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Adrian Bocăneanu

Stimată redacţie,
Am fost încântat să citesc articolul „Ce 

înseamnă Biserica Adventistă în societate", 
din Curierul Adventist din luna ianuarie. 
Sunt bucuros să ştiu că sunt oameni care 
nu trăiesc numai pentru ei, că şi-au închi
nat viaţa lor lui Dumnezeu şi îi iubesc pe 
cei din jurul lor. Sunt trist însă când văd că 
zilele trec, oamenii au nevoie de noi şi ne 
implicăm prea puţin...

Aurel Achim

Mă numesc Alexandru Rădulescu şi 
mă adresez dumneavoastră în dorinţa de a 
face cunoscută fraţilor cererea mea. M-am 
confruntat îndelung cu forţele întunericu
lui şi, din nefericire, am fost învins. Am 
ajuns în stare de detenţie şi în ultimii doi 
ani şi jumătate am fost complet izolat, 
singur între patru pereţi. Am acum o 
nevoie stringentă de a comunica şi de a fi 
ajutat de un frate credincios. Am nevoie 
de o corespondenţă de suflet şi de un spri
jin informaţional. Această corespondenţă 
poate fi prin scrisori sau prin intermediul 
internetului.

Adresa mea este: Rădulescu Alexan
dru, Şos. Alexandriei, nr. 154, sector 
5, Bucureşti, Penitenciarul Rahova -  
detenţie pe viaţă.

Cu aproape un an în urmă, o cititoare 
exprima o durere a inimii sale cu privire la 
lipsa din conţinutul Curierului Adventist a 
materialelor care să reflecte realitatea vieţii 
oamenilor în suferinţă şi nevoie, o realitate 
destul de crudă, dar lipsită de rezolvare. 
Consider că este momentul ca în paginile 
revistei să-şi găsească locul un seminar 
practic de comunicare, unde, pe lângă pre
zentarea teoretică a conceptului, să aibă loc 
şi un dialog cu cititorii sau al cititorilor, 
existând posibilitatea prezentării cazurilor 
în diverse nevoi materiale şi/sau spiritu
ale, care să-şi poată găsi rezolvarea prin 
ajutorul celorlalţi.

Liviu Pană

Deşi Curierul nu este locul cel mai 
potrivit de a prezenta seminarii de 
comunicare, vom analiza propunerea 
dumneavoastră şi vom încerca să publi
căm materiale care să reflecte realitatea 
vieţii oamenilor în suferinţă şi soluţiile 
propuse de Cuvântul lui Dumnezeu.

Redacţia

2  Curierul Adventist -  M artie  2 0 0 4

mailto:curierul@adventist.ro


Dialog cu cerul
„Samuele, Samuele!" „Vorbeşte,

Doamne, căci robul Tău ascultă."
„Pe cine să trimit?" „Iată-mă, trimite-mă!"

Cunoaşteţi un dialog mai frumos ca 
acesta? Ar mai trebui ceva adăugat la el?

Deşi Dumnezeu cunoaşte totul, vom des
coperi multe întrebări pe care El le-a pus 
omului de-a lungul istoriei. Sunt întrebări 
care exprimă durerea şi grija Sa: „Unde 
eşti, Adame?" sau întrebări care sublini
ază responsabilitatea omului: „Unde este 
fratele tău?" Găsim întrebări care invită la 
reculegere şi analiză lucidă: „Ce faci tu 
aici, Ilie?" şi chiar întrebări care nu lasă loc 
de răspuns: „Unde erai tu când am înte
meiat pământul?"

Fiecare răspuns pe care omul l-a dat a 
arătat experienţa pe care a trăit-o. „Mi-a 
fost frică şi m-am ascuns" este un răspuns 
care arată teamă şi vinovăţie. „Sunt eu 
păzitorul fratelui meu?" ne duce cu gândul 
la lipsa de responsabilitate, la indiferenţă. 
„Am rămas eu singur şi vor să-mi ia viaţa" 
trădează descurajarea unui om ce a căzut 
pradă propriilor temeri. Vă invit să medi
tăm la trei momente de căutare, de întâl
nire şi dialog al omului cu Creatorul său.

„Unde eşti, Adame?"
După căderea în păcat, Adam, înţele

gând realitatea groaznică, a căutat să se 
ascundă. Insă primul lucru pe care l-a făcut 
Dumnezeu a fost să-l caute: „Unde eşti, 
Adame?" Această întrebare exprimă căuta
rea lui Dumnezeu, dorinţa Sa de a-1 con
ştientiza de locul unde se află şi de a-1 
salva. Deşi au fost rostite cu aproape 6.000 
de ani în urmă, aceste cuvinte depăşesc 
graniţele Edenului şi ajung până în zilele 
noastre. Ele ne arată că lui Dumnezeu nu-I 
sunt indiferente căile omului, că-I pasă de 
noi şi vrea să ne salveze. Această întrebare 
ne ajută să ne verificăm poziţia faţă de cer.

Sunt oare momente în viaţa noastră când 
ne-ar fi greu să răspundem la această între
bare? A căuta prezenţa lui Dumnezeu şi a 
nu ne ascunde de El ar trebui să fie preocu
parea principală a vieţii noastre. Este bine 
să ne întrebăm dacă locul unde ne aflăm 
este locul unde Dumnezeu aşteaptă să fim.

„Samuele, Samuele!"
Este cea mai directă chemare pe care 

Dumnezeu o adresează omului chemat la 
slujire. Care este răspunsul? „Vorbeşte, 
Doamne, căci robul Tău ascultă."

Ceea ce este impresionant este faptul că, 
în acest răspuns, nu găsim nici o formă 
de scuză, de refuz sau de fugă de la dato
rie. Nu este manifestată nici o atitudine de 
îngâmfare sau de mândrie, ci este tot ce 
poate spune omul credincios atunci când 
Dumnezeu îl cheamă personal. Lucrarea 
pe care trebuia s-o facă Samuel era prea 
mare pentru a fi începută pe baze ome
neşti. Era necesar ca Domnul să vorbească, 
iar servul Său să asculte şi să îndepli
nească. Aceasta este lecţia ascultării şi a 
sacrificiului. Domnul caută şi astăzi bărbaţi 
şi femei care să-şi consacre viaţa, energia şi 
timpul în scopul salvării oamenilor. Dum
nezeu cheamă oameni, dar El te cheamă şi 
pe tine. Ce vei răspunde?

„Pe cine să trimit?"
Un bărbat de viţă nobilă, tulburat de 

apostazia manifestată în mijlocul poporului 
său, se întreabă: „Să domnească zeii Ninivei 
peste noi?" Descurajat şi tulburat, se duce 
în templu să se roage. în timp ce este luat 
în viziune, îşi descoperă starea spirituală şi, 
mirat, exclamă: „Vai de mine!" Apoi apare 
şi o întrebare. „Pe cine să trimit?"

Ceea ce este nou aici este faptul că întreba
rea nu era adresată direct lui Isaia, nu era 
o chemare pe nume, ca în cazul lui Samuel, 
şi cu toate acestea răspunsul este ferm şi 
fără echivoc: „Iată-mă, trimite-mă!" De fapt, 
lucrarea de pregătire fusese realizată de lacri
mile vărsate în sufletul lui şi de rugăciunile 
din templu, de nevrednicia şi dependenţa 
vieţii lui faţă de un Dumnezeu curat.

Dumnezeu întreabă, omul răspunde. 
Răspunsul pe care noi îl dăm ne caracteri
zează. El oglindeşte starea noastră de cre- 
dincioşie, de spiritualitate şi de pregătire 
pentru lucrurile de sus. Putem spune că 
viaţa noastră este un răspuns sau un refuz 
la chemările lui Dumnezeu. Noi suntem 
acolo unde este răspunsul nostru, sunten 
ceea ce este el. Răspunsul pe care îl dăm 
astăzi lui Dumnezeu este urmarea alege
rilor noastre şi el va închide sau va des
chide porţile veşniciei. Mâine, noi vom fi 
rezultatul răspunsului nostru.

Gabriel Dincă
redactor-şef
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Emilian Niculescu

preşedinte,
Conferinţa 
Transilvania de Sud

A avea
sau axi

in cartea Texte alese, de Erich Fromm, 
după ce scriitorul realizează o analiză pro
fundă a crizei umane, a cauzelor obiective 
şi subiective care o generează, în capitolul 
final, tratează subiectul a avea sau a fi ca 
pe o concluzie a tot ce s-a spus anterior 
şi acordă acestor două verbe o importanţă 
atât de semnificativă în raport cu omul, 
lucru pe care îl prezintă în subtitlul: „O 
alegere de care depinde viitorul omului". 
Cele două verbe sunt prezente pretutin
deni în vorbirea noastră şi au un loc aparte 
în gramatica fiecărei limbi, deoarece cu 
ajutorul lor se formează moduri şi timpuri. 
Dar e interesant că, în alcătuirea atât de 
complexă a omului, cele două verbe au un 
loc şi mai însemnat în gramatica sufletului 
nostru, iar felul în care ştim să folosim cele 
două verbe stabileşte corectitudinea sau 
incorectitudinea noastră, stabileşte valoa
rea reală a caracterului nostru, acel om 
ascuns al inimii despre care vorbeşte 
Sfânta Scriptură.

Erich Fromm arată că, pentru a locui 
pe această planetă, e necesară o schimbare 
fundamentală a caracterului uman şi el 
numeşte această transformare o trecere 
„de la preponderenţa modului axat pe a 
avea la aceea a modului axat pe a fi, 
singura modalitate care poate să ne sal
veze de la o catastrofă psihologică şi eco
nomică". în continuare, el arată că lucrul 
acesta este posibil doar în următoarele 
condiţii:

-  dacă suferim şi suntem conştienţi de 
acest lucru;

-  dacă cunoaştem sursa răului nostru;
-  dacă ştim că există un mod de a pune 

capăt răului nostru;

-  dacă admitem că, pentru a pune 
capăt suferinţei, trebuie să urmăm anu
mite norme de viaţă şi să schimbăm modul 
nostru de existenţă.

E surprinzător ca un scriitor ateu, cum 
a fost Erich Fromm, să ajungă la aceste 
concluzii, e adevărat, mânat din spate de 
criza multiplă care paşte omenirea, care se 
strânge la oameni de talia lui în forma sta
tisticilor bine studiate şi elaborate, expri
mate în cifre, rezultate ale unei matematici 
implacabile, matematica suferinţei umane. 
Rezultatele sunt identice, în principiu, cu 
cele arătate de Sfânta Scriptură.

Se povesteşte despre savantul Hermann 
Obert, care a avut o contribuţie importantă 
în cucerirea spaţiului cosmic, că a fost 
provocat pe teme de matematică, la un 
concurs în străinătate, de către cei care-1 
ridiculizau. După ce s-a dat enunţul pro
blemei, el a stat puţin pe gânduri fără 
să scrie nimic, apoi a scris direct câteva 
cifre, spunând: „Domnilor, dacă nu ajun
geţi la acest rezultat, calculele dumnea
voastră sunt greşite!" Concluzia oamenilor 
moderni, a savanţilor, nu poate fi diferită, 
în esenţă, de ceea ce scrie Cartea cărţilor 
(cu adevărat o carte tehnică a omului, o 
dovadă irecuzabilă a sorgintei divine a 
acestei cărţi), dacă nu, înseamnă că rezulta
tele lor sunt greşite.

Unele cărţi apărute în ultimele decenii, 
ca, de exemplu, Un singur pământ, Cercul 
care se închide, sunt semnale de alarmă 
cu privire la faptul că omenirea, tot mai 
numeroasă, are tot mai puţin. Astfel, cele 
două verbe a fi şi a avea sunt puse faţă în 
faţă într-o încleştare furibundă unul contra 
celuilalt. Se încearcă tot felul de soluţii, 
însă anii care au trecut sunt o dovadă că,
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în direcţia aceasta, s-a făcut prea 
puţin şi criza se adânceşte tot mai 
mult. Barry Commoner prezintă 
soluţia chiar în titlul cărţii Cercul 
care se închide. El arată că ome
nirea are capacitatea fantastică 
de a eluda problemele fundamen
tale, dezvăluite de logică. Trăim 
într-o epocă dominată de forţe 
tehnice enorme şi de nevoi umane 
extreme, iar duşmanul pe care 
l-am găsit suntem noi înşine.

Alături de circuitul carbonului, al 
apei, există un circuit al slujirii 
pentru altul. Ea spune: „Nu este 
nimic, afară de sufletul egoist al 
omului, care să trăiască pentru 
sine. Nici o pasăre care spintecă 
văzduhul, nici un animal care se 
mişcă pe pământ nu slujeşte decât 
pentru binele altuia. Nu este nici 
o frunză a pădurii ori firicel firav 
de iarbă care să nu aibă de făcut 
o lucrare." (ed. 2002, pag. 14).

Pentru cititorul Bibliei, aceste 
afirmaţii şi concluzii nu sunt noi. 
Toate aceste lucruri le găsim şi 
în Cartea cărţilor. Soluţia pe care 
o oferă scriitorul mai sus-amintit 
este că ar trebui să închidă cercul. 
Cercul fiind intrarea într-un cir
cuit armonic cu natura, să nu 
existe reziduuri pe care fabrica 
naturii să nu le poată recicla. în 
Epistola către Romani, Biblia ana
lizează situaţia condiţiei umane şi 
arată că omul a fost cel care a 
întrerupt cercul: „Fiindcă măcar 
că L-au cunoscut pe Dumnezeu, 
nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, 
nici nu I-au mulţumit; ci s-au 
dedat la gânduri deşarte şi inima 
lor fără pricepere s-a întunecat'' 
(Romani 1,21).

în cartea Hristos, Lumina lumii, 
Ellen White vorbeşte despre acest 
circuit existent în lumea creată.

Dar numai omul are capacitatea 
de a închide cercul acesta, mulţu
mind Celui de la care vin toate 
lucrurile. Or tocmai aici s-a între
rupt circuitul, conform celor scrise 
de apostolul Pavel. Şi tocmai la 
om, capodopera creaţiei lui Dum
nezeu, se întâmplă această trage
die. „Oamenii sunt tot ceea ce 
este mai de preţ pe lume" -  
aşa sună declaraţia conferinţei 
ONU, privind mediul înconjură
tor. Cu fiecare an, cu fiecare zi şi 
clipă existăm (a fi) tot mai mulţi 
oameni. Iar resursele se reduc 
proporţional. în plus, sunt tot 
mai multe cataclisme care se 
înfruptă din aceeaşi sursă limitată 
a existenţei. în Chicago, există 
un ceasornic interesant, ceasor
nicul populaţiei, de la Muzeul 
Ştiinţei şi Industriei. Este un

instrument unic, care măsoară 
în orice moment, bineînţeles, cu 
aproximaţie, numărul locuitorilor 
de pe pământ.

Conflictul dintre cele două 
verbe a fi şi a avea apare în cea 
mai veche carte a Bibliei, în cartea 
lui Iov, şi chiar sunt primele 
ei cuvinte. Ea începe cu un 
portret succint, cuprins în primele 
trei versete, dar, analizând mai 
de aproape, constatăm că, de 
fapt, sunt două portrete paralele. 
Primul portret este brodat pe 
verbul a fi: „Era în ţara Uţ un om 
care se numea Iov. Şi omul acesta 
era fără prihană şi curat la suflet. 
El se temea de Dumnezeu şi se 
abătea de la rău" (Iov 1,1). Apoi, 
un alt portret, brodat pe verbul 
a avea (vers. 3): „avea şapte mii 
de oi, trei mii de cămile, cinci 
sute de perechi de boi, cinci sute 
de măgăriţe şi un foarte mare 
număr de slujitori. Şi omul acela 
era omul cel mai cu vază din toţi 
locuitorii Răsăritului.''

în timp ce această preţuire apare 
în dreptul posesiunilor lui Iov, 
reiese clar că ceea ce îl făcea pe Iov 
valoros înaintea lui Dumnezeu era 
primul portret, deoarece, în dialo
gul ceresc cu Satana, Dumnezeu îl 
descrie doar în aceşti termeni. Pe 
Dumnezeu nu-L impresionează 
ceea ce avem, dar preţuieşte ceea 
ce suntem. Şi tocmai aceste calităţi 
sunt cele care-1 deranjează cel 
mai mult pe Satana. El nu poate 
accepta ca un om să fie fără pri
hană, deoarece consideră lucrul 
acesta o imposibilitate. Şi ce stra
tegie diabolică pune în aplicare 
pentru a contrazice această reali
tate! Dumnezeu acceptă testul în 
dreptul lui Iov. în câteva ore, Iov 
devine ţinta atacului furibund al 
lui Satana. Este interesant de con
statat că, în timp ce în interval 
scurt a reuşit să-i ia tot ce avea, 
n-a putut să modifice nimic din 
ceea ce era. Dimpotrivă, tocmai 
prin faptul că Iov a pierdut tot 
ce avea, s-a văzut şi mai bine 
valoarea a ceea ce era. Experienţa 
aceasta atât de luminoasă este o

2 0 0 4  M a r t ie  —  Curierul Adventist 5



dovadă că Satana poate să ne ia 
posesiunile, dar nu se poate atinge 
de tezaurul nostru sufletesc, inte
rior, decât dacă noi renunţăm la 
aceste valori. încercarea disperată 
a lui Satana de a dovedi că acest 
fel de a fi al lui Iov era fundamen
tat doar pe ceea ce avea şi că între 
cele două aspecte, al evlaviei şi 
al posesiunii materiale, ar fi exis
tat o legătură direct proporţională 
s-a năruit cu totul. Probabil că un 
bun cunoscător de oameni, cu o 
experienţă atât de îndelungată, a 
cunoscut şi asemenea cazuri. Vai 
de omul a cărui credincioşie faţă 
de Dumnezeu depinde de verbul 
a avea! Legătura aceasta poate fi 
atât de inconştientă, atât de nevă
zută, îţi dă chiar un simţământ 
de libertate şi de putere, însă e 
atât de fals, pentru că, acolo unde 
se termină lanţul acestei robii, vei 
fi smuls înapoi cu putere, aseme
nea lanţului care limitează raza de 
libertate a unui câine. Şi soţia lui 
Lot a părăsit Sodoma şi Gomora 
împreună cu soţul şi cele două 
fiice şi a fost luată de mână de 
îngeri în experienţa eliberării. A 
scăpat de foc şi de pucioasă, a 
scăpat de anturajul atât de viciat 
al celor două oraşe. Dar până 
unde a durat această libertate? 
Până acolo unde i-a permis lanţul, 
nevăzut de oameni, dar cunoscut 
de Dumnezeu, după care a fost 
smulsă înapoi în pierzare eternă.

