni şi a mai aflat câte ceva 
despre Isus.

La întoarcere, Dan l-a invitat la 
biserică şi Sabatul următor.

-  Nu pot, a răspuns Robert. 
Plecăm la ţară.

„Sigur, o scuză bună", şi-a spus 
Dan în sinea lui.

-  Dar pot veni săptămâna cealaltă, 
adăugă Robert imediat.

-  Perfect, spuse Dan, făcându-i cu 
ochiul şi zâmbind bucuros.

Nu ştia dacă Robert va deveni sau 
nu un bun creştin, dar ştia că începu
tul se făcuse -  uşurel, „cu blândeţe"...

Din numărul trecut - referinţele biblice pentru şapte oameni pe care Domnul Isus i-a făcut fericiţi în Sabat:

1 . M arcu 1,23 2. M arcu 3,1-5 3. Luca 13,10-13 4. M arcu 1,30

5. Luca 14,1-3 6. loan 9,1-14 7. loan 5,1-9
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ŞTIRI

Ziua Mondială a Colportajului şi 
Săptămâna Mare a Colportajului

Anul acesta, Ziua Colportajului 
cade în Sabatul din 19 aprilie. 
Printr-o coincidenţă, tot în această 
zi începe şi Săptămâna Mare 
a Paştelui. Comitetul Uniunii 
a hotărât organizarea unei 
acţiuni speciale de distribuire a 
literaturii în aceeaşi săptămână 
premergătoare Paştelui, 
similar cu ceea ce am făcut şi 
în Săptămâna Mare dinaintea 
Crăciunului, anul trecut. De 
data aceasta, s-a pregătit o ediţie 
deosebită, cu o grafică atractivă în 
policromie, din ultimele capitole 
ale cărţii Hristos, Lumina lumii, 
purtând titlul „Hristos a înviat".

Suntem convinşi că mulţi 
membri şi pastori ai bisericii 
noastre vor considera această 
Săptămână Mare a Colportajului 
ca o oportunitate extraordinară de 
a răspândi, prin intermediul unei 
cărţi, adevărul mântuitor despre 
jertfa Fiului lui Dumnezeu.

Este momentul când fiecare 
membru, mic sau mare, tânăr 
sau bătrân, îşi poate face partea 
de lucrare misionară, dând o 
carte unei rude, unui vecin, unui 
prieten sau unei cunoştinţe. 
Avem convingerea că mesajul 
cărţii îşi va face lucrarea.

Lazăr Forrai

Sărbătoarea celor 100 de ani
In tară sunt multe femei 

care au depăşit pragul vârstei 
de 100 de ani, dar puţine sunt 
însă cele născute într-o zi de 
8 martie. Sora Apostol a venit 
pe lume în ziua de 8 martie 
1903, la Movila Banului. în 
anul 1932 s-a căsătorit cu Nae 
Apostol, s-a mutat la Limpeziş 
şi a dat naştere la trei fete. Şase 
ani mai târziu, soţul pleca pe 
front. După alţi nouă ani, Nae 
Apostol moare, iar sora rămâne 
să îngrijească singură fetele care 
împliniseră 9,13 şi 14 ani. In 
1976 primeşte botezul în Biserica 
Adventistă, dând dovadă de 
multă răbdare şi îngăduinţă faţă 
de semeni. La sărbătoarea celor 
100 de ani, eveniment organizat 
de comunitatea din Limpeziş, au

fost prezenţi şapte nepoţi 
direcţi, unsprezece strănepoţi 
şi peste 100 de fraţi de credinţă, 
rude, vecini şi prieteni. Nu 
au lipsit florile, tortul şi buna 
dispoziţie. Mulţi ani în veşnicie îi 
urează toţi cei care o cunosc.

Ionel Turturică

4-6 iulie -  Cernica

Congresul Medicilor
cu participarea 
directorului pentru 
sănătate al Conferinţei 
Generale, dr. Alan 
Handysides
Detalii privind programul şi 
înscrierea, în numărul următor.

