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Va mulţumesc pentru gândurile pe care 
le împărtăşiţi cu noi în Curierul Adventist \a 
rubrica „Biserica şi Societatea”.

Sunt plăcut impresionată să văd 
dispoziţia tinerilor şi a oamenilorîn general 
de a participa la proiectc şi activităţi, când 
sunt luate iniţiative şi când ei ştiu cum pot 
să ajute. Admir lucrarea TinSerVî despre 
care mi-ar plăcea să cunosc mai mult.
Mi-e dor să fac ceva practic şi mai puţin 
să vorbesc despre subiecte pe care le-am 
dezbătut de multe ori la Şcoala de Sabat.
In ultimul timp, am învăţat să fac ceea ce 
mă îndeamnă Duhul Sfânt şi, atunci când 
sunt chemată la slujire, o fac cu bucurie. 
Intr-un Sabat după-amiază, am mers din 
cameră în cameră, la un cămin de bătrâni: 
am cântat şi ne-am rugat împreună. Cred 
că această lucrare este o binecuvântare 
a tâ t pentru cei care sunt în suferinţă, câ t şi 
pentru noi, cei tineri.

Emanueia Kebeqa, Friedensau, Germania

Dragi cititori,
SnrFftea harul şi pacea lui Dumnezeu

să vă îhsdţească în fiecare zi.îh călătoria 
spre cer. Deşi drumul nu este uşor, avem 
făgăduinţa sigură că Domnul va fi cu 
noi şi vom ajunge cu bine la destinaţie.
Pentru aceasta, avem nevoie de călăuzire 
şi comunicare continuă cu Dumnezeu, dar 
şi între noi ca fraţi. Avem nevoie să ne 
susţinem, să ne rugăm şl să ne încurajăm 
unii pe alţii. Cum putem face acest lucru?

0 posibilitate la îndemâna tu turor este 
aceea de a scrie la redacţia Curierului 
Adventist şi de a împărtăşi tu turor 
experienţele pe care le-aţi avut cu Dumnezeu 
sau articole care să zidească şi să 
hrănească credinţa noastră. De asemenea, 
ne-ar ajuta foarte mult să cunoaştem 
opiniile, sugestiile şi reacţiile dumneavoastră 
la articolele publicate şi la subiectele 
abordate. Aşteptăm să ne scrieţi şi despre 
problemele care vă frământă sau despre alte 
subiecte neclare şi care şi-ar putea găsi un 
răspuns îh paginile revistei.

Dorim ca această revistă să fie un mijloc 
folosit de Dumnezeu pentru a realiza o 
comunicare mai bună în cadrul bisericii. Cu 
aceste gânduri, ne rugăm ca Duhul Domnului 
să ne inspire şi să ne ofere subiectele 
potrivite pentru ca revista să fie o sursă de 
mângâiere şi de îmbărbătare pentru fiecare.

R e d a c ţ i a
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La porţile Canaanului?
Deseori ne întrebăm care este motivul 

pentru care oamenii percep lucrurile şi reac
ţionează atât de diferit în aceleaşi situaţii?
De ce unii înaintează, iar alţii dau înapoi în 
aceleaşi condiţii, de ce unii pot găsi motive 
de a privi viitorul cu nădejde, în timp ce 
alţii se prăbuşesc în furtuna descurajărilor? 
Da, recunoaştem faptul că suntem creaţi 
ca unicate, dar, dincolo de aceasta, există 
ceva ce ne face să gândim, să interpretăm, 
să percem şi să reacţionăm diferit. Un astfel 
de exemplu îl găsim în călătoria poporului 
Israel către Ţara Făgăduinţei.

După o lungă şi dificilă călătorie în pustie, 
ei ajung la porţile Canaanului. Erau acum la 
un pas de împlinirea făgăduinţei lui Dumne
zeu. Egiptul rămăsese în urmă cu amintirile 
lui amare, şi o nouă perspectivă se arăta la 
orizont. O ţara în care curgea lapte şi miere, 
o ţară care avea să ofere condiţiile potrivite 
pentru împlinirea misiunii lor ca popor ales. 
Ce i-ar mai fi putut despărţi de Canaan? Se 
aflau acum la ultimul pas al călătoriei. Vor fi 
oare pregătiţi să intre în Ţara Făgăduinţei?

Toţi aşteptau cu sufletul la gură raportul 
delegaţiei care trebuia să cerceteze ţara.
După ce iscoadele au descris frumuseţea şi 
bogăţiile ţării, zece din cei doisprezece au 
spus că este imposibil să cucerească ţara. 
Deodată, întreaga tabără este cuprinsă de o 
puternică descurajare.

Ce s-a întâmplat? Nu mai putea Dumne
zeu să-Şi împlinească promisiunea?

Simţămintele necredinţei
A t >

In timp ce se aflau în faţa pământului făgă
duit, cei zece sunt copleşiţi de simţăminte 
de teamă şi nesiguranţă datorită inimilor lor 
necredinciose. Ei trăiesc o mare dezamăgire 
exact acum, când se aflau la porţile Cana
anului. întoarcerea în Egipt li se părea o 
soluţie mai bună. In timp ce Domnul le 
spune că este timpul să intre în Ţara Făgă
duinţei, ei spun nu. „Nu putem să ne suim 
împotriva poporului acestuia, căci este mai 
tare decât noi" (Numeri 13,31). Practic, ei 
nu s-au mai sprijinit pe făgăduinţele lui 
Dumnezeu şi au uitat cât de miraculos îi 
scosese Domnul din ţara robiei. Nici nu s-au 
gândit că nu ar fi putut ajunge aici, dacă s-ar 
fi bazat pe puterile şi simţămintele lor. Tot 
ceea ce se realizase era o dovadă de netăgă
duit a puterii salvatoare a lui Dumnezeu, 
dar, în aceste momente, II lăsau în afara 
preocupărilor lor şi se purtau ca şi cum ar fi

trebuit să depindă numai de puterea braţelor 
lor. Ceea ce trăiau era o manifestare a necre
dinţei lor şi această descurajare, exprimată 
cu atâta putere, a cuprins întreagul popor.

Călăuziţi de un alt duh
De ce Iosua şi Caleb aveau o altă percepere 

a lucrurilor? Erau ei nerealişti? Nu văzuseră 
ei, ca şi ceilalţi, uriaşii şi cetăţile fortificate? 
Ba da, ei cunoşteau toate dificultăţile. Atunci 
de ce au adus un raport diferit? Cuvântul 
inspirat ne ajută să descoperim secretul: „Iar 
pentru că robul meu Caleb a fost însufle
ţit de un alt duh şi a urmat în totul calea 
Mea, îl voi face să intre în ţara care s-a dus" 
(Numeri 14,24). Aceeaşi realitate, dar văzută 
prin ochii credinţei. Pentru că era însufleţit 
de un Duh diferit, Caleb avea o perspec
tivă diferită. El ştia că Dumnezeu nu făcuse 
atâtea minuni, ca să-i scoată din Egipt şi 
să-i susţină în pustie, pentru ca în final să-i 
abandoneze la porţile Canaanului. El ştia că 
Domnul le va da pământul făgăduinţei, aşa 
cum le-a promis. Şi pentru că îi încuraja să 
nu se teamă de canaaniţi şi să nu se răz
vrătească împotriva Domnului, ei au vrut 
să-l omoare cu pietre. De fapt, chiar aveau 
pietre în mâini şi erau gata să acţioneze. Ei 
îşi spuneau: trebuie să scăpăm de Iosua şi 
de Caleb, pentru că vor să ne conducă într-o 
bătălie unde vom muri, aşa că este mai bine 
să-i omorâm noi.

Ce ziceţi de o astfel de atitudine? Ne 
regăsim în spiritul mulţimii sau în spiritul 
lui Caleb? Când ştii că ceilalţi au greşit şi că 
tu ai dreptate, îi mai iubeşti sau eşti gata să 
arunci cu pietre? Poţi să treci acest test? Ce 
atitudine avem noi faţă de Calebii din bise
rică, oamenii care au credinţă şi care doresc 
să intre în pământul făgăduinţei acum? 
Caleb a fost o persoană care a zis: Doamne, 
dacă acesta este pasul pe care trebuie să-l 
facem acum, eu sunt gata să-l fac împreună 
cu Tine. Nu contează câte obstacole sunt, nu 
contează câţi oameni se opun, nu contează 
câţi oameni doresc să ne omoare cu pietre. 
Domnul va face minuni în viaţa noastră. El 
ne va elibera de toate amărăciunile, răutăţile 
şi emoţiile negative care ne-au ţinut în scla
vie. Există mulţi duşmani, dar va fi o mare 
victorie. Fraţii mei, avem noi credinţa şi 
Spiritul care i-au călăuzit pe cei doi? Suntem 
noi Caleb şi Iosua de astăzi? Sau doriţi să 
mai aşteptăm încă „40 de ani"? Caleb a zis: 
„Haidem să ne suim şi să punem mâna pe 
ţară, căci vom fi biruitori!"

