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există o doză de subiectivism
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Aprecierea pentru t o t ceea ce
realizăm noi consider că o face
numai Dumnezeu, iar ceea ce fac
oamenii constituie numai o parte
dintr-un întreg.
Aşa că vă rog să priviţi umila
mea părere despre revistă din
această prismă, considerând că
lucrul cel mai important pentru
to ţi, fie că scriu, fie că citesc,
este „să facă t o t ca pentru
Dumnezeu”. Ca unul care sunt
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abonat la revistă de când mă

Până la m arginile... R om âniei

ştiu, pot să recunosc faptul că a
suferit multe schimbări, şi asta

Valeriu Petrescu

n-a făcu t altceva decât să mă
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Bonnie W alker
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bucure, pentru că a t â t forma,
c â t şi conţinutul subiectelor au
tre z it întotdeauna interes şi
plăcerea de a studia. Aceasta nu
înseamnă să vă opriţi aici, din
contră, promovaţi noul în ceea
ce este bine, pentru că numai
aşa putem deveni to ţi oameni
noi. Mulţumesc lui Dumnezeu că
există această revistă, cu un
colectiv redacţional preocupat
întotdeauna de mai bine.

Adrian Bocăneanu
Dănuţ Sturzoiu,
Bucureşti
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îrşitul lunii iunie şi începutul lui
ju lie sunt marcate, în multe comunităţi
ara noastră, de unul dintre cele mai
inimoase evenimente din viaţa bisericii
frbătoarea secerişului.
Sfânta Scriptură ne vorbeşte în multe
locuri despre frumuseţea şi semnifica
ţia secerişului, dar cartea lui Rut o face
într-un mod cu totul special, descriindu-ne portretul culegătorului de spice.
După prezentarea marilor personalităţi
din cartea Judecătorilor, Dumnezeu Se
opreşte asupra unui personaj atât de
modest cum este Rut. Cuvântul inspirat
nu-i aminteşte numai pe marii secerători
din câmpul lucrării lui Dumnezeu, ci
rezervă loc şi pentru neobservaţii culegă
tori de spice. Rut moabita este un astfel
de exemplu şi o încurajare pentru toţi
aceia care consideră că au daruri modes
te în împărtăşirea Evangheliei, dar au
dorinţa arzătoare de a colabora cu Isus în
misiunea Sa. Cineva spunea: „Când viaţa
noastră II proslăveşte pe Hristos, atunci
chiar şi tăcerea noastră va vorbi."
O viaţă schimbată
Privind la viaţa lui Rut, trebuie să
recunoaştem că nimic din trecutul ei nu
o califica pentru cauza lui Dumnezeu.
Trecutul vieţii ei este învăluit în păgânism şi în anonimat. Pe deasupra, tragica
experienţă a celor trei înmormântări din
familie o împinge mai mult pe panta
disperării, până la prăpastia deznădej
dii maxime. Cu toate acestea, există un
element care o smulge pe Rut din acest
vârtej ce încearcă să o ducă la fund, şi
anume dragostea. Nu ni se vorbeşte
în mod direct despre iubirea divină,
îndreptată spre inima ei, dar ni se vor
beşte despre răspunsul ei la această mare
iubire. Această dragoste îi schimbă viaţa
în totalitate, o smulge din anonimat şi o
plasează pe noi coordonate spirituale şi
geografice, practic o integrează în popo
rul lui Dumnezeu.

Spice căzute
Rut devine astfel, în mod conştient,
un copil devotat al lui Dumnezeu. Ea se
apleacă cu toată dăruirea asupra unui
„spic căzut" - o femeie în vârstă, văduvă,
fără nici o perspectivă. Cu toate că este
tânără şi legătura de rudenie cu Naomi
s-a rupt, ea alege să slujească din iubire
acest „spic căzut". Declaraţia ei de dra
goste pentru Naomi este valoroasă şi
mişcătoare, tocmai pentru că este făcută
într-un moment lipsit de perspectivă, atât
pe plan social, cât şi material. Când moti
vaţia materială şi socială lipseşte, calitatea
iubirii străluceşte şi mai mult.
Putem spune fără să greşim că Rut
este modelul misionarului culegător de
spice. O, câtă nevoie este astăzi de aceşti
culegători care să observe o lacrimă
ascunsă, care să audă un oftat adânc, să
se apropie de aceste suflete până în adân
cul durerii lor, să le ridice şi să le aşeze în
braţele iubirii lui Dumnezeu!
Desigur, aceşti misionari nu pot vorbi
de săli publice pline sau de grupe de botez
în urma unei campanii de evanghelizare,
dar lucrarea lor este la fel de valoroasă ca
a marilor secerători. De fapt, cine sunt cei
care aduc suflete preţioase la evanghelizări?
Oare nu sunt culegătorii de spice? Poate
că numele lor nu vor fi niciodată scrise pe
un afiş de evanghelizare, dar aceasta nu
înseamnă că numele lor de culegători de
spice nu vor fi scrise în cartea vieţii.
Candidaţi la viaţa veşnică
Această perspectivă este deschisă pen
tru noi toţi. Experienţa anului care a tre
cut este o nouă provocare pentru timpul
care ne stă în faţă. Duhul lui Dumnezeu
lucrează şi astăzi în vieţile semenilor
noştri. In fiecare localitate şi în fiecare
cartier, sunt candidaţi pentru viaţa veşni
că, sunt spice căzute, care aşteaptă să fie
culese în Hambarele Cerului.

Gabriel Dincă
redactor-sef
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riind despre Ardeal, Nicolae Bălcescu
încadra printre cele mai binecuvântadin câte „a semănat Domnul pe
it". Această evaluare corespunde şi
3unct de vedere al istoriei adventismului.
încă din vremea reformatorului Jan
Huss, învăţăturile reformatoare ale
Evangheliei au găsit un teren prielnic pe
meleagurile transilvănene. Mai târziu, în
1519, influenţa protestantismului se face
simţită în Sibiu datorită unui tânăr care
studia la Wittemberg şi a venit în legătură
cu Martin Luther. Preşedintele consiliului
din Sibiu, Johann Hecht, şi dominicanul
Georg au format curând o comunitate în
jurul lor. Au urmat o serie de dispute în
cadrul cărora învăţăturile Reformaţiunii
au fost apărate. Persoana de care se leagă
cel mai mult înrădăcinarea şi răspândirea
protestantismului este Johannes Honterus
(1498-1549). Născut în Braşov, a absolvit
studii universitare în Viena, unde a şi pre
dat în perioada 1515-1525.
Iată ce raportează istoria: „învăţăturile
lui Luther au fost răspândite din 1521 de
către negustori din Sibiu, după ce s-au
.întors din Leipzig, aducând cu ei învă
ţăturile lui Luther... Deşi s-au dat legi
aspre din 1523 împotriva lor şi cărţile din
Wittemberg au fost arse, totuşi, din 1524, în
Sibiu funcţionează o şcoală de literatură."
în 1544, întreaga populaţie săsească,
întrunită la Sinodul din Mediaş, se declară
a fi de partea Confesiunii Augsburgice.
în anul 1557, la adunarea populară din
Turda, se hotărăşte ca fiecare să-şi păstreze
credinţa pe care o vrea. Este pentru prima
dată când în Europa se stipulează princi
piul toleranţei religioase.
Un alt aspect interesant al toleranţei în
această regiune este amintit de dr. Ştefan
Ludwig Roth, care aminteşte că, pe terito
riul Transilvaniei, se puteau vorbi în egală
măsură româna, maghiara şi germana.

Primii păzitori ai Sabatului de pe
cuprinsul României sunt: Gerendi Jânos şi
Eossy Andrăs, din Dumbrăveni. Nobilul
Gerendi păzea Sabatul încă din 1585
împreună cu familia şi locuitorii din preaj
mă. Latifundiarul Eossy a primit credinţa
unitariană împreună cu voievodul Johann
Sigismund în 1567. în urma durerii provo
cate de decesul soţiei şi copiilor săi, el şi-a
căutat mângâierea studiind Biblia şi astfel
a descoperit adevărul despre Sabat.
O altă personalitate de seamă de care
se leagă mişcarea sabatariană este Pechi
Simon, care a fost adoptat de Eossy şi
trimis să studieze în marile centre ale
Europei. Cunoscător a douăsprezece limbi,
devine mai târziu cancelar al Transilvaniei,
în ciuda poziţiei sale, el se simţea respon
sabil să propovăduiască adevărul păzirii
Sabatului. Conform celor relatate de J. F.
Huenegardt, care citează diferite rapoarte,
deja în vremea aceea locuitori din peste 60
de oraşe şi sate ale Transilvaniei păzeau
Sabatul, influenţaţi fiind şi de sabatarienii
refugiaţi din Moravia. Păzirea Sabatului
în acea vreme era foarte riscantă, deoarece
legile prevedeau moartea şi pierderea ave
rii în acest caz. Chiar şi Pecsi Simon, căruia
regele Ferdinand al II-lea i-a oferit cea mai
înaltă funcţie în Transilvania, a preferat
să rămână credincios convingerilor sale
şi a renunţat la scaunul de domnitor. Din
cauza aceasta a pierdut privilegiile dem
nităţii şi a petrecut nouă ani în închisoare,
unde şi-a încheiat viaţa în 1640.
în anul 1890, L. R. Conradi, interesat
de istoria sabatarienilor, vizitează pentru
prima dată Transilvania. A vizitat mai
multe centre universitare transilvănene,
a făcut investigaţii în arhive şi a purtat
discuţii cu cele mai de seamă personali
tăţi. Iată ce scrie el în acest sens: „Atunci
când autorul (se referă la propria persoană
- n.a.) a vizitat Ungaria în 1890, profesorul
I. Koncz, de la Universitatea Reformată

din Târgu Mureş, i-a arătat un
comentariu la cartea Genezei, pe
care Pechi l-a scris în închisoare,
în 1634, şi a scăpat oarecum de
flăcări, deşi purta sigiliul inter
dicţiei din partea Inchiziţiei." In
Biblioteca Universităţii din Cluj,
el a găsit şi câteva cărţi de rugă
ciune şi de cântări ale sabatarienilor... între aceste imnuri care
sunt o mărturie a convingerilor şi
practicilor, s-a găsit şi următorul
text al unui imn: Sabatul trebuie
să-l păzeşti cu sfinţenie / Aşa au
făcut-o şi cei din vechime, / Şi aşa
cum se făcea în vremurile înde
părtate / La fel şi noi păzim astăzi
Sabatul. / Nu instituiţi duminica
în locul lui / care nu poate să
sfinţească viaţa / Păzeşte cu sfin
ţenie doar Ziua Sabatului pentru
Domnul tău."
Deşi adventismul din
Transilvania nu este continuarea

directă a Mişcării Sabatarienilor,
el este o reluare şi o continuare la
alt nivel nu doar a adevărului cu
privire la adevărata zi de odihnă,
ci a tuturor principiilor funda
mentale, conţinute în Cuvântul
lui Dumnezeu.
Râvna primilor evanghelişti
veniţi din străinătate, interesul
real, manifestat de ascultători, spi
ritul de sacrificiu şi zelul neobosit,
peste care s-a aşezat binecuvân
tarea lui Dumnezeu, au avut ca
rezultat apariţia primelor comuni
tăţi adventiste.
Ca să avem o exemplificare
a acestui fapt, menţionăm ce
însemna lucrarea de colportaj în
anii 1920-1930. O spune pasto
rul Nemeş Săndor în următorul
raport, care cuprinde perioada
1920-1933: „Colportorii au fost
arestaţi de 1.204 ori, au petrecut
2.312 zile în închisori, au fost

bătuţi de 326 de ori. Li s-au con
fiscat cărţi de 421 de ori, însu
mând 600.000 de lei. Au parcurs
21.734 km pe jos, ca arestaţi şi
escortaţi de jandarmerie, 196 de
colportori s-au îmbolnăvit şi au
petrecut 2.555 de zile ca bolnavi,
au fost deserviţi tribunalului de
105 ori. Timp de 8.460 de zile n-au
putut lucra din cauză că au fost
închişi, persecutaţi sau bolnavi,
în cei 12 ani s-au vândut 100.000
de cărţi, în valoare de 27.500.000
de lei. Patru colportori au murit
datorită violenţei din partea auto
rităţilor, iar mulţi poartă semne şi
cicatrice corporale." (Adventbote
H am burg- mai 1933)
Sperăm şi ne rugăm ca acelaşi
zel să înflăcăreze pe fiecare mem
bru al bisericii şi în curând biseri
ca să experimenteze rodnicia spi
rituală a experienţei Ploii Târzii.

Şcoala Misionară Medicală Internaţională Herghelia
înfiinţată în 1999, „Şcoala" cum o numesc lucrătorii de la
Herghelia - este un program de
studiu combinat cu activitatea
fizică folositoare, după modelul
de şcoli descris de Inspiraţie.
Lungimea programului este de
un an şi limba de predare este
limba engleză. Educaţia vizea
ză, pe lângă formarea unui
caracter solid, patru direcţii:
educator pentru sănătate, tera
pie fizică, agricultură şi evanghelism. Programul începe în
ianuarie şi se termină în decem
brie. Până acum am pregătit
la Herghelia 97 de elevi din 11
ţări - România 52% dintre stu
denţi, Moldova 14%, Ungaria
9%, Bulgaria 7%, Ucraina 5%,
Rusia 4%, Slovacia, Germania,
Lituania, SUA, Insulele Canare.
Absolvenţii Şcolii de la
Herghelia sunt implicaţi în
proiecte diverse de pe glob
Alina a fost misionară în India
şi a lucrat la un orfelinat de acolo,
în 2001 şi 2002. Feri a lucrat

la sanatoriul „Hencida", din
Ungaria, în 2001, iar actualmente
lucrează într-un restaurant vege
tarian „A la Natur" împreună cu
alţi doi elevi - familia Molnar.
Stanka a participat la evangheli
zarea din Republica Dominicană
în 2001 şi în prezent predă limba
engleză în Costa Rica.
Aproximativ 15 elevi au
devenit, după absolvire,
lucrători în sanatoriul de la
Herghelia. Teodora lucrează la
Herghelia, coordonând Expo
Sănătate, Cluburile de Sănătate
şi Taberele de Sănătate.
Ludmila şi Lilia lucrează la
sanatoriul Novy Obihody, din
Ucraina. Ludmila este lide
rul şcolii misionare de acolo.
Mariana lucrează la sanatoriul
din Norvegia. Alex, Teodora,
Cătălin, Daniel, Olesea, Biser,
Aydar, Anna au participat la
evanghelizarea din Ucraina, din
martie 2003.
Biser Yordanov, absolvent
anul 2002, este directorul

viitoarei şcoli misionare din
Republica Moldova. Alături de
el vor mai lucra în Moldova alţi
7 absolvenţi de la Herghelia.
Unul dintre ei, Daniel Seniuc,
va coordona programul educa
tiv al taberei misionare pentru
copii. Patru dintre elevii clasei
2002, Liviu, Marius, Andrei
şi Bety, vor porni în curând
o şcoală vocaţională la Idicel,
judeţul Mureş.
Şcoala de la Herghelia
pregăteşte tineri care să aibă
vocaţia misiunii advente şi le
oferă perspectiva de a o trăi
plenar. Pentru mai multe amă
nunte, puteţi suna la „Şcoală":
0265 324011 sau puteţi scrie pe
adresa de e-mail: romhes@fx.ro,
adresa Centrul de Educaţie
pentru Sănătate Herghelia,
Ceuaşu de Câmpie, sat
Herghelia, 4320, jud. Mureş.
Ludo Prikler_________________
director, Şcoala Misionară dc la
Herghelia

2003 Iulie - Curierul Adventist 5

DIN VIAŢA BISERICII

Iacob Pop
secretar,
Conferinţa
Transilvania de
Sud

iurile care urmează conţin infor
mare ar dori să ofere o imagine de
iblu a Conferinţei Transilvania
situată geografic în inima ţării
’entru început, vă invit să ne
unim cu psalmistul şi să acceptăm invi
taţia de a ne aşeza în poziţia din care să
avem o perspectivă corectă asupra cifre
lor şi informaţiilor:
„ Veniţi să ne închinăm şi să ne sm e
rim,, să ne plecăm genunchiul înaintea
Domnului, Făcătorului nostru! Căci El
este Dumnezeul nostru, şi noi suntem
poporul păşunei Lui, turma p e care o
povăţuieşte mâna Lui..."
Psalmi 95, 6-7.
Cuprinzând judeţele Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş şi Sibiu, străjuită la
hotare de munţi înalţi, forma Conferinţei,
dacă privim cu atenţie, seamănă cu pal

mele aşezate una lângă alta şi ţinute astfel
încât să poată cuprinde cât mai mult în
ele. Sunt încântat de această perspectivă:
în mâinile sigure ale Tatălui, nu doar
în inima ţării, ci în inima Sa iubitoare!
Suntem poporul Lui!
Din dorinţa de a avea informaţii perti
nente şi la zi, am luat un interviu... com
puterului. Mi-a răspuns prompt, obiectiv
şi sistematic. întrucât întrebările pot fi
deduse, voi reda doar răspunsurile în
tabelul de mai jos.
Pentru a înţelege diversitatea culturală,
religioasă şi etnică a zonei, să analizăm
statistica din 2002 a judeţului Mureş, pri
vind apartenenţa religioasă a populaţiei:
ortodocşi = 320.487 (52,91%), reformaţi =
162.334 (26,80%), romano-catolici = 57.442
(9,48%), unitarieni = 16.961 (2,80%), greco-catolici = 14.158 (2,33%), evanghelici

% AZŞ din
to talu l pe
Conferinţă

Judeţul

Nr. locuitori

M em b .
AZŞ

Braşov

640.943

1814

24

(12)

19,32

0,28

353

Covasna

232.520

439

9

(3)