Cât de dificilă este pentru firescul 
din noi desprinderea de cele mate
riale! Piloţii ştiu foarte bine lucrul 
acesta. Momentul decolării este 
un moment foarte dificil, care cere 
înţelepciune, iscusinţă şi atenţie la 
cele mai mici detalii. La 15 noiem
brie 1987, decola cursa 1713. însă, 
după câteva minute, s-a produs 
un dezastru. Avionul s-a prăbuşit 
şi, dintre cei 77 de pasageri, 26 
şi-au pierdut viaţa. Motivul care 
a fost constatat părea un fleac. 
Aripile avionului erau acoperite 
cu granule mici de gheaţă. Chiar 
dacă gheaţa ar fi de mărimea 
asperităţilor unei hârtii abrazive, 
spun specialiştii, e suficient ca să 
producă nişte perturbaţii aducă
toare de dezastre. De fapt, pro
cedeul de dezgheţare a aripilor a 
avut loc, dar regula prevede ca, în 
interval de 20 de minute, avionul 
să decoleze. Or trecuseră deja 7 
minute dincolo de această limită, 
înainte de zbor, cei doi piloţi nici 
nu s-au sinchisit să verifice starea 
aripilor; şi era o iarnă geroasă. 
Pilotul principal a cedat manevra 
de decolare adjunctului său, care 
avea prea puţine ore de zbor şi 
executa pentru prima dată această 
manevră. Caseta neagră, găsită ulte
rior, cu înregistrarea ultimelor dis
cuţii dintre cei doi piloţi, a dezvăluit 
discuţii triviale, cu nuanţe imorale.

Dacă niciodată nu ai exersat să 
renunţi la ceva pentru a dovedi

că eşti creştin, că preţuieşti mai 
mult împărăţia cerurilor şi nepri- 
hănirea Lui decât sclipirile amăgi
toare ale aurului, că preţuieşti mai 
mult să rămâi alături de Dum
nezeu decât să te bucuri de plăce
rile de o clipă ale păcatului, cum 
vei reuşi marea desprindere de 
Pământ? Dacă nu ai fost dispus 
să renunţi la un examen pus în zi 
de Sabat, care probabil ar fi adău
gat zerouri la salariul tău, pentru 
a rămâne credincios Legii sfinte a 
lui Dumnezeu, cum vei reuşi să 
renunţi în final la toate, pentru a 
dovedi că aparţii Mielului? Dacă 
nu ai învăţat să renunţi la ceea ce 
ai, pentru a adăuga la ceea ce ştii 
că trebuie să fii, e posibil să pierzi 
totul -  şi verbul a avea, şi verbul a 
fi. Miza este imensă. Şi poate este 
evidenţiată cel mai bine în cuvin
tele Domnului Isus Hristos: „Ce 
ar folosi unui om să câştige toată 
lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?" 
(Matei 16,26)’.

Chiar şi Erich Fromm ajunge la 
concluzia că „valorile morale se 
află în miezul dezbaterilor privind 
condiţia dramatică a omului în 
civilizaţia modernă". El vorbeşte 
despre nevoia apariţiei „omului 
nou", pe care-1 descrie astfel:
„... renunţare la toate formele 
modului lui a avea, în scopul de a 
fi pe deplin... A fi total prezenţi, 
oriunde ne-am afla..., a trăi fără 
să adorăm idolii şi fără iluzii..., a 
ne elibera de narcisism [îndrăgos
tirea de propria persoană], a face 
din creşterea noastră şi a semeni
lor noştri scopul suprem al vieţii." 
(pag. 501-502)

Patruzeci şi cinci de ani s-a 
străduit comunismul să realizeze 
acest „om nou" în „laboratoarele" 
sale, dar toate încercările au dat 
greş. Erich Fromm descrie, în mod 
inconştient, creştinul autentic, aşa 
cum îl arată Biblia, însă nu numai 
ca un ideal, ci ca pe o realitate, 
chiar în prima carte: „Ai văzut 
pe robul meu Iov?" şi lista nu se 
încheie aici.

Stimate cititor al acestor rânduri, 
îţi doresc să se poată adăuga şi 
numele tău în urma numelui lui Iov.
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XXXV

Curajul de a iubi
Nu demult, m-a fascinat o istorie pe 

care am citit-o pe nerăsuflate. Un faraon, 
numit Apries, după o victorie împotriva 
unor forţe navale feniciene, care dădeau 
ajutor împăratului Nabucodonosor, a afir
mat următoarele: „Eu sunt cel mai mare 
dintre toţi zeii! împărăţia mea nu va avea 
sfârşit!" După o astfel de afirmaţie, te-ai 
gândi că nimic nu ar putea tulbura gloria 
şi viitorul acestui tânăr faraon. Dar, la două 
săptămâni, a murit într-un complot organi
zat de apropiaţii lui, iar spânzurătoarea nu 
l-a cruţat nici pe el, „cel mai mare dintre 
toţi zeii"... Reflectând puţin la această lege 
a firii şi a istoriei -  că fiecare împărat, 
rege, faraon sau zeitate are un început, 
o dezvoltare mai mult sau mai puţin 
vertiginoasă, un punct culminant, timp în 
care împărăţia pare că nu se va sfârşi 
niciodată, după care urmează, inevitabil, 
o cădere, un sfârşit ruşinos, uneori prea 
ruşinos -, mă gândeam că nici astăzi lucru
rile nu stau altfel, că istoria ar trebui să ne 
înveţe că nu învăţăm nimic din istorie, este 
adevărat, dar poate totuşi... există cineva, 
pământesc, care, datorită geniului său, va 
dăinui pentru eternitate. Nu vorbim aici de 
numele unuia ca Platon sau Aristotel, care 
au murit, dar scrierile lor mai vorbesc şi 
astăzi, ci de cineva care ar putea rămâne 
în mod real alături de oameni, dându-le 
măcar puţin din nectarul fericirii.

Când eram adolescent, aveam în cameră 
un poster cu marele fotbalist Marco van 
Basten. Era pentru mine un model în ceea 
ce priveşte preluarea mingii, driblingul, 
şutul la poartă... Credeam că este genial şi 
nimeni nu-i va putea lua gloria. Mai ales 
după acel meci memorabil cu Germania, 
în care a marcat golul decisiv... Dar Van 
Basten a îmbătrânit şi s-a retras din acti
vitatea competiţională. Aşa vor îmbătrâni 
şi se vor retrage şi Zinedine Zidane, Luis 
Figo sau chiar David Beckham, care câştigă 
momentan 20.000 de euro pe zi. Da, aţi citit 
bine, pe zi... Chiar şi Brad Pitt va îmbă
trâni şi va muri şi atunci nu va mai putea

fi idolul nici unei adolescente, pentru că 
nu poţi să dormi sub pernă cu poza unui 
actor mort. Chiar dacă este tânără, Briteney 
Spears va fi dusă într-o zi la groapă de 
altcineva. Poate credeţi că sunt lugubru. 
Vreau doar să ne fixăm bine în minte 
aceste noţiuni. „Numai omu-i trecător, /  
pe pământ rătăcitor", spunea cu adevărat 
geniul de la Ipoteşti, peste mormântul 
căruia teiul îşi scutură creanga. Toate merg 
în ţărână. Ce rost au?

Totuşi istoria face o excepţie, o singură 
excepţie, atât de tranşantă, încât ai zice că 
toţi oamenii ştiu către cine să se îndrepte 
şi ştiu ce să facă atunci când sunt în criză. 
Este Cineva ale cărui mormânt şi trup mort 
nu sunt adorate de mii de pelerini care se 
calcă în picioare, ci al cărui mormânt este... 
gol. Ce-ar fi viaţa noastră fără El? Ce-ar fi 
omenirea, dac-ar mai fi? De ce partiturile 
cele mai reuşite ale compozitorilor lumii 
conţin episoade din viaţa Lui? De ce cărţile 
cele mai multe din lume sunt scrise despre 
El? De ce sculptorii şi pictorii sunt celebri 
în măsura în care au reuşit să redea măcar 
o frântură din activitatea Lui? Pentru că 
nu poţi trece nepăsător pe lângă personali
tatea lui Isus Hristos. Ateii nu au ce să facă, 
trebuie să măsoare istoria până la Hristos 
şi de la Hristos încoace. Beţivii nu-şi găsesc 
de cine să înjure decât de Hristos şi dum
nezei. Cea mai tradusă carte din lume -  
cartea pentru care au murit cei mai mulţi 
oameni, pentru care trăiesc cei mai mulţi 
oameni -  spune că Isus trăieşte şi acţio
nează în vieţile oamenilor care doresc acest 
lucru. A existat însă un timp în istorie când 
cineva ar fi vrut să-L ţină cu tot dinadinsul 
în mormânt, un mormânt în care a ajuns 
din cauza urii şi geloziei mărimilor Ierusa
limului. Dumnezeu a pus puţin din gloria 
Lui în stele, a pus puţin din frumuseţea Lui 
în flori, puţin din puterea Lui în atom, dar 
a pus toată iubirea Lui la Golgota. După ce 
trecuse ziua cea lungă de ocară şi ruşine în 
care a fost răstignit, Isus a rostit o rugă de 
iertare pentru toţi şi Şi-a încredinţat viaţa

Cornel Dărvăşan

asistent universitar, 
Institutul Teologic 

Cernica
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în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, 
cu care S-a identificat întreaga 
viaţă. înainte de apusul soarelui, 
prietenii L-au dat jos de pe cruce 
şi L-au pus într-un mormânt 
săpat în stâncă. însă mărimile 
Ierusalimului nu au putut dormi 
liniştite. A doua zi, lumea era în 
fierbere. „Niciodată nu atrăsese 
Hristos atenţia unei mulţimi atât 
de mari, ca acum, când El Se 
afla în mormânt. După obiceiul 
lor, oamenii îşi aduceau bolnavii 
şi suferinzii la curţile templului, 
întrebând: 'Cine ne poate spune 
despre Isus din Nazaret?' Mulţi 
erau veniţi de departe, ca să 
caute pe Acela care vindecase pe 
bolnavi şi înviase pe morţi... 
Mâinile prietenoase ale lui Isus 
din Nazaret, care n-au refuzat 
niciodată să atingă cu vindecare 
lepra cea dezgustătoare, erau 
acum încrucişate pe piept.
Buzele acelea care răspunseseră 
cererilor lor prin cuvinte pline de 
îmbărbătare, de mângâiere: 'Da, 
vreau, fii curăţit!' erau acum tăcu
te... Strigătele de jale ale celor 
suferinzi aduceau în mintea a 
mii de oameni convingerea 
că o mare lumină pierise din 
lume. Fără Hristos, pământul 
era negru şi întunecos." (Hristos, 
Lumina lumii, ed.2002, p.728). 
Dar acest lucru nu i-a impresio
nat prea mult pe conducători.

Nu analfabeţii norodului, ci 
preoţii cei mai de seamă s-au dus 
a doua zi într-un suflet la Pilat, 
guvernatorul roman, ca să-l roage 
să trimită o gardă să păzească 
mormântul, ca nu cumva înşelă
torii de ucenici să vină noaptea 
să-L scoată de acolo, după care 
să spună că a înviat, asta da, ar 
putea fi cea mai mare înşelăciune. 
Pilat ascultă ca un mieluşel supus. 
Dacă citim în Evanghelia după 
Matei 27,66, ni se spun cuvintele: 
„Ei au plecat, au întărit mormân
tul, pecetluind piatra şi punând 
strajă..." Parcă nimic nu ar mai 
trebui să se întâmple acum. Ne 
punem întrebarea: De ce? De ce 
atâta ură? De unde atâta înverşu
nare? Te întrebi: Să mai iubeşti, 
când lumea nu L-a iertat pe Cel

ce nu a greşit niciodată? Probabil 
că mulţi dintre noi ne întrebăm la 
fel. Să mai iubim? Să mai sperăm, 
când toată dragostea noastră este 
răsplătită cu răceală sau, şi mai 
rău, prin cuvinte de batjocură? 
Când atât de mulţi încearcă să 
ne alunge orice petic de cer din 
viaţă? Poate citeşte aceste rânduri 
o tânără al cărei prieten tocmai 
i-a spus că o părăseşte. Era o rela
ţie în care a pus tot, inima, sufle
tul, mintea, tot. De ce se întâmplă 
astfel? Sau poate cineva a fost 
păcălit într-o afacere de cel mai 
bun prieten. Să mai iubeşti, să mai 
speri? Ai în cine? Toate ajung la 
mormânt. Toate sunt o deşertăciune. 
Nu mai ai curajul să îţi ridici 
ochii spre cer, pentru că ai făcut 
lucruri josnice, ai participat şi tu 
la pecetluirea mormântului. Cum 
mai poţi privi spre Dumnezeu? Să 
mai ai speranţă şi curaj?

Dacă s-ar sfârşi totul aici, atunci 
ar fi vorba despre Isus întocmai ca 
despre ceilalţi întemeietori de reli
gii; ca despre vechii filozofi sau 
ca despre un actor frumos, a jucat 
într-un rol care, în cele din urmă, 
l-a răpus. Dar, pentru că oricând 
disperarea noastră este la culme,

urmează „dar"-ul lui Dumnezeu. 
Moartea nu a putut ţine lângă ea 
pe Cel care este dătătorul vieţii.
Nu uita niciodată că a mai urmat 
o zi. O zi a fericirii şi bucuriei 
tuturor celor care au fost cuprinşi 
de disperare. O zi fără de care noi 
am fi „cei mai nenorociţi dintre 
oameni". O zi a învierii speranţei 
şi a iubirii. Degeaba încearcă unii 
să ţină pecetluit mormântul şi 
astăzi. Să nu învie Isus nici în noi, 
nici în viaţa altora... îngerul trimis 
de Dumnezeu nu i-a cerut voie 
lui Pilat să desigileze mormântul. 
Cea mai mare putere din Univers 
a fost folosită la învierea lui Isus. 
Iată ce este la dispoziţia noastră. 
„Şi să-L cunosc pe El, şi puterea 
învierii Lui", spune sfântul apos
tol Pavel. Această putere a învierii 
îţi este dată ţie, să poţi iubi din 
nou, să poţi spera din nou, chiar 
dacă ai pierdut pe cineva drag, 
chiar dacă ai fi la marginea pră- 
pastiei. Să poţi să o iei de la 
capăt, indiferent ce sigilii sau 
oprelişti ţi-ar aduce vrăjmaşul îna
intea ochilor. Nu uita, Isus nu este 
ca toţi ceilalţi. Te poţi încrede în El 
chiar şi atunci când răspunde cu 
nu rugilor tale...
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Lucrarea lui 
Hristos în cer

în nici un punct de pe segmentul descris 
de Exodul 25,8 şi Apocalipsa 11,19, Scrip
tura nu se depărtează de tema Sanctuaru
lui şi adevărurile ce rezidă în simbolistica 
acestuia. De la prima însărcinare dată de 
Dumnezeu: „Să-Mi facă un locaş sfânt" 
până la ultima viziune a Sfintei Sfintelor 
din ceruri, primită de Ioan, fiecare fapt din 
istoria mântuirii îşi află temeiul în simbo
lurile hristocentrice prezente în Sanctuar şi 
adevărurile statuate de acesta.

Uitaţi-vă cât de mult din primele cinci 
cărţi ale Bibliei sunt, direct sau indirect, 
legate de Sanctuarul din pustie. Observaţi 
în ce măsură considerabilă istoria lui Israel 
în Ţara Făgăduinţei, însumând perioadele 
de domnie ale lui David, Solomon şi 
ale regilor ce le-au succedat, se cuprinde 
în perimetrul Templului de la Ierusalim. 
După exilul babilonian, nu poţi să treci 
cu vederea faptul că templul, reconstruirea 
lui şi reluarea slujbelor ceremoniale consti
tuiau punctul focal al preocupărilor evrei
lor. începând cu Exodul, puţin din istoria 
mântuirii vechi-testamentară se poate înţe
lege separat de serviciul de la Sanctuar.

Accentul se perpetuează şi în Noul 
Testament. în templu, îngerul Gabriel 
se descoperă preotului Zaharia, anun- 
ţându-i naşterea lui Ioan (Luca 1). Excla
maţia lui Ioan: „Iată Mielul lui Dumnezeu 
care ridică păcatele lumii" (Ioan 1,29) ar 
rămâne fără noimă, dacă nu ar fi luată în 
contextul teologic al Sanctuarului.

Atât la începutul (Ioan 2,12-22), cât şi 
la finalul lucrării Sale pe pământ (Matei 
21,12), Isus a avut în centrul atenţiei Sanc
tuarul pământesc. Ba chiar S-a referit la 
Sine ca fiind Templul (Ioan 2,22). Moartea 
Sa ca jertfă, cu ocazia Paştelui (Ioan 19,14), 
şi afirmaţia prin care apostolul Pavel o 
echivalează cu Mielul Pascal (1 Corinteni 5,7)

pot fi înţelese doar în relaţie cu Sanctuarul 
| şi ceremoniile de acolo, aspect subliniat şi 

de ruperea perdelei dintre Sfânta şi Sfânta 
Sfintelor, în momentul în care Isus îşi 
dădea ultima suflare (Marcu 15,38).

Şi apoi mai e şi Epistola către Evrei, 
care iată cum îşi sintetizează primele şapte 
capitole: „Punctul cel mai însemnat al 
celor spuse este că avem un Mare Preot, 
care S-a aşezat la dreapta scaunului de 
domnie al Măririi în ceruri, ca slujitor al 
Locului preasfânt şi al adevăratului cort 
care a fost ridicat nu de un om, ci de 
Domnul. Orice mare preot este pus să 
aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De 
aceea era de trebuinţă ca şi celălalt Mare 
Preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi 
pe pământ, nici nu ar mai fi mare preot, 
fiindcă sunt cei ce aduc darurile după 
Lege. Ei fac o slujbă care este chipul şi 
umbra lucrurilor cereşti, după poruncile 
primite de Moise de la Dumnezeu, când 
avea să facă cortul: Ta seama, i s-a zis, 
să faci totul după chipul care ţi s-a arătat 
pe munte.'" (Evrei 8,1-5). Dintre cărţile 
biblice, doar Epistola către Evrei stabileşte 
legătura irevocabilă dintre Isus şi Sanctuar.

Studiile recente au arătat că şi cartea 
Apocalipsei a fost construită în jurul Sanctu
arului. „Nu este o exagerare să tragem con
cluzia că ultima carte a Noului Testament 
adună toate firele majore ale Vechiului Tes
tament şi le ţese într-o frumoasă şi complexă 
tapiserie ce stă ca fundal al întregii cărţi." 1

Astfel, adventiştii de ziua a şaptea consi
deră că se situează pe un teren ferm biblic, 
în ceea ce priveşte „solia Sanctuarului".

Sanctuarul şi judecata
Fără îndoială că, prin relaţia sa cu jude

cata escatologică (Apocalipsa 14,6.7), solia 
Sanctuarului se vădeşte a fi de importanţă

Clifford Goldstein

editor, 
Studiile Biblice ale 

Şcolii de Sabat

Ministry, 
ianuarie 2004
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crucială pentru teologia adven
tistă. Această porţiune a doctrinei 
adventiste, privitoare la Sanctuar, 
este supusă tirului criticii celei 
mai vehemente, în ciuda dovezi
lor biblice, acceptate de teologi de 
diverse confesiuni.