EDITORIAL

Gabriel Dincă
redactor-şef
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Iacob Coman
lector dr., 
Institutul Teologic 
Adventist, Cernica

Datorită faptului că mulţi oameni, o dată 
cu pregătirea lor scolastică, au compromis 
credinţa ce se naşte la „sat", unii dintre 
noi tresărim suspicios la cuvântul teologie. 
Dacă ne gândim însă că teologie înseamnă 
Cuvântul lui Dumnezeu despre Sine, că 
teologia este ştiinţa despre Dumnezeu şi 
despre dragostea Sa arătată în Hristos, 
vom fi datori să nu mai asociem teologia 
cu cei ce au compromis vieţuirea şi gândi
rea creştină, ci să-i oferim dreptul şi auto
ritatea de a îmbogăţi mai întâi atitudinea 
noastră faţă de Cuvântul scris, şi apoi ati
tudinea noastră faţă de Cuvântul întrupat. 
Acest drept şi această autoritate realizează 
adevărata comuniune dintre noi şi Dumne
zeu, deoarece credinţa şi viaţa reală în Hris
tos constituie o atitudine profundă: „Mă 
gândesc adânc la poruncile tale..." (Psalmi 
119,15). Teologia este acest demers adânc 
spre poruncile lui Dumnezeu, spre conţinu
tul lor. Când este compromis acest sens al 
teologiei, discreditarea trebuie să-i aibă în 
vedere pe cei ce-şi permit acest lucru.

In cele ce urmează, neavând pretenţia 
de a epuiza subiectul în discuţie, vom 
încerca să subliniem conţinutul practic şi 
teoretic al iubirii dintâi, angajându-ne atât 
în rigoarea discursului teologic, cât şi în 
devoţiunea demersului spiritual de a-L 
căuta şi de a-L găsi pe Dumnezeu.

Nu puţine sunt cazurile când Dumne
zeu, elegant, tandru şi plin de afecţiune, 
dar în acelaşi timp ferm, face cunoscut în 
Scripturi că în viaţa celor ce L-au căutat 
şi găsit coexistă realitatea apartenenţei 
de Dumnezeu şi realitatea unui mod de 
viaţă uşor, străin de Dumnezeu, adică o 
viaţă duplicitară. In acest mod existenţial, 
pe care îl dobândim mulţi dintre cei ce

ne dorim mântuirea, suntem capabili să 
observăm antagonismul dintre iubirea 
dintâi şi uzura care intervine în viaţa de 
credinţă din cauza delăsării.

In cartea profetului Osea, o carte ce ne 
vorbeşte despre dragostea lui Dumnezeu 
pe un fond plin de tensiune, în capitolul 
11, Dumnezeu Se angajează într-un mono
log care evidenţiază modul sublim de a 
aprecia şi valorifica iubirea noastră dintâi 
faţă de El şi, în acelaşi timp, întristarea şi 
retorica oscilantă ale lui Dumnezeu faţă 
de elementul străin pe care cei ai Lui l-au 
introdus în interiorul întâlnirii acestor 
două iubiri. „Şi totuşi eu am învăţat pe 
Efraim să meargă, şi l-am ridicat în braţe; 
dar n-au văzut că eu îi vindecam. I-am tras 
cu legături omeneşti, cu funii de dragoste, 
am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul 
de lângă gură. M-am plecat spre ei şi le-am 
dat de mâncare" (Osea 11,3-4). Dumne
zeu face apel la gesturile Sale de dragoste 
pentru a întrezări prin ele zilele când 
poporul purta în credinţa şi faptele lui 
surâsul iubirii dintâi şi, în aceleaşi cuvinte, 
El lasă să se înţeleagă tristeţea înstrăinării 
de acest mod de viaţă.

Iubirea dintâi comportă câteva trăsături 
prin a căror subliniere putem anticipa 
atât modelul omului care se exprimă prin 
această iubire, cât şi caracterul Dumneze
ului pe care II găsim într-o asemenea iubire.

în primul rând, ceea ce dă adâncime 
iubirii dintâi este spontaneitatea. în 
Sfintele Scripturi, una dintre cele mai 
frumoase imagini prin care este redată 
această realitate o avem în cartea Geneza, 
în momentul în care Adam este trezit din 
somnul adânc pe care i l-a dat Dumnezeu
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-  în mod obişnuit -  omul care s-a 
predat lui Dumnezeu va fi capabil 
să se comporte neobişnuit.

Dacă vom privi puţin la Hristos 
şi dacă vom analiza viaţa Lui din 
sfintele Evanghelii, vom observa 
că, intr-un mod foarte normal, pe 
faţa Lui, în vorbele Lui, în gestu
rile Lui, în interacţiunile Lui cu 
oamenii, deci în toate, El a purtat 
altfelul. Dumnezeu ne provoacă la 
iubirea dintâi, pentru că îi e drag 
să fim altfel.

Teologia iubirii dintâi ne ajută, 
aşa cum subliniam mai sus, să 

putem descoperi ce fel de 
oameni evidenţiază ea, şi 
atunci când vorbim de Dum
nezeu, să putem observa ce fel 
de Dumnezeu descoperă ea. 
Un element relativ străin, care 
apare în timpul iubirii dintâi, 
este îngrijorarea. Această 
îngrijorare reprezintă procen
tul de nesiguranţă din viaţa 
noastră, cu ajutorul căreia noi 
ne întărim certitudinea, nu 
o distrugem. Exact cum un 
tată şi o mamă, atunci când 
se îngrijorează de viitorul 
copilului lor, evidenţiază prin 
aceasta calitatea superioară 
a iubirii pe care şi-o exprimă 
faţă de copil, tot astfel, cu 
privire la relaţia dintre noi 
şi Dumnezeu şi cu privire la 
ce se va întâmpla cu noi din 
perspectiva eternităţii, noi 
nu vulnerabilizăm iubirea şi 
credinţa, ci facem uz de resur
sele pe care Dumnezeu le-a 
pus în noi pentru a dobândi 
scopul credinţei şi al iubirii. 
De asemenea, exact cum unii 

părinţi îşi abandonează copilul 
datorită îngrijorării lor cu privire la 
viitorul lui sau datorită îngrijorării 
cu privire la imposibilitatea lor 
de a-i oferi un viitor, şi noi, când 
transformăm această îngrijorare în 
incertitudine şi în confuzie, deve
nim capabili să abandonăm cre
dinţa şi iubirea noastră. Acest tip de 
stare lăuntrică ajunge până acolo, 
încât suntem capabili să spunem că 
Dumnezeu ne acceptă şi ne mân- 
tuieşte şi fără o viaţă schimbată.

şi ochii lui întâlnesc chipul suav al 
Evei, în gestul spontan al iubi
rii sale, Adam face următoarea 
remarcă: „...în sfârşit..." (Gen.
2,23). Cu alte cuvinte, acest gest 
spontan este precedat de aştep
tare, de preocupare, de o sete 
lăuntrică în care aşezăm interio- 
ritatea ce nu o putem exprima, 
înaintea izbucnirii oarecum 
necontrolate a acestui gest de 
iubire, Adam a trecut prin dife
rite stări sufleteşti care au impli
cat în mod anticipat iubirea lui 
Dumnezeu, exprimată în dorinţa 
de a o crea pe Eva. Pe 
măsură ce viaţa noastră 
de credinţă nu păstrează 
această culoare a sufletului 
nostru, care să-L implice 
pe Dumnezeu într-un mod 
anticipat în gesturi de 
iubire faţă de oameni, în 
noi se măreşte criza dintre 
dorinţa noastră de a apar
ţine lui Dumnezeu şi aple
carea spre păcat, realitate 
care va frustra atât dimen
siunea noastră duhovni
cească, cât şi dimensiunea 
noastră fizică.

In teologia iubirii 
dintâi, îl întâlnim astfel 
pe omul capabil să evoce 
spontan gesturile de 
iubire ale lui Dumnezeu, 
deja manifestate. Aşadar, 
când pierdem din vedere 
iubirea dintâi, alegem 
să transferăm accentul 
de pe implicarea dra
gostei lui Dumnezeu în 
viaţa noastră pe condiţia 
întâmplării sau pe propriile noa
stre puteri. Acest lucru afectează 
deopotrivă atât pe Dumnezeu, 
cât şi respectul de sine.

A doua caracteristică a iubirii 
dintâi este emoţia. Când iubeşti ca 
întâia oară, eşti prins de o forfotă 
sufletească în care inima îşi inten
sifică certitudinea apartenenţei, 
dar, datorită unor lucruri care 
n-au avut încă loc, noi ne purtăm 
foarte neobişnuit: nu observăm că 
am ajuns în centrul atenţiei celor
lalţi, nu observăm că s-a schimbat

culoarea la semafor, ne aducem 
mai greu aminte că ne e foame şi 
ne interesează prea puţin că am 
pierdut autobuzul sau tramvaiul.