4,67

0,19

530

Harghita

345.860

308

6

(4)

3,28

0,09

1.123

Mureş

605.773

5.699

86

(19)

60,67

0,94

106

Sibiu

446.823

1.133

19

(10)

12,06

0,25

394

TOTAL

2.271.919

9.393

144 (48)

100

0,41

241
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Nr. com unit.
şi (grupe)

% de ad ven tişti/
populaţie

Nr. locuitori/
1 adventist

= 3.012 (0,50%), mozaici = 174
(0,03%), baptişti = 1.690 (0,28%),
penticostali = 7.383 (1,21%),
adventişti (incluzând copiii şi
aparţinătorii) = 8.912 (1,47%),
altele = 13.220 (2,18%).
Privind întregul teritoriu al
Conferinţei, densitatea adven
tiştilor este peste media pe ţară,
şi anume 1 la 241, faţă de 1 la
308 (media pe ţară), însă repar
tizarea pe judeţe a membrilor
este neuniformă. Apoi în inte
riorul fiecărui judeţ, dar în mod
special în Harghita şi Covasna,
sunt zone întinse fără prezenţă
adventistă. Adăugând la aceas
ta mozaicul religios, cultural
şi etnic, înţelegem imperativul
timpului prezent ca misiune a
bisericii lui Hristos: „ Trebuie să

SOLA
Deşi numele acestui program
minunat subliniază unicitatea
exclusivă a Bibliei în privinţa
mântuirii omului, modul de
implementare a acestui pro
gram nu este unul singur şi nu
este limitat. Iată o dovadă:
- De ce să nu apară un anunţ
cu ofertele noastre şi în Flash
(un săptămânal de publicitate
din jud. Mureş)? m-a întrebat
asistenta Institutului Biblic prin
Corespondenţă Sola Scriptura,
în timp ce căutam toate căile
posibile pentru a face cunos
cute ofertele diferite ale acestei
şcoli de cunoaştere a Bibliei.
- Pentru că rata de răs
puns la astfel de reclame este
prea mică, am răspuns eu,
luându-mi gândul de la o astfel
de modalitate publicitară.
Totuşi... Daniela a rămas
hotărâtă. Anunţul a apărut
timp de mai multe săptămâni
în Flash, alături de atâtea şi
atâtea alte oferte: maşini, case,
servicii etc. Oare ochii cui se
vor opri asupra anunţului

prooroceşti din nou cu privire la
m ulte noroade, neamuri, lim bi
şi împăraţi" (Apoc. 10,11), până
când Evanghelia veşnică va fi
vestită tuturor locuitorilor.
Corpul pastoral cuprinde un
num ăr de 41 de slujitori care
deservesc cele 36 de districte
pastorale şi asigură coordonarea
de la sediul Conferinţei; un corp
pastoral în care se întâlneşte
experienţa zecilor de ani de slu
jire, cu elanul şi iniţiativele celor
care s-au înrolat de curând în
lucrarea de predicare. Media de
vârstă a pastorilor este de apro
ximativ 37 de ani.
Cifre, procente şi analize, dar,
dincolo de acestea, se află expe
rienţe frumoase sau dramatice,
lupte şi biruinţe, rugăciuni şi

lacrimi, speranţă şi frământări,
încredere şi temeri şi, mai pre
sus de toate acestea, aştepta
rea pe curând a Domnului şi
Mântuitorului nostru!
Fiecare dintre cei 9.393 de
membri are experienţele sale
cu Dumnezeu, experienţe care
dovedesc bunătatea, dragostea,
providenţa divină şi puterea
minunată a harului răscumpără
tor. Veşnicia ne va oferi posibi
litatea să relatăm şi să ascultăm
aceste experienţe, să ne cunoaş
tem unii pe alţii şi să ne unim în
a da toată slava Celui care ne-a
salvat.
Sunt încredinţat că Cel care
a început lucrarea mântuirii
pe aceste meleaguri o va duce
curând la o glorioasă încheiere.

S CRI P T U R A
nostru? Urma să aflăm mai târ
ziu. Anul următor, am primit o
corespondenţă prin care o dom
nişoară din Ogra, jud. Mureş,
împreună cu mama ei solicitau
studii la domiciliu, pentru că
aveau întrebări şi o dorinţă
sinceră de a cunoaşte mai mult
despre conţinutul Bibliei. Prin
pastorul local am luat legătura
cu familia respectivă, urm ând
ca un evanghelist laic să-i vizi
teze şi să le ofere studii biblice
cu regularitate. în momentul
de faţă, ele se pregătesc pentru
botez, care va avea loc în luna
iunie.
Am vrut să ştim pe ce cale
au aflat despre studiile Sola
Scriptura. Răspunsul lor ne-a
uimit: un vecin a cumpărat săp
tămânalul de publicitate Flash,
a decupat anunţul referitor la
studiile biblice prin corespon
denţă şi, nefiind interesat de
aceste cursuri în mod personal,
le-a oferit vecinilor. De aici
lucrurile şi-au urm at cursul
amintit.

Din nou descoperim minu
nea semănatului. O sămânţă
mică, un anunţ de ziar între
atâtea sute de rânduri, a crescut
la experienţa uimitoare a unei
naşteri din nou.
Este adevărat că Institutul
Biblic prin Corespondenţă Sola
Scriptura nu poate să se eviden
ţieze prin rezultate care să se
numere în botezuri spectaculoa
se, dar, pentru mii de oameni,
reprezintă unica şansă de a
afla despre minunata noastră
speranţă în Isus Hristos. Şi ca o
garanţie a rezultatelor care vor
veni, descoperim cazuri ca acela
pe care l-am amintit, care ne
şoptesc: Nu te descuraja, exis
tă mii de oameni care doar pe
această cale descoperă cu ade
vărat Cerul şi de aceea merită
să încercăm orice modalitate de
a continua acest program: Sola
Scriptura pe nenumărate căi.
Magyarosi Barna_____________
directorul filialei Sola Scriptura şi al
Departamentului Şcoala de Sabat /
Lucrare Personală
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Mihaela
Tintesan
psiholog,
asistent în cadrul
Departamentului
Tineret
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Valea Gurghiului este răsplata pe care
o primeşti după ce ai străbătut cu stoi
cism drum ul judeţean care leagă şoseaua
naţională Târgu Mureş - Reghin de loca
litatea Gurghiu.
Uitând de gropile din asfalt, răsfaţă-te
privind colinele împădurite şi unduirile
zglobii ale pârâului de munte. Priveliştea
este încântătoare, indiferent de anotimp.
Primăvara, când iarba mijeşte de sub
peticele de zăpadă şi mugurii stau gata
să explodeze de prea multă energie acu
mulată, gândul îţi zboară la copilărie.
Totul în jurul tău este proaspăt şi crud.
Vara te încântă cu verdele-i puternic,
risipit cu dărnicie pe câmpuri, pe coline,
pe copacii care-ţi sunt străjeri de-a lungul
şoselei sau potecilor care se răsfiră.
Fermecătoarea toamnă te răsfaţă cu
miile de culori ale pădurilor de foioase,
„condimentate" pe ici, pe colo cu coni
ferele veşnic verzi. Albul iernii însă este
total. Parcă ar vrea să cureţe tot acest
tablou, pentru ca, în primăvara viitoare,
Marele Pictor s-o ia de la capăt, uimindu-ne de fiecare dată cu opera Sa inega
labilă.
Nu cu mulţi ani în urmă, cineva, fer
mecat de acest peisaj, s-a gândit că aici ar
fi un loc potrivit pentru construirea unui
locaş, ca tinerii şi copiii să se recreeze şi să
înveţe despre Dumnezeu şi planurile Sale
chiar în atelierul Său de creaţie, natura.
Şi uite-aşa „s-a născut" Casa de dincolo
de râu, o continuă amintire si chemare

spre adevărata casă de „dincolo de râu".
Clădirea albă cu acoperişul roşu este ca
un zâmbet larg, prietenesc, cu care-şi salu
tă vizitatorii. Aşezată într-un loc deschis,
însorit, este „apărată" în fundal de un deal
împădurit. Frontal, o apără pârâul iute al
Gurghiului. Arhitectura clădirii te duce cu
gândul la două braţe deschise, primitoare,
deoarece casa, aşezată în unghi, are două
braţe vânjoase.
Când păşeşti în acest loc, parcă eşti
într-o altă lume. Şi aşa este; eşti în lumea
îngerilor. Aici, copiii şi tinerii au ambian
ţa şi ocazia să înveţe multe despre Cer şi
pot afla cum să devină cetăţeni ai ţării
minunate de dincolo de râu. Acesta este
un loc atât de potrivit pentru desfăşura
rea programelor educative şi recreative,
gândite şi pregătite cu profesionalism
şi seriozitate de echipa Conferinţei
Transilvania de Sud. Credeţi cumva că
teritoriul acesta este acaparat doar de
tineri? Nu! Nicidecum. Ei îl împart cu
bucurie cu toţi aceia care au nevoie să se
retragă din vâltoarea cotidiană, pentru a
se instrui sau pentru a studia în tăcere la
picioarele învăţătorului. Iată de ce activi
tăţile desfăşurate aici sunt foarte variate,
cuprinzând diferite departamente şi dife
rite categorii de vârstă. Ca o concluzie
finală, putem afirma, fără a exagera, că
minunata casă de dincolo de râu este o
casă a prieteniei, a iubirii şi a înţelepciu
nii dobândite prin instruire, cap de pod
pentru „Ţara de dincolo de râu".

CASA
-------------- DE LA M U N T E
Când am vizitat pentru prima
dată Biserica Adventistă din satul
Arpaşu de Sus, de la poalele mun
ţilor Făgăraş, am văzut, spre sur
prinderea mea, o mulţime de copii
în casa de rugăciune. Curând am
aflat că o mare parte dintre aceşti
copii provin de la un orfelinat care
se află în această localitate.
La marginea satului, în mijlocul
unui adevărat parc, se înalţă „Casa
de la Munte", loc unde-şi găsesc
căldura familială, educaţia şi tot
sprijinul douăzeci de copii aban
donaţi de părinţii lor.
Intr-o seară, tocmai când copiii
serveau cina, am stat de vorbă
cu fratele Victor Ursu, prezbiterul comunităţii şi preşedintele
Fundaţiei Tabita, şi a avut ama
bilitatea să-mi răspundă la câteva
întrebări:
C.M.: Cum s-a născut ideea
acestui proiect?
V.U.: în vara anului 1998,
m-am întâlnit cu nişte tineri din
Germania, plecaţi mai de mult
din România, pe care-i cunoşteam
de când erau copii. Din discuţiile
purtate, a reieşit dorinţa lor de a
realiza un proiect pentru ajutora
rea copiilor abandonaţi.
C.M.: Când a demarat acţiunea?
V.U.: Proiectul a demarat la
începutul anului 1999. Deşi ne-am
străduit ca realizarea clădirii să
dureze cât mai puţin, construcţia
s-a desfăşurat pe durata a doi ani
şi jumătate.
C.M.: Aţi întâmpinat piedici?
U.V.: Da, au fost multe piedici,
atât de natură financiară, cât şi de
altă natură.
C.M.: Aţi simţit totuşi interven
ţia mâinii lui Dumnezeu?
V.U.: De fiecare dată am expe
rimentat că Domnul a mers îna
intea noastră pentru rezolvarea
problemelor. Vreau să amintesc
doar două dintre aceste minuni.
Prima a avut loc atunci când am

încercat să obţinem autorizaţia
de construcţie. Arhitectul-şef nu
era de acord. Totuşi, o domni
şoară arhitect, din acelaşi birou,
a cerut să mă rog pentru ea.
Mai târziu, tot ea mi-a dat auto
rizaţia. A doua este o minune în
serie. De fiecare dată când aveam
nevoie de bani pentru a cumpăra
materiale de construcţie şi ape
lam la prieteni din Germania,
răspunsul era că tocmai cu o zi
sau două înainte a venit cineva
care a donat suma de care aveam
nevoie.
C.M.: Cu câţi copii aţi început şi
câţi copii aveţi acum în orfelinat?
V.U.: Am început cu paispre
zece copii, iar în prezent avem
douăzeci, cu vârste cuprinse între
1 şi 12 ani.
C.M.: Cum apreciaţi activitatea
copiilor în cadrul bisericii locale?
V.U.: Am fost surprins în mod
plăcut să constat că de la bun înce
put copiii au dorit să înveţe cântări
şi poezii din repertoriul bisericii,
împreună cu copiii comunităţii, au
adus un suflu nou atât în cadrul
programului Şcolii de Sabat, cât
şi în cadrul serviciilor divine şi
consider că sacrificiile şi eforturile
depuse şi-au atins scopul şi pentru
biserică, şi pentru localitatea în
care trăim.
C.M.: Care sunt perspectivele
pentru copiii aflaţi aici, la „Casa de
la Munte"?

V.U.: în primul rând, prin edu
caţia primită aici, dorim ca aceşti
copii să-L cunoască pe Mântuitorul
lor, pe Acela care este cel mai bun
prieten al lor pentru toată viaţa.
Din punct de vedere al educaţiei
şcolare, există următoarele posibi
lităţi: după ce vor termina şcoala
din localitate, am dori să-i îndru
măm spre liceele bisericii noastre.
De asemenea, am dori ca în viitor,
cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu
sprijinul celor care simt împreună
cu noi importanţa acestei lucrări
nobile, să înfiinţăm un atelier de
croitorie pentru fete, iar pentru
băieţi, un atelier de tâmplărie şi
astfel să înveţe şi o meserie, pen
tru a-şi câştiga existenţa. Dorinţa
noastră este să-i îndrumăm şi să-i
sprijinim până la integrarea totală
în viaţă, dar pentru aceasta aştep
tăm participarea acelora care ar
putea să dea o mână de ajutor în
această direcţie.
Adresa noastră este:
FUNDAŢIA TABITA, Arpaşu
de Sus, nr. 159, jud. Sibiu, tel.
0745-647 827.
Cei care doresc să ne contacteze
şi să ne cunoască sunt bineveniţi
să ne viziteze şi să stea cu noi o zi,
în care dragostea acestor copii îi
va convinge că merită să te implici
într-o asemenea lucrare de suflet.
Cristian Mărginean_____________
pastor stagiar în districtul Victoria
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Din amintirile unei nonagenare
^puăzeci şi patru de ani este
^ p e rioadă lungă, un adevărat
cadou de har şi iubire din partea
lui Mimnezeu, care este suve«Wffasupra timpului. în cele ce
urmează, am dori să relatăm un
crâmpei din experienţele strânse
de-a lungul acestui drum lung
şi întortocheat, cu zile însorite şi
întunecate, dar toate luminate de
călăuzirea Marelui Păstor.
Pe răbojul amintirilor sunt
incrustate cele două războaie
mondiale, mai multe mutări, dar
în mod deosebit marile experien
ţe cu Dumnezeu în momentele
foarte dificile ale vieţii.
Sora Elena Chelcea a văzut
lumina zilei la data de 18 apri
lie 1909, fiind al treilea copil al
familiei Silvestru din Buzău.
De mică a iubit cartea şi ar fi
dorit să devină medic, dar un
accident la ochi al tatălui a
schimbat cursul vieţii ei, şi aşa
a urmat cursurile şcolii de telegrafie-telefonie din Bucureşti.
Un coleg de birou o sfătuieşte
să participe la programele reli
gioase ale Bisericii Adventiste
din Piteşti. Predica pastorului
Stănescu a însemnat şi o schim
bare de macaz în viaţa ei, pentru
că de atunci n-a mai- lipsit de
la serviciile divine, s-a implicat
activ în lucrarea de colportaj ală
turi de membrii comunităţii şi, ce
este cel mai important, a încheiat
un legământ cu Dumnezeu prin
botez în anul 1931.
Colegul ei de birou şi îndru
mătorul ei i se alătură în expe
rienţa naşterii din nou, pentru ca
apoi să-i devină tovarăş de viaţă.
Fericirea acestui cămin este
totuşi scurtă, deoarece, la nici
doi ani de la căsătorie, Marcel
Petroianu adoarme în Domnul,
lăsând în urm ă o soţie îndurera
tă şi o orfană numită Ada.
Curând este invitată să lucre
ze ca secretară la sediul Uniunii
10 Curierul Adventist - Iulie 2003

din Bucureşti, unde-1 cunoaşte
pe pastorul Mihail Kieltsch
(cunoscut ca fratele Chelcea), cu
care se şi căsătoreşte. (Fratele
Chelcea, pe lângă activitatea
pastorală, s-a distins cu talentul
său muzical şi cu faptul că a dez
voltat un sistem de scriere stenografică foarte rapidă şi a câştigat
un concurs de dactilografie, cu
120 de cuvinte/m inut.) Aşa se
integrează în viaţa de pastoraţie
şi astăzi este cea mai în vârstă
soţie de pastor din Conferinţă.
Privind în urm ă la toţi aceşti
ani, îşi aminteşte cu nostalgie
de frăţietatea şi comunităţile de
atunci, de un itinerar al vieţii
atât de întortocheat, care n-a fost
ocolit de încercări şi lipsuri. Dar
mâna cea bună a lui Dumnezeu
a intervenit mereu salvator,
îmbogăţind viaţa ei cu o nouă
experienţă.
In anul 1944, în plin război
mondial, familia se refugiază la
Chiajna. în luna noiembrie, fra
tele Mihail Kieltsch este chemat
să se prezinte la Buzău cu actele
şi pentru luni de zile familia nu
mai ştie nimic de el. Singura
sursă de venit este o mică pensie
de boală a mamei, insuficientă
pentru familia cu patru copii.
Iată mărturia familiei: „Dar
Tatăl ceresc a vegheat asupra
noastră şi nu am dus lipsă de
nimic. Pot spune că am fost hră
niţi ca Ilie, găsind dimineaţa la
uşă alimente şi alte lucruri nece
sare existenţei, pe care n-am ştiut
niciodată cine le-a adus. în noap
tea de Revelion, un mare bogătaş
a venit cu un car încărcat cu de
toate, chiar şi cu lemne de foc,
având o singură solicitare, să nu
ştie dreapta ce face stânga."
în aceeaşi noapte, sora Elena a
fost trezită şi trimisă în pod de o
voce autoritară, ca să constate că
din coşul de fum ieşeau flăcări,
periclitând aprinderea grinzilor.