Examinarea rapidă a mai multor 
texte biblice ne descoperă un fel 
de judecată finală, în desfăşurare în 
preajma timpului sfârşitului (Matei 
25,31-46; Romani 14,10-12; Daniel 
7,24-27). Această judecată deseori 
este direct asociată cu cea de-a 
doua venire (Matei 16,27; Apoca- 
lipsa 22,12). Printre cei investigaţi 
se află urmaşii lui Hristos (Matei 
7,21-23; 22,1-13; 1 Petru 4,17; Evrei 
10,30); un element crucial avut în 
vedere în această evaluare finală 
îl reprezintă relaţia noastră cu 
Isus Hristos, aşa cum se găseşte 
descoperită în faptele noastre de 
ascultare (Matei 16,27; 25,31-46; 
Romani 14,10-12; Eclesiastul 
12,13.14; Apocalipsa 20,12).

Procesul nu admite decât două 
rezultate posibile: consecinţele 
pentru cei care moştenesc împără
ţia lui Dumnezeu ce le-a fost pre
gătită „încă de la facerea lumii" 
(Matei 25,34) versus cei care merg 
în „pedeapsă veşnică" (versetul 
46). Totodată, Biblia descrie şi 
o judecată anterioară executării 
oricărei sentinţe sau suferirii ori
cărei consecinţe (2 Corinteni 5,10; 
Matei 22,1-13; 25,31-46; Apoca
lipsa 22,12), concept de o însem
nătate cu totul legitimă. Căci, la 
urma urmelor, cum ar putea fi 
executată o sentinţă mai înainte ca 
o instanţă legitimă să fi evaluat 
cazul respectiv?

Eliminaţi retorica şi, cu excepţia 
câtorva detalii, cum ar fi datarea, 
se va vedea că mulţi creştini împăr
tăşesc credinţa într-una sau mai 
multe judecăţi, nu foarte diferită de 
cea a adventiştilor de ziua a şaptea.

Adventiştii au încadrat judecata 
în contextul Sanctuarului, măsură 
justificată, de altfel, pentru că 
Sanctuarul prezintă judecata ca 
parte integrantă a Evangheliei -  
singurul mod valid de prezentare.

Imaginează-ţi că ai fi un evreu 
trăind în timpul celor 40 de ani 
petrecuţi de Israel în pustie. Ai fi 
aflat de Planul de Mântuire prin 
intermediul Sanctuarului, unde 
Evanghelia era prezentată lui 
Israel în tipuri şi simboluri. Acum 
să presupunem că înţelegerea ta 
cu privire la Planul de Mântuire 
se limita doar la moartea unui 
animal. Dacă nimic altceva nu 
ţi-ar mai fi fost explicat -  cum ar fi 
lucrarea preoţilor şi funcţia sânge
lui animalelor jertfite în sanctuar

nu ai avea o viziune mult mai 
îngustă asupra Planului de Mân
tuire decât cineva care a înţeles 
nu numai moartea animalului, ci 
şi slujirea în Sanctuar cu sângele 
acelui animal şi, în mod deosebit, 
lucrarea specială din Ziua Ispăşi
rii, ziua judecăţii?

Cine ar avea o înţelegere mai 
bună asupra mântuirii, cel a cărui 
înţelegere şi al cărui interes se 
încheie cu moartea animalului 
(simbol al Crucii) sau cel a cărui 
înţelegere nu se rezumă strict la 
aceasta, ci cuprinde întregul ritual 
de la Sanctuar, începând cu moar
tea animalului şi culminând cu Ziua 
Ispăşirii? Răspunsul este evident.

In acelaşi mod, cei a căror înţe
legere a Planului de Mântuire se 
limitează doar la Cruce, fără nimic 
din cele ce se întâmplă în conti
nuare, inclusiv judecata, au prin 
natura lucrurilor o viziune îngustă 
cu privire la ceea ce a fost împlinit 
pe cruce. Moartea unui animal 
nu poate fi deplin înţeleasă fără 
tălmăcirea ceremoniilor cu care se 
continua; la fel, Crucea nu poate 
fi înţeleasă fără înţelegerea lucră
rii care i-a urmat, deci şi a judecă
ţii ilustrate prin ritualul ce însoţea 
Ziua Ispăşirii.

Exista vreo tensiune sau măcar 
vreo contradicţie între moartea 
animalelor (simbolizând Crucea) 
şi lucrarea marelui preot în Sfânta 
Sfintelor, în Ziua Ispăşirii (simbo
lizând judecata şi scopul ei final)? 
Erau aceste două acţiuni -  moar
tea animalului de jertfă şi lucrarea 
marelui preot în cea de-a doua 
încăpere a Sanctuarului -  cumva 
opuse una celeilalte şi incongru

ente? Bineînţeles că nu. Ca părţi 
ale întregului, ambele reprezentau 
aspecte cruciale ale aceluiaşi fapt: 
Planul de Mântuire ca tot unitar.

Astfel, dacă felul în care cineva 
privea ceea ce se întâmpla cu 
moartea animalului se afla cumva 
în tensiune sau în contradicţie cu 
felul în care privea lucrarea din 
cea de-a doua încăpere, atunci 
persoana în cauză înţelegea eronat 
fie moartea animalului, fie lucrarea 
din Sfânta Sfintelor, fie ambele. 
Toate aceste acţiuni, instituite de 
Dumnezeu, nu pot sta în opoziţie 
una cu cealaltă. Dacă apare vreo 
opoziţie sau vreo contradicţie, 
problema nu se găseşte în ritu
aluri, ci în înţelegerea eronată a 
acestor evenimente. Fiecare eveni- 
ment-tip, pur şi simplu, ilustrează 
aspecte diferite ale întregului.

Judecata preadventă şi 
Evanghelia

Judecata preadventă, Ziua Ispă
şirii antitipică, trebuie explicată 
din perspectiva Evangheliei, 
pentru că aceasta este ceea ce 
ilustrează modelul Sanctuarului.
In Ziua Ispăşirii tipică, marele 
preot nu intra niciodată în Locul 
preasfânt (simbol al judecăţii) 
fără sânge, deoarece era Ziua 
Ispăşirii şi numai sângele face 
ispăşire pentru păcat. In Levitic 
16, elementul-cheie este sângele. 
Ca atare, la acest element-cheie 
se face referire în mod repetat.
La urma urmelor, sângele, şi nu 
Legea, este ceea ce curăţă de păcat 
şi deci face ispăşire între om şi 
Dumnezeu.

Adevărul este însă că mulţi 
adventişti, atunci când li s-a vorbit 
despre judecata preadventă, au 
fost conduşi în Locul preasfânt 
fără sânge, ceea ce a constituit 
motiv de confuzie şi luptă spiritu
ală teribilă. In Sanctuarul pămân
tesc, chiar dacă Legea se afla în 
chivotul plasat în Sfânta Sfintelor 
şi constituia o parte crucială a 
lucrării lui Dumnezeu în viaţa 
poporului Israel, totuşi aceasta 
mai degrabă condamna decât 
oferea iertare. Legea însăşi nu
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deţine nici un rol ispăşitor, de gra
ţiere; nu are nici o putere de a 
salva, nici o putere de a ierta, 
nici o putere de a face pe oameni 
apţi de a asculta, după cum zgâi
rea într-o oglindă nu poate face 
frumos un chip hidos. Rolul acesta 
aparţine sângelui jertfei.

In concluzie, mesajul Sanctuaru
lui este acesta: Hristos şi neprihă- 
nirea Lui, simbolizată prin sângele 
ceremonial vărsat în Ziua Ispăşirii 
şi în alte contexte ceremoniale cu

valenţe expiatoare, ne ajută să 
trecem cu bine de judecată. Fără 
aceasta, toţi am fi pierduţi, 
pentru că nici unul dintre noi, 
indiferent de fapte, nu posedă 
calitatea de neprihănire necesară 
pentru a sta în picioare înaintea 
unui Dumnezeu Sfânt.

Sanctuarul ne învaţă că, dacă 
nu suntem îmbrăcaţi într-o nepri
hănire desăvârşită, pe care nici 
unul dintre noi nu o posedă şi nu 
o poate câştiga (oricât de sincer 
ne-am căzni, chiar şi prin puterea 
Duhului Sfânt ce ne este acor
dată), atunci nu ne rămâne decât 
să ne prezentăm cu faptele şi nepri- 
hănirea noastră -  care nu ar reuşi 
niciodată să treacă examenul ochiu
lui atotştiutor al lui Dumnezeu.

în centrul mesajului judecăţii 
preadvente, despre care adventiş
tii cred că a început în 1844 (pe 
baza unei judicioase interpretări 
a paragrafelor relevante pentru 
Sanctuar, cum ar fi Daniel 8,14), 
este faptul că nimeni nu trebuie să 
se prezinte în propria neprihănire. 
Ne este oferită posibilitatea de 
a ne prezenta în neprihănirea 
lui Isus. Această neprihănire ne 
acoperă din momentul în care, 
prin predarea noastră lui Hristos,

o revendicăm în dreptul nostru, 
rămânând cu noi (dar nu necon
diţionat) pe tot parcursul jude
căţii. „Acum, dar, nu este nici 
o osândire pentru cei ce trăiesc 
după îndemnurile firii pământeşti, 
ci după îndemnurile Duhului" 
(Romani 8,1). Nici o condamnare, 
nici acum şi -  fără doar şi poate -  
nici la judecată. La urma urmelor, 
la ce ne-ar folosi să fim acoperiţi 
cu acea neprihănire, dacă nu ne-ar 
fi disponibilă atunci când ne este 
cel mai de trebuinţă?

Parabola hainei de nuntă
Poate cea mai elocventă exem

plificare a neprihănirii lui Hristos 
acoperindu-ne la judecată ne este 
oferită prin pilda nunţii fiului de 
împărat. După ce toţi cei chemaţi

au declinat invitaţia, servitorii au 
ieşit la răspântii de drumuri şi au 
adus la ospăţ pe oricine le-a ieşit 
în cale, şi bun, şi rău, astfel că 
nunta nu a rămas fără nuntaşi, 
„împăratul a intrat să îşi vadă oas
peţii; şi a zărit acolo pe un om, 
care nu era îmbrăcat în haina de 
nuntă. 'Prietene, i-a spus el, cum 
ai intrat aici fără haină de nuntă?' 
Omul acela a amuţit. Atunci împă
ratul a zis slujitorilor săi: 'Legaţi-i 
mâinile şi picioarele şi luaţi-1 şi 
aruncaţi-1 în întunericul de afară; 
acolo va fi plânsul şi scrâşnirea 
dinţilor" (Matei 22,11-13)'.

Ce anume a determinat dacă 
omului aceluia avea să i se îngă
duie să rămână la ospăţ sau trebuia 
să plece? Haina pe care gazda o 
oferea oaspeţilor (un obicei local al 
acelui timp). Oaspetele ofensator a 
venit la nuntă, dar a refuzat ce i 
s-a oferit. Şi ce altceva decât nepri
hănirea lui Hristos ar putea repre
zenta acea haină? „Mă bucur în 
Domnul şi sufletul meu este plin 
de veselie în Dumnezeul meu; căci 
m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, 
m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, 
aşa cum un mire se împodobeşte 
cu o cunună împărătească şi 
cum o mireasă se împodobeşte 
cu sculele ei" (Isaia 61,10, versiu
nea New King James). Oaspetele, 
acceptând invitaţia, dar nu şi con
diţia esenţială a acelei invitaţii, a 
refuzat ceea ce gazda i-a oferit.

Este important de notat faptul 
că parabola statuează că atât cel 
bun, cât şi cel rău pot veni la 
ospăţ. Nu îl califică pe cel fără 
haină drept bun sau rău -  în sau 
prin el însuşi. într-un anumit sens, 
în parabola Sa, Isus nu face nici
o distincţie calitativă între cei care 
vin la ospăţul de nuntă: singurul 
factor demarcator la ospăţul de 
nuntă, deci înaintea lui Dumne
zeu, la judecată, este dacă am 
venit sau nu îmbrăcaţi în veş
mântul pus la dispoziţia noastră 
pentru acea ocazie. Lucrul de care 
oaspetele avea nevoie la nuntă 
este acelaşi care ne trebuie şi nouă 
la judecată: ceva care să ne aco
pere. Altfel suntem aruncaţi afară, 
unde este plânsul şi scrâşnirea
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dinţilor. Acel acoperământ sim
bolizat prin haina de nuntă este 
neprihănirea lui Hristos acordată 
urmaşilor Lui, prin credinţă, singura 
lor speranţă în cadrul judecăţii.

Judecata şi faptele
Nici o persoană care ia Biblia în 

serios nu poate ocoli doctrina 
centrală a judecăţii care se efec
tuează pe baza faptelor noastre. 
Orice tentativă de a înţelege 
această judecată fără fapte contra
zice o învăţătură biblică de primă 
mărime. Totuşi se impune o dis
tincţie cardinală: a fi judecat după 
fapte nu înseamnă a fi mântuit 
prin fapte, şi acesta este un aspect 
pe care mulţi, foarte uşor, l-au 
înţeles greşit.

Cum se întâmplă aceasta? Un 
urmaş declarat al lui Hristos se 
prezintă înaintea barei de judecată 
a lui Dumnezeu: fiecare faptă, fie
care secret, fiecare cuvânt nefolo
sitor, toate sunt revăzute (Matei 
12,36; Eclesiastul 3,17; 12,14; 2 
Corinteni 5,10; Romani 14,10-12; 
Psalmi 135,14; Evrei 10,30). Cine ar 
putea face faţă unei astfel de inves
tigaţii? Nimeni (Romani 3,10.23; 
Galateni 3,22; 1 Timotei 1,15).

In dreptul urmaşilor veritabili 
ai lui Hristos, Isus stă ca Avocat, 
Reprezentant şi Mijlocitor al aces
tora, în cer (Romani 8,34; Evrei 
6,20; 7,25; 9,24:1 Ioan 2,1). Şi deşi 
nu au nimic în ei şi prin ei care 
să le acorde vreun merit înaintea 
lui Dumnezeu, deşi nu au fapte 
suficient de bune pentru a-i justi
fica înaintea Domnului, totuşi vie
ţile lor -  oricât de greşite, oricât 
de deficitare -  descoperă pocăinţă 
sinceră, ascultare, loialitate şi cre
dinţă (Iacov 2,14-20; 1 Ioan 4,20; 
5,3; Ioan 14,15; Matei 7,24-27). 
Felul în care s-au purtat cu seme
nii lor, cu cel sărman, cu cel nevo
iaş, cu cel din închisoare; felul în 
care au iertat, după cum ei înşişi 
au fost iertaţi; cuvintele pe care 
le-au spus, faptele pe care le-au 
făcut, ascultarea lor (Matei 7,2; 
12,36.37; 18,23-35; 25,31-46)... în 
timp ce aceste lucruri nu i-ar 
putea îndreptăţi niciodată înain

tea lui Dumnezeu şi niciodată nu 
ar putea să răspundă exigenţelor 
unei legi călcate, aceste lucruri 
descoperă care sunt cei care L-au 
primit pe Isus ca înlocuitor al lor, 
iar neprihănirea Lui singură, aco- 
perindu-i ca o haină, îi trece cu 
bine prin judecată (1 Ioan 2,1; 
Matei 22,1-14; Zaharia 3,1-5; Levi- 
tic 16; Romani 8,1.34; Evrei 9,24).

„Dar cum pot şti", poate întreba 
cineva, „dacă am fapte de o cali
tate şi într-o cantitate care să 
ateste faptul că am credinţă mân
tuitoare?" Oricât de logică ar 
părea, întrebarea emerge dintr-o 
premisă eronată. Ea reflectă ati
tudinea celor care vor obiecta: 
„Doamne, Doamne! N-am proo
rocit noi în Numele Tău? N-am 
scos noi draci în Numele Tău?
Şi n-am făcut noi multe minuni 
în Numele Tău?" (Matei 7,22) 
sau a fariseului care chibzuia: 
„Dumnezeule, Iţi mulţumesc că 
nu sunt ca ceilalţi oameni, hră
păreţi, nedrepţi, preacurvari sau 
chiar ca vameşul acesta. Eu pos
tesc de două ori pe săptămână, 
dau zeciuială din toate veniturile 
mele" (Luca 18,11-12).

în schimb, în acord cu declaraţia 
şi evaluarea biblică că nu dis
punem de suficiente fapte bune 
pentru a veni înaintea lui Dumne
zeu, nici acum şi nici cu ocazia 
oricărei judecăţi escatologice, noi 
trebuie să ne sprijinim doar pe 
meritele lui Isus, care a murit 
pentru păcatele noastre şi ale 
cărui viaţă şi fapte desăvârşite 
sunt puse în contul nostru, prin 
credinţă. El este singura noastră 
speranţă de scăpare, acum şi la 
judecată.

Ellen White observa: „Dar, în 
timp ce ne dăm seama de starea 
păcătoşeniei noastre, trebuie să ne 
sprijinim pe Domnul Hristos ca 
fiind neprihănirea noastră, sfin
ţenia noastră şi răscumpărarea 
noastră. Noi nu putem răspunde 
acuzaţiilor lui Satana aduse împo
triva noastră. Numai Domnul 
Hristos poate face o apărare efi
cientă în favoarea noastră. El este 
în stare să aducă la tăcere pe acu

zator cu argumente ce sunt fun
damentate nu pe meritele noastre, 
ci pe ale Sale." 2 Inutilitatea agă
ţării de faptele noastre ca motiv 
pentru a fi salvaţi de Dumnezeu 
ar trebui să ne determine să ne 
bazăm exclusiv pe meritele şi mila 
lui Hristos. Atunci, impulsionaţi 
de dragostea şi recunoştinţa noastră 
pentru siguranţa mântuirii, care 
ne aparţine prin Hristos, îi slujim 
cu toată inima, cu tot sufletul, 
cu tot cugetul şi cu tot trupul, slu
jire ce-şi va afla expresia în fapte. 
Altfel, nici că s-ar putea.

Atunci, judecata nu este decât 
ocazia pentru o culminantă aplica
ţie a Evangheliei în viaţa noastră.
Se împlineşte Levitic 16, Ziua 
Ispăşirii, în folosul nostru. Jude
cata separată de Evanghelie este 
ca Levitic 16 fără sânge: nu con
duce decât la moarte, un deznodă
mânt evident greşit.

Epilog
După cum remarca şi Alexander 

Pope, într-unul dintre binecunos
cutele sale poeme, noi nu vedem 
decât o parte, şi nu întregul. Dar, 
pe scena Sanctuarului, machetă 
a Planului de Mântuire, Dumne
zeu ne-a descoperit partea cea 
mai însemnată a întregului: moar
tea şi slujirea lui Isus Hristos ca 
Mare Preot, în Sanctuarul ceresc, 
în favoarea noastră. Iar pentru noi
-  păcătoşi în nevoie de har, acum 
şi la judecata preadventă -  această 
revelaţie parţială este mai mult 
decât suficientă, cel puţin pentru 
moment: „Acum vedem ca într-o 
oglindă, în chip întunecos, dar 
atunci vom vedea faţă în faţă. 
Acum cunosc în parte, dar atunci 
voi cunoaşte deplin, aşa cum am 
fost şi eu cunoscut pe deplin"
(1 Corinteni 13,12).