De obicei, tipul de comporta
ment ce rezultă din acest senti
ment, pe care îl numim emoţie, 
este de scurtă durată. Lucru 
trist este că şi în viaţa noastră 
de credinţă iubirea dintâi este 
compromisă destul de timpuriu. 
Datorită acestui fapt, viaţa noastră 
religioasă comportă o mare uzură, 
din care rezultă că ne obişnuim cu 
ceea ce nu mai e plăcut şi frumos.

Dumnezeu apreciază foarte mult 
ceea ce se petrece cu noi atunci 
când, datorită emoţiei, suntem 
diferiţi şi ne lasă să înţelegem că 
acest moment neobişnuit al vieţii 
ar trebui să fie viaţa noastră obiş
nuită. A fi în timpul iubirii dintâi 
nu presupune, aşa cum probabil 
am dedus, o atitudine de dezin
teres faţă de ceea ce se petrece 
în jurul nostru, ci a fi în timpul 
iubirii dintâi presupune o atenţie 
sporită faţă de ceea ce constituie 
obiectul iubirii noastre. Rezultă că
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Deci, distanţarea de această 
iubire transformă îngrijorarea 
în neîncredere, realitate care, pe 
termen mediu şi lung, va face 
imposibilă rămânerea noastră 
în Dumnezeu. în monologul din 
Osea 11, II vedem pe Dumnezeu 
ca pe unul ce e dispus ca, într-o 
manifestare aproape de disperare, 
să facă orice pentru a nu trans
forma calitatea îngrijorării din 
iubirea dintâi într-o neîncredere: 
„Cum să te dau, Efraime? Cum 
să te predau, Israele? Cum să-ţi 
fac ca Admei? Cum să te fac ca 
Ţeboimul? Mi 
se zbate inima 
în Mine, şi tot 
lăuntrul Mi 
se mişcă de 
milă! Nu voi 
lucra după 
mânia Mea 
aprinsă, nu voi 
mai nimici pe 
Efraim; căci Eu 
sunt Dumne
zeu, nu un om,
Eu sunt Sfântul 
în mijlocul tău 
şi nu voi veni 
să prăpădesc"
(Osea 11,8-9).
In relaţia dintre noi şi Dumnezeu, 
această neîncredere care rezultă 
din degradarea îngrijorării se con
verteşte, de obicei, în fapte ale firii, 
adică în fapte păcătoase prin care 
obţinem liniştea de a fi păcătoşi. 
Acest proces este numit, în Sfin
tele Scripturi, pietrificarea inimii. 
Fără a face o asociere nereuşită, 
acest tip de atitudine, dacă este 
constant, poate să fie şi un păcat 
împotriva Duhului Sfânt. Acest 
tip de îngrijorare nedegradat 
exprimă neliniştea noastră, prin 
care ne silim în mod constant să 
fim cât mai plăcuţi lui Dumnezeu.

O altă trăsătură a iubirii dintâi 
este legată de puterea pe care 
aceasta şi-o însuşeşte. De obicei, 
suntem tentaţi să afirmăm că ade
vărata iubire este aceea care are 
ca destinatar pe unul din seme
nii noştri şi, în acelaşi context,

afirmăm că iubirea egoistă este 
iubirea în care obiectul ei suntem 
noi înşine. Această antonimizare 
este depăşită în iubirea dintâi, 
deoarece aici nu vorbim despre 
o iubire pentru alţii (altruismul) 
şi nu vorbim nici despre o iubire 
pentru noi (egoismul), ci vorbim 
despre o iubire a propriei noastre 
fiinţe pe gustul celuilalt. Aşadar, 
omul, când iubeşte întâi, nu 
cere, ci îşi oferă sieşi prin cerin
ţele celuilalt şi nu pretinde, ci se 
împlineşte prin schimbarea de 
sine ce o doreşte celălalt. Departe

de a specula acest joc de cuvinte, 
urmărim să aşezăm în ele, pe cât 
de clar posibil, frumuseţea iubirii 
dintâi şi miracolul rămânerii în 
această iubire. Când mă iubesc pe 
mine, pe gustul lui Dumnezeu, şi 
când îmi ofer mie prin gustul lui 
Dumnezeu, evidenţiez nu lepăda
rea de sine, pe care unii oameni 
şi-o reflectă într-un tip de viaţă 
altruist sau îşi justifică ura de sine, 
printr-un mod de viaţă altruist, 
ci lepădarea de sine care conjugă 
cu putere schimbarea mea. Când 
Domnul Isus Hristos specifică 
atitudinea celui ce doreşte să-L 
urmeze, El nu spune că trebuie să 
te lepezi de tine şi atât, ci spune 
că trebuie să te lepezi de tine, 
adică să te iubeşti prin gustul Lui, 
purtându-I crucea.

în iubirea dintâi, atunci când 
este vorba de relaţia dintre

oameni, omul care e îndrăgostit 
îşi exprimă iubirea de sine prin 
celălalt, adică se schimbă după 
dorinţele celuilalt. Acest proces 
nu se petrece în nici un alt tip 
de iubire. Când nu iubim ca 
prima dată, obţinem un oarecare 
confort, dar acesta se datorează 
obişnuinţei sau puterii de a-1 
accepta pe celălalt aşa cum este 
el. A iubi ca întâia dată este cu 
totul altceva: îl accept pe celălalt 
aşa cum mă doreşte el pe mine, 
adică mă schimb eu. La fel şi în 
teologia iubirii dintâi, atunci când 

este vorba despre relaţia 
dintre noi şi Dumnezeu, 
noi trebuie să-L iubim pe 
Dumneze acceptându-L 
aşa cum ne vrea, adică să 
ne schimbăm, nu accep
tându-L aşa cum e, adică 
fără să ne schimbăm.

Când Domnul Isus 
Hristos apreciază în 
cartea Apocalipsa că unii 
dintre noi şi-au pierdut 
dragostea dintâi, reme
diul pe care îl dă nu mai 
este nominalizat în expre
sia subiectivă -  iubirea 
dintâi -  ci în aspectul 
obiectiv al acesteia, şi 

anume în schimbare, în faptele 
dintâi. Cine ştie să păstreze 
iubirea dintâi până la sfârşit, prin 
puterea Duhului Sfânt, dobân
deşte o nouă identitate.

Această ultimă caracteristică 
a iubirii dintâi -  noua identitate
-  sintetizează gustul celuilalt şi 
ne dă o entitate străină lumii şi 
familiară cerului. „Le voi vindeca 
vătămarea adusă de neascultarea 
lor, îi voi iubi cu adevărat! Căci 
mânia Mea s-a abătut de la ei!
Voi fi ca roua pentru Israel; el va 
înflori ca crinul şi va da rădăcini 
ca Libanul" (Osea 14,4-5).

în concluzie, în iubirea dintâi 
avem şi soluţia, şi puterea reîn- 
viorării noastre spirituale. Aici, 
numai aici, putem avea prezenţa 
Domnului Isus Hristos cu fiorul 
dragostei Lui şi cu rezultatul 
făgăduinţelor Lui.
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FAMILIE

Melodia celularului mă întrerupse brusc 
din citit. Mă f i t  pe ecran şi îmi dau seama 
că este un apel din străinătate. Răspund. 
Apoi ascult mai bine de jumătate de oră o 
istorie de familie în plină dramă.

Frate pastor, am trăit mai m ult timp cu 
impresia că soţul m eu mă înşală. Acum  
ştiu cum stau lucrurile. Sunt foarte stre- 
sată de serviciu. Simt că-mi scapă copilul 
de sub control. N u reuşesc să-i mai acord 
suficientă grijă părintească. Soţul se ocupă 
şi mai puţin de el. Alerg de la un loc de 
muncă la altul, şi seara cad extenuată.
Şi el vine tot aşa de obosit. N u mai este 
ce-a fost. îl sim t absent şi, ce-i drept, nici 
eu nu-i mai acord atenţia necesară. Parcă 
m-am răcit. Am  avut o căsnicie fericită 
până să plecăm din ţară. Un zvon că are şi 
alte preocupări afective pentru o anume 
femeie m-a scos din amorţeală. II confrunt. 
El neagă. îl ameninţ. El mă asigură că nu 
e nimic din ce cred eu. Că aiurez. îl cred, 
că aşa suntem noi. Deodată, alt zvon din 
altă parte mă pune din nou pe jar. Iar 
îl cercetez. Iar neagă. Şi atunci pun un 
detectiv pe urmele lui. Banii mei câştigaţi 
cu trudă sunt daţi pe o urmărire ruşinoasă, 
în sfârşit, îl prind. îi arăt fotografiile. El se 
justifică lamentabil: 'E o cunoştinţă din ţară 
pe care vreau s-o aduc la adevăr! Dacă ţi-aş 
fi spus, nu m-ai fi crezut!', mă abureşte el. 
Ca şi când aş fi un copil şi nu pricep. Mai 
mult, e şi slujbaş important în comitetul 
bisericii. Spuneţi-mi ce să fac?