Luând în mână zăpadă şi o sticlă
de oţet care era la îndemână, a
reuşit să stingă focul, lăsând res
tul în mâna Tatălui ceresc. Apoi
s-a culcat şi doar bucuria şi cân
tecele noastre au trezit-o. Apoi
fiica cea mai mare, Ada, îngrijo
rată, a întrebat-o: „Din ce vom
putea plăti zecimea pentru aces
te daruri?" Mama i-a răspuns
că Domnul va purta de grijă. La
scurt timp după această discuţie,
a venit un argat din partea altui
bogătaş, rugând-o pe mama să
meargă până la ei acasă. Acolo a
primit un plic cu bani, ca o dato
rie faţă de tata. Ada, care avea
atunci zece ani, a plătit zecimea
în Sabat în comunitatea Chiojdul
Mare.
Iată doar câteva experienţe
mari, care nu se uită şi-ţi dau
asigurarea, nu numai pentru
nouăzeci şi patru de ani, ci pen
tru o veşnicie, că Dumnezeu
ne cunoaşte, Se implică în pro
blemele noastre şi, mai presus
de toate, ne iubeşte cu o iubire
eternă.
Cum arată în rezumat viaţa
unei soţii de pastor o arată
următoarele rânduri din consem
narea familiei: „Elena Chelcea,
soţie de pastor, mamă a opt
copii, care a trecut prin două
războaie mondiale, două refugii,
nouăsprezece mutări, a activat
în comunitate ca instructoare la
Şcoala de Sabat copii şi adulţi, a
cântat în corul comunităţii şi a
fost diaconeasă."
La 18 aprilie 2003 a împlinit 94
de ani. îi dorim din toată inima
încă multă sănătate, bucurie şi,
mai presus de toate, împlini
rea speranţei de a revedea pe
Domnul şi Mântuitorul ei şi
pe cei dragi care între timp au
închis ochii.
Elena Chelcea (fiica)___________
Conferinţa Transilvania de Sud

C E N T R U L DE S A N A T A T E H E R G H E L I A

oază a renaşterii
/

„Cu sănătatea şubrezită de vitregiile
vieţii şi de obiceiul fumatului, simţeam
că sunt la capătul puterilor", spunea
ioamna D.G., avocat (creştină ortodoxă),
itul acestui an, cu ocazia mesei
festive de la sfârşitul şederii dânsei
la Herghelia. „Şi atunci am aflat de
posibilitatea refacerii sănătăţii mele
în Sanatoriul Herghelia. Prin consens
cu fiica, m-am hotărât să vin şi am
avut aici o revelaţie: cunoaşterea unui
Mântuitor de care am auzit toată viaţa,
dar pe care nu L-am cunoscut personal,
precum şi trăirea unei experienţe de
înnoire sufletească, comparabilă cu
naşterea din nou. în timpul şederii
mele aici, la Herghelia, am abandonat
hotărâtă tabagismul şi starea sănătăţii
corporale s-a ameliorat mult, ca urmare a
integrării mele în programul New Start.
Privind în urmă, sunt convinsă că mâna
providenţială a bunului Tată a fost cea
care m-a îndrum at spre Herghelia, unde
am fost refăcută pe toate planurile şi
mi-am recăpătat bucuria de a trăi mai
departe, cu folos pentru cei pe care îi
servesc cu devotament.

spirituală. La sfârşitul săptămânii însă, a
avut loc o întoarcere de 180° a atitudinii
mele, înţelegând ce mare nevoie am de o
reorganizare a vieţii mele sufleteşti. Am
simţit că Dumnezeu Se ocupă de mine şi
mă cheamă să trăiesc altfel decât înainte,
o viaţă mai deosebită şi mai fericită..."
Ce este Herghelia?

Dr. Dan Nicolae
director,
Centrul de Sănătate
Herghelia

Herghelia este un nume care devine
din ce în ce mai mult „al nostru", un bun
comun - adventist. Sanatoriile, inclu
siv cel de la Herghelia, au fost invenţia
plină de dragoste a unui Dumnezeu care
cunoaşte slăbiciunea umană şi a prevăzut
ca pe această cale omul să-L poată găsi în
timp ce caută alinare pentru durerile lui
fizice. Când spunem Herghelia, trebuie să
realizăm că instituţia are mai multe sub
unităţi. Prima este Centrul de Sănătate,
care a fost deschis în 1996 şi a deser
vit până acum peste 3.500 de pacienţi
(60% nu sunt AZŞ). A doua este Şcoala
Medicală Misionară Internaţională, des
chisă în 1999 şi care a pregătit până acum
97 de tineri din 11 ţări. A treia subunitate
este magazinul de alimente dietetice din
Tg. Mureş, deschis în 1996.

Dumnezeu m-a adus aici atunci când
ajunsesem în pragul epuizării puteri
lor mele. Acum sorb Cuvântul Său cu
plăcere, doresc să-L cunosc mai bine pe
Binefăcătorul divin şi, cu firea comunica
tivă pe care o am dintotdeauna, am plă
cerea de a împărtăşi tuturor vestea bună
a unui Mântuitor ce caută să salveze pe
toţi cei aflaţi în suferinţă sau la capătul
puterilor. Mă bucur să povestesc schim
barea dramatică pe care El a lucrat-o în
cazul meu. In prima săptămână a şederii
mele la Herghelia, eram ferm hotărâtă
să caut ajutor doar pe planul sănătăţii
corporale, nicidecum nu doream să vor
besc despre problemele mele sufleteşti
sau să primesc vreun ajutor de natură
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pentru acest nou sanatoriu.
Luciana Stănilă, asistenta-şefă de
la noi, va fi primul misionar de
la Herghelia pentru Africa.

A patra componentă este
revista Viaţă+sănătate, de a cărei
editare (partea medicală) suntem
responsabili. Am lansat revista
Sănătate pentru toţi, în 1996,
apoi am intrat în parteneriat cu
ASEF, din 2000, pentru a tipări
lunar revista Viaţă+sănătate. Din
acest an, împărţim poverile edi
tării lunare a revistei cu editura
bisericii.
Misiunea internă şi externă

O direcţie importantă, care îşi
pune amprenta pe toată activi
tatea noastră ca instituţie, este
Misiunea Internă şi Externă:
activitatea de sprijinire şi de
ajutorare a proiectelor misionare
similare din ţară şi din străină
tate. In acest sens, avem bucuria
să vedem crescând un „pui"
în Republica Moldova, unde,
la iniţiativa unui fost pacient
al nostru, ne-am unit eforturi
le în demararea unui proiect
similar celui de la Herghelia.
Instituţia va avea şcoală medi
cală misionară, care, cu ajutorul
lui Dumnezeu, se va deschide
în septembrie 2003, o tabără de
copii care va funcţiona în şase
serii pe an, cu o posibilitate
de cazare de 150 de locuri pe
serie, şi un sanatoriu în viitorul
apropiat. Cu ajutorul acordat
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de Herghelia (inclusiv perso
nal), prima serie a taberei de
vară pentru copii va începe în
15 iunie 2003 şi va funcţiona ca
o tabără biblică misionară şi de
sănătate. Majoritatea copiilor
care vor veni nu sunt adventişti.
Sperăm ca prin harul lui
Dumnezeu să vedem în curând
înfiinţarea a două noi sanatorii şi
în ţară: unul în Moldova, lângă
Bacău, şi celălalt în Muntenia, la
o oră şi jumătate de Bucureşti.
Herghelia colaborează deja cu
cele două proiecte şi oferă cu
bucurie tot ceea ce a dobândit
în urma experienţei câştigate
pe parcursul celor şapte ani de
funcţionare (proiect arhitectură,
consiliere administrativă, pregă
tire de personal etc.).
Centrul de Sănătate Herghelia
a fost solicitat, de asemenea,
să sprijine cu personal şi know
how înfiinţarea unui Sanatoriu
la Riverside Farm Institute, în
Zambia, Africa. Planul este ca
proiectul de construcţie să fie
finalizat în toamna acestui an,
urm ând ca la sfârşitul anului
să-şi deschidă porţile pentru
primii pacienţi. Herghelia va asi
gura una dintre persoanele-cheie
- coordonatorul de program

Am colaborat constant la
majoritatea expoziţiilor de
sănătate din ţară. Ultima, des
făşurată la Tg. Mureş, a avut
un specific mai interesant: s-a
adresat elevilor şi profesorilor de
liceu din oraş şi a fost organizată
în colaborare cu Inspectoratul
Judeţean de învăţământ.
Expoziţia a fost aclamată de
profesori şi elevi, iar ca urmare,
pe 28 mai, expoziţia va fi pre
zentă în primul din cele patru
licee importante din Tg. Mureş
care au cerut desfăşurarea ei în
incinta lor. Ca membru al OCI
International (Outpost Centers
Inc. International) şi SCOAR, în
ultimii doi ani, Herghelia a tri
mis echipe de evanghelişti laici
şi lectori medicali, ce au susţi
nut campanii evanghelistice în
Republica Dominicană (2001) şi
în Ucraina (2003).
Un personal dedicat şi care
priveşte ca un privilegiu che
marea lui Dumnezeu de a lucra
pentru semeni aici, la Herghelia,
apreciază rugăciunile dum nea
voastră, de care are nevoie zilnic,
înainte de a intra în „lanurile
coapte", gata pentru seceriş.
Şi povestea continuă

... După o perioadă de câteva
luni, doamna D.G. a revenit la
Herghelia, aducând împreună
cu dânsa alţi cinci cunoscuţi
din oraş, cărora le-a împărtăşit
vestea cea bună şi îndemnul de
a folosi din plin o asemenea oca
zie. Dânsa este doar unul dintre
cei ce au ascultat îndemnul dis
tinctiv al Mântuitorului: „Du-te
acasă, la ai tăi, şi povesteşte-le
tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum
a avut milă de tine". Şi face în
continuare această lucrare, cu
bucuria dragostei dintâi.

Um munte* r
nm IOC
„Educaţia copiilor şi tinerilor
reprezintă o problemă de impor
tanţă vitală pentru orice popor:
ea ţine de esenţa acelui popor şi
de modul în care va fi el în viitor,
determinându-i, în ultimă instan
ţă, însăşi existenţa." Kenneth O.
Gangei
Teoriile cu privire la educaţie
şi instruire se găsesc dintotdeauna între doi poli opuşi. Din
antichitate, Grecia a promovat
un sistem şcolar prin care statul
determina şi realiza educaţia.
Concepţia a fost reluată şi apli
cată în Europa încă din epoca
medievală şi a fost absolutizată
în sistemul comunist. La celălalt
pol se află Biblia, care declară că
sarcina educaţiei şi a instruirii
copiilor o au familia şi biserica.
Cine trebuie să decidă asupra
educaţiei copiilor noştri?
Răspunsul îl avem în profilul
tânărului de astăzi, care nu a fost
pregătit spiritual şi profesional
să întâmpine schimbările de
ansamblu ale societăţii româneşti
şi criza economică şi politică
mondială din ultimii.ani. Această
vulnerabilitate la declinul moral
al societăţii şi inadaptabilitatea
socială a tinerilor noştri ne
sugerează şansele minime
pe care ei le au în contextul
evenimentelor viitoare.
A mai rămas o soluţie: să învă
ţăm din istorie, să ne întoarcem la
principiile educaţiei valdenzilor,
la lumina reformei lui Luther şi
Melanchton, la ecoul inovaţiilor
lui Comenius în didactică şi la
revoluţia şcolară americană din
secolul al XlX-lea. Acum este
momentul să ne ridicăm şi să
facem o misiune din înfiinţarea
unui sistem educaţional şi a unor
şcoli ce urmăresc dezvoltarea

tuturor dimensiunilor educaţiei
- spiritual, fizic şi intelectual.
Aceste constatări au născut
ideea înfiinţării Şcolii Generale
„Muntele de foc", organizată
pentru ciclul primar si gimnazial,
cu predare intensivă a limbii
engleze şi o ofertă şcolară cu
variante opţionale şi activităţi
extracurriculare. Obiectivele şcolii
sunt concretizate în următoarele
strategii didactice:
a. Se urmăreşte eliminarea enci
clopedismului inutil, îmbinând
într-o manieră raţională informaţia
teoretică, ştiinţifică şi culturală cu
practica, legătura învăţământului
cu viaţa fiind principiul funda
mental al politicii şcolare.
b. Se pune accent pe dezvolta
rea unei atitudini creatoare faţă
de cunoştinţe, sporirea gradului
de autonomie a elevilor şi a pri
ceperii de a apela şi la alte canale
informative şi formative din afara
şcolii. Instrucţia care dă cunoştin
ţe va ceda treptat în faţa educaţiei
care formează.
c. Nu în ultimul rând, se
urmăreşte formarea caracterului
modelat de o concepţie corectă
despre viaţă, dispunând de apti
tudini de sociabilitate, compor
tamente moral-pozitive, bazate

pe principiile biblice şi dobândite
printr-un studiu sistematic al
Bibliei, având ca finalitate dezvol
tarea personală, responsabilitatea
pentru viaţă, orientarea spre sco
puri demne de chemarea noastră,
servirea celor din jur.
d. Se consideră esenţiale edu
caţia pentru sănătate şi practi
carea unui stil de viaţă sănătos,
componente de bază pentru o
dezvoltare integrală şi armonioa
să a individualităţii.
Unul dintre factorii succesului
elaborării acestui proiect şcolar şi
transpunerii lui în realitate a fost
echipa cadrelor didactice, selectată
pe principiul competenţei, dar
şi prin raportarea la valorile
moral-biblice şi civice, şi poziţia
deosebită a şcolii, situată în inima
Munţilor Giurgeului, în judeţul
Harghita, pe o suprafaţă cu
potenţial de dezvoltare a anexelor
de producţie propuse în cadrul
programelor practice, într-o zonă
cu mari nevoi de desfăşurare a
serviciilor pentru comunitate.
înfiinţată în 1998, pe un munte
odată ars, şcoala a devenit acum
ca un munte în foc.
Luminiţa Shaffer______________
director, Şcoala Generală „Muntele de Foc"
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„învăţăturile trebuie prezentate ome
nirii în limbajul omenirii." Biblia este
o dovadă vie a faptului că Dumnezeu
îi întâlneşte pe oameni acolo unde se
găsesc. Fiecare parte a Cuvântului lui
Dumnezeu a fost transmisă într-o manie
ră relevantă pentru timpul, locul, limba
şi cultura destinatarilor primari.
Pavel, marele erudit, dă expresie reve
laţiei lui Dumnezeu într-o formă diferită
de cea adoptată de Petru, pescarul. Ioan
scrie într-o greacă simplă, clară, aproape
copilărească. Pe de altă parte, autorul
Epistolei către Evrei uzează de cea mai
complexă şi literară limbă greacă din
întreg Noul Testament (cu excepţia pri
melor patru versete din Evanghelia după
Luca).
în Matei, avem de-a face cu cineva
care înţelege gândirea iudaică. Matei
foloseşte termeni ebraici fără să adauge
nici o notă explicativă. Marcu, pe de
altă parte, îi are în vedere pe cei dintre
neamuri şi, ca atare, termenii ebraici sunt
„traduşi" pentru auditoriul său neiudeu
(a se compara, de exemplu, Marcu 14,12
■ cu Matei 26,17).
Descoperiri printre ruine

Limba Noului Testament prezintă
deosebiri consistente faţă de greaca
lui Platon sau Aristotel. în secolul
al XlX-lea, mulţi savanţi considerau că
Noul Testament ar fi fost scris într-un
fel de „limbă cerească", fără asemănare
între celelalte tipuri de greacă veche.
Şi iată că în anul 1895 este organizată o
expediţie în Egipt, cu scopul expres de a
scoate la lumină vestigii ale lumii antice.
Investigaţiile preliminare recomandau ca
punct de plecare oraşul Oxyrhynchus.
Cercetătorii au luat cu asalt o groapă
imensă în care gunoiul a câteva secole se
stivuia în numeroase grămezi de până
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la 10 metri înălţime. Climatul uscat al
Egiptului nu îngăduise decât un foarte
mic grad de descompunere, permiţând
răsplătirea generoasă a membrilor expe
diţiei cu un adevărat tezaur de vestigii
ale vieţii de zi cu zi din acele timpuri
străvechi.
Şi săpăturile efectuate sub ruine
le caselor au scos la lumină astfel de
documente. Unele fuseseră îngropate
îm preună cu proprietarii lor, altele chiar
îndepliniseră o funcţie ornamentală în
procesul de „împachetare" a mumiilor
- umane sau animale. Un singur cimitir
de crocodili din vechiul Tebnutis asigura
suficiente documente pentru alcătuirea
unui amplu tom de specialitate. între
aceste vestigii se num ărau scrisori perso
nale, testamente, rapoarte, chitanţe, note
de plată, contracte privitoare la divorţuri,
căsătorii, adopţii, vânzări de teren.
Dar probabil că cea mai surprinzătoare
descoperire a fost faptul că limba acestor
izvoade ale vieţii de zi cu zi nu era nici
greaca elevată a marilor filozofi, nici cea
utilizată în codurile juridice sau în cer
curile conducătoare, ci era limba Noului
Testament, limba de fiecare zi a oameni
lor de pe stradă.
Astfel, Noul Testament nu a fost scris
în vreo limbă cerească, nici în vreun jar
gon elitist, ci în limba obişnuită a oame
nilor obişnuiţi. Dum nezeu îi întâlneşte pe
oameni acolo unde se găsesc!
Formă şi conţinut