Traducere de Cristina Rută

1 Dick Davidson, Sanctuary Typo- 
logy, în -  Book (Silver Spring, Md.: 
Biblical Research Institute, General 
Conference of Seventh-day Adven- 
tists, 1992), pag. 126.

2 Ellen White, Mărturii pentru 
comunitate, ed. 1998, voi. 5, pag. 
502-503.
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ANUNŢAREA CÂNTĂRII ÎN 

CADRUL ÎNCHINĂRII
„52 din 52 înseamnă zero?”

în camera de plecare la amvon, cei 
chemaţi pentru formaţie primesc chiar 
atunci rolurile distribuite de fratele prez- 
biter. De regulă, singurul care îşi cunoaşte 
mai dinainte misiunea pentru serviciul de 
închinare este predicatorul -  adică cel care 
va predica, fie un pastor, fie un membru 
al bisericii. Se consideră că a citi un text, 
a înălţa o rugăciune sau a anunţa o cân
tare sunt activităţi care nu cer o pregătire 
prealabilă. Desigur, pare normal să se 
considere că orice membru devotat este 
deja pregătit pentru slujirea la care este 
chemat. Aprofundarea acestei opinii poate 
aduce totuşi o înţelegere mai amplă cu 
privire la ce înseamnă să fii pregătit pentru 
un anumit rol în experienţa închinării.

Fără îndoială, veţi accepta că următoa
rea precizare este inspirată: „Trebuie să 
existe reguli cu privire la timpul, locul 
şi modul de închinare. Nimic din ceea 
ce este sacru, nimic din ceea ce aparţine 
adorării lui Dumnezeu n-ar trebui să fie 
tratat cu neglijenţă sau indiferenţă." (Ellen 
White, Mărturii, voi. 5, pag. 492). Dacă 
nimic nu trebuie tratat cu neglijenţă, atunci 
nici anunţarea cântării nu face excepţie.

Pregătirea pentru anunţarea cântării nu 
se referă la nivelul de studii atins de 
cineva. Este vorba despre înţelegerea ros
tului anunţării unei anumite cântări. Fiind 
o parte a serviciului de închinare, cântarea 
funcţionează asemenea unei articulaţii a 
corpului uman, asigurând trecerea de la 
un moment al închinării la altul. Cântarea 
introduce, subliniază sau concluzionează 
solia predicată. Cât de inspirator este să

auzi: „Deschidem cu cântarea 236" sau 
„închidem cu numărul 172"? Imaginaţi-vă 
nedumerirea vizitatorului de lângă mine 
care, după ce aude: „Deschidem cu 52 din 
52", întreabă: „Vrea să spună zero?"

Num e, nu numere!
Folosirea numerelor pentru identificarea 

cântării poate invita confuzia în actul 
închinării, deoarece o cântare care are, 
de pildă, numărul 32 poate fi căutată cel 
puţin în cinci locuri: imnurile vechi, florile 
credinţei, florile de lăcrămioare, colecţia 
nouă de 100 şi colecţia şi mai nouă, de 
52 (dacă între timp nu a mai apărut ceva, 
cu excepţia mult aşteptatei noi cărţi de 
cântări). Chiar dacă această situaţie alungă 
monotonia şi se poate dovedi uneori atrac
tivă, este de preferat să evităm orice compli
caţie, iar soluţia cea mai simplă şi necesară 
este aceea de a rosti numele cântării.

Teodor Huţanu

secretar, 
Uniunea Română
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Diferenţa dintre un nume şi un 
număr, atunci când identificăm o 
experienţă sau o persoană, este 
indiscutabilă. Oamenii au primit 
numere în lagărele naziste. Era o 
modalitate de depersonalizare şi 
ştergere a identităţii. Nimeni nu ar 
dori să devină un simplu număr 
pe o listă, indiferent de rostul 
listei. In împărăţia Sa, Mântuitorul 
ne va oferi un nume nou" (Apoc. 
2,17). Nici cântările nu vor fi altfel 
identificate: „Ei cântau cântarea 
lui Moise, robul lui Dumnezeu, 
şi cântarea Mielului" (Apoc. 15,3). 
De altfel, în Vechiul Testament, 
cântările ne sunt raportate tot 
prin numele lor (de ex. Exod 
15), iar încheierea primei Cine a 
Domnului în camera de sus con
firmă acest procedeu: „După ce au 
cântat cântarea, au ieşit în Mun
tele Măslinilor" (Matei 26,30).

Forţa titlului cântării
Dacă anunţarea cântării folosind 

exclusiv numerele poate părea o 
aritmetică spirituală ciudată sau 
o cabală cultică, titlul cântării 
oferă posibilitatea atragerii tutu
ror închinătorilor în proslăvirea 
lui Dumnezeu. Este ceva să auzi: 
„Deschidem cu imnul 142" şi este 
cu totul altceva să auzi: „Des
chidem cu imnul 'O, ce nespusă

fericire!', numărul 142". Nu este 
greşit a sublinia în câteva cuvinte 
legătura cu solia ocaziei de închi
nare. Aceste remarce se vor face 
în funcţie de momentul la care se 
cântă: înainte sau după predică. Se 
poate urmări stimularea participă
rii, decizia de consacrare şi impli
care în lucrare. O ocazie misionară 
se poate încheia cu imnul mobi
lizator „Hristos cheam-ajutoare", 
numărul 375, amintind că refrenul 
ne invită să trecem de la gânduri 
pioase la fapte curajoase.

Pentru a spune ceva potrivit şi 
cu impact despre o cântare, tre
buie să fie mai întâi cunoscută de 
cel ce o anunţă. Este bine să fie 
revăzute toate strofele înainte de a 
face anunţul, pentru ca atmosfera 
cuvintelor şi melodiei să umple 
sufletul celui care invită închi
nătorii la cântare.

Acest procedeu ajută ca titlul 
cântării să fie formulat atât de 
lung, încât să aibă înţeles şi 
pentru cei care îl aud rostit pentru 
prima dată. Unele titluri sunt 
clare pentru cei care au cântat 
deseori cântarea respectivă, încât 
un cuvânt sau două de la începu
tul cântării sunt suficiente pentru 
a şti ce se va cânta. „Domnu'n 
curând" este o cântare adventă 
foarte îndrăgită, însă pentru un

vizitator, care aude doar atât din 
titlu, s-ar putea să fie mult mai util 
să audă primul vers în întregime: 
„Domnu'n curând Se coboară pe 
nor". Alteori, va fi necesar să con
tinuăm şi cu al doilea vers.

Cântările sunt rugăciuni, expe
rienţe sau solii spirituale. Desco
perirea inimii cântării dă naştere 
unui anunţ plin de sens şi mobi
lizator. De aceea, funcţionarea 
normală a comitetului pentru 
închinare se observă în planifica
rea până la detaliu a serviciilor 
de închinare, oferind astfel timpul 
necesar de pregătire tuturor celor 
care au o parte de îndeplinit în 
programul de închinare.

Spiritul anunţului
Formularea corespunzătoare a 

anunţului cântării trebuie însoţită 
de o stare de spirit pozitivă, expri
mată convingător. Tonul vocii şi 
direcţia privirii celui care anunţă 
cântarea contribuie la crearea unei 
atmosfere optime pentru cântat. 
Privirea coborâtă în cartea de cân
tări şi tonul mecanic frânează, 
şi nu stimulează, dispoziţia de 
a cânta. Mimica bucuriei în 
Domnul, exprimată privind faţa 
celor invitaţi la cântare, mobili
zează şi uneşte în părtăşia celor 
salvaţi prin Isus. Se poate sugera 
şi modul intonării, evitând atât 
lungirea, cât şi grăbirea intonării 
cântării. Mai mult, în felul acesta 
închinătorii sunt conştientizaţi cu 
privire la atitudinea necesară la 
acel moment -  meditativă, anga- 
jantă, entuziastă, solemnă etc.

La final, apostolul Pavel ne 
oferă experienţa sa în acest dome
niu: „Ce este de făcut atunci? Mă 
voi ruga cu duhul, dar mă voi 
ruga şi cu mintea; voi cânta cu 
duhul, dar voi cânta şi cu mintea" 
(1 Corinteni 14,15). Să oferim şi 
noi mintea şi duhul nostru, în 
orice moment, Celui căruia îi 
aparţin de drept. Să nu omitem să 
facem aşa şi atunci când anunţăm 
cântarea. Pentru a spori lauda la 
adresa lui Dumnezeu!
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Domnul m-a ajutat
tm mod minunat

Deseori suntem chemaţi ca, prin diver
sele alegeri pe care le facem, să ne susţi
nem convingerile religioase şi, de fiecare 
dată, vedem cum Domnul ne întăreşte 
neputinţele, spulberă împotrivirile şi ne 
îndreaptă privirile către cer.

Ca adventişti de ziua a şaptea, fiecare 
dintre noi am fost confruntaţi, într-un fel sau 
altul, cu problema zilei de odihnă. Iar mulţi 
dintre cei care au avut de susţinut diverse 
examene au întâmpinat această problemă.

Cu un an în urmă, în vara lui 2002, 
m-am înscris la examenul de definitivat, 
examen care trebuie susţinut la doi sau 
trei ani de la terminarea facultăţii. Ter
minasem facultatea de doi ani şi în vară 
trebuia să dau acest examen. Când mi-am 
luat graficul de desfăşurare a examenelor, 
am constatat că una dintre probe era 
sâmbăta. M-am consolat repede, gândin- 
du-mă că-1 voi putea da anul următor, 
spunându-mi că ar fi imposibil ca doi ani 
consecutiv să fie sâmbăta. Dar stupoare!
Şi de data această una dintre probe, proba 
orală, era sâmbăta.

Eram convinsă că, dacă era voia Lui 
să susţin acest examen, Dumnezeu mă 
va ajuta să-l dau. împreună cu soţul 
meu, L-am rugat pe Domnul să-mi arate 
drumul pe care trebuie să merg şi să mă 
înveţe cu cine să vorbesc ca să fiu exa
minată într-o altă zi. Iar Domnul nu S-a 
lăsat aşteptat în a-mi răspunde. Primul 
răspuns a fost o făgăduinţă minunată, 
care mi-a dat curaj şi încredere că totul 
se va rezolva. în timp ce răsfoiam Biblia, 
ochii mi s-au oprit asupra unor texte 
din Psalmul 20: „Domnul... va răspunde... 
prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui. 
Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii 
lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnu
lui, Dumnezeului nostru" (vers. 6-7).

Dacă înainte nu aveam tragere de inimă 
să învăţ, pentru că nu aveam certitudinea 
că voi da examenul, după ce am citit 
aceste texte, am avut convingerea totală 
că Dumnezeu îmi este alături, că dreapta 
Sa atotputernică mă va ajuta. Şi Domnul 
m-a ajutat în mod minunat.

Vă spun sincer că nu ştiam cum să încep 
şi cu cine să vorbesc. Am încercat la secre
tariatul facultăţii, dar, fiind luna iulie, toţi 
erau în concediu. Mi s-a spus să revin pe 
18 august, dar prima probă de examen o 
aveam pe 20 august şi mi se părea prea 
târziu. însă Domnul a avut planul Său mult 
mai simplu decât mi-1 închipuisem eu. 
în timp ce citeam cursurile din timpul 
facultăţii, am găsit numărul de telefon al 
unei profesoare de la catedra de italiană. 
Am sunat-o, dar mi-a spus că nu face 
parte din comisia de examen şi mi-a indi
cat cu cine trebuie să iau legătura. Când 
mi-a spus numele profesoarei cu care tre
buia să vorbesc, am înlemnit. Era o fostă 
profesoară pe care o avusesem în facul
tate, o persoană pe care o consideram 
cea mai puţin abordabilă din toate câte 
cunoscusem până atunci. Era ultima per
soană cu care mi-aş fi dorit să vorbesc.
Dar Duhul Domnului mi-a amintit făgă
duinţa pe care mi-o dăduse Dumnezeu.

Vă mărturisesc că, dacă Domnul nu 
m-ar fi încurajat prin acele texte, nu aş 
mai fi încercat să vorbesc cu acea profe
soară, mai ales că fostele colege din facul
tate, care o cunoşteau, îmi spuneau că nu 
voi avea sorţi de izbândă. Pe de altă parte, 
soţul meu şi mama-soacră îmi spuneau să 
încerc, pentru că Dumnezeu este puternic. 
Şi am încercat.

Am sunat-o, i-am spus care este pro
blema, dar răspunsul a fost categoric:

Alina Tudorică

Comunitatea Maranatha, 
Bucureşti
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„Bagă-ţi minţile în cap şi vino la 
examen sau aşteaptă vreun an în 
care examenul să nu fie sâmbăta!" 
Mi-a explicat că din comisie fac 
parte dânsa şi o altă profesoară, 
pe care nu o poate obliga să vină 
pentru mine într-o altă zi. Sinceră 
să fiu, după cum o cunoşteam, mă 
aşteptam la un refuz. Dar ştiam că 
Dumnezeu nu minte în făgăduin
ţele pe care le face. Mai era o săp
tămână până la examen şi situaţia 
era incertă. Continuam să învăţ, 
pentru că Domnul îmi făgăduise 
că mă va ajuta, dar nu vedeam 
cum o va face.
Din nefericire, nu am stat 
liniştită, ci am pus umărul, 
încercând să rezolv problema 
pe o altă cale, pe care o con
sideram planul Domnului.
Ne-am hotărât să luăm legă
tura cu cineva de la departa
mentul de libertate religioasă 
al bisericii noastre, pentru că 
auzisem că s-au rezolvat pro
bleme de acest gen, pe această 
cale. L-am sunat pe fratele 
Dima, dar nu se afla în ţară.
Soţia dânsului ne-a sfătuit 
să sunăm la departamentul 
pentru educaţie. Am sunat 
aici, am vorbit cu fratele 
lliescu, i-am spus care este 
situaţia, mi-a explicat cum 
puteau interveni dânşii şi m-a 
sfătuit să încerc să mai vorbesc o 
dată cu profesoara respectivă.

Era ultimul lucru pe care aş fi 
dorit să-l fac. Mi se părea imposi
bil să se răzgândească şi, în plus, 
nu rn-aş fi ales decât cu o altă 
săpuneală. Nici măcar nu ştiam 
ce să-i mai spun.

Total neîncrezătoare, am pus 
mâna pe telefon şi am sunat. Spre 
bucuria mea, nu a răspuns. A 
doua zi dimineaţa, la ora 10.00, 
urma să-l sun din nou pe fratele 
lliescu şi să-i spun ce am făcut. 
Dar, înainte de a-1 suna, am mai 
încercat o dată la doamna pro
fesoară. Speram să nu răspundă, 
dar a răspuns. Şi... minunea minu
nilor! Nici n-a trebuit să o mai 
rog, că dânsa deja mi-a spus că aş 
putea să dau şi proba orală în ace

eaşi zi cu proba scrisă, adică joi. 
Nu-mi venea să cred! Planul Dom
nului era mult mai simplu decât am 
crezut eu. Atunci am văzut cu ade
vărat puterea lui Dumnezeu, care 
poate înmuia inimile de piatră!

Şi a venit ziua examenului. în 
timpul probei scrise, am între
bat-o când voi da proba orală. Nu 
a scăpat prilejul de a mă muştru- 
lui puţin. Mi-a spus că, în Româ
nia, minorităţile au o mulţime de 
drepturi, că, atunci când i s-a 
cerut să vină duminica la serviciu, 
dânsa nu a spus „nu" etc.

Vedeam cum Duhul Sfânt Se 
lupta cu înverşunarea ei. Ea ar 
fi vrut să mă refuze, dar puterea 
lui Dumnezeu nu-i dădea pace. în 
cele din urmă, mi-a spus că m-ar 
putea examina în după-amiaza 
aceleiaşi zile doar dacă celelalte 
colege ale mele ar accepta să parti
cipe şi ele, pentru că metodologia 
cere ca examinarea să se facă în 
prezenţa unor martori.

Colegele au fost amabile şi toate 
au acceptat să mai rămână. în 
timpul anterior examinării pro- 
priu-zise, adică după ce am tras 
biletul şi mă gândeam la subiecte, 
profesoara se plimba pe lângă 
mine şi mă întreba întruna dacă 
mai am mult până să răspund. 
Aveam trei subiecte. La primele 
două, am apucat să scriu pe

ciornă câteva idei, dar, la presiu
nea profesoarei, m-am hotărât să 
răspund. M-am rugat Domnului 
să-mi dea putere şi să mă înveţe ce 
să spun. Şi Domnul, ca de fiecare 
dată, mi-a răspuns şi acum.

Examenul s-a terminat cu bine 
şi, când am ieşit din sala de clasă, 
colegele mele au plecat, iar eu am 
rămas să-I mulţumesc Domnului 
pentru ajutor şi să-mi mai revin 
puţin. După câteva momente, a 
ieşit cealaltă profesoară care făcea 
parte din comisie şi m-a întrebat 
ce religie am. I-am spus că sunt 
adventistă de ziua a şaptea. Mi-a 
spus că a acceptat să mă examineze 
într-o altă zi, pentru că, atunci când 
era elevă, a avut colegi adventişti 
care nu veneau sâmbăta la şcoală şi 
ştia că nu mă va putea determina 
să dau examenul sâmbăta.

Atunci am înţeles că Dumnezeu 
a lucrat prin această doamnă. Am 
înţeles ce înseamnă să fii consec
vent cu Dumnezeu şi cu princi
piile. Mi-am amintit că şi soţul 
meu îmi povestise despre proble
mele pe care le avea el la şcoală, 
pe vremea când se făceau ore şi 
sâmbăta. Şi mi-am dat seama că, 
dacă acei copii, colegii doamnei 
profesoare, nu ar fi fost fermi în 
privinţa Sabatului, eu aş fi întâm
pinat mai multe probleme.

Am realizat cât de mult depin
dem noi, ca fraţi, unul de altul, 
cum eşecul unuia atrage după sine 
eşecul celorlalţi sau cum biruinţa 
unuia înlesneşte biruinţa celorlalţi. 
Şi tocmai acesta a fost motivul 
pentru care m-am hotărât să vă 
împărtăşesc această experienţă.

Să conştientizăm împreună 
faptul că noi, ca biserică, suntem 
ca zalele unui lanţ şi că de fermita
tea unei singure zale depind inte
gritatea şi continuitatea întregului 
lanţ. Să ne amintim împreună că, 
ori de câte ori facem o alegere, ne 
putem face bine ori rău nu numai 
nouă, ci şi fraţilor noştri.

Chiar dacă nu avem care sau 
cai, avem un Dumnezeu puternic, 
pe care ne putem bizui. „Unii se 
bizuie pe carele lor, alţii pe caii 
lor, dar noi ne bizuim pe Numele 
Domnului, Dumnezeului nostru."
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Miercuri, 18 februarie 2004, a fost o zi 
memorabilă. Campusul Institutului Teo
logic Adventist de la Cernica a fost animat 
într-un mod inedit. Deşi era o zi de 
vacanţă, aleile, dormitoarele, cantina, dar 
mai ales capela au fost pline de lume. De 
data aceasta n-au fost studenţi, ci oameni 
de toate vârstele, vorbind diferite limbi şi 
aparţinând unor ţări îndepărtate. Cu toate 
acestea, erau din aceeaşi familie: familia 
Bisericii Adventiste. O familie mondială.