O criză înzecită
Mai cunosc câteva zeci de cazuri, care 

mai de care mai ciudate. Multe familii 
aflate în afara ţării de origine se confruntă 
cu astfel de probleme. Nu înseamnă că nu 
sunt şi familii care s-au adaptat şi trăiesc o 
bogată experienţă de viaţă de cuplu. Dar 
evidenţa lucrurilor reclamă un adevăr de 
netăgăduit: pe pământ străin criza este de 
zece ori mai mare! Vreţi să vă argumentez?

Din cercetarea făcută în urma unor semi- 
narii de familie în mai multe ţări, unde 
prezenţa noastră românească este bogată, 
am constatat că o tensiune înzecită se 
adună în sufletul celui care întreprinde un 
exod spre ţările mai înstărite:

1. Dezrădăcinarea temporară sau de 
durată duce la nesiguranţă şi instabilitate 
în familie, prin absenţa factorilor protec
tori şi securizanţi din contextul familiei 
extinse din ţară.

2. Cultura diferită dă asalt asupra struc
turilor noastre de adaptare, formate pe 
principiile autohtone, şocând la început şi 
înstrăinând pentru o perioadă, până la o rea
daptare, uneori nefericită în unele aspecte.

3. Nivelul de evaluare a emigrantului de 
către ţara în care munceşte îi scade valoa
rea de sine prin punerea în inferioritate 
de către localnici, prin acte discriminatorii 
cum sunt: retribuţia mai mică decât cea a 
autohtonilor sau lipsa unor facilităţi 
datorită statutului lor.

George Uba
director, 

Departamentul 
Şcoala de Sabat /  

Lucrarea Personală, 
Conferinţa 
Muntenia
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4. Condiţiile improprii, pentru 
cei care locuiesc în număr mare sub 
acelaşi acoperiş, afectează intimita
tea dintre soţ şi soţie. De asemenea, 
faptul că doar unul dintre cei doi 
lucrează in afară, iar celălalt este
în ţară, privat de relaţia normală 
de cuplu, erodează comunicarea şi 
aduce în impas relaţia lor.

5. Posibilitatea realizării din 
punct de vedere economic al 
celui dependent de partenerul 
care munceşte îl determină să-şi 
stabilească independenţa şi o rela
tivitate mai mare faţă de partener, 
oricând cu posibilitatea de des
prindere din cuplu -  când starea 
de tensiune se repetă.

6. Conflictele nerezolvate în ţară 
se amplifică pe pământ străin prin 
incapacitatea de a le gestiona, 
într-un loc unde comunicarea 
intră în criză.

7. Stilul de viaţă alert determină 
schimbarea priorităţilor, astfel 
încât familia şi nevoile ei, altădată 
de prim ordin, sunt subordonate 
procurării resurselor materiale.

8. Constrângerile, în noul habi
tat de muncă, creează compromi
suri şi presiuni pentru a ceda în 
unele principii de viaţă de familie 
şi spirituală.

9. Alternanţa între a rămâne 
şi a pleca şi amânările plecă
rii creează conflicte în familie, 
uneori ireconciliabile. Unii dintre 
membrii familiei, îndeosebi tine
rii, care se adaptează mai uşor, 
consideră inoportună plecarea, 
pe când părinţii susţin întoarce
rea după o perioadă.

10. Neimplicarea în biserică şi 
o relaţie fragilă cu Dumnezeu duc 
la diminuarea responsabilităţii 
spirituale şi la o viaţă abandonată 
împrejurărilor nefericite şi stresante.

Dragostea nu are 
nevoie de viză

„îi voi sădi în ţara lor şi nu vor 
mai fi smulşi din ţara pe care 
le-am dat-o, zice Domnul Dumne
zeul tău!" (Amos 9,15).

Nu putem uita că suntem în 
trecere, cu privirea aţintită spre

cetatea de sus, unde este înfiptă 
ancora credinţei noastre. Acolo 
ne va sădi Cel care ne-a scos din 
Egiptul păcatului, în ţara împără
ţiei harului Său, dar până atunci, 
Dumnezeu nu este limitat de 
graniţele vreunei ţări pentru a nu 
putea da vigoare unei relaţii de 
familie pe pământ străin. Când 
dragostea este chemată, nici o 
îngrădire pământească nu poate 
să oprească îmbrăţişarea celor doi, 
care şi-au jurat credinţă pentru 
oriunde şi oricând.

Să urmărim câteva sugestii care 
facilitează menţinerea valorilor 
unui statut consolidat al familiei:

-  studiul constant şi regulat în 
familie şi altarul familial în fumul 
rugăciunilor înălţate pentru protec
ţie şi prezenţă divină permanentă;

-  întregirea familiei prin che
marea celui care a fost departe de 
partener sau venirea lui periodică 
acasă (decât cheltuieli dureroase 
pentru procesul de divorţ, mai 
bine vizite fericite pentru reve
derea familiei, cu planul unei reîn
tregiri cât mai rapide);

-  trăirea principială a vieţii, 
indiferent de presiunile noului 
statut de emigrant;

-  continuarea obiceiurilor din 
ţară (aniversări de zile de naştere, 
de căsătorie);

-  învăţarea cât mai bine a limbii 
pentru o adaptare mai bună la 
noul context;

-  o implicare viguroasă în 
activităţile bisericii şi formarea 
de „bărci de salvare", grupe mici, 
care se întâlnesc periodic pentru 
părtăşie şi sprijin;

-  ruperi de ritm, prin vizitarea 
de către cei doi a diferitelor locuri 
pitoreşti din ţara în care sunt, prin 
mergerea împreună la cumpără
turi sau prin scoaterea copiilor în 
locuri agreate de ei;

-  o comunicare deschisă şi 
bogată pentru menţinerea încre
derii şi a plănuirii în familie;

-  întâlniri ale cuplurilor la bise
rică în jurul evenimentelor pe care 
ea le programează;

-  atenţii reciproce şi declaraţii 
de dragoste reafirmate în cuplu şi 
ameninţări tot reciproce, prin care 
celălalt e avizat: „De mine nu vei 
scăpa până la moarte!";

-  păstrarea unei corespondenţe 
bogate cu părinţii, dacă au rămas 
în ţară, cu rudele şi cu biserica de 
unde au plecat;

-  susţinerea unor programe 
misionare din ţară, prin implicare 
financiară sau prin alte modalităţi 
de sprijinire a proiectelor bisericii 
în care au fost sau sunt membri;

-  păstrarea intimităţii în familia 
stabilită temporar sau definitiv în 
altă ţară, prin neacceptarea altor 
persoane, oricât de apropiate ar 
fi ele, în locuinţa celor doi sau 
limitarea şederii lor pentru un 
timp scurt.

Alo, tot eu sunt. Cea cu detecti
vul", îmi aminti vocea cunoscută. 
„Am discutat serios şi cu lacrimi. 
N u mă mai despart. Am  hotărât 
să mergem înainte împreună. Sunt 
mai atentă cu el şi el cu mine. N u  
credeţi că aşa e mai bine?
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REPORTAJ

„Mântuirea este lucrarea prin care omul 
este educat pentru cer. Educaţia aceasta 
înseamnă cunoaşterea lui Hristos. înseamnă 
emanciparea de sub ideile, obiceiurile şi 
practicile învăţate în şcoala domnului întu
nericului. Sufletul trebuie să fie eliberat de 
tot ceea ce este în opoziţie cu credincioşia 
faţă de Dumnezeu." (Ellen White, Hristos, 
Lumina lumii, ed. 2002, pag. 302)

Cu aceste impresionante declaraţii, 
comentate de pastorul Valentin Dănăiaţă, 
s-au deschis lucrările Convenţiei Naţionale 
de Educaţie, desfăşurate la Braşov-Stupini, 
în perioada 5-7 aprilie 2004, cu participarea 
a aproximativ 120 de educatori, învăţători 
şi profesori de pe întreg cuprinsul ţării.

Simţământul unei copleşitoare responsa
bilităţi, preocuparea pentru o educaţie de 
calitate şi dorinţa fierbinte de a-L sluji pe 
Dumnezeu au asigurat o atmosferă cerească 
pe întregul parcurs al lucrărilor. Intr-un 
climat spiritual şi de o înaltă ţinută acade
mică, profesorii dr. Raquel Komiejczuc, pro
rector al Universităţii Montemorelos-Mexic, 
şi dr. Victor Komiejczuc, din cadrul aceleiaşi 
instituţii, au readus în atenţia participanţilor 
frumuseţea principiilor adventiste de edu
caţie, alături de experienţele care au adus 
multe transformări în  vieţile tinerilor aflaţi 
în procesul formării lor ca oameni şi cetăţeni 
ai împărăţiei lui Dumnezeu.

Am avut bucuria de a schimba câteva 
impresii cu invitaţii noştri. Iată ce ne-a decla
rat sora Raquel Komiejczuc, în exclusivitate 
pentru cititorii Curierului Adventist:

î: Care credeţi că este marea provocare 
în domeniul educaţiei, în biserica noastră, 
la timpul prezent?