Festivalul Narciselor23-25 mai 2003
vă invită să participaţi împreună cu solişti, formaţii corale şi 
instrumentale într-un cadru special amenajat în curtea Bisericii 
Adventiste Vad (Făgăraş) cu concursul Asociaţiei de Sprijin a 
Talentelor Adventiste din România (ASTAR). 
înscrieri pentru participarea în program (ce va începe vineri, 23 
mai, ora 21) la tel. 0723-567512; 0744567711, e-mail: fdaniel@xnet.ro 
până la data de 17 mai 2003.

Edmond Gâdea

LA O D I H N A

loan Pârvan s-a născut în comuna Buzescu, 
jud. Teleorman, pe data de 7 iulie 1922 şi a crescut 
într-o familie de creştini adventişti. Cunoaşte din 
copilărie învăţătura Bibliei şi suportă cu răbdare 
şi încredere „tratamentul" aplicat în şcoală celor 
care erau împotriva „crezului" majorităţii.

Pe 17 ianuarie 1943 se căsătoreşte cu Maria Mareş, 
cu care avea să împartă aproape totul, timp de 60 de 
ani. în familia lor s-au născut trei băieţi -  Ştefan, Titi 
şi Florin, primii doi devenind pastori.

Din 1952 până în 1967, când a plecat din 
Buzescu la Bucureşti, a fost 15 ani conducător de 
comunitate, 10 ani (1974-1984) a fost administrator 
la casa de odihnă de la Sovata, slujind familiilor 
de pastori şi pensionari. După ieşirea la pensie, în

1984, revine în Bucureşti şi se implică în activitatea 
bisericii Labirint, tipografiei şi ADR A.

Participă la amenajarea bisericii „Foişor", 
fiind unul dintre membrii fondatori şi 
prezbiter (1997-1999).

In aprilie 2002 i se depistează o tumoare malignă, 
care-i afectează sănătatea în mod dramatic.

A adormit conştient, liniştit şi încrezător în 
făgăduinţele mărturisite, ce l-au susţinut şi în 
suferinţă, în dimineaţa zilei de 9 ianuarie 2003.

A fost condus la locul de odihnă temporar 
de fraţi, surori, prieteni, tineri şi în vârstă din 
comunităţile din Bucureşti. Au fost rostite cuvinte 
de speranţă şi încredere de fraţii Viorel Dima, 
Teofil Petre, Valeriu Petrescu si Beniamin Ciurea.
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CUVÂNTUL PREŞEDINTELUI i

Criterii o decizie dificilă
A drian  Bocăneanu

Acest număr al revistei dedică 
subiectului emigraţiei pagini im
portante. Este pentru prima dată 
când această realitate este discu
tată atât de deschis. Nici nu ar 
putea fi altfel acum, când din zece 
credincioşi adventişti români unul 
se află în afara ţării. Cele două 
articole principale sunt scrise din 
afara ţării, deci reflectă o cunoaşte
re directă a subiectului.

Declaraţia din 2001
După o perioadă în care 

subiectul emigraţiei a fost evitat în 
formulările oficiale ale bisericii (cu 
excepţia unor referiri izolate sau 
voalate în Curierul Adventist), Co
mitetul Executiv al Uniunii a adop
tat, în noiembrie 2001, o declaraţie 
intitulată „Emigraţia pentru muncă 
a credincioşilor adventişti". Apel la 
decizii responsabile. Ocazii de slu
jire pastorală. In acel moment, era 
previzibilă ridicarea obligativităţii 
vizelor de călătorie către o bună 
parte a Europei şi am considerat ne
cesar să pregătim biserica.

Reamintesc câteva paragrafe din 
acea declaraţie: „Credem că fiecare 
credincios are dreptul să decidă în 
mod liber unde să locuiască, unde 
să lucreze şi unde să aparţină biseri
cii, asigurându-se că atât legile sta
tului, cât şi prevederile Manualului 
Bisericii sunt respectate... Dorim să 
sprijinim pe cei care urmează să ia 
asemenea decizii."

„Decizia trebuie să ţină seama 
de nevoile şi de glasul membrilor 
familiei. Nimeni nu trebuie să fie 
forţat să suporte consecinţele unor 
hotărâri la care nu a participat."