Cu un an şi jumătate în urmă, s-a ţinut 
în acelaşi loc o şedinţă în care s-a hotărât 
ca, în cadrul Anului Mondial al Misiunii 
2004, să se organizeze în toate comuni
tăţile adventiste din România ocazii de 
prezentare a soliei Evangheliei pentru 
oaspeţii care vor fi invitaţi de membrii 
bisericii. Tot atunci fratele Robert Folken- 
berg, prezent la întâlnire, a făcut oferta ca 
un număr de fraţi de-ai noştri din alte ţări, 
pastori şi laici, să participe la aceste pre
zentări evanghelistice. Un fel de schimb 
de experienţă în cadrul marii familii a 
Bisericii Adventiste.

Şi iată cum, după un an şi jumătate, 
planurile făcute atunci au devenit reali
tate. Peste 150, din cei 173 de oaspeţi 
care vor fi în ţară pentru două săptămâni, 
s-au întâlnit la Cernica cu gazdele lor.
Dar n-a fost doar o întâlnire protocolară, 
ci o zi de lucru intens.

Programul zilei a început cu un 
moment muzical instrumental, în care 
sunetul atât de românesc al naiului s-a 
îngemănat cu acordurile profunde ale 
orgii. Rugăciunea a fost rostită de fratele 
Teodor Huţanu, secretarul Uniunii. Fra
tele Adrian Bocăneanu a adresat un 
cuvânt de bun-venit oaspeţilor, pastori şi 
laici, fratelui Robert Folkenberg, coordo
natorul programului, şi fratelui Gabriel 
Maurer, secretarul Diviziunii Euro-Africa. 
Apoi preşedinţii conferinţelor au urat 
şedere plăcută celor care urm au să 
meargă în conferinţele lor. Momentul 
festiv s-a încheiat prin oferirea unor 
daruri simbolice tuturor oaspeţilor şi 
apoi a culminat în sunetele binecunos
cutului imn Sfântă speranţă.

De fapt, îmi dau seama că nu voi reuşi 
să spun în cuvinte ceea ce nu se poate 
spune, şi anume simţământul pe care l-am 
avut că aparţin unei familii mondiale, o 
familie care este foarte diversă, dar care 
are acelaşi Tată. M-am uitat la oamenii 
aceştia, veniţi din Statele Unite, din Ger
mania, Elveţia, Spania, Franţa, Austria, 
albi şi negri, hispanici şi cu trăsături orien
tale, şi nu i-am simţit ca fiind străini, ci 
fraţi. M-am bucurat să întâlnesc în acea 
mulţime câţiva fraţi români plecaţi de 
mai mult sau mai puţin timp din ţară şi 
care s-au întors acum nu numai cu nostal-

Valeriu Petrescu
director, 

Departament 
Şcoala de Sabat /  

Lucrarea Personală, 
Uniunea Română
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Fratele Folkenberg cu u n  grup  de fraţi şi surori care vor susţine cam panii de evanghelizare în România

gia pentru locurile natale, ci şi cu 
dorinţa de a sluji oamenilor prin
tre care au trăit.

întâlnirea a continuat până la 
ora 16 cu prezentări ale fratelui 
Robert Folkenberg, prin care oas
peţii au fost familiarizaţi cu reali

tăţile româneşti, dar mai ales cu 
modul de prezentare a Evan
gheliei, în aşa fel încât mesajul 
lui Dumnezeu să fie transmis cu 
eficienţă. Trebuie să spun aici 
câteva cuvinte despre capacitatea 
extraordinară a fratelui Folken
berg de a transmite nu doar 
cunoştinţe, ci şi însufleţirea care-1 
caracterizează. Viziunea acestei 
activităţi mondiale, îngemănate în 
ceea ce se numeşte global evange- 
lism (cei interesaţi să afle mai multe 
despre aceasta pot accesa site-ul 
www.global-evangelism.org), dă

roade în toată lumea şi mai ales 
contribuie la o întoarcere spre 
metodele de început ale creşti
nismului, ale membrilor bisericii 
din acele părţi ale lumii unde se 
părea că evanghelizarea nu mai 
are sorţi de izbândă.

Două săptămâni, între 20 febru
arie şi 6 martie, în fiecare seară, 
în 116 biserici adventiste din toată 
ţara, oaspeţii noştri vor sta în faţa 
oamenilor doritori de a afla spe
ranţă pentru viaţa lor şi le vor 
prezenta pe Mântuitorul, izvorul 
adevăratei speranţe. Vremea spe
ranţei, aşa cum a fost denumit 
programul de evanghelizare al 
acestei ierni în Uniunea Română, 
ar putea fi chiar începutul unei 
redeşteptări spirituale care să tre
zească biserica. Faptul că, în fie
care biserică din ţară, pastori şi

laici, tineri şi oaspeţi din alte ţări 
îşi unesc eforturile pentru a da 
oamenilor speranţă ar putea face 
ca fiecare dintre membrii bisericii 
să-şi aducă aminte pentru ce exis
tăm în lumea aceasta şi care este 
misiunea noastră: „Duceţi-vă şi 

faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i 
în Numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului 
Duh. Şi învăţaţi-i să 
păzească tot ce v-am 
poruncit. Şi iată că eu 
sunt cu voi în toate 
zilele până la sfârşitul 
veacului”
(Matei 28,19-20).
Mă uit cu interes la 
ceea ce se întâmplă în 
familia noastră 
adventistă mondială şi 
văd cum, sub influenţa 
Duhului lui Dumnezeu, 
tot mai mulţi dintre 
fraţii mei din diferite 
părţi ale lumii devin tot 
mai conştienţi că timpul 
sfârşitului, despre care 
noi, adventiştii, am 

vorbit atât de mult în mod tra
diţional, este o realitate pe care 
o trăim astăzi. Văd cum tot mai 
mulţi dintre fraţii mei încep să 
„caute mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea" şi mă 
gândesc că este timpul potrivit 
ca întreaga familie să facă acelaşi 
lucru, inclusiv acea parte a fami
liei bisericii care locuieşte în 
România. Dacă este adevărat că 
acum este Vremea speranţei, la fel 
de adevărat este şi că, în acelaşi 
timp, este şi vremea trezirii.

în tâlnirea de  la Cem ica a pastorilor şi laicilor din  străinătate cu gazdele lor d in România
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Vânător si fermier
»

Hartman T.,1 citat de Will Eva în revista 
Ministry,2 sugerează că orice grup social 
(şcoală, instituţie, congregaţie) are în com
ponenţă două tipuri de persoane: cele care 
privesc viaţa ca nişte fermieri şi cele care 
se comportă ca nişte vânători.

Fermierul este preocupat doar de ceea 
ce se petrece pe teritoriul fermei lui. El
o protejează cu gard, cultivă solul dife
renţiat, în funcţie de specific şi nevoi, nu 
aruncă nici măcar o privire în afara tarla
lei sale şi aşteaptă perioada recoltei. Pre
feră să dormiteze la adăpost şi să spună 
poveşti la gura sobei, în perioadele dintre 
seceriş şi un nou semănat, decât să iasă 
din bârlog. Face anual recensământul ani
malelor şi compară laptele strâns anul 
acesta cu ceea ce a produs în sezonul trecut.

Vânătorul, pe de altă parte, este un om 
al acţiunii, fără astâmpăr. Nu-i place să se 
vadă legat de un loc anume şi limitat în 
mişcare. De aceea sare peste gard, atras 
ca un magnet de ceea ce este dincolo de 
el. Ogorul propriu devine pârloagă, găi
nile sunt fără boabe şi vacile seamănă cu 
cele şapte costelive văzute de Faraon în 
vis, dar asta contează mai puţin pentru 
el. Urmăreşte vânatul cu meticulozitate, 
cunoaşte tehnici de pus capcane, diferen
ţiat, în funcţie de momeală şi anotimp, şi 
ştie pe de rost obiceiurile tuturor jivinelor. 
Se bucură de orice glonţ tras în plin şi tro
feele sunt atârnate în sufragerie, la vedere.

Obiceiurile vânătorului îl scot din sărite 
pe fermier, care consideră aventurile 
acestuia ineficiente şi chiar periculoase. 
Suspectează mereu că, din escapadele 
lui, vânătorul aduce pe teritoriul fermei 
microbi ce vor infesta recolta şi animalele, 
apărate de gard, dar nu si de iresponsa
bilitatea omului. Nu înţelege rostul risipi
rii fondurilor şi energiei în afara fermei, 
pe sălbăticiuni care doar produc pagubă 
fermei. Vulpile, iepurii, fazanii, urşii, ba 
chiar căprioarele nu sunt decât tot atâtea 
ameninţări pentru găinile fermei, pentru 
grâne, pomi şi zarzavaturi.

Pe de altă parte, suspiciunile eterne ale 
fermierului, munca de rutină a acestuia şi 
perioadele de inactivitate îl agasează pe 
vânător. El nu înţelege cum se poate limita 
cineva la propria bătătură, când dincolo 
de gard mişună ocaziile cu blană sau cu 
pene... Preferă murele din pădure „cres
cute singure", fără picătură de sudoare, 
decât lăptucile din spatele casei; preferă 
fazanul care i-a apărut în bătaia puştii 
decât viţelul din propriul grajd, fie el şi 
îngrăşat. Nu totdeauna are noroc la vânat, 
dar, chiar şi atunci când se întoarce cu 
tolba goală acasă, are ce povesti fermie
rului,, care a trebăluit în spatele gardului 
fermei. Pentru că „ce ştie câinele de pază 
care este viaţa lupului?". Crede că desco
peririle sale „extra-muros" ar putea fi pre
luate şi adaptate pentru economia fermei, 
prin aceasta sporind productivitatea şi 
îmbunătăţindu-se viaţa.

Două sunt exemplele biblice care ne vin 
imediat în minte atunci când comparăm 
aceste două mentalităţi-simbol:

1. Esau ca vânător şi Iacov ca fermier. 
„S-au împlinit zilele când avea să nască; 
şi iată că în pântecele ei erau doi gemeni. 
Băieţii aceştia s-au făcut mari. Esau a ajuns 
un vânător îndemânatic, un om care îşi 
petrecea vremea mai mult pe câmp; dar 
Iacov era un om liniştit, care stătea acasă 
în corturi" (Gen. 25,24.27).

Deşi au fost gemeni, nu au semănat 
nici la înfăţişare şi nici la fire. Niciodată 
nu s-au înţeles, iar traiectoriile lor au fost, 
chiar de la naştere, pe coordonate diferite.3

Ce-i plăcea unuia, îi displăcea celuilalt, 
iar familia Isaac-Rebeca a fost măcinată de 
tensiunile şi rivalităţile dintre ei.

2. Al doilea exemplu biblic îl găsim 
în permanenta tensiune dintre profeţi, 
ca vânători, şi preoţi, pe care îi putem 
include în cealaltă categorie, a fermierilor. 
De-a lungul istoriei sacre, conflictul dintre 
aceste două categorii de slujitori ai lui 
Dumnezeu a fost întreţinut atât deliberat, 
prin jocuri politice şi suspiciuni reciproce, 
cât şi ca parte din „riscurile meseriei".

Ovidiu Rădulescu
Hoî Springs, 

SUA
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în timp ce trebuia să taie răul de 
la rădăcină, profetul îşi îndeplinea 
mandatul din partea lui Dumne
zeu nu cu autoritate organizaţîo- 
nală, ci cu una morală, spunând 
păcatului pe nume, chemând la 
redeşteptare spirituală, provocând 
masele şi liderii la reformă.

Preotul, pe de altă parte, era pur
tătorul unui mandat organizaţional, 
fiind însărcinat cu aspectele pasto
rale ale călăuzirii poporului ales.

în permanentă tensiune, de 
multe ori profeţii au mustrat 
închistarea organizatorică a preo
ţilor, rutina care le slăbea spiritua
litatea, lipsa de viziune care să-i 
motiveze către o slujire eficientă. 
La rândul lor, preoţii simţeau că 
eforturile lor nu sunt suficient 
apreciate şi se simţeau frustraţi ori 
de câte ori erau traşi la răspun
dere de profeţi pentru decăderea 

morală a poporului.4

prezbiteri şi diaconi, toţi au o 
parte predominantă, fie profetică, 
fie pastorală, care le motivează 
activitatea.

Analogia poate fi dusă un pas 
mai departe. în perioadele timpu
rii ale oricărei mişcări religioase, 
este cât se poate de logic ca vocea 
profetică (vânătorul) să fie ascul
tată, în timp ce a fermierului, pas
torală, să conteze mai puţin. Dar, 
în timp ce mişcarea se maturi
zează, se instituţionalizează şi 
chiar se aşază într-un tipar orga
nizaţional din ce în ce mai puţin 
flexibil, vocea preoţească (fermie
rul) este cea care se impune. în 
cele din urmă, duetul devine solo, 
cântul profetic va fi cu totul aco
perit de aria pastorală. Cu cât o 
organizaţie devine mai instituţio- 
nalizată şi dispune de mai multă 
influenţă şi fonduri, cu atât simte

Punctul subliniat este, desigur, 
acela că tensiunea dintre vânător 
şi fermier este încă simţită în bise
rică. Există afinitate pentru un 
model sau celălalt, iar biserica, 
în ansamblu, este într-un echili
bru dinamic, în care cele două 
roluri-modele sunt la lucru. Laici 
şi pastori, conducători şi membri,

mai puţin nevoia unei voci pro
fetice, a unui corn de vânătoare 
care ar putea distona cu trompeta 
oficială. Nu ar trebui să fie aşa. 
Multe dintre problemele cu care 
se confruntă unele congregaţii se 
datorează acestui fapt: vocea pro
feţiei este din ce în ce mai acope
rită de „şşşt"-ul unor „fermieri"

automulţumiţi cu producţia de 
acum cinci sau zece ani, nevrând 
să caute vânat proaspăt şi dincolo 
de limitele fermei. Iar această 
situaţie cronicizată poate conduce 
la extreme dăunătoare, în care 
profetul este considerat excentric, 
desuet şi chiar dăunător pentru 
economia „fermei" sau în care 
profetul dărâmă gardurile şi 
îndeamnă şi pe fermier să lase de 
izbelişte ferma, în căutare gene
rală de vânat special.

Isus a fost, şi în acest punct, 
Modelul. în El, vânătorul şi fer
mierul, ca aspecte ale misiunii, dar 
şi ale personalităţii Sale, sunt per
fect reprezentaţi într-un echilibru 
divin. Isus este în acelaşi timp 
Căpetenia Profeţilor şi Marele 
Preot. Dacă analizăm cu cea 
mai mare atenţie activitatea Lui 
pământească, ajungem inevitabil 
la această concluzie: nu vom 
putea niciodată să separăm cele 
două laturi şi să spunem că, 
într-o anumită împrejurare sau 
când a săvârşit o anumită 
minune, a fost mai pastoral sau, 
dimpotrivă, mai profetic.

Aceasta este şi provocarea 
pentru noi, biserica Lui de 
astăzi. Fie ca vânătorii şi ferm i
erii să colaboreze şi, în loc de 
duel, să fie duet.

1 Thom Hartmann, Attention Deficit 
Disorder: A Different Perception 
(Grass Valley, CA, Underwood 
Books, 1997).

2 August 2002.
3 Dacă simpatia noastră se îndreaptă 

către lacov, aceasta se datorează fap
tului că el ocupă locul principal în 
naraţiunea biblică. Nu găsim, de-a 
lungul traiectoriei lui de fermier
pus pe înşelătorii, de la furarea 
binecuvântării până la nuielele 
jupuite, pe când păzea tunnele lui 
Laban, o superioritate morală cu care 
să se recomande înaintea lui Dumne
zeu, ca fiind mai bun decât obtuzul şi 
firescul vânător.

4 Ellen White, Patriarhi şi profeţi, 
Ed. Viată şi Sănătate, Bucureşti,
1996, pag. 996.
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Gânditor analitic 

sau doar critic pedant?

Cum să ne dezvoltăm aptitudinile
pentru o gândire analitică pozitivă

Două doamne mai în vârstă stăteau de 
vorbă în spatele meu, în timp ce domnul 
din faţă se străduia să ne amintească 
faptul că suntem datori să ne angajăm 
activ în lucrarea de evanghelizare. Era 
momentul prezentării veştilor misionare 
de sâmbătă dimineaţă şi ar fi trebuit să 
ascult ce se spunea în faţă, nu discuţia din 
spatele meu, însă urechile mele erau oare
cum acordate pentru aceasta din urmă.

-  Ăştia au bani, spunea una dintre doamne
-  „ăştia" fiind rudele vorbitorului -, dar 
nu au clasă.

Câtă perspicacitate! Dumnezeu i-a 
înzestrat pe unii oameni cu spirit de discernă
mânt, iar eu auzeam cum este folosit chiar 
acolo, pe banca din spatele meu.

Un alt exemplu este momentul când 
i-am povestit entuziasmată colegului meu, 
administratorul şcolii, ceea ce-mi spusese 
una dintre profesoare despre experienţa 
pe care o avusese la o conferinţă recentă 
la care participase. Era încântată de ceea 
ce aflase şi nerăbdătoare să împărtăşească 
noile idei cu colegii săi şi să le pună în 
practică la ore. Am fost foarte mulţumită. 
Investiţia de timp pe perioada cât absen
tase de la cursuri aducea drept rezultat o 
înviorare în activitatea profesorală.

-  Unde a fost până acum? a întrebat 
colegul meu cu aroganţă. Nu a mai predat 
cursul ăsta?

întrebarea, vădit negativă, părea menită 
să zdrobească orice tentativă de a împăr
tăşi entuziasmul profesoarei.

Cele două persoane citate în exemplele 
de mai sus sunt primele care vor spune că 
nu au intenţionat să facă vreun rău cuiva. 
După părerea lor, au făcut doar nişte obser
vaţii justificate, însă ce fel de atitudine au 
transmis de fapt? S-au dovedit a fi gândi
tori analitici sau doar critici pedanţi?

Toţi admirăm o minte ageră la lucru, 
fie într-o sală de clasă, fie într-un forum 
public important, fie într-un comitet de 
dezbateri sau chiar într-o conversaţie obiş
nuită. Un bun gânditor analizează ideile şi 
face distincţie între fapte şi impresii. O astfel 
de gândire este de admirat. însă rămânem 
consternaţi când vedem o minte ageră în 

j slujba pedantismului şi a spiritului critic.
Să ne gândim la Iuda, care a fost înzestrat 

cu un intelect ieşit din comun. întot
deauna urmărea cu interes să-şi formeze 
o viziune de ansamblu şi să tragă conclu
ziile înaintea celorlalţi, însă, aşa cum arată 
Ellen White, „a cultivat predispoziţia de 
a critica şi acuza" (Hristos, Lumina lumii, 
ed. 1997, pag. 599). El s-a folosit de darul 
minţii sale pătrunzătoare pentru a-L cri
tica pe însuşi Fiul lui Dumnezeu. Când 
a văzut-o pe Maria în casa lui Simon, adu- 
cându-şi omagiul înaintea lui Isus, el a 
întrebat: „Ce rost are risipa aceasta? Mirul 
acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, şi 
banii să se dea săracilor". Un asemenea raţi
onament pare adesea rezultatul unei gândiri 
altruiste, însă în realitate nu este decât pur 
spirit critic, motivat de o viziune îngustă.