R: Eu cred că mântuirea şi educaţia 
sunt acelaşi lucru, atâta vreme cât scopul 
educaţiei este restaurarea imaginii lui 
Dumnezeu în om. Evident, nu mă refer la 
jertfa Mântuitorului, ca act mântuitor, ci la 
formarea unui caracter pentru cer. Dumne
zeu a inventat educaţia înainte de căderea 
în păcat, astfel încât omul să-şi dezvolte 
potenţialul la nesfârşit. însă, după căderea

pentru  cer

în păcat, scopul educaţiei a fost redefinit. 
Recâştigarea virtuţilor pierdute, împăcarea 
cu Dumnezeu şi un caracter ales au deve
nit prioritare. Aici se regăseşte misiunea 
bisericii, dar şi marea provocare. Cred că, 
pentru timpul prezent, urgenţele se crista
lizează în două direcţii:

1. Copiii şi tinerii bisericii noastre ar 
trebui conduşi spre şcolile adventiste, ştiut 
fiind faptul că, dacă un copil reuşeşte să 
facă legătura între ceea ce învaţă în şcoală, 
familie şi biserică, şansa de a rămâne în cre
dinţă creşte considerabil. în acest moment, 
avem prea puţine instituţii de învăţământ. 
Nu uitaţi, biserica creşte acolo unde apar 
şcolile adventiste. Şi, ca o minune, interesul 
celor din afara bisericii pentru educaţia din 
şcolile noastre creşte vertiginos.

2. Şcolile noastre nu trebuie să-şi piardă 
identitatea. Se manifestă o puternică 
tendinţă de secularizare şi, prin urmare, 
profesorii şi administratorii au provocarea 
de a menţine şi de a conserva misiunea şi 
menirea noastră unică.

î: Ce impresii luaţi cu dumneavoastră de 
la această Convenţie de Educaţie?

R: Mi-am dorit foarte mult să vin în 
România. Cei câţiva fraţi români care au 
studiat în Mexic mi s-au părut consacraţi şi 
inteligenţi. Am găsit aici un grup de edu
catori, învăţători şi profesori bine pregătiţi 
şi motivaţi în rolul pe care îl au ca mentori 
în şcolile noastre şi ale statului. încurajez 
biserica din România să continue cu tipul 
acesta de întâlniri, menţinând vii spiritul şi 
identitatea noastră.

L-am întrebat, de asemenea, pe fratele 
Maur Gheorghe, directorul Departamen
tului de Educaţie şi organizatorul acestei 
Convenţii de Educaţie, care sunt impresiile 
legate de această convenţie:

„Au fost două zile pline de părtăşie, 
cunoaştere, învăţături şi dezbateri, având 
ca temă centrală integrarea credinţei în 
predare. Alte teme prezentate în cadrul 
acestei convenţii au fost: educaţia religioasă 
a copiilor, aplicarea disciplinei răscumpără-

Mihai Maur

director, 
Departamentul 

de Educaţie, 
Conferinţa Banat
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toare, teorii moderne ale învăţării, 
psihologia învăţării etc.

Temele au fost prezentate 
de unii dintre cei mai valoroşi 
profesori adventişti din domeniul 
integrării credinţei în învăţare şi al 
psihologiei învăţării: dr. Raquel şi 
dr. Victor Korniejczuc. Cu această 
ocazie, au fost prezentate cerce
tări proprii realizate de dr. Victor 
Korniejczuc în domeniul educa
ţiei religioase a copiilor, care au 
oferit posibilitatea înţelegerii mai 
profunde a etapelor dezvoltării şi 
a acumulării valorilor religioase 
de către copii şi adolescenţi.

Bazându-mă pe opiniile expri
mate de participanţi în fişele de 
evaluare ale convenţiei, pot afirma 
că întâlnirea de anul acesta a fost 
una dintre cele mai valoroase 
convenţii organizate de Depar
tamentul de Educaţie al Uniunii 
Române, domeniul instruirii 
fiind îmbinat în mod armonios cu 
domeniul spiritual."

Iată şi alte impresii culese cu 
acestă ocazie:

„Consider mai mult decât 
oportună această întâlnire, în 
cadrul Convenţiei de Educaţie, cu 
persoane spirituale şi competente, 
dispuse să ne împărtăşească din 
cunoştinţele şi experienţa lor în 
domeniu, pentru a deveni cu toţii 
mai puternici şi mai eficienţi ală
turi de Hristos, în actul educaţio
nal. E. G. White considera că cele 
mai alese opere de artă nu posedă 
nici pe departe acea frumuseţe 
care să se poată compara cu fru
museţea de caracter. Prin urmare, 
educaţia religioasă este 'valoarea 
regină', pentru că ne pregăteşte 
nu numai pentru această viaţă, 
ci şi pentru cea veşnică." (Aurica 
Szentagotai, director, Liceul 
Adventist „Maranatha", Cluj).

„Seminariile prezentate s-au 
adresat cu precădere cadrelor 
didactice adventiste, atât celor ce 
predau în şcolile noastre, cât şi 
celor din şcolile neadventiste. La 
loc de cinste s-a situat cursul de 
integrare a credinţei în predare, 
indiferent de disciplina predată, 
în scopul promovării principiilor 
biblice. A fost o ocazie motiva

toare pentru slujirea semenilor şi 
o socotesc ca un real câştig pentru 
toţi participanţii. Plecăm de aici 
cu noi metode şi iniţiative şi cu 
mai mult zel pentru misiune." 
(Viorel Răducanu, capelan, Liceul 
Adventist „Onisim", Craiova).

„Ne-am întâlnit aici cei care, 
alături de părinţi, avem marea 
responsabilitate de a modela 
caracterele celor de mâine. Aveam 
nevoie de Convenţia de Educaţie. 
Cursul despre integrarea cre
dinţei în predare mi-a deschis o 
altă viziune despre ce înseamnă 
să fii profesor adventist într-o 
şcoală publică; nu contează doar 
informaţia pe care o transmit, ci 
şi modul în care îi ajut pe copii 
să-L cunoască pe Dumnezeu. Am 
învăţat să fiu mai eficientă pentru 
Hristos la locul meu de muncă, în 
cadrul clasei şi al colectivului pro
fesoral." (Simina Ardelean, prof. 
de lb. franceză, Şcoala Generală 
nr. 2, Curtici, jud. Arad).

„Societatea are nevoie de noi. 
Acum când lumea întreagă îşi 
reorientează gândirea cu privire 
la sistemele educaţionale, avem şi 
noi nevoie de o refundamentare a 
gândirii despre adevărata educa
ţie. Suntem chemaţi şi trebuie s-o 
facem la un standard de excelenţă. 
Cheia succesului o învăţăm din 
istorie. Cea mai mare lecţie care 
trebuie învăţată de la poporul 
Israel este aceea că aderenţa 
strictă la un sistem educativ bazat 
pe un ideal religios şi moral le-a 
păstrat unitatea într-un mod în 
care nu ar putea s-o facă nici un 
sistem politic. Salvarea acestui 
popor, cel puţin, se datorează 
educaţiei sale." (Luminiţa Shaffer, 
director, Şcoala Generală „Mun
tele de Foc", Hagota).

In final, l-am întrebat pe fr. 
Gheorghe Modoran care sunt 
impresiile finale şi direcţiile de 
viitor pentru sistemul educaţional 
adventist din România.

„în ceea ce priveşte sistemul 
educaţional adventist din Româ
nia, pot spune că ne aflăm într-un 
moment de răscruce pentru şcolile 
adventiste, având în vedere 
impactul noii legislaţii din învăţă

mântul românesc care urmează să 
apară în curând. Sunt în desfăşu
rare dezbaterile privind învăţă
mântul confesional, care ar putea 
afecta în viitor liceele teologice 
adventiste existente.

Urmează să apară legea învăţă
mântului superior, cu modificările 
cerute de Uniunea europeană: 
3 - 2 - 3 ,  adică trei ani de învăţă
mânt universitar, doi ani de mas- 
terat şi trei ani pentru programul 
de doctorat.

De asemenea, este în discuţie şi 
statutul Şcolii Sanitare Postliceale 
de la Brăila vizavi de transformarea 
şcolilor postliceale în colegii afiliate 
pe lângă o facultate de profil.

In anul universitar următor (2004- 
2005), va fi depus dosarul pentru 
acreditarea deplină a Facultăţii de 
Teologie-Litere de la Cemica.

Nevoia cea mai mare a Bisericii 
Adventiste în prezent, pe lângă 
rezolvarea problemelor amintite 
mai sus, este dezvoltarea unui 
sistem puternic, valoros, de 
învăţământ preşcolar şi primar. 
Este sistemul cel mai accesibil din 
punct de vedere al costurilor şi 
al numărului de cadre didactice 
necesar şi, mai ales, este vârsta 
cea mai potrivită pentru a semăna 
seminţele adevărului, ale valorilor 
veşnice în sufletul copiilor noştri."