Probabil că şi mai semnificativ decât
unicitatea limbajului şi stilului de scrie
re proprii autorilor Sfintelor Scripturi
este faptul că Dumnezeu a ajustat
conţinutul viziunilor cu scopul de a
comunica mult mai eficient cu şi prin
profetul inspirat. în Daniel 2 şi 7 avem
acelaşi mesaj transmis la două persoa-

ne diferite. îm păratului păgân
Nebucadneţar (Daniel 2,29-36),
Dumnezeu îi descrie viito
rul apelând la imaginea unui
idol - accesibilă înţelegerii lui
Nebucadneţar. Dar profetului
iudeu Daniel (Daniel 7,2-14),
Dumnezeu îi prezintă viitorul în
termeni ce fac trimitere la cadrul
din Geneza 1 şi 2: marea agitată,
Fiul omului care are stăpânire
asupra animalelor. Dum nezeu îi
întâlneşte pe oameni acolo unde
se găsesc.
Şi mai presus de toate, atunci
când Dumnezeu a vrut să Se des
copere pe Sine în persoană, nu a
venit ca „Isus Hristos, Superstar",
ci ca un evreu modest, liniştit, un
locuitor al Palestinei secolului I ce
vorbea limba acelui timp şi acelui
spaţiu, Se murdărea, ba mai sufe
rea şi de foame, oboseală, iar
uneori dădea pe faţă frustare,
mânie şi tristeţe (vezi Marcu
1,40.41; 3,4.5; 6,6; 10,13.14).
Dumnezeu nu ne-a trimis un
superstar, ci pe Cineva aseme
nea nouă.
întruparea lui Isus atestă
profunzimea şi seriozitatea
hotărârii, angajamentului lui
Dumnezeu de a-i întâlni pe
oameni acolo unde se găsesc,
în cadrul dat de timpul, locul,
limba şi circumstanţele vieţii
acestora.
„Trebuia ca scriitorii Bibliei
să îşi transpună ideile în limbaj
omenesc. Biblia a fost scrisă de
oameni adevăraţi, care au fost
inspiraţi de Duhul Sfânt...
Scripturile nu au fost date
oamenilor intr-o succesiune con
tinuă de rostiri neîntrerupte, ci
carte cu carte, de-a lungul a mai
multor generaţii, atunci când
Dumnezeu, în providenţa Sa, a
considerat ca fiind oportun să Se
descopere şi să vorbească omu
lui...
Biblia a fost scrisă de oameni
inspiraţi, dar ea nu se constituie
ca expresie absolută a m odu
lui de gândire şi vorbire al lui
Dumnezeu, ci a celui uman.

Dumnezeu, ca scriitor, nu este
reprezentat...
Biblia, desăvârşită cum este
în simplitatea ei, nu răspunde
complet marilor gânduri ale lui
Dumnezeu. Căci ideile infinite
nu pot fi cuprinse integral în
finitul gândului."
întâlnindu-i pe oameni acolo
unde se găsesc

Unii consideră că un singur
tip de abordare a oamenilor este
suficient. „Dacă celor din lume
nu le este pe plac felul în care
noi le prezentăm Evanghelia, e
problema lor. Noi i-am avertizat.
De-acum înainte, sângele lor nu
mai apasă asupra noastră!"
Dar aceasta nu este şi ati
tudinea lui Dumnezeu faţă de
fiinţele ce se zbat în întuneric.

întruparea lui Isus atestă
profunzimea şi seriozitatea
hotărârii, angajamentului lui
Dumnezeu de a-i întâlni pe
oameni acolo unde se găsesc,
în cadrul dat de timpul, locul,
limba şi circumstanţele vieţii
acestora.
El îi întâlneşte pe oameni acolo
unde se găsesc şi ne cere şi nouă
să îi urmăm exemplul care, în
ICorinteni 9,19-23, ne este pre
zentat de Pavel ca fiind o strate
gie responsabilă.
în prim ul rând, noi trebuie să-i
întâlnim pe oameni acolo unde
se găsesc, pentru că acesta este
m odul în care oamenii învaţă.
De-abia acum începem să ne
dăm şi noi seama că, de cele mai
multe ori, ceea ce altădată cate
goriseam a fi inteligent sau pros
tesc nu este decât o deosebire de
stil de învăţare. Adevărul tre
buie prezentat oamenilor într-o
formă accesibilă înţelegerii lor.
Iar aceasta presupune mai mult
decât folosirea aceleiaşi limbi,
înseamnă cultură, stil de preda
re, utilizarea corespunzătoare

a mijloacelor de comunicare în
masă, selectarea subiectelor.
Să vă dau un exemplu: am
fost binecuvântat cu trei copii
şi îi iubesc pe toţi la fel. Dar am
învăţat că nu îi pot trata pe toţi
la fel, deşi toţi trei sunt ai mei.
îmi vin în minte vremurile când
erau mici şi când obişnuiam să
mergem în camera de zi şi să
citim împreună. Una dintre cărţi
relata aventurile unui iepuraş
tare zglobiu. Iar fetiţa cea mare
avea acest obicei enervant (sau
cel puţin aşa mi se părea mie
atunci): orice spuneam, ea repeta
după mine. I-am făcut observaţii
după observaţii: „Eu sunt cel
care citeşte aici, nu tu. Aşa că
taci din gură!" Dar fără nici un
rezultat.
Mai târziu am aflat că pe
lumea aceasta există oameni
care literalmente învaţă
din... auzite. Pentru aceştia,
modalitatea cea mai eficientă
de asimilare a cunoştinţelor
este repetarea cu voce tare
(cunoaşteţi o astfel de persoa
nă?). Şi fetiţa mea îşi „cimen
ta" în memorie informaţia
primită, prin perorarea aces
teia în auzul celorlalţi. Iar eu,
în bine intenţionatele mele
încercări de a o disciplina, nu
făceam altceva decât să împiedic
realizarea acestui obiectiv!
în schimb, fiul meu aparţine
tipului vizual. Când eu citeam
despre ghiduşul iepuraş, el
venea imediat lângă mine şi
escalada braţul fotoliului, încer
când să îmi ia cartea din mână
(în ciuda protestelor mele... bine
intenţionate). Câtă obrăznicie!
Dar el nu dorea decât să vadă
poza cu iepuraşul ţopăind, pen
tru că aşa învăţa cel mai bine.
Şi putea să spună pe litere, fără
greşeală, orice cuvânt pe care
mai întâi îl vedea. încă o dată,
instinctul meu de tată a venit în
contradicţie cu stilul de învăţare
al copiilor mei.
Cred că nu mai este nevoie
să menţionez că mezina se
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deosebea de sora şi de fratele ei.
Ea ţine de tipul cinetic. Aceasta
înseamnă că cel mai bine învaţă
atunci când corpul ei se află în
mişcare. Ghiciţi ce făcea ea în
timp ce eu citeam despre iepu
raşul zburdalnic? Ţop, ţop, ţop,
sărea de-a lungul şi de-a latul
camerei, ca un iepuraş! Mă ener
va teribil, dar aşa învăţa ea cel
mai bine!
Inchipuiţi-vă numai un profe
sor care să fie nevoit să se ocupe
în acelaşi timp de toţi cei trei
copii ai mei! Dar adevărul este
„prins" mult mai uşor atunci
când este oferit oamenilor într-o
formă compatibilă cu tipul
de inteligenţă cu care au fost
înzestraţi de Dumnezeu.
In al doilea rând, noi tre
buie să-i întâlnim pe oameni
acolo unde se găsesc, pentru că
Dumnezeu a aşezat în fiecare
fiinţă umană a barieră naturală
împotriva persuasiunii. Şi cu cât
mai puternică este bariera, cu
atât mai stabil va fi „posesorul"
ei. Contactul cu o idee radical
diferită de modul de gândire
personal activează un scut psi
hologic, asupra căruia presiunile
nu au ca efect decât consolidarea
lui.
Singurul mod de penetrare
a acestui scut este abordarea
oamenilor pe terenul nevoilor
simţite de ei, o zonă în viaţa lor
în care sunt dispuşi să accepte
îndrumări. Misiologii numesc
acest element al nevoii simţite,
punctul de contact, adică punc
tul din experienţa unei persoa
ne sau a unui grup în care un
aspect al Evangheliei se intersec
tează cu nevoile şi interesele lor
conştientizate.
Recunosc că principiul nevoii
percepute nu simplifică defel
viaţa creştinului, pentru că
oamenii secularizaţi sunt la fel
de diverşi ca fulgii de zăpadă.
Fără o abordare proaspătă şi
creativă, orice situaţie ni se va
părea fără speranţă. Dar, chiar
dacă încercarea de a stabili o
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relaţie mântuitoare cu oamenii
secularizaţi va cunoaşte atât
suişuri, cât şi coborâşuri, rămâne
totuşi o aventură extraordinară.
Şi acum, încotro?

In cursul ultimilor zece ani,
am scris două cărţi care tratea
ză subiectul abordării gândirii
secularizate, Present Truth
in the Real World (Adevărul
prezent în lumea de-afară) şi
K nowing God in the Real World
(Cunoaşterea lui Dum nezeu în
lumea de-afară), ambele publi
cate de Pacific Press Publishing
Association şi care încă mai
pot fi găsite la Adventist Book
Centre (adventistbookcenter.com).
Present Truth se ocupă de
metodă. Cum să-i întâlneşti pe
oameni acolo unde se găsesc?
Ce tipuri de strategii reuşesc să
nască în sufletele secularizate o
deschidere faţă de Evanghelie?
Ce fel de bariere stau în calea
unui mai mare succes al bisericii
în lumea dezvoltată?
Knowing God are în aten
ţie mesajul. Cum să prezinţi
Evanghelia într-o manieră atrac
tivă pentru oamenii secularizaţi,
înlesnind înţelegerea ei de către
aceştia? Cum pot avea oamenii
o relaţie cu Dumnezeu, în condi
ţiile în care nu-L pot vedea, auzi
sau atinge?
Şi-au păstrat ideile din aces
te cărţi relevanţa sau data de
11 septembrie a schimbat întru
totul lucrurile, cel puţin în
Statele Unite?
Eram foarte dornic să mă
lămuresc în această privinţă,
împreună cu o echipă de studenţi
la teologie, am mers într-o misiu
ne de sondare a oraşului New
York. Am pornit pregătiţi sufle
teşte pentru o posibilă descope
rire a faptului că lucrurile s-au
schimbat în mod dramatic şi că
newyorkezii aveau acum o altfel
de deschidere faţă de Evanghelie.
Ei bine, în timp ce unele
lucruri într-adevăr s-au schimbat

în New York, am aflat totuşi că
şi cele mai înfloritoare biserici
câştigau puţini, dacă nu chiar
nici unul, dintre oamenii secu
larizaţi. Ne-am întors acasă
convinşi de faptul că strategiile
stabilite în urmă cu zece ani sunt
încă valide. Şi astăzi, ca şi atunci,
oamenii secularizaţi nu sunt în
mod normal impresionaţi de
programe, strategii prestabilite.
Mai mult, nu sunt impresionaţi
de jargonul religios sau de pro
gramele de radioteleviziune cu
acest specific. Şi sunt extrem
de rezervaţi faţă de ceea ce cei
mai mulţi dintre noi numesc
„biserică".
în ciuda evenimentelor din
11 septembrie, cel mai eficient
mod de câştigare a segmen
tului de populaţie occidental-secularizat, luat în studiul
efectuat de mine, este abordarea
personală de către credincioşi
dispuşi să trăiască investindu-se
pentru vecinii şi colegii lor.
Semenii noştri din lume răspund
la abordările clădite pe o relaţie
şi prin care aceştia sunt întâlniţi
în punctul nevoilor simţite.
Oamenii din lume solicită
prospeţime şi creativitate din
partea celor ce intenţionează să
le vestească Evanghelia. Ei au
nevoie să audă vestea cea bună
într-o limbă eliberată de clişe
ele parohiale. Şi, indiferent de
unde şi în ce fel îi abordăm, este
nevoie de timp pentru ca omul
din lume să facă tranziţia de la
viziunea personală asupra reali
tăţii la modul în care adventiştii
sau alţi creştini conservatori o
înţeleg. Orice „program" care
ignoră aceste aspecte are puţine
şanse să înregistreze impactul
dorit.
Nu există o licoare magică.
Cel care doreşte să îşi câştige
semenii secularizaţi trebuie să
fie pregătit ca să-i întâlnească
acolo unde se găsesc. Metoda lui
Dumnezeu rămâne cea mai bună
metodă.

Bătălia
pentru Sanctuar (viii)
Speranţa lui Israel ucisă
"araŞând cele 7+62 săptămâni până
Această împlinire a profeţiei este spri
jinită şi de o dată menţionată de Ioan
fia Messia Conducătorul (9,25), adică 483
(2,20). La primul Paşte care a urmat
ani - nu până la naşterea Lui, ci până la
botezului lui Iisus, trecuseră 46 de ani de
iceputul activităţii Sale publice (fiindcă
fă aibă 30 de ani ca să fie condu
când Irod cel Mare începuse marea operă
de restaurare a Templului, pe la anul
cător1) - ajungem la anul 27 e.n., adică
19 î.e.n.6 Din anul 19 î.e.n. (sau „minus
tocmai în anul începutului misiunii lui
Ioan Botezătorul şi al descoperirii publice 18", în limbaj astronomic) şi până în anul
28 e.n. avem exact 46 de ani. Evanghelia
a lui Iisus, care, după Luca 3,1.23, era al
15-lea an al cezarului Tiberius. Acesta a
lui Ioan, scrisă într-o ordine cronologică
destul de strictă, repartizând activitatea
început să domnească din august anul
lui Iisus în funcţie de sărbători, menţio
14 e.n. Pe vremea aceea, în provinciile
Florin Lăiu
profesor,
orientale, anii de domnie erau calculaţi în nează cel puţin 3 sărbători de Paşte suc
ITA, Cernica
cesive sărbătorite de Iisus la Ierusalim.7
mod inclusiv, adică primul an de dom
nie începea chiar cu accesiunea la tron-2.
Dacă sărbătoarea din Ioan 5,1 a fost tot
Pastele8, atunci avem 4 Paşti, totalizând
De asemenea, se num ărau ca ani întregi,
după anul iudaic civil, din toamnă în
3 ani după cele câteva luni scurse între
toamna Botezului (27 e.n.) şi primul
toamnă (septembrie/octombrie)5, ca şi în
Paşte (aprilie 28 e.n.), ceea ce ne conduce
metoda siriană de calcul pe care trebuie
până în aprilie 31 e.n. Pe Cruce, Iisus a
s-o fi folosit Luca4. Prin urmnare, primul
an al lui Tiberius, după calculul lui Luca,
împlinit ceea ce prevedea profeţia: des
fiinţarea legală a sistemului jertfelor prin
este format din cele circa 2 luni până la
Jertfa Sa, „la mijlocul săptămânii" (Dan.
începutul noului an în octombrie anul
9,26a.27a), adică la 3 Vi ani după începe
14, la care adăugăm 13 ani plini (oct. 14
- oct. 27), totalizând astfel 14 ani de dom rea activităţii Sale publice. Deşi anul 31
nie până în toamna lui 27. O dată cu anul nu este acceptat de toţi istoricii (majori
nou în oct. 27 se intră în al 15-lea an al lui tatea preferând anul 30 e.n.9, din diferite
motive), datele istoriei biblice sunt în
Tiberius, după calculul lui Luca.
armonie cu cele cerute de profeţie.
Acesta este exact momentul botezului
lui Iisus, la vârsta de cca 30 de
ani. Faptul că în anul 27 Iisus
70
DE
S A P T A MA N I
4 9 0
ANI
împlinise deja 30 de ani ne indică
7 s ă ptă m â ni = 49 ani
62 să ptă m â ni = 434 ani
1 săptă m â nă = 7 ani
greşeala de calcul a lui Dionisie
Smeritul, „inventatorul" dobro
„până !a ispăşirea păcatului şi aducerea dreptăţii veşnice"
gean al erei creştine. Ştiind că
cu vân t p entru
Sfârşitul
Irod cel Mare murise în aprilie
re staurare şi
tim p u lu i
rezid ire
alocat lui
anul 4 î.e.n.5 şi că Iisus S-a născut
Israel
:^1-:
în timp ce acesta trăia, înseamnă
: lo :
că naşterea Domnului a avut loc
o. v) r*.
«o £ o
M E S SIA
cândva între toamna anului 5
dat la moarte
457
î.e.n.
î.e.n. şi primăvara anului 4 î.e.n.
A rta xe rxe I
Iisus trebuie să fi avut aproape 31
(Ezra 7)
prim ăv ara 31
t o a m n a 34
to a m n a 27
de ani la Botez. Luca ne dă cifra
lapidarea
Botezul
lui Ştefan
lui Isus
rotundă, subliniind astfel că Iisus
era atunci cu adevărat matur
restaurare şi
adversităţi şi
Noul legământ oferit
rezidire
aşteptare
„m a i întâi iudeilor"
pentru a servi ca învăţător.
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Pornind de la anul 457 î.e.n.,
data încheierii celor 70 de săptă
mâni apocaliptice (490 ani) este
anul 34 e.n. îngerul spunea că
această perioadă este repartizată
iudeilor, ceea ce înseamnă că, de
la anul 34, Dumnezeu nu mai are
un legământ special cu poporul
evreu. Pentru a contrazice acest
adevăr, unii au smuls ultima săp
tămână din cele 70 şi au exilat-o
în abisul fanteziilor dispensaţionaliste. Dar nu se poate vorbi nici
în glumă despre 490 de ani care
cuprind în interiorul lor o pauză
de două milenii. Un asemenea
„calcul" numai în teologie se putea
face!... Ultima săptămână este în
continuitatea celor 62, în acelaşi fel
în care cele 62 sunt în continuitatea
primelor 7 săptămâni.
Ultima săptămână (27-34 e.n.)
cuprinde împlinirea noului legă
mânt în Iisus Christos şi oferirea
privilegiilor lui, mai întâi iudeilor.
După cum în Evanghelii găsim
evenimentele primei jumătăţi de
săptămână, în care Iisus şi apos
tolii au invitat pe Israel în acest
legământ, tot astfel în primele 7
capitole din Faptele Apostolilor
găsim că Iisus (în Spiritul Sfânt)
şi apostolii au predicat iudei
lor Evanghelia până la timpul
martiriului lui Ştefan. Iisus nu a
divorţat de poporul Său la Cruce.
Când S-a înălţat, El a poruncit
apostolilor să evanghelizeze mai
întâi Ierusalimul şi Iudeea, iar
ei au făcut cum li s-a poruncit,
până când Sanhedrinul a por
nit primele represalii împotriva
Evangheliei, începând cu execu
tarea arhidiaconului Ştefan (FA
6,12-15.54-60; 8,1.3). în lunile care
au urmat, ucenicii au predicat şi
neevreilor (FA 8), iar converti
rea „inchizitorului" evreu Saul
Tarseianul, în zilele ulterioare, a
marcat extinderea Evangheliei la
neevrei şi universalizarea noului
legământ.10După toate probabili
tăţile, timpul martiriului lui Ştefan
a fost în anul 34 e.n., convertirea
lui Pavel având loc la scurt timp
după aceea.
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încă de la începutul misiunii
Sale, Iisus a intrat în conflict cu
iudaismul oficial pe tema sem
nificaţiei Templului. Atât Iisus,
cât şi Ştefan au fost condamnaţi
pentru acuzaţia de blasfemie
împotriva templului iudaic. Dar
profeţia arăta că acest templu,
pe care Daniel îl aştepta rezi
dit, ca şi cetatea, va avea soarta
celui care fusese distrus. în
acelaşi timp, Gabriel i-a explicat
profetului că ultimele zile din
cele 70 de săptămâni vor aduce
marile binecuvântări mesia
nice: închiderea şi pecetluirea
păcatelor, ispăşirea nelegiuiri
lor, aducerea dreptăţii veşnice,
pecetluirea viziunilor profetice
şi „ungerea (inaugurarea) unui
preasfânt sanctuar". în timp ce
sanctuarul din Ierusalim rămâ
nea pustiu fără Iisus (Mt. 23,38),
sfinţenia lui fiind anulată prin
Marea Jertfă de pe Cruce (Mt.
27,50-51), un alt sanctuar era
inaugurat prin aceeaşi jertfă.
Noul Testament ne învaţă, în
Evrei şi în Apocalipsa, că acesta
este sanctuarul ceresc, al noului
legământ.