Noi, cei care suntem deja adulţi, am 
dobândit probabil până acum deprinderea 
unei gândiri analitice. întrebarea este dacă 
ne folosim această iscusinţă în mod cores
punzător sau ne mulţumim doar să criti
căm. Găsim greşeli la toate şi la toţi din 
cauză că nu studiem problemele şi ideile? 
Reuşim noi să judecăm corect pe baza fap
telor, nu a părerii personale?

Un cercetător observa că puţini oameni 
dovedesc profunzime în gândire. Această 
concluzie ne face să ne întrebăm dacă vom 
reuşi vreodată să ne numărăm printre 
gânditorii profunzi, dar există şi o veste 
bună: studiul a demonstrat că prin exerci
ţiu se pot face progrese. Creştinii, care se 
străduiesc mereu să cunoască adevărul şi 
să facă deosebire între adevăr şi eroare, ar 
trebui să arate un interes viu pentru dez
voltarea capacităţii lor de gândire.

Judith P. Nembhard

profesoară, 
Kingston, Jamaica

Adventist Review, 
aprilie 2002
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Pentru a gândi analitic, 
avem  nevoie de cunoştinţe

Nu putem să ne gândim la 
nimic, însă exact asta facem când 
încercăm să judecăm sau să 
tragem concluzii în privinţa unor 
aspecte pentru care nu dispunem 
de suficiente date. Nu ne putem 
forma o părere corectă când 
cineva ne spune că a auzit că alt
cineva a spus sau a făcut ceva la 
Conferinţa Generală sau în cadrul 
unei întâlniri la nivel de Uniune. 
Nu ne putem grăbi să răspândim 
o generalizare nefondată, publi
cată în vreo broşură sau într-un 
buletin informativ, despre incon
secvenţele care îi implică pe con
ducătorii bisericii. Avem nevoie 
de fapte, dacă vrem să comunicăm 
cu acurateţe, calitate necesară unei 
gândiri analitice.

Pentru a gândi analitic, trebuie să 
cunoaştem  contextul în  care s-au 

desfăşurat faptele  
Timpul, locul şi circumstanţele 

joacă un rol important în interpre
tarea evenimentelor. Un gânditor 
analitic nu separă evenimentul de 
context, vorbind ca şi cum nu ar 
avea nici o legătură cu împrejură
rile, doar pentru că aşa îi serveşte 
mai bine să-şi împlinească scopul. 
Dacă cităm ce a spus pastorul 
sau fratele Ionescu în comitet, tre
buie să prezentăm şi contextul 
real, pentru a transmite informa
ţiile necesare formării unei păreri 
exacte şi obiective, care să ducă la 
concluzii justificate.

Pentru a gândi analitic, trebuie să 
punem  întrebările potrivite

întrebările noastre nu trebuie 
nici să fie generate de propriile 
prejudecăţi, nici să se concentreze 
pe observaţiile personale. în 
schimb, întrebările au drept scop 
formarea unei vederi de ansam
blu. Totuşi, de cele mai multe ori, 
punem întrebări în mod greşit, 
întrebările ar trebui să fie con
cepute astfel încât răspunsurile 
să ne ofere informaţii importante 
şi folositoare, nu să vină în spri
jinul ideilor noastre preconcepute 
sau să ne alimenteze spiritul de 
superioritate.

Ucenicii, ca şi contemporanii lor, 
puneau întrebări în mod greşit. 
Deşi îl aveau în mijlocul lor pe cel 
mai mare gânditor pe care lumea 
îl va cunoaşte vreodată, totuşi ei

nu învăţaseră încă să gândească 
în profunzime. într-un Sabat, pe 
când mergeau cu Isus, s-au întâl
nit cu un om orb din naştere. Ei 
L-au întrebat pe Isus: „învă- 
ţătorule, cine a păcătuit: omul 
acesta sau părinţii lui, de s-a 
născut orb?" (Ioan 9,2). Desigur, 
întrebarea lor sugera deja un răs
puns: ştim că cineva a păcătuit -  
spune-ne doar cine. Oare nu 
semănăm cu ucenicii atunci când 
punem întrebări ca să-i judecăm 
pe ceilalţi, în loc să căutăm cu obi
ectivitate răspunsuri folositoare? 
Există întrebări pe care le adresăm 
celor de curând divorţaţi, elevului

exmatriculat, celui disponibilizat 
şi tinerei care a rămas însărcinată.

Biblia nu raportează cum s-au 
simţit ucenicii când le-a răspuns 
Isus, dar răspunsul Său a arătat 
că ambele ipoteze erau greşite: 
„N-a păcătuit nici omul acesta, 
nici părinţii lui" (versetul 3). Apoi 
Isus a început să le explice faptele 
pe baza cărora îşi puteau forma o 
imagine corectă. El le-a explicat că 
nu păcatul era cauza acelei boli. 
„Am de făcut o lucrare în lume. 
Tatăl Meu M-a adus în împreju
rările de azi pentru a fi arătată 
puterea Lui. Atâta timp cât sunt 
în lume, sunt Lumina lumii. întu
nericul din viaţa acestui om tre
buia să întâlnească lumina Mea 
pentru a fi destrămat. Circumstan
ţele naşterii sale nu au nici o legă
tură cu orbirea sa. Insă prezenţa 
Mea aici are totul de a face cu 
puterea lui de a vedea. înţelegeţi 
voi lucrul acesta?"

în fiecare Sabat dimineaţă ni se 
oferă ocazia să fim critici: progra
mul nu a început la timp; timbrul 
vocii solistului este cam metalic, 
tinerii stau prin parcare în loc să 
intre în adunare, corul nu mai 
sună la fel de bine ca atunci când 
dirija Cutărescu, iar predica pasto
rului... ei! A, da, şi mai sunt pe aici 
câţiva oameni cu bani, dar fără 
clasă. în mijlocul ocaziilor de a-i 
judeca pe alţii, trebuie să ne amin
tim că un gânditor profund ope
rează cu date reale şi surprinde cu 
sensibilitate contextul evenimen
telor. Să luăm în calcul împrejură
rile, să le cercetăm şi să tragem 
concluzii pe baza faptelor, nu a 
unor opinii subiective.

Trebuie să ne formăm obiceiul 
de a ne exercita în fiecare zi 
capacitatea de a gândi analitic în 
căminul nostru, la serviciu sau în 
relaţiile cu ceilalţi. Tocmai fiindcă 
ştim că puţini oameni dovedesc 
profunzime în gândire, să folosim 
orice ocazie de a ne dezvolta 
agerimea minţii. Parafrazând un 
slogan cunoscut, „mintea nu este 
un lucru de pierdut" pe critici. 
Traducere de Oana Pascu
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O slujbă
duhovnicească

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndura
rea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile 
voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută 
lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea 
voastră o slujbă duhovnicească.
(Romani 12,1)

Când citim aceste gânduri ale lui Pavel 
în alte versiuni ale Bibliei, găsim o vari
etate de sensuri ale expresiei o slujbă 
duhovnicească. Traducerile mai vechi sau 
mai noi redau acest termen prin slujire 
înţeleaptă sau raţională, altele se referă 
la închinare spirituală sau închinare înţe
leaptă (vezi Noul Testament tradus si 
adnotat de Pr. Dr. Emil Pascal, tipărit la 
Paris, 1976). în rândurile care urmează, 
această ultimă tălmăcire este folosită 
pentru a ne furniza ideea de bază.

Dacă este să enumerăm factorii care 
determină creşterea bisericii, atunci tre
buie să ţinem cont şi de acest domeniu 
al vieţii ei, care este serviciul divin sau 
închinarea publică a credincioşilor.

în sfatul apostolului către credincioşii 
din Roma şi de pretutindeni, predomină 
o solemnitate naturală şi profundă, 
bazată pe sacrificiul de sine şi înălţarea 
sufletească pe care o produce adevărata 
închinare.

Dacă trebuie să definim mai întâi ter
menii, atunci facem precizarea că, vor
bind despre închinare, ne referim la 
întreg ansamblul de activităţi şi programe 
desfăşurate în locaşul de cult sau oriunde 
este cazul, prin care se creează ambianţa 
şi se dă ocazia celor prezenţi să se simtă

şi să se manifeste în prezenţa lui Dum
nezeu. La realizarea acestei atmosfere îşi 
aduc contribuţia o serie de elemente, ca: 
muzica sacră, rugăciunea, predicarea şi 
toate ritualurile prin care se invocă pre
zenţa şi binecuvântarea divină.

Având în vedere că sunt implicate aşa 
de multe componente, spaţiul acestui arti
col nu ne permite să ne ocupăm în mod 
corespunzător de nici una din acestea, ci 
vom face mai degrabă remarce privitoare 
la întreg ansamblul serviciului divin efi
cient. Vom sublinia însă că o închinare de 
calitate este o sursă importantă de creş
tere a bisericii. Ar trebui să avem curajul 
moral de a evalua nivelul calităţii servi
ciilor noastre de închinare şi de a opera 
schimbări ori de câte ori este cazul. Dacă 
acest lucru nu are loc, nu este de mirare 
că biserica va începe să regreseze şi să se 
înstrăineze de propria misiune.

Există două extreme spre care tindem 
atunci când vine vorba să discutăm 
despre acest subiect. Unii dintre noi insis
tăm foarte mult asupra aspectului vizibil 
al închinării. Ţinuta, atmosfera, mani
festările, decorul, aparenţa, protocolul şi 
imaginea publică pot fi considerate cea 
mai importantă parte a închinării. Ne 
concentrăm predicarea şi lucrarea comi
tetului spre acest ţel. Anumite rezultate 
pot fi chiar obţinute pe această linie. Alţii 
par să nu pună mare preţ pe nici unul 
dintre aspectele enumerate mai sus, cău
tând mai degrabă realizări care ţin de 
libertatea personală, confortul sufletesc, 
creativitate, participare la comuniune şi

Ion Buciuman
secretar, 

Asociaţia Pastorală, 
Uniunea Română
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înălţare sufletească. Şi aceştia pot 
obţine rezultate pe măsura stră
daniilor lor. Soluţia optimă se 
pare că se află undeva la mijloc. 
Sfatul Mântuitorului: „Pe acestea 
să le faceţi şi pe celelalte să nu 
le lăsaţi nefăcute" poate fi aplicat 
şi în acest caz. în timp ce acordăm 
atenţie formei, nu trebuie să pierdem 
din vedere conţinutul închinării.

In cele ce urmează, vom trece 
în revistă o serie de principii 
care trebuie luate în consideraţie 
în vederea atingerii scopului de 
bază, privind închinarea eficientă. 
Observaţiile lui Ron Gladden, în 
noua sa carte: The 7Habits o f 
Highly Ineffective Churches (Cele 7 
obiceiuri ale unei biserici de înaltă 
ineficientă), ne vor fi de folos.

1. Scopul închinării publice  
este acela de a ne îndrepta aten
ţia către măreţia lui D um nezeu,  
şi nu  către noi înşine şi nevoile  
noastre. Sigur că la închinare
se au în vedere limitele omenes
cului celor care participă. Este 
normal să ţinem cont de capacita
tea oamenilor de a se concentra 
şi de a participa cu toată fiinţa 
la program, dar ţinta noastră 
este să facem pe cei prezenţi să 
fie conştienţi de slava divină şi 
să beneficieze cât mai mult de 
efectul acesteia asupra sufletului 
lor. închinarea este, în primul 
rând, o jertfă de un bun miros 
adusă Domnului.

2. Rezultatul închinării trebuie  
să fie vindecarea şi puterea de a 
trăi o viaţă nouă. Să fim  astfel 
aduşi într-o strânsă legături cu 
Isus şi u n ii  cu alţii, pentru a 
putea sluji mai b ine celor din jur. 
O biserică adunată la închinare
se va întoarce acasă mai puter
nică, mai dispusă şi disponibilă 
să meargă în căile Domnului şi 
să împlinească mandatul divin de 
a împărtăşi bucuria Evangheliei 
celor din jur, în manifestări simple 
şi pline de dragoste.

3. închinarea noastră trebuie să 
afirme de fiecare dată eă Isus 
Hristos este singura noastră spe
ranţă, pe care vrem să o Impăr* 
Sşim şi < i alţii. Altfel spus,

închinarea trebuie să fie hristocen- 
trică. în centrul mesajului predică- 
rii, al cântărilor şi al rugăciunilor 
noastre este Capul bisericii, Cel de 
la care îşi trage numele şi puterea 
întreg creştinismul.

4. Fiecare ocazie de închinare 
este marcată de credinţa noastră 
în Dumnezeu. Mărturia noastră 
publică este întărită şi dezvoltată 
cu fiecare act de închinare. într-un 
fel sau altul, convingerile noastre 
despre Dumnezeu şi cunoaşterea 
noastră de El se aprofundează şi se 
clarifică pentru o mai bună mărtu
rie înaintea oamenilor din jur.

5. întrucât închinarea este o 
jertfă adusă lui Dumnezeu, 
lucrul acesta trebuie făcut sub 
semnul excelenţei. Nimic nu 
poate întrece în seriozitate şi sfin
ţenie adunările publice care se 
constituie în întâlniri cu Dumne
zeu. Un asemenea fapt trebuie să 
ne mobilizeze cele mai înalte idei 
şi proceduri cu privire la lucrurile 
sfinte. Aşa cum animalele aduse 
pentru jertfă trebuiau să fie fără 
cusur, tot aşa şi gesturile, cuvintele 
şi manifestările noastre trebuie să 
fie de cea mai bună calitate şi înde
plinite cu cea mai mare grijă.

6. Ocaziile noastre de închinare 
trebuie planificate şi realizate 
urmărind îndeplinirea obiective
lor precise. Nimic nu ar trebui 
lăsat la voia întâmplării sau rea
lizat pentru a umple timpul din 
program. Cei chemaţi la slujire 
publică trebuie să-şi împlinească 
partea cu responsabilitate şi acu
rateţe, urmărind să atingă scopuri 
precise. Este lăudabilă exprimarea 
clară de fiecare dată a scopului fie
cărei predici sau adunări publice 
şi trebuie să ne străduim ca acesta 
să fie îndeplinit cu credincioşie.

?, Fiecare detaliu al programu
lui de închinare este important 
şi trebuie s i  contribuie la reali
zarea scopului specific al acestui 
serviciu divin. De fapt, întregul 
se compune din părţile acestuia. 
Uneori, o mică eroare sau greşeală 
de detaliu compromite întregul 
program. Ansamblul şi amănun
tele se sprijină unele pe altele şi 
trebuie să se ajute reciproc.

9. închinarea este participativă. 
Prin aceasta, ea se deosebeşte
de spectacol. Deşi există elemente 
comune între spectacol şi închi
nare, există şi diferenţe serioase. 
Serviciile divine trebuie să ofere 
fiecărui închinător o parte de 
făcut. După darurile şi chemarea 
lor, toţi îşi îndeplinesc lucrarea în 
unitate, armonie şi colaborare.

10. închinarea trebuie să fie 
interesantă, utilă, inteligibilă  şi 
accesibilă pentru toţi participau* 
ţii, Naturaleţea şi spontaneitatea, 
împreună cu tradiţia şi rutina tre
buie să-şi dea mâna pentru a 
face ca ocaziile de închinare să 
menţină interesul participanţilor 
şi să fie pe măsura înţelegerii lor, 
procurându-le o nouă ocazie de 
învăţare şi creştere.

Acest set de zece principii pot 
constitui o bază simplă şi la înde
mână pentru a evalua modul 
în care serviciile noastre divine 
corespund sau nu rostului pentru 
care au fost rânduite. Binecuvân
tată fie biserica în stare să aducă 
lui Dumnezeu o adevărată slujbă 
duhovnicească!

8. Elementele de bază ale 
închinării sunt: sărbătoarea, con
templarea şi angajamentul. De 
fiecare dată, aceste părţi ar trebui 
urmărite şi realizate corespunză
tor. în prezenţa divină, sufletul se 
bucură şi se înalţă. Aceasta este 
cea mai bună ocazie de a lua 
hotărâri noi şi de a face schimbă
rile necesare. Permanent avem un 
detaliu de pus la punct. Creşterea 
în credinţă este un proces conti
nuu al cunoaşterii de Dumnezeu 
şi al angajamentului personal în 
slujba Sa.
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CU INIMA

SPRE CASĂ
După cum lotusul prinde rădăcină şi 

înfloreşte oriunde îl poartă unda liniştită 
a apelor, tot aşa şi cel credincios poate 
prinde rădăcini chiar şi în locurile cele 
mai îndepărtate. Zeci de membri, rupţi 
din vadul de linişte de acasă, aruncaţi 
în vârtejul unei alte lumi, au reuşit 
totuşi să-şi păstreze rădăcinile, încât, 
acolo unde au ajuns, să poată prinde 
viaţă nouă. Aşa au luat fiinţă comunită
ţile adventiste române din nordul Italiei, 
mai precis din Torino şi Milano.

Biserica adventistă română din Torino 
s-a născut în anul 2001, iar cea din 
Milano, în 2003. Iniţial, eram împărţiţi în 
grupe mici şi frecventam comunitatea ita
liană. Aici eram bine primiţi, dar, o dată 
cu creşterea numărului nostru, a apărut 
nevoia organizării unor noi comunităţi, 
în acelaşi timp exista ceva lăuntric, în 
sufletul nostru, care ne împingea în direc
ţia aceasta -  nevoia de casă. O ţară, oricât 
de frumoasă ar fi, este străină. Pretutin
deni sunt oameni pe care nu îi cunoşti, 
sunt obiceiuri de care nu ai auzit şi sunete 
pe care nu le înţelegi. Trăieşti luptându-te 
cu tine însuţi şi cu lumea din jur. Singur. 
Asta ne-a ajutat să căutăm o „mică patrie" 
în care să ne regăsim. Biserica urma să fie 
„Patria" de care aveam nevoie.

Milano este al doilea oraş din Italia, cu
o populaţie de 3,5 milioane de locuitori. 
Este cel mai important centru economic, 
şi aceasta atrage mulţi străini. Cu toate 
acestea, numărul membrilor comunităţii 
de aici este relativ mic, fiindcă biserica 
a fost organizată de curând. Ea numără 
30 de membri, dar deja sunt cca 60 de 
persoane care o frecventează.

Torino este al patrulea oraş din Italia, 
cu o populaţie de 2,5 milioane de locu
itori. între aceştia există o comunitate 
română puternică. După datele Prefectu

rii şi ale Consulatului Onorific (din sept. 
2003), numărul românilor din oraş şi 
împrejurimi se ridică la cca 35.000 de 
persoane. Aceasta este o adevărată pro
vocare pentru noi. Nu puteam gândi o 
strategie misionară pentru aceste suflete, 
fără a avea un loc şi o atmosferă care 
să răspundă nevoilor lor. Această situ
aţie, plus prezenţa mai mare a fraţilor 
în Torino au dus la naşterea Bisericii 
Adventiste cu doi ani şi jumătate înaintea 
celei din Milano.