După acest eveniment bine
cuvântat, păstrăm în suflet, cu 
emoţie şi responsabilitate, cuvin
tele profetului: „Ideile noastre 
legate de educaţie sunt prea 
înguste şi superficiale. Se face 
simţită nevoia unei sfere mai largi, 
a unui ţel mai înalt. Adevărata 
educaţie înseamnă mai mult decât 
urmarea unei şcoli. înseamnă 
mai mult decât pregătirea pentru 
viaţa de acum. Ea are de-a face 
cu întreaga făptură şi cu toată 
perioada în care îi este cu putinţă 
omului să trăiască. Este dezvolta
rea armonioasă a puterilor fizice, 
mintale şi spirituale. îl pregăteşte 
pe elev pentru bucuria slujirii în 
această lume şi pentru bucuria 
mai înaltă a unei slujiri mai largi 
în lumea care va veni." (Ellen 
White, Educaţie, ed. 2001, pag. 9).

1 0  Curierul Adventist -  M ai 2 0 0 4



ŞCOALA DE SABAT
UN DEPARTAMENT

REPORTAJ

C O N V E N Ţ I A  SCOLI I  DE S A B A T ,  16 -

Pentru mulţi dintre cei care colaborează în 
cadrul Departamentului Şcoala de Sabat, zilele 
de 16-18 aprilie 2004 au însemnat un eveni
ment de aducere-aminte. Intr-o atmosferă 
entuziastă, Stupini-ul a găzduit Convenţia 
Şcolii de Sabat, care a adunat peste 200 de 
participanţi din cele şase Conferinţe.

Curtea, sala de cult, dormitoarele, sala 
de mese au fost din nou pline de viaţă, de 
manifestări de bucurie şi de mulţumire din 
partea participanţilor.

Cuvintele de bun venit şi de deschidere 
a Convenţiei au fost rostite de fratele 
Valeriu Petrescu, care a citit versetele 1 şi 2 
din Psalmul 84:

„Cât de plăcute sunt locaşurile Tale, 
Doamne al oştirilor! Sufletul meu 
suspină şi tânjeşte de dor după curţile 
Domnului, inima şi carnea mea strigă 
către Dum nezeul cel viu!"

Programul întâlnirii a fost conceput în aşa 
fel, încât să ofere timp pentru studiu şi cerce
tare prin seminarii, cât şi prin discuţii inter
active. Atât din partea organizatorilor, cât şi 
din partea participanţilor, asupra aspectelor 
care privesc Departamentul Şcoala de Sabat, 
s-a aşezat o pecete adâncă, spirituală.

în cadrul primului seminar, fratele 
Tamâsi Kâroly -  director al Departamen
tului Şcoala de Sabat/Lucrarea Personală, 
Conferinţa Transilvania de Sud -  a pre
zentat importanţa pregătirii personale a 
instructorilor. Ideea centrală a prezentării 
s-a axat în jurul cuvintelor inspirate: „Ade
văratul învăţător (instructor) nu se mulţu
meşte cu idei învechite, cu o minte leneşă 
sau cu o memorie slabă. Domnul ne-a pus 
la îndemână multe resurse." (Ellen White, 
Counsels on Sabbath School Work, pag. 
103). Concluzia prezentării este următoa
rea: „Ceea ce este instructorul contează mai 
mult decât ceea ce spune el".

Seminarul următor a accentuat impor
tanţa şi rolul orei instructorilor. Fratele 
Buică Nicolae -  director al Departamen
tului Şcoala de Sabat/Lucrarea Personală, 
Conferinţa Oltenia -  a adresat participanţi
lor câteva întrebări de trezire a interesului 
faţă de acest domeniu: De ce o întâlnire a 
instructorilor Şcolii de Sabat? Nu se poate 
şi fără? Concluzia prezentării arăta că ora 
instructorilor are un rol deosebit de impor
tant în programul Şcolii de Sabat. Această 
întâlnire ar fi mai potrivit să aibă loc în 
cursul săptămânii, iar punctul central al 
discuţiilor din cadrul orei instructorilor nu 
este conţinutul întrebărilor, ci mai degrabă 
să ofere ajutor prin implementarea diferite
lor metode de predare.

Un alt seminar, prezentat de fratele Orban 
Ioan -  director al Departamentului Şcoala 
de Sabat/Lucrarea Personală, Conferinţa 
Transilvania de Nord -  a abordat un subiect 
foarte important din cadrul activităţii Şcolii 
de Sabat: „Atribuţiile dirigintelui Şcolii de 
Sabat". Citatul izvorât din scrierile servei 
Domnului a constituit elementul de bază 
al prezentării: „Nu îngăduiţi ca aceia care 
fac lucrurile doar din obişnuinţă să preia 
conducerea şcolii şi să-i imprime un carac
ter formal şi anumite obiceiuri, sufocând-o 
cu o mulţime de reguli. Este foarte impor
tant să fie ordine, dar avem nevoie de mai 
multă cunoaştere a 'celor duhovniceşti', pe 
lângă toate regulile şi reglementările. Avem 
nevoie de putere dătătoare de viaţă, entuzi
asm plin de zel, pentru ca în şcoli să existe o 
atmosferă de adevărată evlavie şi curăţie, să 
se observe o reală înaintare religioasă şi în 
temere de Dumnezeu." (Ellen White, Coun
sels on Sabbath School Work, pag. 162). 
Dirigintele este cheia revigorării serviciului 
divin al Scolii de Sabat.

Ioan Orban
director, 

Departamentul 
Şcoala de Sabat /  

Lucrarea Personală, 
Conferinţa 

Transilvania de Nord
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Un viu interes a trezit semina
rul prezentat de fratele Valeriu 
Petrescu, intitulat „Reîntoarcere 
la origini". Nevoia de a privi în 
urmă şi de a nu uita calea pe care 
Dumnezeu ne-a călăuzit până în 
prezent este o nevoie stringentă 
a fiecărui credincios. Atunci când 
vom descoperi originea grupei 
Şcolii de Sabat chiar în Eden, când 
vom înţelege că Dumnezeu a fost 
primul învăţător şi că primul studiu 
al Şcolii de Sabat a vorbit despre 
Creator şi iubirea lui divină, vom 
aprecia mult mai mult calitatea de 
elev în şcoala lui Hristos.

Fratele George Uba -  director al 
Departamentului Şcoala de Sabat/ 
Lucrarea Personală, Conferinţa 
Muntenia -  în stilul lui caracte
ristic, a prezentat diferite modele 
de organizare a Şcolii de Sabat. în 
cadrul seminarului, s-a precizat 
faptul că grupa Şcolii de Sabat 
trebuie să devină o adevărată 
familie, în care se regăsesc şi se 
împletesc iubirea, mila, împreuna- 
simţire, bucuria, cunoaşterea şi 
speranţa mântuirii.

în seminarul prezentat de fra
tele Gabriel Dragoş -  director al 
Departamentului Şcoala de Sabat/ 
Lucrarea Personală, Conferinţa 
Banat -  a fost evidenţiat rolul 
pastorului în cadrul programelor 
Şcolii de Sabat. Este important de 
reţinut următoarele afirmaţii din 
cadrul seminarului:

-  O minte strălucită, fără temere 
de Dumnezeu, duce la eşec.

-  „Slujbaşii consacraţi ai bise
ricii vor lucra şi plănui în aşa fel, 
încât să-i determine pe toţi mem
brii bisericii locale să se înscrie şi 
să participe la Şcoala de Sabat."
(.Manualul Şcolii de Sabat, pag. 81).

-  „Acesta este secretul puterii 
asupra elevilor tăi: reflectă-L pe Isus." 
(Ellen White, Educaţie, pag. 222)

Aspecte foarte importante, care 
privesc rolul misionar al grupei 
Şcolii de Sabat, au fost arătate de 
către fratele Iosub Costel -  direc
tor al Departamentului Şcoala de 
Sabat/Lucrarea Personală, Confe
rinţa Moldova.

Din acest 
seminar, sub
liniez chemarea 
imperativă 
adresată bise
ricii pentru 
lucrarea misio
nară. „Bise
rica trebuie 
să acţioneze 
pentru salvarea 
omului. Ea a 
fost organizată 
pentru a sluji 
semenilor." 
(Ellen White, 

Manuscrisul 140 din 1902). Lucra
rea misionară este unica raţiune de 
a fi a bisericii.

Cuvântul de cercetare al Scrip
turii a fost rostit de fratele Adrian 
Bocăneanu, preşedintele Uniunii 
Române, care a menţionat un eve
niment descris în 1 Cron. 11,16-19. 
A fost accentuată rugămintea lui 
David, rugăminte care străbate 
veacurile şi ţinteşte sufletele noa
stre în prezent: „Cine-mi va aduce 
apă de băut din fântâna de la 
poarta Betleemului?" Cuvântul lui 
Dumnezeu este pentru noi astăzi 
apa dătătoare de viaţă. Prin două 
întrebări deosebit de actuale, fratele 
Bocăneanu a încercat să ne con
ştientizeze asupra importanţei pe 
care o are Departamentul Şcoala de 
Sabat pentru înviorarea semenilor:

-  Care sunt obstacolele care ne 
împiedică să ne apropiem de Cuvânt?