lui", atunci anul 457 î.e.n. (mat.,
„ - 456") este şi cheia cronologică
a celor 2.300 de zile/ani, ceea ce
ne conduce la anul 1844, la 46 de
ani după sfârşitul acelor „1+2+Vi
vremi" (1.260 de zile/ani). Nu
este întâmplător că diferenţa
dintre cele 1.290 şi cele 1.335 de
zile/ani din Daniel 12,11-12 con
stă, de asemenea, în 45 de zile/
ani, sugerând că sfârşitul celor
1.290 de zile coincide cu sfârşitul
celor 1.260 de zile; iar sfârşitul
celor 1.335 de zile, care împli
neşte profeţia despre desigilarea
profeţiei cronologice, este cu un
an înainte de 1844. Toate aceste
date pot fi integrate într-o singu
ră schemă (vezi Schema 4).
Se pun, uneori, şi întrebări ca
aceasta: „Dacă cele 70 de săptă
mâni sunt tăiate din cele 2.300
de zile, de unde ştim din ce loc
sunt tăiate - de la început, de la
mijloc sau de la celălalt capăt?"
înainte de a răspunde la o ase
menea întrebare, trebuie să înţe
legem bine că aici „materialul" ■
din care se taie este o durată de
timp, nu un tort. Timpul are un
singur sens. De aceea, când se
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Sfârşitul celor 2.300 de zile
Prin urmare, dacă cele 70 de
săptămâni, care anunţă dezastrul
templului de jos şi inaugurarea
celui de sus, sunt „tăiate din"
cele „2.300 de seri şi dimineţi",
care anunţau răzbunarea / cură
ţirea Sanctuarului lui Dumnezeu
la „vremea hotărâtă a sfârşitu

z i l e / a n i

vorbeşte despre o primă porţie
alocată iudeilor, logica cere ca
aceasta să înceapă de la capătul
dinspre vorbitor. Când Gabriel
dezvăluia această taină, Israel
era încă poporul lui Dumnezeu;
iar alocarea unui timp special
pentru Ierusalimul pământesc
nu putea fi decât de la începutul

celor 2.300 de zile, restul fiind
lăsat pentru poporul sanctuarului
ceresc. Orice decupare a celor 70
de săptămâni dintr-un alt punct
nu mai are nici o legătură cu cele
2.300 de zile, nu oferă nici o cheie
cronologică şi este o presupunere
cât se poate de stranie.
Sfârşitul celor 2.300 de zile în
1844 trebuia să aducă Judecata
divină, eveniment procesual
care ia apărarea Tronului lui
Dumnezeu, făcând dreptate
Sanctuarului, poporului şi servi
ciului lui, care au fost batjocorite,
şi întorcând acuzaţiile şi vinovă
ţia pe capul ţapului demonic, care
s-a înălţat împotriva Arhiereului
Ceresc (Dan. 8,13-14). Această
răzbunare a Sanctuarului, înce
pută în 1844, este echivalentă cu
Judecata din Daniel 7,9-11, care
trebuia să înceapă la oarecare
timp după războiul Cornului
cu sfinţii, după declinul statului
papal (1798).
Acestor dezvoltări le cores
punde, ca evenimente istorice
(şi în acelaşi timp escatologice),
misiunea celor trei îngeri din
Apocalipsa 14,6-12, care anunţă
că vestea cea bună culminea
ză cu anunţul: „a sosit ceasul
Judecăţii Lui", în care timp
se face lumii întregi o ultimă
invitaţie a harului, incluzând
avertizarea cu privire la un test
universal al adorării Creatorului.
Observaţi cum mesajul celor
trei îngeri este un ecou la pro
feţia înţeleptului (Ecl. 3,17; 11,9;
12,14) şi la cuvintele apostoli
lor (Rom. 2,16; 1 Pt. 4,5-6.17).
Aceasta este cea mai importantă
fază a Judecăţii, întrucât numai
ea aduce şi sentinţe favorabile.
Numai cei care în timpul de
probă fac apel la serviciul de
Avocat al lui Iisus, mărturisindu-şi păcatele, capătă iertare.
Păcatele celorlalţi vor veni prea
târziu la judecată, spre nenoroci
rea lor (1 Tim. 5,24).
Interpretarea expusă în aceste
pagini a argumentat că profeţia
celor 2.300 de zile indică timpul

judecăţii premileniale, care a
început în anul 1844 şi se încheie
la Al Doilea Advent. La această
concluzie s-a ajuns fără a lega
în mod obligatoriu profeţia din
Daniel 8,14 de Ziua Ispăşirii, din
Leviticul 16, sau de curăţirea din
Evrei 9,23. Acestea din urm ă tre
buie studiate în m od separat şi
numai după aceea conectate cu
profeţia lui Daniel.
Dar chiar dacă Daniel 8,14 nu
se referă în mod direct la sem
nificaţia profetică finală a Zilei
Ispăşirii (Lev. 16) - întrucât, aşa
cum am arătat, traducerea „sanc
tuarul va fi curăţit" este deficita
ră -, există o modalitate mult mai
simplă de a indica relevanţa Zilei
Ispăşirii pentru Daniel 8,14. Dacă
se poate dovedi că Ziua Ispăşirii
prefigura nu numai Jertfa ispă
şitoare a lui Iisus, ci şi Judecata
poporului lui Dumnezeu, în care
păcatele sau numele candidaţi
lor sunt „şterse prin sângele lui
Iisus" (aşa cum Pastele prefigura
atât eliberarea din robia păcatu
lui, cât şi eliberarea poporului
sfânt din „Babilonul" escatologic,
„prin sângele Mielului", în tim
pul celor şapte plăgi apocalipti
ce), atunci Leviticul 16 este o par
ţială explicaţie pentru Daniel 8,14,
fiindcă ambele se referă la timpul
Judecăţii. Se poate lua în calcul
şi faptul că viziunea din Daniel 8
aduce în prim-plan imaginile
următoare: Sanctuarul, Marele
Preot, oştirea Sanctuarului, servi
ciul zilnic, precum şi un berbec şi
un ţap. Toate acestea sunt suges
tive, precum şi faptul că evreii,
până astăzi, aplică Sărbătoarea
Trâmbiţelor şi Ziua Ispăşirii (Roş
haşşana şi Yom kippur) la judeca
ta şi sigilarea lor individuală.
Are anul 1844 şi o semni
ficaţie terestră? Cu siguranţă,
dar mai întâi gândiţi-vă: după
cum Botezul, Moartea, învierea
şi înălţarea lui Iisus n-au fost
semnalate de contemporani ca
„evenimente istorice", deşi ele
au fost mai mult decât istorice,
istoricitatea anului 1844 este la

fel de modestă. începând cu 22
oct. 1844, Dumnezeu a început
să creeze, din haosul şi neantul
în care se destrămase mişcarea
millerită, un nucleu modest, o
„rămăşiţă" crescândă a Israelului
Noului Legământ, care a devenit
0 mişcare mondială, de restau
rare şi finalizare a teologiei şi
practicii apostolice, o mişcare
ridicată în mod special pentru
a proclama Evanghelia Veşnică,
încoronată cu mesajul „ceasului
Judecăţii", aşa cum este ea înscri
să în tipologia Sanctuarului şi în
profeţiile apocaliptice.
Nu avem de ce să ne temem
pentru siguranţa interpretării
noastre adventiste, decât că
poate nu ne însuşim cu destu
lă credinţă şi spirit critic acest
profund adevăr al Bibliei. Chiar
dacă descoperim deficienţe în
interpretarea înaintaşilor, chiar
dacă criticii ne tratează, atât pe
noi, cât şi pe Ellen White, cu
hipercriticism părtinitor, voit
ignorant şi răutăcios, putem avea
toată încrederea că învăţătura
biblică despre Judecata de cerce
tare va rezista.
1 Cf. Gen. 41,45; Num. 4,3.23.30.35.39.43.47;
2 Sam. 5,4; 1 Cr. 23,3; Lc. 3,23.
^ E ncyclopedia B ritannica, Chicago, IL, USA:
E ncyclopedia B ritannica, Inc. 1994, voi 15, p. 421.
3 Kevin Kluetz, The E a rliest a nd L atest Possible
Year o fJ e s u s ' C rucifixion, R esurrection, and
A scension, B ased on N e w Testam ent and
H is to ric a l Data,
httD://w w w .a e o cities.co m /athens/parthe non/
3021/ascension2.htm l
^ Cf. Raymond E. B row n, The Je ro m e Bible
Commentary. Englew ood Cliffs, NJ, USA:
Prentice Hali, 1968 [Logos Library System 2.1,
1.997]).
5 Cf. E ncyclopedia B ritannica, articolul Herod
the Great. Vezi şi Horia M atei, op. cit. p. 371.
6 D ic ţio n a r e n c ic lo p e d ic de iudaism , Hasefer,
Bucureşti, 2000, p. 806, cf. Josephus, Ant. XV,
xi, 1.
7 loan 2,13; 6,4; 11,15.
s Unele m anuscrise greceşti vechi au în loan 5,1
„sărb ătoa rea iu deilor” , în loc de „o sărbătoare"
(cf. N estle-A land, Novum Testam entum Craece,
ed. 27, Deutsche Bibelgesellscaht, Stuttgart,
1994, p. 259), ia r altele, mai târzii, c hiar s pecifică
„a azim ilor". în acord cu loan 6,4, aceasta ar fi
to t un Paşte.
9 D. Tudor, E nciclopedia civilizaţiei romane,
Editura Stiintifică si Enciclopedică, Bucureşti,
1982, p. 232.
Î 0 FA. 10,45; 11,1.18-26; 13,26.46-48; 15,7.14-17;
18,6; 22,21; 26,17-18; 28,28; Rom. 1.5; 16,26.
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„Eşti un rănit de Evanghelie." Gândul
meu purta ecoul acestor cuvinte. Era
limpede că atacurile recurente de mala
rie, boală pe care mama o contactase la
început, pe când lucra cu tata în câmpul
misionar din Venezuela, îi afectaseră
grav ficatul. Cu douăsprezece luni în
urmă, doctorul confirmase că este cancer
malign de ficat. Acum a adăugat: „Dacă
nu intervine Dumnezeu, probabil că nu
vei mai sărbători Crăciunul".
Când a început

Mai demult, înainte de confirmarea
diagnosticului, mama s-a tot rugat. Ştia
că ceva nu este în regulă. Testele pre
liminare indicau o dereglare gravă şi
simţea ameninţarea cancerului. în clipele
ei de retragere, când stătea de vorbă cu
Dumnezeu, L-a auzit spunându-i: „Va
fi bine. Sunt cu tine." Nu a interpretat
aceste cuvinte ca pe o făgăduinţă de vin
decare, ci a primit asigurarea că Domnul
este cu ea. în lunile care au urmat, deşi a
suferit efectele acestui cancer incurabil,
s-a agăţat cu încredere de făgăduinţa Sa.
Micul grup, format din rude şi prie
teni, s-a adunat pentru serviciul divin
de ungere, încredinţând-o pe mama în
mâinile lui Dumnezeu. El ne-a ascultat
rugăciunea şi i-a lungit viaţa dincolo de
toate aşteptările medicilor. Mama a reuşit
să călătorească şi să se bucure de părtăşia
cu familia şi prietenii săi. Au trecut deja
paisprezece luni, iar Dumnezeu ne-a mai
dăruit încă un an de momente preţioase
şi amintiri minunate.
Căderea turnurilor

Data de 11 septembrie 2001, când
s-au prăbuşit turnurile gemene, a fost
marcată, în viaţa noastră, de realitatea
ultimelor zile ale mamei. în noaptea
precedentă, am aflat că mama îşi pier
dea repede puterea. A doua zi, Mary
(soţia mea) şi eu am plecat cu maşina
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spre Carolina de Nord şi am ajuns seara,
tocmai când mama terminase de făcut
planuri pentru slujba de înmormântare.
M-a rugat pe mine să oficiez serviciul
divin, dacă puteam. în următoarele două
săptămâni, toţi patru - tata, Glenda (sora
mea, asistent medical), Mary şi eu - am
îngrijit-o cu dragoste. Zi după zi, sufe
ream, văzând-o cum se stinge. Momentul
cel mai dureros a fost când s-a aşezat la
pian şi şi-a dat seama că nu mai poate
cânta imnurile ei preferate. Apoi a sosit şi
ziua când nu s-a mai putut muta singură
din pat în scaunul cu rotile, iar această
sarcină a intrat în grija mea. în ciuda
suferinţei noastre din ce în ce mai adânci,
ne-am străduit să avem momente cât mai
plăcute.
Hotărârea ei de a sluji altora era încă
puternică. Sâmbătă dimineaţa, fiindcă
nu mai putea merge la biserică, a cerut
telefonul şi i-a sunat pe prietenii bolnavi.
Cu glas stins şi întrerupt, i-a încurajat,
îndreptându-le atenţia către Isus, şi s-a
rugat împreună cu ei.
Mama îşi dorise să facă o excursie
prin munţii Carolinei de Nord şi să vadă
Cascada Oglinzii. Deşi ştiam că era des
tul de obositor pentru ea, am aşezat-o pe
scaunul de lângă şofer şi am mers la cas
cadă. Am găsit un loc retras, am coborât
geamurile şi ne-am delectat cu bucuria ei,
în mijlocul acestor sentimente de pierde
re şi suferinţă. într-un fel, amestecul de
bucurie şi durere, recunoştinţă şi tristeţe
ne aducea împăcare. în altă zi, am gustat

plăcerea simplă a unei plimbări
cu căruciorul pe aleile din parc.
Apoi a venit ziua când nu
s-a mai putut ridica din pat.
Veghind lângă ea, priveam cum
se luptă pentru fiecare respiraţie.
Vineri, 21 septembrie, starea ei
s-a înrăutăţit. Ii ţineam dure
rea sub controlul medicaţiei
- de-abia putea să ne mai dea
vreun semn. Am vegheat-o ceas
de ceas peste noapte şi, spre
ziuă, respiraţia ei chinuită ne-a
arătat că sfârşitul este aproape.
Medicul a venit şi s-a rugat cu
noi, spunându-ne că mai sunt
doar câteva ore. Atunci, mama
s-a reînsufleţit atât cât să poată
vorbi cu noi. Şi-a mărturisit dra
gostea faţă de noi şi încrederea
în Dumnezeu. Am cântat imnuri
şi i-am citit făgăduinţele sale
preferate, despre o ţară mai bună
şi despre revenirea grabnică a lui
Isus. Istovită, mama a adormit,
iar noi am crezut că aşa ne-am
luat rămas-bun.
Un turn care încă nu a căzut

Cu toate acestea, voinţa ei
puternică de a trăi era încă acolo.
Duminică dimineaţa, devreme,
mama şi-a revenit pentru puţin
timp. încă o dată a fost în stare
să ne mai spună câteva cuvin
te şi ne-am consacrat din nou
lui Dumnezeu. Au fost clipe
dulci-amare, de tristeţe amesteca
tă cu bucurie, de asigurare împle
tită cu sentimentul pierderii.
De data aceasta, a căzut într-un
somn mai adânc, tulburat doar
de lupta după aer şi de durerea
care o chinuia. Nu ne-a răspuns
în nici un fel când am încercat
să vorbim cu ea. Uneori, treceau
câte treizeci-patruzeci de secunde
până la următoarea suflare şi cre
deam că am pierdut-o. Aşa s-au
dus zilele de duminică şi luni.
Luni seară, am observat că a
deschis ochii. Luând-o de mână,
am întrebat-o cum se mai simte.
Mi-a răspuns: „O, Ben, nu cred
că mai rezist mult timp aşa. Nu
pot să respir." Am încurajat-o că
nu-i nimic - se luptase destul.