Nu mult timp după înfiinţarea comuni
tăţii din Torino, numărul membrilor s-a 
dublat, apoi s-a triplat, ajungând în prezent 
la 170 de persoane. Dintre aceştia, un grup 
frumos s-a alăturat bisericii prin botez.

în ce priveşte activitatea celor două 
comunităţi, se desfăşoară în trei planuri: 
spiritual, medical şi social.

La nivel spiritual, serviciile divine se 
desfăşoară după modelul din România. 
Au loc regulat ocazii de studiu biblic, 
seminarii pe diverse teme, întâlniri de 
tineret, activităţi pe grupe de vârstă şi 
preocupări. Participăm la programele de 
evanghelizare din ţară, preluând semi- 
nariile transmise prin satelit. Am organi-

Benone Corneliu 
Lupu

pastor, Italia

Oficialii italieni participă la programul Bisericii Adventiste
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zat şi seminarii locale, pentru care 
am invitat fraţi din ţară. Menţio
nez seminariile: „Pelerinajul închi
nării", prezentat de fratele Teodor 
Huţanu, „Dragoste pe râzătoare", 
prezentat de fratele George Uba, 
şi „Cum să faci faţă problemelor 
din familie?", prezentat de fratele 
Ludo Altin. Tot aici se pot men
ţiona congresele românilor din 
Italia. Cu aceste ocazii, o parte 
im portantă a timpului este alo
cată Festivalului de Creaţie, în 
care participanţii îşi prezintă, pe 
secţiuni, creaţiile artistice şi 
spirituale mai importante din 
anul care s-a scurs. Aceste întâl
niri au şi scopul de a face posi
bilă întâlnirea românilor veniţi 
din locuri diferite. Unul dintre 
aceste festivaluri a fost organi
zat în districtul nostru.

In ce priveşte activitatea medi
cală, am reuşit să facem o expozi
ţie de sănătate, la care am invitat 
trei medici -  doi medici italieni, 
unul dintre ei profesor universi
tar, şi un medic român. Cu spriji
nul Asociaţiei „Vite e Salute" şi al 
comunităţii italiene, am organizat 
un seminar New Start.

In privinţa activităţilor cu carac
ter social, încercăm să avem relaţii 
amiabile cu toate celelalte comu
nităţi religioase. în acelaşi timp, 
am iniţiat o serie de programe 
publice, la care am invitat pentru 
colaborare instituţiile oficiale ale

oraşului. Putem menţiona turneul 
susţinut de Corul de copii „Flori 
şi stele", din Bucureşti, organizat 
împreună cu Consulatul Onorific 
Român din Torino, Primăria din 
Verona şi Fundaţia „Ovidiu"; 
concertul de Crăciun, organizat 
cu sprijinul Consulatului, Ser.
Mi. G. Torino şi al Fundaţiei 
„Frăţia"; concertul corului inter
naţional din Milano cu orchestra 
oraşului Opera, organizat cu spri
jinul Primăriei din Opera; recitalul 
de muzică în stradă; Ziua Recu
noştinţei; programele muzicale de 
tineret. La aceste manifestări au 
fost prezenţi diferiţi oficiali: Con
sulul General al României, Consu
lul Onorific al României, primari, 
preoţi, pastori, directori de institu
ţii şi alţii. La unele dintre aceste 
programe au fost prezente televi

ziunea, radioul şi presa. Postul de 
Radio Torino Popolare a făcut mai 
multe interviuri, în care s-au prezen
tat activităţile comunităţii noastre.

Cu ocazia zilei naţionale a 
României, Consulatul General de 
la Milano ne-a solicitat ajutorul 
pentru organizarea unui program. 
Am răspuns la această solicitare, 
oferind un recital de muzică cla
sică, prezentat de Cornel Pană şi 
Jonathan Santagada. De aseme
nea, am prezentat o proiecţie cu 
imagini din România. Programul 
a fost apreciat de cei cca 100 de 
invitaţi prezenţi la manifestare.

în vederea continuării unei 
bune relaţii cu autorităţile, am 
organizat, la începutul acestui 
an, o masă rotundă cu partici
parea Domnului Consul Michele 
Moretti, de la Torino, Lucio Altin, 
preşedintele Uniunii Italiene, 
Ernesto Olivero, candidat la Pre
miul Nobel pentru Pace, Contro 
Barbara, avocat la Tribunalul din 
Torino, Viorica Nichifor, direc
toarea Fundaţiei „Ovidiu". Şi la 
această manifestare au fost pre
zente presa şi radioul care au 
făcut scurte interviuri.

La capitolul planuri, suntem la 
finalizarea pregătirilor pentru un 
seminar organizat în colaborare 
cu Primăria din Torino, Centrul 
Intercultural. De asemenea, încer
căm să obţinem un spaţiu de 
emisie la radio pentru programele 
noastre şi ne orientăm spre două 
concerte cu ocazia Paştelui. Zilele 
acestea planificăm, împreună cu 
fraţii de la Roma şi Firenze, un nou 
festival pentru vara acestui an şi, în 
premieră, Olimpiada de religie.

Din mai multe experienţe, acum 
îmi vin în minte cuvintele unei 
doamne italience, în vârstă, invi
tată la un concert de unul dintre 
fraţii noştri. A intrat încet, deoa
rece, la cei 85 de ani, abia putea să 
mai meargă. S-a aşezat în sală şi o 
oră şi jumătate nu s-a mişcat. La 
un moment dat, am văzut-o plân
gând. La sfârşit a venit la mine 
şi, cu lacrimi în ochi, mi-a spus: 
„Sunt o femeie bătrână, mă pre
gătesc de moarte. Vreau să vă 
mulţumesc pentru că m-aţi invitat 
şi pentru că mi-aţi făcut cel 
mai frumos cadou înainte de a 
muri..." Nu am mai văzut-o de 
atunci, dar mă gândesc că în 
inima ei a rămas o rază de lumină, 
desprinsă din cântecul atât de 
frumos al copiilor.

Dincolo de liniştea rămasă în 
urma acestei femei, rămâne zbu
ciumul nostru de fiecare zi şi 
dorinţa de a ajunge cât mai repede în 
Ţara pe care o visăm de atâta vreme.
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Refugiul
Tunete, bubuituri şi fulgere!

-  Repede, sub malul de colo! a strigat 
Liviu, un băiat de treisprezece ani.

Nu-i venea să creadă că, in urmă cu 
numai două ore, plecase în excursie cu 
Bobi şi Tudor. Liviu şi-a amintit cât de 
entuziasmaţi au plecat de dimineaţă cu 
bicicletele, într-o cursă de 18 km prin 
natură. îşi lăsaseră bicicletele la adăpost 
înainte de a urca pe potecă până la punctul 
de observare. Acum se apropia furtuna.

S-au afundat prin desişul de iederi, au 
sărit peste buştenii căzuţi prin pădure, iar 
acum se căţărau pe peretele unei stânci. 
Vântul vâjâia şi ploaia cădea în rafale toren
ţiale. Băieţii s-au simţit foarte fericiţi când 
au reuşit să ajungă în scobitura stâncii.

-  Luaţi loc, vă rog, a glumit Bobi, cel 
mai tânăr dintre ei, în timp ce se aşezau 
pe covorul de muşchi.

De obicei, pădurea aceasta era un loc 
minunat pentru excursii, însă acum nu 
părea prea prietenoasă.

Trosc, bummm!
-  Ăsta a fost aproape, murmură Liviu.
-  Altceva se apropie, şopti Tudor, pri

vind cu ochii mari la poteca de jos.
Ceva mare se mişca prin desiş, îndrep- 

tându-se spre ei. „Morr, sforrr, morr", 
făcea animalul, ieşind din tufele de coa
căze în potecă. Era un urs! Probabil ado
lescent, judecând după talia lui.

Băieţii s-au înghesuit unul într-altul. 
De-abia mai respirau. Ursul a adulmecat 
aerul şi a privit în jur. Ridicându-se pe pi
cioarele din spate, a privit cu luare aminte 
poteca, apoi s-a uitat sus, înspre băieţi.

-  Staţi pe loc, nu vă mişcaţi, a şoptit 
Liviu pierit.

Ursul s-a lăsat încet în patru labe, apoi a 
început să meargă în direcţia băieţilor, pe 
poteca îngustă, paralelă cu stânca. Mor
măia ca pentru sine, dar s-a oprit tresă
rind la bubuitul unui tunet puternic.

Liviu şi-a amintit poveştile pe care le 
auzise despre oameni schilodiţi de urşi. 
Spera din tot sufletul ca ursul ăsta să nu 
caute refugiu sub aceeaşi stâncă!

Trosc-buuuuuuum! s-a auzit pe deasu
pra lor un alt tunet. Ursul a fugit în jos, pe 
potecă, şi a ocolit stânca.

Băieţii s-au îngrămădit mai strâns, 
uitându-se după urs. Acum ce-i de făcut? 
Ursul apucase în aceeaşi direcţie în care 
doreau şi ei să meargă. Ploaia continua 
să cadă printre crengile arţarului uriaş 
de lângă ei, iar frunzele încărcate de apă 
atârnau ca rufele ude pe sârmă.

-  Cred că ar fi bine să rămânem aici 
până se opreşte furtuna, a sugerat Liviu.

-  Cum, nu vrei să dai laba cu ursul? l-a 
tachinat Bobi.

Cei trei prieteni au râs cu jumătate 
de gură şi s-au sprijinit de stâncă, aştep
tând. Crengile stejarilor şi molizilor uriaşi 
se izbeau între ele, iar unele se rupeau şi 
cădeau la pământ. Băieţii priveau fascinaţi.

Nu după mult timp, furtuna s-a liniştit. 
Din pământ ieşeau aburi, iar mirosul de 
ţărână udă se ridica printre copaci, în 
timp ce băieţii coborau spre potecă.

Prudenţi, cei trei prieteni au început 
să tropăie pe poteca alunecoasă, vorbind 
tare, ca ursul să-i poată auzi şi să plece 
din calea lor.

-  Ştiţi, îmi plac fotografiile cu urşi, dar 
nu doresc să împart o peşteră cu unul 
dintre ei, a spus amuzat Liviu când s-au 
apropiat de drum.

-  Nici noi, au încuviinţat ceilalţi.
Cei trei prieteni şi-au luat bicicletele din 

locul unde le adăpostiseră şi s-au luat la 
întrecere spre casă.

Traducere de O ana Pascu

Bonnie Walker

Adventist Review, 
februarie 2003

Ora fam il iei

Invită-ţi familia la altar. Ia un dicţionar şi cere cuiva 
să caute cuvântul „sanctuar". Vei observa că are mai multe 
sensuri. Au găsit băieţii un sanctuar? Ce fel de sanctuar?

Ce fel de sanctuar le-a cerut Dumnezeu israeliţilor să 
facă? De ce?

Ce fel de furtuni avem de întâmpinat uneori? Unde Se 
află Dumnezeu atunci?

în ce fel se pot asemăna bisericile noastre cu un sanctuar?
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Există în realitate un 
Sanctuar în ceruri?

Angel
Manuel
Rodriguez

directorul Institutului 
de Cercetare Biblică 
al Conferinţei 
Generale

Adventist Review, 
august 2003

Sanctuarul din ceruri este un templu  
real, cu Sfânta şi Sfânta Sfintelor?

Poate că este semnificativ să cunoaştem 
structura templului din ceruri, dar cu ade
vărat importantă este lucrarea pe care 
Domnul Hristos o face acolo în favoarea 
noastră. Voi căuta însă să răspund acestei 
întrebări care vă preocupă.

1. Există o reşedinţă divină în ceruri: 
Dacă Sanctuarul ceresc a servit ca model 
pentru sanctuarul pământesc, înseamnă că 
există o legătură structurală între cele două 
(Evrei 8,5). Cu siguranţă, analogia dintre 
ele este slabă, deoarece imaginaţia omului 
nu poate cuprinde totalitatea Templului 
ceresc. Cu toate acestea, putem afirma 
faptul că există o relaţie de corespondenţă 
între cele două.

Sfintele Scripturi atestă realitatea exis
tenţei Sanctuarului ceresc, care este descris 
ca fiind reşedinţa celestă a lui Dumnezeu 
(Ap. 11,19; 14,17; 15,5). Aceste referinţe 
implică un spaţiu concret, un edificiu 
maiestuos, despre care nu cunoaştem prea 
multe detalii şi despre care putem vorbi, 
folosind doar simbolistica şi terminologia 
sanctuarului pământesc.

2. Reşedinţa lui Dumnezeu nu este un 
spaţiu gol: în interiorul acestui templu se 
află cel mai măreţ tron imaginat vreodată, 
tronul lui Dumnezeu şi al Domnului Isus 
(Ap. 4,2). Existenţa sa reală este evidenţiată 
de faptul că Domnul Hristos, care S-a înăl
ţat la ceruri în trup omenesc glorificat, este 
prezentat ca fiind aşezat pe tron. în Tem
plul ceresc se mai află scaune de domnie 
pe care stau fiinţele cereşti care se închină 
şi îi slujesc Domnului (Daniel 7,10; Ap. 4,4). 
Dumnezeu a îngăduit acestor fiinţe create 
să participe la conducerea universului.

3. Reşedinţa Iui Dumnezeu este un loc 
plin de activi taU-, Daniel L-a văzut pe 
Dumnezeu mergând dintr-un loc în altul 
în interiorul Sanctuarului ceresc, în timp 
ce interacţionează cu fiinţele create. Daniel 
L-a văzut intrând într-o anumită încăpere 
şi aşezându-Se pe tron (Daniel 7,9). El
L-a văzut şi pe Fiul omului intrând în ace
eaşi sală, în prezenţa lui Dumnezeu. Acest 
tablou este preluat din Levitic 16, unde 
vedem că marele preot intra în Sfânta Sfin
telor cu un nor de tămâie, pentru a sluji în 
faţa tronului lui Dumnezeu, înaintea chivo
tului legământului. în Daniel, Fiul omului

îndeplineşte rolul marelui preot, care intră 
în Sanctuarul ceresc ca să lucreze pentru noi.

4. Reşedinţa lui Dumnezeu are diverse 
încăperi: Ioan atestă existenţa mai multor 
încăperi în Sanctuarul ceresc. într-una 
dintre viziunile sale, el a văzut un înger 
care slujea în faţa altarului tămâierii, într-un 
loc care ar fi echivalentul primei încăperi 
din sanctuarul pământesc (Ap. 8,3-4). Apoi,
i s-a îngăduit să privească în Locul prea
sfânt din ceruri, unde a văzut chivotul legă
mântului (Ap. 11,19). Prin urmare, putem 
afirma că Sanctuarul ceresc are cel puţin 
două încăperi.

O altă referinţă biblică importantă pentru 
acest studiu o reprezintă cuvintele Dom
nului Isus adresate ucenicilor, atunci când 
le spune că în casa Tatălui Său „sunt 
multe locaşuri" (Ioan 14,2). Cel mai proba
bil, expresia „casa Tatălui Meu" se referă la 
Templul din ceruri, unde avea să meargă 
Domnul Isus şi unde plănuia ca în viitor 
să îi aducă şi pe ucenicii Săi. Acel templu 
nu este o clădire cu o singură încăpere, ci, 
mai degrabă, o construcţie de dimensiuni 
impresionante, cu multe camere.

Natura Sanctuarului ceresc este dincolo 
de capacitatea noastră de înţelegere, deoa
rece este un spaţiu care uneşte finitul cu 
infinitul, ceea ce este vremelnic cu ceea ce 
este veşnic, care îl uneşte pe Dumnezeu cu 
creaturile mâinilor Sale, modul Lui de exis
tenţă cu cel al oamenilor. Nici o construcţie 
omenească nu ar putea înfăţişa toate acestea 
într-un mod adecvat.

Unicitatea Sanctuarului ceresc nu este în 
contradicţie cu caracterul său concret, pal
pabil. Maiestatea şi grandoarea lui sunt 
accentuate când ştim că este format din 
mai multe încăperi. Deoarece nu putem 
înţelege pe deplin natura acestuia, Dumne
zeu ne-a oferit limbajul şi imaginea sanctua
rului pământesc pentru a ne referi la cel 
ceresc. Astfel, caracterul palpabil al Sanc
tuarului ceresc, precum şi diversitatea încă
perilor lui sunt scoase în evidenţă, fără a 
aşeza un semn de egalitate între realităţile 
cereşti şi cele ale sanctuarului pământesc.

Noi trebuie să păstrăm limbajul şi ima
gistica sanctuarului pământesc pentru a ne 
referi la cel ceresc, în aşa fel încât să evităm 
spiritualizarea sau respingerea existenţei 
reale a reşedinţei celeste a lui Dumnezeu. 
Traducere de Cătălin Strâmbu
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Pentru o fam ilie mai fericită
Deosebirile de caracter, de fire, de gândire, răcirea 
relaţiilor şi înstrăinarea dintre soţi, neînţelegerile în 

lucrurile mici sau mari pot aduce neîmplinire şi amă
răciune în viaţa omului. La fel şi dezacordul dintre 

părinţi şi copii, binecunoscutul conflict dintre genera
ţii. Şi câte alte probleme ivite în experienţa convieţuirii 
nu ne pot surprinde! Dar, chiar dacă nu avem nici un 
motiv de nemulţumire, tot mai este loc de „mai bine". 

Tom Waters (SUA) împreună cu soţia sa şi cei doi 
copii au ajutat deja multe familii din lumea întreagă 

să găsească secretul adevăratei fericiri. 
Anunţăm cu bucurie că, între 21 şi 25 aprilie a.c., 

vor fi oaspeţii noştri la Stupini, unde vor susţine un 
program special pe tema familiei. Ii invităm pe toţi 
cei care vor să aibă acea experienţă de „mai bine" 
sau doresc să primeasă îndrumarea necesară spre a 
ajuta alte familii în impas. înscrierile se fac la tele
foanele: 021.490.85.90, 0740.11.22.44, 0745.340.631, fax: 
021.490.85.70 sau 0268.474.390, prin scrisori pe adresa: 
Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie, Volun
tari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 38-38A, judeţul Ilfov, 
cod 077190, sau Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie 
şi Familie, Braşov, Str. Târgului, nr. 2, judeţul Braşov, 
cod. 500482, şi e-mail: forraylazai@yahoo.com . Având 
în vedere numărul de locuri limitat, se va ţine cont 
de ordinea înscrierilor. Costul participării (masa şi 
cazarea) pentru cele patru zile (miercuri-duminică) 
este de un milion de lei de persoană. Programul pre
vede 14 seminarii, discuţii, consiliere şi consultaţii. 
Mai multe informaţii puteţi obţine la telefoanele de 
mai sus.

Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie 
Departamentul Familie

Biblia povestită copiilor 
Oferim tuturor celor interesaţi o minunată ver

siune radiofonică a Bibliei pentu copii. Recomandăm 
părinţilor acest material, având în vedere penuria 
existentă în domeniul materialelor religioase pentru copii.

luliana lo s if  s-a născut la 9 martie 
1932 la Sebeş, jud. Alba, într-o familie 
de credincioşi adventişti. Părinţii 

împreună cu cei doi copii s-au mutat 
în Sighet, în 1946. La 15 ani, în 1947, încheie 
legământ cu Domnul la Sighet, iar în 1950 se căsăto
reşte cu Radu losif. A fost o mamă credincioasă, 
care şi-a condus la credinţă pe cei doi copii -  Gabri- 
ela şi Eugen. A slujit cu credincioşie bisericii din 
Sighet, în diaconie, şi lucrării, în diferite ramuri.
La 18 decembrie 2003 a decedat după o lungă sufe
rinţă, fiind condusă pe ultimul drum pământesc de 
fratele Ioan Câmpian şi alţi pastori. La 71 de ani, 
şi-a predat viaţa în mâinile Celui care ne cunoaşte 
pe toţi, adormind în Domnul.

Preţul unui CD este de 120.000 lei, plata făcându-se 
în sistem ramburs. CD-ul cu Biblia povestită copiilor 
poate fi comandat prin: e-mail: roinstitute(a>fx.ro sau 
comunicatiifaa dventist.ro (e-mail-ul trebuie să conţină 
numele şi adresa poştală completă, precum şi numărul 
de CD-uri comandate. CD-ul este în format MP3) 

telefon: 021/490 8590, int. 107 
(Eugen Tanul /  AARC)

Convenţia de educaţie 
Reamintim pentru cadrele didactice -  adventişti şi 

simpatizanţi -  organizarea Convenţiei de Educaţie 
de la Braşov-Stupini, 5-8 aprilie 2004. încurajăm pe 
toţi cei interesaţi să se înscrie pentru participarea la 
această convenţie, prin depunerea unei taxe de par
ticipare de 50.000 lei în contul „Uniunea de Con
ferinţe", cont nr. 2511.1.160.1 ROL BCR Sector 3, 
Bucureşti, bd. Decebal, nr. 11, bloc S 14, sector 3 
(pentru Convenţia de Educaţie), în aşa fel încât caza
rea să se poată face în ordinea înscrierii, iar aprovizio
narea, în funcţie de numărul celor înscrişi. Aşa cum 
am arătat în anunţul anterior, Biserica asigură cazarea 
şi masa gratuit pentru cei înscrişi. Dacă împreună cu cei 
ce sunt cadre didactice vor să participe şi alte persoane 
(soţi, soţii, prieteni) ca însoţitori, vor putea face lucrul 
acesta achitând o sumă de 350.000 lei pentru masă.

In vederea alcătuirii tematicii convenţiei, am transmis 
familiei Korniejczuc propunerile de subiecte sugerate 
de participanţii de la întâlnirea din anul trecut şi astfel 
temele tratate să corespundă aşteptărilor. Aşa cum au 
propus cei mai mulţi participanţi de anul trecut, vom 
acorda un timp mai consistent întâlnirilor pe speciali
tăţi şi abordării unor subiecte practice, concrete.

Lucrările convenţiei vor fi deschise luni, 5 aprilie, 
orele 19, după cazare şi masa de seară.

Pentru alte informaţii, puteţi suna la numărul 
021/490.85.90, Departamentul Educaţie al Uniunii, 
sau la numărul 0744.388.034 -  Gheorghe Modoran.

Marin T. Neacşu şi-a început umblarea pe 
pământ la 7 iunie 1913, iar la 2 iulie 1939 încheia 
legământ cu Mântuitorul. A fost un pionier, un om 
al credinţei. Prezbiter consacrat lucrării, a slujit 
oricând cu bucurie împreună cu soţia sa, Ilina, cu 
care s-a căsătorit la 6 octombrie 1933. A fost un 
exemplu pentru cei şapte copii ai săi şi pentru toţi 
cei din jur. Pe data de 11 decembrie 2003, în Onacu, 
jud. Giurgiu, este condus pe ultimul drum înainte 
de a-L întâlni pe Cel pe care L-a slujit cu suflet, 
cu faptă şi cuvânt, pe Domnul său. Cei care l-au 
condus pe ultimul drum au plecat de la mormânt 
cu siguranţa că Domnul a însemnat cu grijă locul 
acela, ca pe unul ce păstrează un suflet scump, pe 
care cu drag îl va striga pe nume în acea zi...
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m casa ta

Adrian
Bocăneanu

preşedinte, 
Uniunea Română

Cred că memoria ne este destul de bună 
ca să putem întregi îndemnul profetului 
Isaia -  „pe nenorociţii fără adăpost" (cap. 
58,7). Dar nu este la fel de uşor ca îndemnul 
să fie întregit cu acţiunea corespunzătoare. 
Poate că nici nu mai credem că îndemnul 
trebuie luat în sens literal. Ne punem la 
adăpost de remuşcări, găsindu-i vinovaţi, 
pentru situaţia în care au ajuns, chiar pe 
„nenorociţii fără adăpost". Nu-i aşa? Tre
buie să ne anesteziem într-un fel conştiinţa 
atunci când trecem în fiecare zi pe lângă 
bărbaţi, femei şi mai ales copii despre care 
ştim sigur că trăiesc pe unde apucă.

Totuşi cerinţa Bibliei este cât se poate de 
clară. Nu o putem evita, nu se cade să o 
învăluim în teoretizări până când îşi pierde 
complet „tăişul". Ce putem face? Cine poate 
face ceva? Este trist că, cu cât locuim în 
case mai bune, cu atât ne este mai greu 
să fim ospitalieri pentru „nenorociţii fără 
adăpost". Standardul de viaţă se ridică şi 
putem suporta tot mai puţin din perturbă
rile pe care le aduce prezenţa unor străini. 
Mulţi dintre noi ne îndreptăm către un stil 
de viaţă care nu lasă nici un loc pentru 
aceşti oameni, cu problemele şi carenţele 
lor. Avem răspunderi faţă de propriii copii, 
faţă de părinţii în vârstă sau suferinzi.

Dacă am deschis acest subiect, trebuie să 
mergem mai departe decât demagogia şi să 
ne confruntăm cu realităţile vieţii noastre. 
Vreau foarte mult să găsim un răspuns 
care să demonstreze credincioşie faţă de 
Cuvânt şi care să fie primit ca autentic 
şi realist -  ceva ce eu însumi sunt gata 
să fac. Nu aş vrea să ajung sub condam
narea Domnului pentru ipocriţi: „Ei leagă 
sarcini grele şi cu anevoie de purtat, şi le 
pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu 
degetul nu vor să le mişte" (Mat. 23,5).
De unde să începem totuşi?

Ospitalitatea temporară
Nu ştim încă ce să facem pentru „neno

rociţii fără adăpost", dar în fiecare Sabat 
avem la biserică vizitatori nebăgaţi în 
seamă, mai ales în bisericile mari. Să exer
săm cu aceştia darul ospitalităţii. Sunt 
mame cu copii mici, epuizate după o săp
tămână de griji şi poveri. Să le oferim un 
cadou de Sabat -  să luăm pe copii la noi şi 
să le dăm acestor mame puţin răgaz, puţină 
libertate, ca să „guste" şi ele o zi de odihnă. 
Duminică dimineaţă ele vor fi nişte mame 
mai încrezătoare şi copiii se vor purta mai 
bine. Sunt şi alţii, mai aproape de lumea 
noastră, cărora le putem deschide casa

ftm ©Ilmjlfe©
Niculina, intendentă la Biserica Ortodoxă, a 

trăit clipe de spaimă alături de cei doi copii ai 
ei. I-a ars casa, iar pompierii n-au mai putut 
salva nimic. Au rămas doar pereţii Preotul 
satului a mers din casă în casă să strângă 
bani pentru femeia de serviciu a bisericii.
A strâns mai puţin de un milion de lei.

Aurel Ghiţă, conducătorul bisericii 
adventiste şi evanghelist, a făcut şi el o stri
gare printre membri. Unul a venit cu o fe
reastră, altul cu o uşă, cu braţele, cu mân
care, cu pături şi perne, cu cuverturi şi bani. 
Comunitatea Betel, din Buzău, a asigurat 
transportul materialelor şi un frate patron, 
obişnuit să dăruiască, a asigurat o sumă 
importantă. Intr-o zi, a trecut preotul. Cei 
peste zece fraţi de-ai noştri şi prieteni de

adevăr erau tăbărâţi asupra casei, punând 
acoperişul şi lucrând la tencuieli. în faţa 
casei, cei peste douăzeci de săteni stăteau 
şi se uitau cum lucrează, alături de fratele 
Aurel, grupa de creştini adventişti. „Rică", îi 
spuse preotul, „ne-ai închis gura la toţi. Noi, 
ortodocşii, n-am fost în stare să batem un 
cui la casa enoriaşului nostru, iar voi, ca un 
stup, v-aţi unit şi, fără să ţineţi cont că nu 
e de-al vostru, l-aţi ajutat ca pe un frate. 
Bravo, Rică!" Primarul îl respectă pe fratele 
Rică (Aurel Ghiţă) şi oamenii îl stimează 
pe el şi pe adventiştii din Costeşti, care 
nu sunt mai mult de douăzeci şi cinci.
„Parcă a înflorit casa mea în urma a ceea 
ce mi-au făcut adventiştii!" a spus Niculina. 
Aurel Ghiţă, evanghelist, Costeşti, jud. Buzău
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pentru un timp: o femeie după 
moartea tragică a soţului, un copil 
a cărui mamă este bolnavă de 
cancer sau cunoscuţi care trec 
printr-o criză temporară, produsă 
de o calamitate. Nu vreau să spun 
că împlinirea poruncii din Isaia se 
poate rezuma la atât, dar este un 
ajutor bun pentru cei în nevoie şi 
un exerciţiu folositor pentru noi. 
Viaţa devine mai puţin centrată 
pe aşteptările proprii şi pretenţiile 
egoiste. Bucuriile împărtăşirii şi 
altruismului sunt un substitut 
sănătos pentru pierderea confor
tului personal. Astfel constatăm că 
nu toate dorinţele corecte sunt şi 
necesare sau vitale. învăţăm cât 
preţuieşte binecuvântarea săra
cului, redescoperim solidaritatea, 
înlocuim remuşcările cu bucuria 
ascultării şi slujirii.

Asociere pentru slujire 
Poate că unii nu vor putea 

merge mai departe în ce priveşte 
„adusul în casa lor". Altcineva ar 
fi dispus să o tacă, are casa, dar 
nu îşi poate asuma cheltuielile 
în plus. Iată un teren prielnic 
pentru cooperare. Câteva familii 
pot să contribuie financiar şi să 
sprijine pe cel care îşi deschide 
casa pentru un nevoiaş. O biserică 
locală poate să suplimenteze aju
torul unei familii care ia copii în 
plasament familial, aşa încât aceş
tia să beneficieze de o educaţie 
mai bună. Un grup de biserici

In cartea Exodul, Dumnezeu 
ne prezintă un gest neobişnuit al 
unei prinţese: „Fata lui Faraon i-a zis: 
'Ia copilul acesta, alăptează-mi-1, şi 
îţi voi plăti'. Femeia a luat copilul 
şi l-a alăptat".

începând din anul 1998, in cadrul 
Direcţiei pentru Protecţia Copilului, 
din judeţul Dâmboviţa, câteva familii 
adventiste s-au decis să devină asis
tenţi maternali pentru micuţi abando
naţi în centrele de plasament. După 
ce au urmat cursuri de pregătire 
în cadrul DJ.P.C., zece familii au 
luat pentru îngrijire un număr de 
treisprezece copii, unul a fost deja 
înfiat, iar altul urmează să fie înfiat.

ar putea chiar să asigure hrana 
şi îngrijirea pentru un mic aşeză
mânt pentru bătrâni. Eu cred că în 
acest fel putem să facem mult mai 
mult decât în izolare unii de alţii. 
Asemenea proiecte comune sunt 
o recunoaştere a faptului că avem 
daruri diferite, dar care sunt la fel 
de preţioase atunci când sunt ori
entate spre slujire comună.

„Scopul lui Dumnezeu este ca 
cei bogaţi şi cei săraci să fie strâns 
uniţi prin legăturile simpatiei şi 
ajutorării. Cei care au mijloace, 
talente şi calităţi trebuie să le 
folosească pentru binecuvântarea 
semenilor lor." (Divina vindecare, 
ed. 1997, pag. 173)

Uneori este nevoie de curaj 
şi francheţe din partea celor care 
doresc să ajute. Deşi cei în nevoie 
trebuie trataţi cu tot respectul, 
iar trebuinţele lor să fie luate în 
serios, nu ei pot să dicteze ter
menii ajutorului. Bucureştiul şi 
marile oraşe atrag mulţi oameni 
fără adăpost, dar ei trebuie să înţe
leagă că mult mai bine pot fi aju
taţi într-o regiune agricolă. „Există 
o mulţime de familii sărace pentru 
care nici o lucrare misionară n-ar 
fi mai bună ca aceea de a-i 
ajuta să se aşeze la ţară şi să 
înveţe să lucreze pământul, ca 
să-şi scoată cele necesare traiului." 
(Idem, pag. 172). „Fermierii creş
tini pot face o reală lucrare misio
nară ajutându-i pe cei săraci să-şi 
găsească nişte cămine la ţară şi

ISJm sMsnâm ămîbâG®*?
în această activitate de suflet, părinţii 
adoptivi care s-au angajat să ofere 
un cămin plin de căldură şi o 
educaţie aleasă pot beneficia şi de 
angajare cu carte de muncă, având 
toate drepturile de angajat şi un 
venit lunar de peste 4.500.000 lei.
Paul şi Luminiţa Vlăsceanu, din 
Dragodana, au în îngrijire o fetiţă de 
cinci ani, care este bolnavă de diabet 
şi este dependentă de insulină. Mulţi 
i-au sfătuit să renunţe. „Nu pot să 
mă despart de ea, o iubesc ca pe 
copilul meu şi vreau să fac pentru 
ea tot ce este omeneşte posibil", a 
spus Luminiţa. „Din punct de vedere 
financiar, este mulţumitor, chiar dacă

să-i înveţe cum să lucreze pămân
tul şi să-l facă productiv." (Idem, 
pag. 173). Aprecierea pentru ser
viciile primite trebuie arătată în 
mod practic de cei care au posi
bilitatea să muncească sau să 
ajute ei înşişi. Pavel spunea: 
„îndemnăm pe oamenii aceştia 
şi-i sfătuim în Domnul nostru 
Isus Hristos să-şi mănânce pâinea 
lucrând în linişte" (2 Tes. 3,12; 
vezi şi Efes. 4,28).

Nu „casa ta", ci casa lor
Admirabilii noştri copii din 

proiectele TinSerV au reînviat, 
curajoşi, o practică veche -  munca 
în comun pentru a construi o casă 
celor lipsiţi. Pentru aceştia, ajuto
rul se materializează într-un bun 
permanent, o revenire la norrna- 
litate, iar pe tinerii participanţi 
experienţa îi maturizează, îi încu
rajează, le consolidează sănătatea 
fizică şi emoţională. Transforma
rea este profundă şi durabilă. 
Tinerii înşişi capătă o încredere 
în muncă, în colectivitate, în 
capacitatea lor de a face faţă 
vieţii -  şi un lucru este aproape 
sigur: ei nu vor fi niciodată 
„nenorociţii fără adăpost"!

Care este nivelul la care 
suntem hotărâţi să facem ceva 
pentru „nenorociţii fără adă
post"? Poate că în aceeaşi 
măsură noi înşine vom şti ce 
înseamnă să stăm „sub ocrotirea 
Celui Preaînalt" (Ps. 91,1).

responsabilitatea este destul de mare", 
a spus fratele Martoiu.

Cu ceva timp în urmă, când am 
fost chemaţi de directorul D.J.P.C. 
Dâmboviţa şi am fost rugaţi să facem 
cunoscută bisericii dispoziţia condu
cerii DJ.P.C. de a colabora cu noi, el 
a spus: „Apreciem stilul dumnea
voastră de viaţă, educaţia din familiile 
dumneavoastră, conduita morală, de 
aceea vrem să colaborăm cu biserica 
dumneavoastră".

In urma acestei informaţii, încă 
patru familii au urmat cursurile de 
asistenţi maternali şi urmează să ia 
copii în îngrijire.
Cornel Popa, pastor, Târgovişte
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Akscultarea
fff- bunăwoie

Unde este mai multă putere? în curea sau în cuvânt?

Cum pot copiii mei să asculte de bunăvoie? 

încercarea de a-i face pe copii să asculte nu a fost niciodată 

mai uşoară şi mai distractivă ca în această carte! Cu exemple 

fascinante şi uşor de urmat, Kay Kuzma ne arată cum să-i iubim 

pe copii şi cum să obţinem din partea lor o ascultare de bunăvoie. 

Sunt abordate unele dintre cele mai provocatoare şi reale exemple 

de neascultare, răzvrătire, respingere, singurătate, depresie şi 

distragere a atenţiei şi vă sunt oferite exemple unice şi creative 

din viaţa reală, care vă arată cum să le tratati.

Comunicarea este cheia pentru o căsnicie fericită.

Tu ai această cheie? Vrei să te bucuri de căsnicie?

Acum ai ocazia să-ţi împlineşti dorinţa prin îmbunătăţirea 

comunicării, fiindcă această carte îţi dezvăluie secretele 

comunicării şi te ajută să-ţi înţelegi mai bine partenerul. 

Citeşte-o şi vei descoperi cât de uşor este să comunici 

cu cel de lângă tine.

Eşti părinte? Atunci cartea Secretele părintelui deplin 

este pentru tine! în ea vei găsi reflecţii asupra respectului 

de sine al copilului, sfaturi cu privire la caracterul în formare 

şi păstrarea copilului pentru Hristos (fiecare părinte îşi doreşte 

acest lucru) şi mai ales cum poţi menţine familia fericită şi 

sănătoasă. Sunt, de asemenea, prezentate sfaturi nespus de 

preţioase cu privire la corectarea anumitor obiceiuri greşite în 

copiii noştri şi cum poate fi înlăturată rivalitatea dintre fraţi.

Iar dacă eşti la serviciu sau eşti singur sau singură în educarea 

copilului tău, poţi transforma minusurile în plusuri. Citeşte 

această carte plină de ilustraţii şi experienţe, care te va ajuta 

să ai o familie unită si fericită.

Cine nu şi-ar dori mai multe felii de 

dragoste? Cine nu ar dori un cămin feric it 

în care dragostea şi armonia să fie la ele 

acasă? Cartea Taie-mi o felie de dragoste 

poate fi cartea familiei tale. Ce putem face 

atunci când apar divergenţele şi tensiunile 

sau atunci când banii sau lipsa lorîntunecă 

rumuseţea căminului? Cum aş putea să-l 

apreciez mai bine şi cum aş putea 

descoperi frumuseţea sa? Sunt doar 

câteva dintre întrebările care au un răspuns 

deosebit de încurajator pentru tine!

Acum, când multe familii au ajuns la falimen 

acum, când dragostea adevărată şi curată 

este pe cale de dispariţie. Taie-mi o felie 

de dragosteîţ i oferă reţeta pentru o familie 

fericită! Citeşte-o! Este pentru tine!

- J t
Casa de Editură 
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