-  Ce ne stă în cale şi nu ne lasă să

ne întoarcem spre oameni, având 
cu noi apa vie a Cuvântului?

Unul dintre cele mai impor
tante scopuri urmărite de 
Convenţia Şcolii de Sabat a fost 
adâncirea spiritului de părtăşie.
La aceasta a contribuit ocazia 
împărtăşirii experienţelor din 
toate colţurile ţării, dar şi din 
îndepărtata Argentină. Familia 
Ancuţa şi Laurenţiu Ionescu, 
proaspăt întorşi din această ţară, 
ne-au prezentat multe dintre 
binecuvântările care se revarsă 
peste bisericile noastre din 
America de Sud.

Binecuvântările care au decurs 
din întâlnirea din cadrul Conven
ţiei Şcolii de Sabat au fost subli
niate de către participanţi:

„Am avut îndoieli, dat fiind 
apatia generală care ne-a cuprins în 
ultimul timp. Spre bucuria mea, cu 
ocazia Convenţiei, am aflat răspun
sul la multele întrebări, care mă 
frământau." (Ţanu Fabiola, Biserica 
locală „Speranţa" din Cluj).

„Ceea ce m-a impresionat este 
faptul că încep să privesc altfel 
misiunea Şcolii de Sabat. Până 
acum, eram ferm convinsă că 
Şcoala de Sabat este numai o 
modalitate de instruire şi de învă
ţare a membrilor bisericii. Dar, de 
fapt, putem spune că prietenia şi 
iubirea trebuie să-l caracterizeze 
pe fiecare elev al Şcolii de Sabat. 
Misiunea noastră este să spunem 
persoanelor cu care intrăm în 
contact învăţăturile acumulate în 
timpul Şcolii de Sabat." (Simona 
Dragoş, psiholog).

„Am fost plăcut impresionat de 
ceea ce indica 'barometrul atmo
sferic', de natura practică a semi- 
nariilor şi de spiritul de echipă în 
care se lucra. Aştept cu nerăbdare 
să pot prezenta comitetului şi apoi 
bisericii cele învăţate la această 
întâlnire." (Csergezan Gabriel, 
Biserica locală din Gherla).

Am plecat spre casele şi comu
nităţile noastre cu sufletul hrănit 
din bogăţiile Cuvântului, cu 
dorinţa de a dărui şi semenilor 
noştri din prea-plinul binecuvân
tărilor primite.
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DIVERSE

La fel se întâmplă şi în familia lui 
Dumnezeu. Ca biserică, trebuie să fim atenţi 
să nu-i îndepărtăm pe „copii". Este uşor să 
ne simţim confortabil în rolurile noastre si să

multe ori 
iteva luni

Există un loc şi pentru m
tidescoperit ecoul acestei in

pătrunzându-mi mintea de
decât pot număra, în ultimi___
de zile. Şi ştiu că nu sunt singura.

Pe cont propriu
De curând, viaţa mea a fost bulversată: 

Am absolvit colegiul, mi-am împachetat 
lucrurile şi m-am îndreptat către „lumea 
reală", departe de prietenii mei, de familia 
mea, de biserica mea -  de orice îmi era 
familiar. M-am descoperit într-un loc nou, 
cu un nou loc de muncă, înconjurată de 
necunoscut, căutând o nouă biserică de 
care să aparţin.

îmi dau seama că, în mare măsură, 
experienţa mea este asemănătoare cu cea 
a noilor membri din biserică. Ei au găsit o 
relaţie frumoasă cu Isus, şi acest lucru este 
emoţionant. Sunt plini de ardoare pentru 
Dumnezeu şi doresc să savureze comoara 
schimbării din viaţa lor. Ei au devenit o 
parte din familia lui Dumnezeu. Acesta-i 
cel mai important lucru, nu-i aşa?

Ce se întâmplă însă când noutatea 
dispare şi se instalează rutina creştinismului 
cotidian? Ce se întâmplă când noii membri 
privesc dincolo de încântarea iniţială şi 
caută un loc unde să se instaleze?

Gândiţi-vă la o mare reuniune de 
familie. Emoţiile sunt la cote înalte, pe 
măsură ce familia se strânge. îmbrăţişările 
şi voia bună sunt din belşug. Pe măsură 
ce orele trec, adulţii se aşază la taifas, 
discutând despre ce s-a întâmplat 
de când nu s-au mai văzut. Aproape 
inevitabil, există prin acea mulţime un 
copil care se simte uitat. Tot acel taifas este 
nesemnificativ pentru adulţi, de vreme 
ce nu sunt îndeajuns de maturi, ca să-şi 
amintească jumătate din ceea ce se discută.

Ce vor putea face? Unde se potrivesc în 
marele tablou al familiei?

Kirsten Torkelsen

uităm că, la fiecare botez, la fiecare transfer 
de membru, cu fiecare oaspete ce intră pe 
uşa bisericii, există, de fapt, cineva care 
caută un spaţiu, un loc de care să aparţină în 
această mare familie a lui Dumnezeu.

Nu există soluţii facile şi eu nu pretind că 
am răspunsurile, însă ştiu ce am simţit de-a 
lungul căutării mele după o biserică de 
care să aparţin şi vă pot împărtăşi câteva 
dintre lucrurile pe care le-am observat, Uniunea Pacificul de Nord, 

câteva dintre cele pe care eu le caut. SUA

Lista mea de dorinţe
Eu caut o biserică prietenoasă şi 

primitoare. Nu cu mult timp în urmă, am 
vizitat o biserică şi am fost salutată, de 
cum am intrat, de o femeie prietenoasă, 
pe nume Rose. Ea a observat că faţa mea 
nu-i era familiară şi m-a întrebat cum mă 
numesc, m-a condus la o grupă a Şcolii 
de Sabat şi am discutat câteva minute. 
N-am fost lăsată să rătăcesc pe holuri 
sau să abordez un străin pentru a-i cere 
ajutor. Cineva a venit la mine. Am fost 
impresionată. Biserica trebuie să fie un loc 
unde oamenii să se simtă bineveniţi.

Biserica trebuie să fie un loc al 
deschiderii şi al acceptării. Eu provin 
dintr-o familie adventistă, mai degrabă 
tradiţională, şi îmi place şi apreciez mai 
mult un serviciu divin „tradiţional". 
Venind direct de la colegiu, apreciez, de 
asemenea, şi un serviciu divin care poate 
fi clasificat mai progresist. Concluzia? 
Există loc pentru o varietate de stiluri 
de închinare. Dacă sunt bine primiţi în 
biserică, oamenii simt că închinarea lor 
e plină de semnificaţie. însă, cu fiecare 
nouă expresie, există cineva care va simţi 
că metodele sunt nepotrivite. încercaţi

Adventist Review, 
Martie, 2002
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să fiţi deschişi. Comunicaţi, chiar 
dacă există diferenţe, şi nu lăsaţi să 
moară bucuria împărtăşirii lui Isus 
în urmărirea definirii, o dată pentru 
totdeauna, a tuturor aspectelor cu 
privire la ceea ce este permis.

Doresc să frecventez o biserică 
în care să servesc unui scop. 
Vreau să fiu implicată. Doresc 
să am o slujbă în care să fac ceva 
pentru cei ce simt nevoia aceasta. 
Biserica este un loc minunat 
pentru implicare. Când timpul 
de şedinţă al comitetului bisericii 
se scurge, există întotdeauna 
goluri de umplut şi oameni care 
caută cu disperare să le umple. 
Există slujbe de îndeplinit.
Există oameni care doresc să 
fie implicaţi. Nu va fi nici o 
problemă. E corect? Nu, e greşit.

Multe dintre slujbele din 
biserică implică ieşirea „în faţă"
-  ca, de pildă, diacon plasator, 
diaconeasă, instructor al Şcolii de 
Sabat sau dirijor. Cum poate fi 
implicată o persoană care nu se

simte confortabil „în faţă"? Există 
vreo slujbă şi pentru ea? Aici intră 
în rol darurile spirituale.

Apostolul Pavel a scris: „Noi 
avem daruri care diferă potrivit 
harului acordat nouă: darul 
profeţiei, în măsura credinţei; 
darul slujirii, în slujire; darul 
învăţării, în învăţare; darul 
îndemnării, în îndemnare; darul

dăruirii, în generozitate; darul 
conducerii, în seriozitate; darul 
compasiunii, cu bucurie" (Rom. 
12,6-8, NRSV). O biserică trebuie 
să se străduiască să-i implice pe 
membrii săi, folosind toată paleta 
darurilor spirituale cu care a fost 
binecuvântată.

Fiecare dintre noi -  de la copii 
la adulţi -  am fost binecuvântaţi 
cu talente pe care alţii nu le 
au. Nimeni altul nu poate face 
slujba pentru care tu şi eu am 
fost creaţi ca s-o putem face.
Unul dintre scopurile bisericilor 
noastre este acela de a-1 ajuta pe 
fiecare membru să descopere şi 
să folosească talentele personale, 
dăruite de Dumnezeu.