„Dimensiunea morală sau spi
rituală trebuie să aibă întâietate în 
luarea unor decizii majore. Sun
tem datori să răspundem nevoilor 
imediate, dar nu în dauna viitoru
lui şi a veşniciei."

„încurajăm pe pastori şi condu
cerea bisericilor să dezvolte un cli
mat spiritual sănătos pentru dez
baterea ziditoare a acestui subiect, 
cu examinarea principiilor biblice 
relevante şi aplicarea adecvată a 
exemplelor biblice şi istorice."

Care a fost efectul acestei decla
raţii? Am reuşit să cultivăm aceas
tă atmosferă prielnică dezbaterilor 
sincere şi constructive ale subiec
tului emigrării? Cu siguranţă că 
mai este mult de făcut şi sper că 
aceste articole vor încuraja la dis
cuţii serioase, responsabile. Sunt 
sigur că pagina de scrisori către 
redacţie va fi foarte aglomerată!

Una dintre caracteristicile vieţii 
de imigrant este starea de provizo
rat. Cei mai mulţi dintre românii 
care se află la lucru în străinătate 
nu se gândesc să rămână acolo 
pentru totdeauna. Din cauza 
aceasta, acceptă condiţii de muncă 
şi de locuit pe care nu le-ar accepta 
altfel. Este tentant ca mentalitatea 
de provizorat să cuprindă şi as
pectele morale şi spirituale. Conse
cinţele sunt dramatice şi durabile. 
Nu te poţi debarasa instantaneu 
de ele. Trebuie să trăim ca unii 
care suntem răspunzători pentru 
fiecare aspect al vieţii noastre.

îmi aduc aminte de vremea 
când pastorul comunităţii mele (fr. 
D. Faluvegi) mergea în natură cu 
noi, copiii. învăţându-ne să ne că- 
ţărăm pe stânci, mi-a fixat în minte 
regula: trei fixe, unul se mişcă (era 
vorba de membrele corpului).
Cred că lecţia este valabilă. Când 
ceva se mişcă, se schimbă (prin 
emigrare), trei lucruri trebuie să 
rămână fixe. Care anume?

Valorile  spirituale. Primii 
emigranţi din lume -  Adam şi Eva
-  au plecat din Eden, pierzându-şi 
astfel spaţiul privilegiat. Dar ei au

luat cu ei un timp sacru, Sabatul.
Pe drept s-a spus: nu evreii au păs
trat Sabatul, ci Sabatul i-a păstrat 
pe ei. Poruncile lui Dumnezeu, 
înţelese în sensul cel mai spiritual, 
cel mai evanghelic, sunt un punct 
fix. Prin harul divin, ele trebuie să 
rămână neclintite în viaţa oricui, 
oricând şi oriunde. Fidelitatea faţă 
de soţ/soţie intră în aceeaşi cate
gorie. Obligaţiile faţă de familie 
se îndeplinesc cel mai bine atunci 
când se stabilesc termene clare, se 
rostesc promisiuni sincere şi se ţin.

Legalitate. Poziţia noastră 
este în continuare aceea că legile 
ţării în care ne aflăm se respectă
-  cu singura excepţie că acestea 
contravin legilor lui Dumnezeu. 
Atunci când ne permitem prea 
multe raţionalizări, ne jertfim in
tegritatea şi abandonăm protecţia 
pe care ne-o dau ascultarea şi ne
vinovăţia. în afara legalităţii, orici
ne poate deveni victimă neputin
cioasă: să nu i se plătească munca, 
pentru că nu poate reclama, să fie 
şantajat ca să participe la activităţi 
de contrabandă sau chiar să ajun
gă în mâna reţelelor care fac trafic 
de persoane.

M isiune. Viaţa fiecăruia din
tre noi trebuie să se supună unei 
chemări superioare, să se alinieze 
unei cauze care vine dinainte de 
noi şi va continua după noi. Spiri
tul lui Dumnezeu nu este oprit de 
graniţe. Oriunde există un copil al 
lui Dumnezeu, există pentru el şi o 
misiune. Aceasta trebuie înţeleasă 
şi asumată, transformând viaţa 
şi dând sens şi stabilitate. Fiul lui 
Dumnezeu Şi-a îndeplinit chema
rea printr-un act deliberat de emi
grare (este adevărat, de la condiţii 
perfecte la condiţii precare). „De 
aceea şi poate să mântuiască în 
chip desăvârşit" (Evrei 7,25).
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ALIMENTAŢIE INTELIGENTA
Dr. Emil Rădulescu

Niciodată interesul pentru sănătate n-a fost mai 

mare ca în zilele noastre, dar, cu toate acestea, 

niciodată nu au circulat mai multe informaţii 

eronate cu privire la acest subiect.