Putea să renunţe şi să se odih
nească.
A cerut să vină şi ceilalţi din
familie, ne-a spus că ne iubeşte
pe fiecare şi chiar a dorit să-l
sărute pe tata de câteva ori. Era
îngrijorată pentru tata. Am asigurat-o că vom fi aproape de el.
Intorcându-se spre Mary, soţia
mea, i-a spus de două ori: „Să ai
grijă de Ben". Am stat de vorbă
mai mult de o oră. Am întrebat-o
dacă îşi va găsi odihna în Isus. „O,
da!" a răspuns ea fără nici o ezi
tare. încă o dată ne-am împărtăşit
făgăduinţele cerului. Mai târziu,
am întrebat-o dacă avea încrede
re în Isus pentru viitorul ei. Din
nou, cu glas sigur, a răspuns: „Da!
Sigur că mă încred în El!"
La un moment dat, ni s-a
părut că privirea ei fixează
ceva aflat la distanţă şi a strigat
încrezătoare: „Primeşte-mă,
Doamne!" Mă întreb dacă
Dumnezeu a deschis ferestrele
cerului pentru a o încuraja. Când
vom ajunge în cer, îl voi întreba
pe îngerul ei ce a văzut.
După mai mult de un ceas,
văzând cât este de istovită, am
vrut să o încurajez să se odih
nească. Am întrebat-o doar
dacă se poate odihni lângă Isus.
Evident, era aproape aceeaşi
întrebare şi acum mi-a răspuns
răspicat: „Da, pot!" însă tonul
vocii ei părea să spună: „Nu
ţi-am mai răspuns de două ori?"
I-am spus că se va odihni şi
curând „va trece la odihnă", apoi
am asigurat-o că se va trezi peste
o clipă, la revenirea lui Hristos.
Cel pentru care a slujit toată
viaţa va veni să o ia acasă.
A căzut în somn

Liniştit, a alunecat într-un
somn adânc şi, 24 de ore mai
târziu, Glenda şi eu ne-am aflat
lângă ea pe când îşi dădea ultima
suflare. I-am simţit ultima bătaie a
inimii. După o luptă lungă şi grea,
mama s-a odihnit în Isus. Aceste
cuvinte au căpătat un nou sens.
Este dificil să descriu ameste
cul ciudat de durere şi bucurie

pe care l-am simţit. In familie,
am plâns şi am râs împreună,
amintindu-ne de anii mulţi
în care am slujit în câmpul
misionar şi de bucuriile pe care
le-am avut. I-am mulţumit lui
Dumnezeu pentru aceste bine
cuvântări atât de reale. Clipele
luminoase au fost mai puternice
decât umbra de lângă noi. Golul
din suflet era real, însă la fel era
şi prezenţa lui Dumnezeu. O zi
pe care am petrecut-o cu familia
în casa unui prieten, la munte,
ne-a oferit retragerea liniştită
pentru a ne aduna puterile şi a
ne înviora inimile.
Următoarele câteva zile au
rămas în ceaţă. Rudele şi priete
nii s-au adunat pentru a come
mora o viaţă de dragoste şi slu
jire. Pentru mine, aceasta a fost
o ocazie de a îmbina credinţa cu
sentimentele. Puteau realitatea
Evangheliei şi făgăduinţa învie
rii să ne umple golul pierderii?
Putea învăţătura pe care o predi
casem să reziste confruntării cu
moartea?
Pe când mă pregăteam pentru
serviciul funerar, am înţeles: nu
era o victimă a Evangheliei - era
un vas al ei! Există o singură
victimă a Evangheliei - Isus
Hristos. în El harul a triumfat
peste moarte şi prin El va mai
face acest lucru. Peste vale s-a
lăsat pacea. Făgăduinţa este
sigură: „Chiar dacă ar fi să
umblu prin valea umbrei mor
ţii... Tu eşti cu mine!" (Psalmi
23,4). Două cuvinte - Evanghelie
şi har - îmi răsună în minte, pen
tru că le-am văzut şi le-am sim
ţit. Ştiu în cine a crezut mama.
Nu doresc nimănui să treacă
prin suferinţa şi agonia pe care
le-am împărtăşit, dar nu aş vinde
nici una din aceste clipe. Fiecare
moment este o amintire preţioa
să, fiecare tresărire - o ancoră.
Nu-mi vorbiţi doar despre
speranţă. N u am doar speranţă
- am asigurare!
Traducere: Oana Pascu
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Chemat prin Cuvânt

Andrei Nicolae
______ Dîlganu
Conferinţa Oltenia
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Harul şi pacea Domnului nostru Isus
■Hristos să fie peste voi toţi! Dumnezeu
să vă binecuvânteze şi să vă înmulţească
harul Său vouă, celor de la Sola Scriptura,
cât şi fraţilor din întreaga lume!
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru frate
le predicator Sorin Şerban, care m-a încu
rajat să-mi scriu experienţa şi pentru care
am o dragoste după voia lui Dumnezeu
- atât pentru el, cât şi pentru fraţii din
întreaga lume care „ţin poruncile lui
Dumnezeu şi credinţa lui Isus", el fiind
primul predicator pe care l-am cunoscut.
Numele meu este Dîlganu Nicolae
Andrei, am 20 de ani şi locuiesc în
comuna Perişor, jud. Dolj. Iată cum
L-am cunoscut pe Domnul, cum L-am
găsit si cum am ajuns să cunosc Biserica
Adventistă.
Eram cântăreţ (ţârcovnic) la Biserica
Ortodoxă. îmi plăcea foarte mult să cânt
şi să citesc psalmi. Făceam şi eu ce făceau
toţi ortodocşii cât eram în biserică, făceam
ce se face într-o biserică ortodoxă; cât
eram afară, în lume, făceam ce face lumea:
beam, fumam, mă distram, mergeam la
chefuri, la discoteci...
De multe ori, când mergeam la biseri
că, uitam să mă închin la icoane, dar am
observat că era totuna, ori că mă închinam
ori că nu mă închinam. Dimpotrivă, mă
simţeam mai liber, mai fericit, dacă nu mă
închinam la ele. Cu timpul, am încetat să
mă mai închin. Preotul şi cei din biserică
au observat şi m-au întrebat de ce nu mă
mai închin. Le-am răspuns că am fumat
sau am mâncat dimineaţa. Când se termi
na slujba şi lumea se strângea să se închi
ne la icoane, eu ieşeam din biserică sau
intram în altar şi mă prefăceam că vreau
să caut ceva. Când preotul ieşea cu sfin
tele daruri din altar şi toţi îngenuncheau
înaintea lui, i se închinau şi îi sărutau veş
mintele, eu rămâneam la strană; şi dacă
preotul voia să vină la mine, îi făceam
semn să nu vină. Atunci se încrunta şi
continua.
într-o zi, la căminul cultural a avut loc
o evanghelizare. M-am dus şi eu. Mi-a
plăcut mult cum s-a cântat, cum s-a vor

bit, dar, când oamenii se rugau, începeam
să râd şi să mă strâmb la ei. La sfârşit, s-a
anunţat că programul de evanghelizare
va continua şi în următoarele două zile.
După serviciul divin, eu şi câţiva prie
teni am stat de vorbă cu un pastor. El
ne-a spus că este adventist şi ne-a vorbit
despre închinarea la idoli. Eu i-am zis că
sunt cântăreţ la Biserica Ortodoxă şi că, de
la un timp, am încetat să mă mai închin
la icoane, deoarece nu mai simţeam nici o
dorinţă să fac acest lucru. Atunci pastorul
mi-a pus mâna pe umăr şi le-a zis priete
nilor mei:
- Vedeţi, prietenul vostru a citit Biblia
şi a văzut că este interzisă închinarea la
idoli.
- N-am citit Biblia, i-am răspuns eu, dar
nu mai îmi place să fac asta!
Am ajuns acasă, am luat Biblia (trad.
Cornilescu) şi am început să citesc Noul
Testament. în Rom. 1,18-32, în special vers.
22-25, am văzut ce scria despre starea de
păcat a omenirii. De la vers. 23, Biblia făcea
trimiteri la Deut. 4,16; Ps 106,20; Is. 40,18.
25; Ier. 2,11; Ezechiel 8,10. Am rămas uimit
de ceea ce scria în Biblie. Am însemnat ver
setele cu pixul şi am luat Biblia la biserică.
La sfârşitul slujbei, fericit de ceea ce găsi
sem în Biblie, am început să citesc. Toţi
scrâşneau din dinţi. Unele femei priveau
pe pereţi, altele începuseră să vorbească,
numai să nu mai asculte, dar nimeni nu
mi-a reproşat nimic. Doar preotul şi o
femeie au venit la mine şi mi-au zis să nu
mai citesc din ea, că-i de la pocăiţi şi nu-i
adevărat ce scrie acolo. Atunci m-am dus
acasă şi am luat Biblia ortodoxă. în car
tea lui Ieremia scria despre idoli, despre
preoţi şi despre păcatele pe care le fac ei.
Duminica următoare am luat Biblia orto
doxă la biserică. Au venit, s-au uitat la ea
şi au zis: „Asta, da". Spre sfârşitul slujbei,
am deschis Biblia şi am început să citesc.
Preotul, când a auzit, s-a înfuriat şi a sunat
cu clopoţelul, semn că predica trebuia să se
încheie. După slujbă, nimeni nu a zis nimic,
într-o zi, citind Isaia, am ajuns la cap. 44.
Când l-am citit, mi-am zis: „Cred că asta îi
va convinge". Am luat Biblia şi, duminica

următoare, m-am dus la biserică.
După slujbă, am deschis Biblia şi
am început să citesc. Iniţial mi-a
fost teamă, dar am simţit o pace
deosebită. Mă simţeam apărat.
Teama aceea dispăruse. Nu mai
conta nimic, decât Dumnezeu.
Am început să citesc tare. Când
am ajuns la vers. 18, preotul a
ţipat din altar: „Gata, opreşte-te,
ajunge! Ne înveţi tu pe noi?" Mi-a
luat Biblia şi mi-a aruncat-o. Apoi
m-a îmbrâncit afară. La uşă m-am
aplecat să-mi iau Biblia de jos şi
mi-au dat lacrimile. O fată, sin
gura care îmi luase apărarea, m-a
întrebat de ce plâng.
Plâng din cauza necredinţei
voastre, i-am zis, fiindcă aveţi
nişte inimi de piatră!
Ceilalţi oameni din biserică au
început să ţipe împotriva mea şi
m-au invitat să ies. Mi-am amintit
că-mi uitasem plasa. M-am întors
s-o iau. Când preotul şi cei din
biserică au văzut că mă întorc,
au venit spre mine să mă scoată
afară cu forţa. Am trecut printre
ei ca şi când n-ar fi fost nimeni
împotriva mea. Am luat plasa şi
am plecat. Au ieşit după mine,
ameninţându-mă că, dacă voi mai
călca vreodată în biserică, va fi
vai de mine.
După această întâmplare, la
interval de o săptămână (intr-o zi
de vineri), mă aflam intr-un maga
zin general. Vânzătoarea, care îmi
era prietenă, avea pe masă o revis
tă fără coperte, mâzgălită cu pixul
şi tăiată pe margini cu foarfeca.
Iniţial nu i-am acordat atenţie. Am
vrut să plec, dar ceva mi-a atras
atenţia. Acel ceva era un cuvânt
- Dumnezeu. Am luat-o imediat
şi am plecat acasă. Revista se
numea Experienţe p e calea îngus
tă. Am început s-o citesc şi am
aflat că este o revistă adventistă
şi că programul în biserică începe
de vineri seara. M-am decis să
merg şi eu. Când am ajuns acolo,
era închis. Mi-am zis că mă voi
întoarce sâmbătă dimineaţa. Am
plecat, dar pe drum mi-am schim
bat ideea, nu aveam răbdare până

a doua zi. M-am întors şi, de data
aceasta, biserica era deschisă. Am
intrat. In sală era un bătrân care
răsfoia o Biblie. L-am salutat şi
l-am întrebat dacă pot intra. Mi-a
zâmbit şi m-a poftit înăuntru.
Eram foarte fericit şi emoţionat.
Mi-a plăcut foarte mult şi sâmbă
tă am venit din nou. A doua zi,
duminică, am avut o discuţie cu
nişte Martori ai lui Iehova. Printre
altele, i-am întrebat ce ştiu ei
despre Sabat. Mi-au zis că pentru
ei Sabatul este în fiecare zi, că nu-i
important ce zi celebrăm. N-am
fost mulţumit de răspunsul lor şi
le-am răspuns că în Biblie scrie
cum Dumnezeu a creat în şase
zile cerurile şi pământul şi că în
ziua a şaptea S-a odihnit, sfinţind
pentru totdeauna această zi. Ei
s-au uitat unul la altul, apoi la
ceas şi mi-au explicat că s-a făcut
târziu şi că trebuie să plece. I-am
mulţumit Domnului pentru aceas
tă experienţă, dându-mi seama că
doctrina adventistă este autentică.
Vinerea următoare am mers din
nou la adventişti. După termi
narea serviciului religios m-am
întors acasă şi, simţindu-mă puţin
obosit, am încercat să adorm, dar
în faţa ochilor mei s-a derulat un
fel de vedenie. Am văzut o baltă
mare de noroi. In noroi eram eu.
încercam să ies din el, dar nu
puteam. Atunci am simţit cum o
persoană, pe care nu puteam s-o

văd, m-a scos din acel noroi, m-a
luat de mână şi m-a dus înaintea
unui bărbat care stătea pe un
scaun deasupra pământului, în
aer, şi avea veşminte albe. Atunci,
acest bărbat, cu o voce calmă, mi-a
zis: „Uite ce murdar eşti!" Am
plecat capul şi m-am privit. Eram
plin de noroi din cap până-n
picioare. Am auzit din nou acel
glas: „Ţi-am scris numele Meu
pe frunte, dar tu l-ai pătat. Acum
du-te şi spală-te". Am deschis
ochii şi mă gândeam uimit: Oare
ce să însemne asta? Ce înseamnă?
în Sabat, la biserică, le-am
povestit fraţilor. După ce m-au
ascultat, fratele prezbiter mi-a zis:
„Mulţumeşte-I lui Dumnezeu că
te-a scos din noroi". Da, mulţu
mesc lui Dumnezeu Tatăl, prin
Domnul Isus Hristos, că m-a scos
din acel noroi şi că mi-a arătat
calea cea bună. Iată, sunt la cre
dinţă de două luni şi, peste foarte
puţin timp, voi fi botezat. Celor
ce doresc să cunoască adevărul,
le spun numai atât: „Cereţi şi vi
se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi
şi vi se va deschide. Căci oricine
cere, capătă, cine caută, găseşte;
şi celui ce bate i se va deschide"
(Matei 7,7.8).
Harul Domnului Isus Hristos
să fie cu noi. Dragostea mea este
cu voi toţi în Hristos Isus.
Amin.