Dr. Emil Rădulescu, cunoscut pentru cele peste 

1.200 de emisiuni radiofonice având ca subiect 

sănătatea, prezintă în acest volum răspunsuri, 

bazate pe ultimele date ştinţifice, la întrebările 

celor ce caută un stil de viaţă sănătos.

Alege să citeşti acesta carte şi trupul, mintea şi 

sufletul tău vor fi pe deplin binecuvântate.

SQ S U l!

oameni

E BINE SA ŞTII!
Dr. Leonard Azamfirei

E bine să ştii mai multe despre sănătate, 

prevenirea îmbolnăvirilor şi despre 

boală cât mai devreme, până când 

aceasta nu devine atât de gravă, încât 

nu mai poate fi tratată. Această carte 

încearcă să ne înveţe cum să nu fim 

bolnavi. Iar dacă suntem bolnavi, ne 

învaţă ce să facem pentru a ne trata sau 

măcar ameliora boala. Ea nu înlocuieşte 

consultul medical, care rămâne 

esenţial, dar ne permite, într-un limbaj 

accesibil, pe înţelesul fiecăruia, să 

înţelegem ce se întâmplă cu noi şi ce 

paşi putem face spre sănătate.

EUenWhite ADEVARUL DESPRE ÎNGERI
Ellen White

Mergând prin magazine, întâlneşti to t felul de 

figurine cu îngeri. în multe cărţi sunt ilustraţii 

atrăgătoare cu îngeri, la televizor sunt relatări 

cu privire la intervenţia îngerilor. Dacă îngerii 

există, întreabă unii, cine sunt ei de fapt? Sunt 

cumva spiritele morţilor? Sunt prietenoşi sau 

ostili? Pbt ei să comunice cu noi?

Această carte dă la o parte vălul dintre lumea 

văzută şi cea nevăzută. Ea descoperă 

implicarea îngerilor în evenimentele istoriei 

acestui pământ şi de asemenea ajută pe 

căutătorul sincer să deosebească manifestările 

contrafăcute ale spiritelor şi să se bucure de 

părtăşia cu îngerii cereşti. Cartea te ajută să te 

împrieteneşti cu îngerii lui Dumnezeu! Fă-o!

INŢELEGE-ŢI COPILUL
Kay Kuzma

Cum aş putea să mă comport cu copilul 

meu, atunci când îmi face tot felul de 

probleme? Ce să fac atunci când ţipă, 

când este agresiv sau când îi este frică? 

Cartea înţelege ţ i copilul vă poate ajuta 

să înţelegeţi mai bine comportamentul 

copilului în diferitele stadii ale 

dezvoltării sale. De asemenea, sunt 

oferite sugestii practice cu privire la 

modul în care părinţii pot să-şi 

modeleze copiii, pentru a deveni adulţi 

fericiţi, iubitori şi eficienţi. Dumnezeu să 

binecuvânteze fiecare părinte şi să-l 

ajute să aplice în familia sa aceste 

sfaturi deosebit de preţioase.

MÂINI ÎNZESTRATE

Dr. Beri Carson

Cartea de faţă este prima dintre ceie trei cărţi ale doctorului 
Ben Carson -  M âin i înzestrate. Gândeşte cutezător şi 

Im aginea de ansamblu  -  traduse şi în limba română, 
încrezându-se în Dumnezeu, viaţa sa a fost transformată, 
ajungând unul dintre cei mai celebri doctori din întreaga 
lume. El a conceput şi coordonat cu succes numeroase 
operaţii pe creier.

M âin i înzestrate, acum într-o ediţie revizuită, poate fi o 
mare încurajare pentru tine şi pentru prietenii tăi.
Citeşte-o!
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