1
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TEXTE GREU DE COMENTAT

ÎNCHINARE e s e n ţ i a l ă
întrebarea mea este cu privi
re la închinare. Care elemente
sunt potrivite şi care nu?
întrebarea ta este extrem de
importantă. Una dintre coordo
natele principale ale misiunii
noastre este să chemăm lumea să
se închine lui Dumnezeu (Apoc.
14,7). încercând să găsim câteva
linii călăuzitoare relevante pen
tru noi astăzi, o să iau în discuţie
câteva aspecte ale închinării
biblice şi modalităţile lor de
exprimare.
1. Dumnezeu este în centru,
închinarea are la bază recu
noaşterea de către credincioşi,
atât personal, cât şi colectiv, că
Dumnezeu este exclusiv demn
de cea mai înaltă onoare. în
Biblie, Dumnezeu este singurul
obiect legitim de închinare (Exod
20,2.3; Luca 24,53), pe baza
puterii Sale de a răscumpăra
şi de a crea (Apoc. 4,11; 5,12).
închinarea este răspunsul fiinţei
la recunoaşterea maiestăţii, tainei
şi unicităţii lui Dumnezeu, des
coperite în lucrarea Sa de creaţie
şi de răscumpărare. în lumina
lui Hristos, vieţile noastre îşi
găsesc locul de origine şi vibrea
ză de fericire, de recunoştinţă şi
de teama sfântă pe care numai
Dumnezeu ne-o poate inspira.
Deoarece totul din univers
aparţine creaturii, este inadmisibil,
chiar abominabil, să-L înlocuim
pe Dumnezeu - centrul închinării
noastre - cu alte obiecte. Această
viziune fundamental biblică a
închinării ar trebui să determine
dacă o activitate este sau nu potri
vită să facă parte din închinare.
2. Rolul emoţiilor. închinarea
este mai mult decât o atitudine,
este şi un act. Deoarece suntem
fiinţe înzestrate cu emoţii, este
imposibil să separăm emoţiile de
practica închinării. In acest act
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sfânt, noi îl slăvim şi îi mulţumim
lui Dumnezeu (Ps. 118,28), ne
exprimăm bucuria şi recunoştinţa
prin daruri (1 Cron. 16,29) şi prin
cântări (Ps. 147,1). Uneori ajungem
chiar să şi strigăm la El, cerând
eliberare, iertare şi îndrumare (Ps.
139,23.24; 142), ca reacţie la pre
zenţa Sa în viaţa noastră. Suntem
tentaţi să folosim închinarea drept
un mijloc socio-psihologic de a
ne simţi bine şi de a fi acceptaţi
de alţii. Când facem acest lucru,
noi ne-am îndepărtat, fără să ne
dăm seama, de centrul şi esenţa
închinării noastre, de Creatorul şi
Răscumpărătorul nostru, riscând
să cădem în idolatrie. Noi aducem
în faţa lui Dumnezeu mulţumirile
noastre, nevoile, temerile şi îngri
jorările noastre ca să-L lăudăm
pentru ceea ce a făcut pentru noi şi
va mai face.
3. Rolul corpului. Nu putem
separa exprimarea emoţiilor de
corp. în închinare, venim înaintea
Domnului ca fiinţe înzestrate cu
emoţii, dar şi cu un trup fizic. în
actul închinării, corpul nostru
este mijlocul prin care ne expri
măm emoţiile. în Biblie, închină
torii îşi ridicau mâinile când îi
aduceau Domnului cererile lor
(Ps. 141,2; 1 Tim. 2,8), se ridicau
în picioare (Marcu 11,25), îngenuncheau (1 împ. 8,54) sau se
plecau cu faţa la pământ (Neemia
8,6). Ei îşi foloseau limba şi
buzele pentru a cânta Domnului
(Col. 3,16) şi urechile pentru a
asculta frumuseţea sunetului
scos de instrumentele muzicale
(Ps. 150,3-5) şi a auzi pasajele din
Scriptură care se citeau (1 Tim.
4,13). închinătorii formau proce
siuni spre templu (Ps. 68,24.25),
iar uneori bucuria era exprimată
prin dansuri rituale (Ps. 30,11).
Gradul în care corpul este folo
sit pentru exprimarea embţiilor

în cadrul închinării diferă de la o
cultură la alta. Ceea ce este con
siderat pertinent într-o cultură
poate fi foarte ofensator în altă
cultură. Aşadar, este necesar să
avem în vedere că scopul închi
nării nu este acela de a stimula
emoţiile şi expresiile lor corporale
(aşa cum se întâmplă când muzi
ca este foarte puternică) pentru
a-1 face pe închinător să se simtă
bine. Acest lucru L-ar îndepărta
pe Dumnezeu din centrul adorării
noastre, înlocuindu-L cu satisface
rea nevoilor noastre emoţionale şi
fiziologice. Implicarea moderată
a emoţiilor şi a corpului în cadrul
actelor de închinare publică nu
ar trebui să ne distragă, nici pe
noi, nici pe ceilalţi, de la ceea
ce este probabil cel mai impor
tant - ascultarea Cuvântului lui
Dumnezeu şi aclamarea sa.
Noi mergem la biserică să ne
închinăm lui Dumnezeu, să-L
slăvim, să-L adorăm, să-I mulţu
mim pentru toate binecuvântările
Sale, să participăm la Sfânta Cină,
să învăţăm cum să proclamăm
Evanghelia şi să avem părtăşie
cu alţi credincioşi. închinarea nu
este o formă de divertisment care
trebuie ajustat după gustul celor
interesaţi de practici pe placul
maselor. Muzica pe care o adu
cem, cântările pe care le intonăm,
rugăciunile pe care le înălţăm,
toate sunt slabe încercări de a-L
slăvi pe Domnul şi de a ne expri
ma dragostea şi recunoştinţa faţă
de Acela care a făcut atât de mult
pentru noi, prin Hristos.
Angel Manuel Rodrigues_______
director,
Institutul de Cercetare Biblică,
Conferinţa Generală

Traducere: Delia Buciuman
Adventist Review,
8 mai 2003

Până la marginile...

României
Ne place foarte mult să gân
dim marea însărcinare adresa
tă Bisericii în termeni cât mai
globaiiştii Ne entuziasmează
rapoartele despre marile biruinţe
ale Evangheliei în locurile cele
mai exotice. încă de pe vre
mea lui Constantin Tolici şi Ilie
Curmătureanu, Africa exercită
asupra noastră o fascinaţie ire
zistibilă. Mai aproape de noi,
Africa începe să piardă teren în
favoarea Filipinelor sau altor
colţuri îndepărtate ale lumii.
Este extraordinar că Dumnezeu
lucrează în mod minunat în acele
locuri îndepărtate ale păm ântu
lui. Slavă cerului că Evanghelia
se vesteşte cu atâta putere!
Lăudat să fie Dumnezeu pentru
marile biruinţe ale împărăţiei
Sale la... capătul lumii!
Ni se pare că, atunci când
se vorbeşte de marginile lumii,
aceasta înseamnă efectiv... numai
marginile. Este ca şi când am
mânca numai colţurile pâini
lor, neatingându-ne deloc de
miez. Ce se întâmplă însă cu
un cuvânt mic, care este de fapt
miezul acestei mari însărcinări
adresate de Dumnezeu bisericii?
Cuvântul la care mă gândesc
este până. Evanghelia tre
buie vestită până... la marginile
pământului. Nu doar marginile
păm ântului trebuie să beneficie
ze de această veste bună!
Ce se întâmplă însă cu... mie
zul? Ce se întâmplă de la noi
până către marginile lumii? în

ce măsură suntem pregătiţi şi
dispuşi să mergem... cu paşi
mici, dar siguri, din aproape în
aproape... Apropo, vă mai adu
ceţi aminte de expresia biblică
„aproapele" şi de întrebarea
tulburătoare: „Care dintre aceşti
trei ţi se pare că a dat dovadă
că este aproapele celui...? ”
(Luca 10,36). Dincolo de conotaţia întâmplării povestite de
Mântuitorul, aproapele este chiar
cineva de lângă mine, este cineva
care este chiar... aproape!
Am crescut în atmosfera plină
de tensiune în care a fi creştin, a
fi adventist însemna un stigmat,
îmi aduc aminte de zilele de luni,
când eram ridicat jn faţa clasei
şi întrebat despre credinţa mea.
Atunci fiecare adventist simţea
ca o datorie să vorbească despre
Dumnezeu, despre Evanghelie şi
despre împărăţia mult aşteptată.
Nu se putea merge atunci până
la... marginile lumii. Nici măcar
până la marginile Europei nu
se putea merge! Dar conştienţa
acelei însărcinări veşnice era pre
zentă şi fiecare încerca să meargă
către... aproapele.
Astăzi drumurile spre cele
patru zări sunt larg deschise,
chiar până la marginile păm ân
tului. Dar mi se pare că drumul
către... aproapele începe să fie
uitat. De fapt, Evanghelia trebuie
vestită la toată lumea, începând
de aproape până... la marginile
pământului. Acesta este sensul
trimiterii!

Luna august propune, în
calendarul bisericii noastre,
două zile speciale: 2 august, zi
dedicată proiectului „Un milion
de misionari", şi 30 august, zi
dedicată evanghelistului laic.
Aceste zile figurează în calen
darul bisericii cu speranţa că
fiecare dintre noi vom începe să
mergem către marginile pămân
tului, vestind Evanghelia. Şi mai
sunt puse acolo în speranţa că
vom face acest lucru începând
cu... aproapele. Iar dacă ne vom
opri la marginile... României
şi vom privi în urm ă putând
spune: „Până aici ne-a ajutat
Domnul" (1 Samuel 7,12 u.p.),
vom putea auzi cuvintele: „Ai
fost credincios în puţine lucruri,
te voi pune peste m ulte lucruri."
(Matei 25,21)
A fi misionar, a fi evanghe
list este cea mai mare onoare
care se poate face unui om.
Aceasta înseamnă a lucra cot la
cot cu Dumnezeu în misiunea
de salvare a omenirii. Aproape
sau departe, până la marginile
pământului, până la marginile
României sau până la marginile
satului, cartierului sau... blo
cului unde locuiesc, trebuie să
pornesc, fiindcă mie mi Se adre
sează Dumnezeu când spune:
„Duceţi-vă!"
Valeriu Petrescu_____________
director, Departament Şcoala de Sabat/
Lucrarea Personală, Uniunea Română
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Specificul românesc
si
Evanghelia veşnică
El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul
singur, să locuiască p e toată faţa pământului;
le-a aşezat anumite vremuri şi le-a pu s anumite
hotare locuinţei lor, ca ei să caute p e Dumnezeu,
şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar
că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El
avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis
şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neam ul
Lui..." (Fapte 17,26-28)

Ion Buciuman
secretar,
Asociaţia Pastorală,
Uniunea Română

Ideea de a face un studiu asupra spefificului poporului nostru mă urmăreşte
Je mai bine de douăzeci de ani. Acum nu
şe mai poate fără el. Misiunea noastră,
a încheia lucrarea Evangheliei în spa
ţiul românesc, ne creează obligaţia de a
fi receptivi şi atenţi la trăsăturile carac
teristice ale neamului nostru. în ultima
vreme, glasul nostru se face din ce în ce
mai auzit în viaţa publică românească, iar
în acest context, suntem obligaţi să luăm
aminte la ceea ce noi înşine suntem.
Spaţiul şi utilitatea acestui articol nu
sunt cele mai nimerite pentru un studiu
amplu şi de mare specialitate. Aceste
rânduri vor fi însă în măsură să atragă
atenţia la o serie de elemente ale specifi
cului românesc, de care suntem obligaţi
să ţinem cont atunci când stăm cu Biblia
deschisă înaintea oamenilor. Iar dacă
aceştia sunt cumva pentru prima oară
printre noi, la o adunare de vestire a
Evangheliei veşnice, responsabilitatea
noastră creşte cu atât mai mult.
Varietate provincială

Uneori suntem confruntaţi cu tensiuni
inutile, izvorâte din lipsa de bunăvoinţă
a vestitorului de a lua in calcul variaţia
culturală, determinată de specificul local.
Dacă un vorbitor de origine şi educaţie
oltenească încearcă să facă valuri la Gura
26 Curierul Adventist - Iulie 2003

Humorului ca la Moţeţei-Gară, va fi cu
totul surprins că se zbate ca peştele pe
uscat şi că nu-i pasă nimănui, nici fraţi
lor lui de credinţă, darămite oaspeţilor
prezenţi. Şi am spus Gura Humorului,
nu Solea, unde diferenţa temperamen
tală faţă de lunca Dunării este chiar mai
evidentă.
Cel mai uşor pentru un asemenea pre
dicator ar fi să înceapă să le reproşeze
fraţilor şi surorilor lipsa de spirit misio
nar şi acţiune evanghelistică. Primul
lucru practic pe care un nou-venit într-o
zonă pe care nu o cunoaşte încă este
să-şi ia timp suficient să privească şi să
observe cum este lumea pe care vrea să o
slujească. Uneori va fi nevoie de suficient
de mult timp până când să înceapă să o
înţeleagă. Abia atunci se poate aştepta ca
ascultătorii să dea credit cuvintelor no
ului predicator. In timp ce în provinciile
sudice ale României oamenii sunt foarte
curioşi faţă de cei nou-veniţi şi le acordă
credit destul de repede, nu se întâmplă
la fel în nordul marcat de prezenţa peste
timp a influenţei austro-ungare. Şi chiar
şi dincolo de această influenţă culturală,
ritmul vieţii locale este destul de diferit.
O ardeleancă sosită cu trenul de
noapte în Bucureşti, unde nu a mai
fost niciodată, stă la gura de metrou
si se întreabă mirată ce nenorocire s-o

fi întâmplat care face ca toată
lumea să se grăbească aşa de
tare. Nu este altceva decât ritmul
specific bucureşteanului aflat
întotdeauna în criză de timp, în
coliziune cu liniştea şi calmul
Munţilor Apuseni, unde viaţa
se derulează cu cel puţin două
viteze mai încet. N u foloseşte
la nimic dacă ardeleanca începe
să-i afurisească pe trecătorii gră
biţi, care încearcă să se strecoare,
nerăbdători şi puşi pe harţă, pe
lângă desagii voluminoşi care
blochează accesul. Singura for
mulă profitabilă şi pentru unii, şi
pentru alţii este să ţină pasul cu
ceilalţi, dacă vor să nu audă ce
n-au auzit niciodată de la aceşti
orăşeni aprigi.
De multe ori, pastorul cel
nou şi tânăr, sosit într-un nou
district, departe de casa părin
tească, are parte de un şoc
asemănător. Soluţia nu poate
fi o concluzie pripită, legată de
calităţile şi defectele noii sale
populaţii-gazdă, ci observarea
binevoitoare şi deschisă, până
ce lucrurile încep să se lege şi
să capete sens. Numai când înce
pe să înţeleagă de ce fac oamenii
ceea ce fac şi aşa cum fac poate
să se aştepte ca aceştia să şi
asculte ce vrea el să le spună.
Este vorba de comunicare, în
cele din urmă, iar pentru aceasta
trebuie să înveţi limba. Aceasta
este mai mult decât. fondul
cuvintelor de bază. Ritmul şi
culoarea, ca să nu mai vorbim
de stil, fac parte din specificul
local.
Un lucru foarte important în
stabilirea relaţiilor eficiente între
predicator şi noua sa biserică
este modul în care sunt satisfăcu
te aşteptările. Fiecare provincie
are aşteptările ei specifice. In sud
şi est, oamenii se mulţumesc ca
pastorul să fie credincios şi bun
la suflet. Dar în Banat-Crişana,
s-ar putea ca aceste calităţi să nu
fie suficiente. Acolo se aşteap
tă ca liderul să aibă energie
şi vigoare suficiente, alături de

remarcabile virtuţi intelectua
le. Ironia specifică locului s-ar
putea să şifoneze destul de
serios un proaspăt absolvent de
teologie, fără suficientă prestan
ţă şi imagine publică. Iar dacă
cineva trebuie să lucreze în Sălaj
şi nu ştie care este aşteptarea
locului, privind ţinuta morală
explicită în legătură cu păzirea
Sabatului, s-ar putea să asiste de
pe prima bancă la serviciile divi
ne pe care a venit să le oficieze.
O altă variabilă peste care nu
se poate trece prea uşor este
viteza specifică de schimbare. In
sud-est, oamenii sunt mai uşor
de schimbat, dar acest lucru se
întâmplă numai la prima vedere,
în realitate, schimbarea este un
proces migălos şi dificil, ade
sea cu o mulţime de recidive
şi căderi. Dar, la prima vedere,
în sud-est oamenii se hotărăsc
mult mai repede să-şi schimbe
convingerile. Mai ales în est,
schimbarea are un ritm alert.
Oamenii se schimbă de la o zi la
alta. Ştefan cel Mare a rămas în
istorie pentru că a avut intuiţia
extrem de eficientă de a se asigu
ra zilnic de fidelitatea oştenilor
săi. Motivaţia sa foarte puternică
a condus la strălucite victorii
tocmai bazându-se pe cunoaşte
rea foarte solidă privind ritmul
schimbării la oamenii săi. El nu
a făcut nici un studiu de specia
litate, ci a intuit şi a acţionat în
cunoştinţă de cauză. Sunt sigur
că, dacă ar fi avut un batalion
de ardeleni, aceştia ar fi dat
bir cu fugiţii dintr-o asemenea
armată, nu pentru că ar fi fost
laşi, ci pentru că motivaţia lor
este determinată de un ritm mult
mai lent al schimbării.
Deciziile pentru botez urm ea
ză exact această dinamică a
schimbării diferenţiate de la o
provincie la alta. în apus, deci
ziile sunt mai puţine, dar mai
stabile, în timp ce în est este
invers. Rata apostaziei urmea
ză îndeaproape acelaşi tipar.
Intervenţiile pastorale pot ţine

cont de acest specific şi pot
îmbunătăţi substanţial calitatea
creşterii bisericii. Neştiinţa în
acest domeniu nu numai că este
păcat, dar produce pierderi greu
de recuperat.
Transacţionalitatea ro m â 
nească

Un cercetător străin, călă
torind şi studiind specificul
nostru naţional, avea să note
ze următoarele acum o sută
de ani: „Românul este plin de
trăsături moderate si contra
dictorii, el e critic fără realism,
liric fără misticism, ambiţios
fără machiavelism, religios fără
fanatism, iubitor de plăceri şi
de parale, dar şi cheltuitor fără
cinism. Puţin scrupulos faţă de
principii, dar um an şi sensibil,
el violează morala fără brutalita
te". Interpretând aceste cuvinte,
Mihai Ralea avea să comenteze
astfel: „între Occidentul care
supune natura şi Orientul care
i se supune, românul ştie să se
adapteze. N u este nimic excesiv,
nimic brutal, nimic violent în
firea noastră... suntem mereu
disponibili... suntem ca iarba
de pe pajişte. Trec maşinile şi
căruţele, calcă toată lumea şi
animalele, se aşterne praful peste
noi, dar noi trăim normal mai
departe".
Faptul de a fi aşezaţi la
răscruce de vânturi trebuie să fie
privit ca un avantaj. Românul
este mereu disponibil, nici
prea receptiv la nou, nici lipsit
de imaginaţie şi creativitate.
Poporul român este mai uşor de
abordat decât alte popoare. Dacă
ne imaginăm că diferenţa de
creştere numerică a bisericii din
ţara noastră faţă de alte popoare
este explicată doar de orientarea
misionară a pastorilor, nu vrem
să ţinem cont de mult mai multe
elemente care trebuie luate în
calcul. Problematica în discuţie
este abia la începutul demersu
lui. Numărul următor va găzdui
continuarea.
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Aventura lui Rudolf
Cu mulţi ani în urmă, în
Insulele Filipine, trăia o familie
de creştini. Părinţii îşi doreau ca
cei trei copii ai lor să primească
o educaţie bună. Aşa că, după
ce fiecare absolvea şcoala ele
mentară, era trimis la o şcoală cu
internat.
Când Rudolf avea unsprezece
ani, iar Romeo treisprezece, cei
doi fraţi au plecat cu autobu
zul spre ceea ce Rudolf numea
„marea aventură". Romeo intra
se la Northeast Luzon Academy
cu un an în urmă. Băieţii ştiau
că nu puteau pleca acasă - nici
măcar de Crăciun - din cauza
distanţei prea mari.
Cei doi fraţi au fost repartizaţi
să doarmă în nişte paturi de
campanie din casa pedagogului,
întrucât acesta era unchiul lor.
Casa era despărţită de dormito
rul cel mare al băieţilor printr-un
culoar strâmt şi nişte coteţe de
găini.
- Când este Crăciunul,
Romeo? l-a întrebat Rudolf într-o
după-amiază.
- Peste două săptămâni, i-a
răspuns Romeo. Vom rămâne
în casa pedagogului numai noi
şi prietenul meu, Dominador.
O să ne simţim tare bine. Doi
băieţi din clasele mari vor sta în
casa directorului, unde se află şi
camera de gardă.
In vacanţa de Crăciun, profe
sorii şi elevii au plecat. Cei trei
prieteni, cei doi băieţi din clasele
mari şi un gardian au rămas să
aibă grijă de campus.
- N-aţi aflat? Rebelii fac
scandal din nou, a anunţat
Dominador într-o seară. Au fost
în satul de după deal acum vreo
două zile. Au ars casele şi au
furat tot ce-au vrut.
- Ei, nu trebuie să ne îngrijo
răm, a spus Romeo. Gardianul
are un pistol încărcat.
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- Mda, dar la ce foloseşte un
pistol cu un singur glonţ? a adău
gat Dominador.
Rudolf s-a speriat. Oare ce
s-ar fi putut întâmpla? Era ora
cinei şi afară începea să se întu
nece. Dominador şi Rudolf s-au
dus la poiată şi au luat trei ouă.
Apoi au fiert la foc scăzut nişte
orez cu legume. „îmi place.
Parcă suntem oameni mari", se
gândi Rudolf. Numai de-ar fi
putut uita de rebeli! Vor veni
chiar până în campus?
De când fusese închis generato
rul, nu mai aveau lumină, aşa că
băieţii au aprins o lumânare şi s-au
aşezat la masa cu farfurii aburinde.
- Asta da viaţă! a comentat
Romeo, gustând din mâncare.
Fâşş, fâşş!
- Ce-ce-ce se-aude? scânci
Rudolf.
- E doar vântul, îl linişti
Dominador.
Fâl-fâl-fâl! Cârrr, scârţ!
Romeo sări de pe scaun.
- Plecaţi de-aici! Vin acum
gardienii să vă prindă! a strigat
el la uşă.
Băieţii s-au gândit că cei care
încercau să intre voiau să dea
spargere în casa pedagogului. S-au
hotărât să se ascundă în dormitor,
unde nu erau lucruri de valoare.
Luând lumânarea, au păşit tiptil
spre dormitor. Zgomotul s-a oprit.

Bonnie Walker

Deodată, vântul a stins flacăra
lumânării. Tremurând de frică, cei
trei băieţi s-au vârât sub un pat din
cel mai îndepărtat colţ al camerei
şi s-au rugat ca Dumnezeu să-i
scape. Din când în când, auzeau
din nou zgomotele acelea ciuda
te şi credeau că hoţii încearcă să
taie sârma de la geam. în cele din
urmă, băieţii, obosiţi, au adormit.
A doua zi de dimineaţă, când
s-au trezit, au auzit iar sunetul
care îi speriase. De data aceasta li
s-a părut familiar.
- Am o idee! exclamă
Dominador.
A deschis uşa care dădea în hol.
Atunci băieţii au văzut o găină
care intrase într-un loc strâmt şi nu
mai putea să iasă. Toată noaptea
scurmase energic în podea, încer
când să se întoarcă la suratele ei!
Mai târziu, băieţii au fost
şocaţi să afle că gardianul văzuse V
lumina de la lumânarea lor şi
fusese cât pe-aci să tragă singu
rul glonţ înspre dormitorul unde
credea că au intrat hoţii!
- Ai vrut aventură? De ea ai
avut parte, i-a spus Romeo lui
Rudolf.
- Cred că mi-a ajuns pentru o
vreme, a declarat Rudolf.
Traducere: Oana Pascu
Adventist Review,
20 februarie 2003

Ora familiei
Săptămâna aceasta, invită-ţi familia la altar.
Pregăteşte un grafic şi markere.
• Intitulează graficul „Aventuri cu Dumnezeu".
Cere-i fiecărui membru din familie să marcheze în
timp ocaziile când a simţit că Dumnezeu l-a vegheat.
• Cum te-ai simţi dacă nu ai putea vorbi cu
Dumnezeu într-o situaţie îngrijorătoare? Ce crezi că
fac alţi oameni? Cum îi poţi ajuta pe ceilalţi să ştie că
Dumnezeu este cu ei?

R e z u lta te le O lim p ia d e i d e R elig ie - F a z a n a ţio n a lă
Grupa I, clasele V - VII

Conferinţa Transilvania de Sud

Conferinţa Banat

Pop Sorin — 83p (locul III)

Brezoi Samuel - 75,5p (menţiune)

Todoran Semida - 73,5 (menţiune)

Conferinţa Moldova
Vasilache Tiberiu - 82,5p (locul III)
Alu cule sei An ca - 79p (menţiune)
Rarinca Lorena - 78p (menţiune)
Crişan Corina - 76p (menţiune)
Leuştean Roxana - 71 p (menţiune)
Rarinca Ovidiu - 70,5p (menţiune)
Lupu Andreea - 70p (menţiune)

Conferinţa Banat
Fara Felicia —81 p (locul III)
Stana Delia —75p (menţiune)

Conferinţa Moldova
Varadi Ana - 83,5p (locul III)
Cojocariu Laura - 75,5p (menţiune)
Condrache Cătălina - 7 0 , 5p (menţiune)

Dragomir Sara - 7 4 p (menţiune)

Conferinţa Oltenia
Udeanu Adelin - 83p (locul III)
Bancu Eunice - 71,5p (menţiune)

Anca Alina Ştefania —71,5p (menţiune)
Dorgo Narcis Elise - 71,5 p (menţiune)

M ihalcea ls a b e la -A n d r e e a - 8 8 p

M osm anu Lucian - 75p (menţiune)

Chirică Raluca - 7 9 , 5 p (menţiune)

Vieru D o r i n - 92,5p (locul I)

Popescu Ramona - 70,5p (menţiune)

Sterie Vasile - 83,5p (menţiune)

Conferinţa Transilvania de Nord
Demian Crina - 7 1 , 5 p (menţiune)

Grupa II, clasele VIII - X

Conferinţa Muntenia
(locul II)

Bila Mih ail —79,5p (menţiune)

Conferinţa Muntenia
Zlotea Cătălin - 82p (locul III)
Vasile Sorin - 82p (locul III)
Vasile Ioana - 76p (menţiune)

Grupa III, clasele XI - XII

Conferinţa Muntenia
Petre Carmen Alina - 85,5p (locul II)
Nicolae Rodica - 83p (locul III)
Uţă Adina Raluca - 72,5p (menţiune)

Conferinţa Oltenia
Bancu Steliana - 83p (locul III)
Grupa IV, Grupa Preseminarială

Conferinţa Muntenia
Felea Sebastian - 92p (locul I)

Conferinţa Oltenia
Gheorghiu Diana - 93p (locul I)

Gheorghe Modoran

Gutcal Carmina —87p (locul II)

director, Departament Educaţie,
Uniunea Română

Conferinţa Transilvania de Nord

Păun 0 c t a v ia n - 8 1 p (locul III)

Szabo Zsuzsa - 83,5p (locul III)

Ţepuş Claudiu - 81 p (locul III)

Ion Barbu, pastor pensionar, a adormit în
Domnul vineri, 13 iunie 2003, la vârsta de 90 de ani.
Născut la 31 octombrie 1913, în comuna
Măgureni, jud. Teleorman, nutreşte de timpuriu
dorinţa de a-şi dedica viaţa slujirii lui Dumnezeu şi
aproapelui. Activează cu dăruire ca evanghelist cu
cărţi (colportor), apoi urmează cursurile Institutului
Biblic, pe care-1 absolvă, şi este chemat în lucrarea
de evanghelizare. Om temător de Dumnezeu, un
caracter stabil şi pe deplin consacrat lucrării lui
Dumnezeu, a fost unul dintre pastorii generaţiei de
aur a slujitorilor Evangheliei, care în toate situaţiile a
rămas credincios lucrării chemării sale.
în octombrie 1942 se căsătoreşte cu Ligia
Drăguşin, întemeind un plăcut cămin creştin,
care i-a fost un sprijin preţios în lucrare.
Pretutindeni unde a fost chemat să lucreze,
în Galaţi, Brăila, Râmnicul Sărat, Teleorman
sau Bucureşti, a fost şi a rămas acelaşi om al lui
Dumnezeu.
A fost un timp preşedinte al Conferinţei
Muntenia şi membru al Comitetului Uniunii de
Conferinţe, aducându-şi aportul la stabilitatea
bisericii în vremuri deosebit de critice.
înmormântarea a avut loc pe 15 iunie a.c.
Familia îndurerată şi un grup de surori şi fraţi

l-au condus la locul odihnei lui temporare. Fraţii
Adrian Bocăneanu, Teofil Petre şi Dumitru Popa
au rostit cuvintele de mângâiere ale Sfintelor
Scripturi şi ale nădejdii advente.
într-adevăr, fericiţi sunt morţii care mor în
Domnul!
Ioan Moldovan a încetat din viaţă pe 21 mai
2003, la vârsta de 90 de ani. S-a născut în anul 1913,
la 7 ianuarie, în localitatea Turda, unde a locuit
până şi-a terminat liceul. Apoi urmează Facultatea
de Medicină din Bucureşti, pe care o termină cu
nota maximă. Se alătură Bisericii Adventiste şi
încheie legământul botezului în anul 1942. Se căsă
toreşte cu sora Gaudenţia, din familia Motorca, şi
au doi copii, Roxana şi Cornel. Ca medic, a fost
şi membru fondator al Institutului de Oncologie,
lucrând ca cercetător ştiinţific principal, promo
vând cu succes cobaltoterapia. Şi-a iubit familia
şi biserica, dar, mai mult decât orice, L-a iubit pe
Hristos, în mâinile căruia şi-a încredinţat suflarea,
cu nădejdea că-L va revedea curând.
Cu această ocazie, fraţii Teodor Negară şi Vasile
Cojea au adus un cuvânt de încurajare şi mângâie
re familiei îndurerate.
Serviciul divin pentru înmormântare a fost ofi
ciat de fraţii Petre Teofil, preşedintele Conferinţei
Muntenia, şi Vadic Tănase, pastorul comunităţii
Labirint.
2003 Iulie - Curierul Adventist 29

PAGINA PREŞEDINTELUI
Calitatea vieţii

în biserica locală

m

O noua viata.
serviciile divine
•

.

.

W

PU®iciparea la viaţa bisericii şi la
ţerviJJle divine constituie mari privile
gii pentru fiecare dintre noi. îm preună
|u psalmistul spunem şi noi: „Mă
Icur când mi se zice: Haidem la Casa
Domnului" (Ps. 122,1). Ellen White
exclamă: „Fericiţi sunt aceia care au
un sanctuar, fie im punător, fie umil,
intr-un oraş sau în peşterile munţilor,
intr-o căsuţă modestă sau in pustie."
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(Mărturii, voi. 5, pag. 492). Fericirea cea
mai mare este chiar prezenţa specială a
lui Dum nezeu în locul şi la tim pul închi
nării. „Căci acolo unde sunt doi sau trei
adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în
mijlocul lor" (Mat. 18,20).
Cu ocazia fiecărei întâlniri pe care o
are cu noi, Dum nezeu doreşte să facă
lucruri mari. Prin Isaia, El ne spune:
„Domnul aşteaptă să Se milostivească
de voi" (cap. 30,18). Un sum ar al bine
cuvântărilor pe care El doreşte să ni le
împărtăşească prin participare la viaţa
bisericii se găseşte în primele paragrafe
din capitolul privitor la serviciile divi
ne în M anualul Bisericii: „O riunde un
creştin se află sau participă, incluzând
serviciile şi adunările bisericii, se dă o
m ărturie a vieţii sale noi în Hristos şi
are loc o îm părtăşire a darurilor sale
în Duhul. Scopul serviciilor şi adu nă
rilor bisericii este de a aduce închina
re lui D um nezeu pentru lucrarea Sa
creatoare şi pentru toate beneficiile
m ântuirii Sale, de a înţelege C uvântul
Său, învăţăturile Sale şi planurile Sale,
de a avea părtăşie unii cu alţii în cre
dinţă şi iubire, de a m ărturisi despre
credinţa personală în jertfa ispăşitoare
a Dom nului Hristos pe cruce şi de a
învăţa cum să îm plinim însărcinarea
Evangheliei de a face ucenici în toată
lum ea (Matei 28,19-20)." (ediţia 2002,
pag. 74). Aceasta este o listă cu adevă
rat impresionantă! Cum se pot realiza
toate aceste scopuri?

Hotărâre şi p erseverenţă
în nici un caz aceste obiective
vaste şi profunde nu se ating
de la sine. Ele trebuie să fie
perm anent în atenţia conducerii
bisericii şi a pastorului. Viaţa
bisericii să fie examinată perio
dic potrivit param etrilor arătaţi
mai sus: m ărturia vieţii noi în
Hristos, îm părtăşirea darurilor
D uhului care au fost încredin
ţate participanţilor, închinarea
adusă lui Dum nezeu pentru
lucrarea Sa creatoare şi m ântui
toare, înţelegerea Cuvântului,
părtăşia în credinţă şi iubire,
m ărturisirea credinţei în jertfa
Dom nului Hristos şi instruirea
pentru misiune. Mai trebuie să
spunem că simpla parcurgere a
program elor bisericii nu asigură
atingerea acestor scopuri? Dacă
nu urm ărim cu seriozitate şi
râvnă ca voia lui Dum nezeu să
se împlinească prin serviciile şi
adunările bisericii, s-ar putea
ca Dum nezeu să ne spună din
nou, aşa cum a făcut-o în vechi
me: „Nu vreau... Sabate şi adu 
nări de sărbătoare... Mi-au ajuns
o povară, nu le mai pot suferi"
(Is. 1,13.14).
Curaj şi creativitate
în multe dintre bisericile
noastre există resursele necesare
pentru ca serviciile şi adunările
să fie ceea ce Domnul doreşte
- manifestări pline de bucurie
ale credinţei şi iubirii, ocazii
de creştere şi mărturie. Sunt
persoane care pot să dea m ăr
turie de lucrarea lui Dumnezeu
în viaţa lor. Sunt copii care să
laude pe Dum nezeul creator,
sunt tineri care să învioreze
adunările, sunt membri noi ale
căror talente şi competenţe,
convertite, aduc o viaţă nouă.
Dar acestora trebuie să li se
dea un loc şi un timp şi să nu
se aştepte până când bucuria şi

prospeţimea se ofilesc.
O comisie de închina
re are tocmai această
misiune - să ajute ca
fiecare membru al
bisericii să îşi îm pli
nească partea.
Sunt oferte valo
roase din partea con
ferinţelor, uniunii şi
Conferinţei Generale.
Am amintit cu o lună
în urm ă de transmisiile
de vineri seara prin
reţeaua adventistă de
televiziune. în afară
de buletinul de ştiri
din lumea adventistă,
în fiecare ocazie este
o predică a celor mai
dăruiţi vorbitori din
biserică. în perioada
aceasta, se transmite o serie de
şapte predici extraordinare ale
fr. Dwight Nelson, de la biserica
Universităţii Andrews. Pornind
de la îndemnul apostolului: „Fiţi
totdeauna gata să răspundeţi
oricui vă cere socoteală de nădej
dea care este în voi, dar cu blân
deţe şi cu teamă" (1 Pet. 3,15),
fr. Nelson dezvoltă în şapte
predici tot atâtea motive cuce
ritoare pentru care împărtăşim
credinţa adventistă. De ce să nu
le folosim? O, pentru că nu ştim
când să le proiectăm, pentru că
avem serviciul divin obişnuit,
pentru că... nu îndrăznim să
facem altfel! Vă încurajez să fiţi
mai curajoşi! Nu este vorba de
schimbări cu orice preţ, dar nici
de păstrarea cu orice preţ a unor
tipare. Pentru ce facem ceea ce
facem? Care sunt rezultatele?
Dacă putem să servim mai bine
biserica, de ce să nu o facem?
încă un exemplu. Timp de un
trimestru am studiat subiectul
fascinant al iertării. Şcoala de

Sabat ne-a oferit acest privi
legiu. Dincolo de o înţelegere
mintală mai bună a subiectului,
ce s-a întâm plat la nivelul vieţii
de biserică? Câte cereri şi oferte
de iertare în plus? Câte răni vin
decate în familii? Pentru ca aces
te lucruri să aibă loc, este nevoie
de ceva mai m ult decât studiu.
Trebuie eliberată creativitatea,
pentru un serviciu de rugăciune
special pentru mărturisire şi
iertare, pentru o ceremonie de
ardere a supărărilor şi resenti
mentelor. Putem planta un pom
al iertării, pe care îl vom îngriji
cu drag. Putem învăţa o cân
tare a împăcării. Putem vizita
ţărm ul mării şi arunca păcatele
în adânc. Putem pregăti o masă
a reconcilierii. Putem desemna
un loc din biserică sau din curte
drept sediul păcii. întrebaţi-i
pe tinerii şi copiii din biserică şi
veţi avea un potop de idei.
Să eliberăm creativitatea.
Serviciile şi adunările bisericii
au nevoie de sevă proaspătă.
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