„Există o diversitate de 
daruri, dar acelaşi Duh; şi 
există o diversitate de slujbe, 
însă acelaşi Domn; există o 
diversitate de activităţi, însă 
este acelaşi D um nezeu care 
activează toate acestea în 
fiecare" (1 Cor. 12,4-6, NRSV).

Biserica este un loc unde caut un 
simţământ al comuniunii. Doresc 
apartenenţă. Doresc să merg în 
Sabat la biserică şi să văd nu numai 
feţe prietenoase, ci şi prieteni. Un 
alt lucru la care mă gândesc este ca 
bisericile să depună eforturi pentru 
a-i strânge pe oameni. Să furnizeze 
legături. Să aibă evenimente sociale: 
mese de părtăşie, tabere şi grupe de

rugăciune, enumerând doar câteva. 
Să organizeze grupe mici, pe care să 
le implice în societate prin proiecte 
misionare. Mă simt mult mai bine 
stând pe scaun în Sabat-dimineaţă, 
indiferent de dispoziţia mea sau de 
împrejurări, când ştiu că am nişte 
prieteni care mă aşteaptă.

Această relaţie nu numai că are 
capacitatea de a mă încuraja şi 
împlini, ci ea poate transmite de 
asemenea un mesaj pentru ceilalţi, 
înaintea morţii Sale, Isus a spus: 
„Prin aceasta vor cunoaşte toţi 
că voi sunteţi ucenicii Mei, dacă 
veţi avea dragoste unul pentru 
celălalt" (Ioan 13,35, NRSV). Ei 
vor cunoaşte că suntem creştini 
prin manifestarea dragostei.

Ultimul Cuvânt
Presupun că aţi putea spune 

că eu îl caut pe Isus. Doresc 
să-L găsesc la biserică -  în 
Cuvânt, în meditaţie, în faptă. 
Isus îi acceptă pe oameni. El 
încurajează ce este cel mai bun 
în ei. El este implicat în viaţa lor.

Aceasta este o sarcină dificilă, 
recunosc; nu sunt în măsură 
să pretind servicii ireproşabile. 
Biserica este alcătuită din fiinţe 
umane care, cu siguranţă, vor face 
greşeli. Uneori, Isus este dezamăgit 
în aşteptările Sale. Dar eu caut o 
biserică ce încearcă să-şi păstreze 
obiectivul asupra lui Isus.

Isus a spus: „Veniţi la Mine 
toţi cei trudiţi şi apăsaţi şi Eu vă 
voi da odihnă. Luaţi jugul Meu 
asupra voastră şi învăţaţi de la 
Mine" (Mat. 11,28.29, NIV). Isus 
nu aşteaptă din partea noastră să 
avem totul perfect, ca biserică, dar 
şi ca indivizi. El aşteaptă însă ca 
noi să învăţăm de-a lungul vieţii.

Conceptul învăţării îmi aduce 
aminte de şcoală. Acesta este un 
lucru familiar pentru mine. îmi 
place. Când găsesc o biserică 
făcând tot ce poate mai bine pentru 
a arăta lumii cum este Isus, cred că 
o voi percepe ca pe ceva familiar. 
Când se va întâmpla aceasta, 
căutarea mea după o nouă biserică 
se va opri, căci voi fi acasă.
Traducere de Cezar Spătărelu
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EDUCAŢIE

O  decizie înţeleaptă
Pentru orice om, luarea unei decizii 

într-o anumită situaţie e un lucru destul 
de dificil. în general, fiecare om preferă să 
ia decizii în dreptul său, adică să poată să 
îşi stăpânească viaţa. Orice decizie pe care 
o ia fiecare persoană se bazează pe infor
maţii. Informaţiile în sine nu ne pot deter
mina să facem ceva. Ele ajung la creierul 
nostru, unde le analizăm, apoi hotărâm ce 
să facem. Uşor sau greu de luat, deciziile 
sunt însă inevitabile. De la cele mai simple 
decizii -  cu ce ne îmbrăcăm dimineaţa, ce 
mâncăm la micul dejun sau cum să rezol
văm problemele de peste zi până la cele 
mai importante -  ce profesie şi ce partener 
de viaţă îmi aleg. întotdeauna omul caută 
soluţiile cele mai bune. Prin alegerile pe 
care le facem, putem sau nu să deţinem 
controlul asupra a ceea ce ni se întâmplă.
De exemplu, când suntem deprimaţi, noi 
socotim că nu deţinem controlul asupra 
suferinţei noastre, ci considerăm că anumiţi 
factori externi ne creează această stare.
O parte dintre oamenii nefericiţi nu au 
neapărat probleme majore, ci această stare 
le este indusă din pricina felului în care 
aleg să se comporte. Ei sunt incapabili să 
întreţină o relaţie satisfăcătoare cu oameni 
fericiţi şi, ca urmare, sunt nefericiţi. Mulţi 
dintre aceşti oameni nefericiţi îşi doresc 
să găsească pe alţii care să-i iubească. Este 
vital să luăm decizii înţelepte în probleme 
de importanţă majoră, întrucât fericirea 
noastră depinde într-o mare măsură de ele. 
Sunt unii oameni care se simt în stare să ia 
asemenea decizii şi resping ajutorul când 
le este oferit. Când ne aflăm într-o anumită 
situaţie în care trebuie să luăm o hotărâre, 
ne este de folos să auzim părerea celor care 
s-au confruntat cu o situaţie similară. „Pla
nurile nu reuşesc, când lipseşte sfatul, dar 
se împlinesc când sunt mulţi sfătuitori" -  ni 
se spune în Proverbe. Atunci când cerem 
un sfat sau când învăţăm din experienţa 
altora, trebuie să fim conştienţi că deci
zia finală ne aparţine şi că va trebui să ne 
asumăm toată responsabilitatea pentru ea. 
Trebuie să avem în vedere consecinţele de 
durată, nu trebuie să avem în vedere doar 
avantajele de moment. Conştiinţa ne poate 
ajuta să luăm decizii în armonie cu princi
piile după care alegem să trăim.

O conştiinţă bine instruită va accepta voia 
lui Dumnezeu: „Recunoaşte-L în toate căile 
tale, şi El îţi va netezi cărările".

Una dintre cele mai importante decizii în 
viaţa unui om este alegerea partenerului 
de viaţă. Este important ca viitorul meu 
soţ sau viitoarea mea soţie să îmi împărtă
şească convingerile. Este plăcut să ştii pe 
cineva care nu te judecă şi nu încearcă să te 
schimbe. Este greşită mentalitatea conform 
căreia cineva se căsătoreşte şi este convins 
că, după ce se va căsători, va reuşi să îşi 
schimbe partenerul după dorinţele lui/ei.
E plăcut să constaţi că există cineva care te 
iubeşte fără rezerve. Cu această persoană 
poţi să te simţi destins şi să râzi de orice, 
în faţa acestei persoane, îţi poţi împărtăşi 
lumea ta interioară, fără să te temi de refuz, 
de ridicol, de comentarii sau de învinuiri. 
Această dorinţă de a împărţi temerile şi 
speranţele defineşte iubirea. Câtă vreme 
putem proceda astfel înseamnă că alegerea 
e bună şi că suntem cu persoana potrivită. 
Dacă nu putem proceda astfel de la înce
put, iubirea nu are destulă putere.

Orice decizie poate fi luată în mod corect 
sau în mod greşit. Unii dintre noi amână 
luarea unei decizii, de teamă că nu vor 
putea trăi în conformitate cu responsabilită
ţile pe care le implică aceasta. De multe ori, 
suntem cuprinşi de îngrijorare. Din acest 
motiv, încercăm adesea să ignorăm luarea 
unor decizii, să pretindem că acest lucru 
nu este necesar pentru a putea fi pe placul 
cuiva. în acest caz, nu avem capacitatea de 
a ne putea conduce viaţa şi nu vom avea 
succes în activităţile noastre, lipsindu-ne 
maturitatea necesară pentru decizii majore. 
Trebuie să ne fixăm obiective concrete, 
bazate pe nevoile actuale, pentru a ne ţine 
viaţa în rânduială.

Atunci când luăm decizii care afectează şi 
viaţa celorlalţi, trebuie să-i consultăm şi pe ei. 
Aceasta ne va ajuta să ne apropiem unii de alţii.

Cuvintele Bibliei sunt scrise pentru folo
sul nostru, ne ajută să primim „învăţăturile 
de bun-simţ, de dreptate, de judecată şi de 
corectitudine". Dacă îi cerem Domnului să 
ne ajute să luăm hotărâri bune în orice pri
vinţă, putem fi siguri că El ne va ajuta, iar 
planurile noastre ne vor duce la bunăstare.

Simona Dragoş
psiholog

2 0 0 4  Moi —  Curierul Adventist 15



SÂNATÂTE

Teodora Goran

director 
Departamentul 
Sănătate/ 
Temperanţă, 
Uniunea Română

pentru toţi
Fie că o spune în cuvinte sau nu, fiecare 

om îşi doreşte să fie sănătos, pentru că 
trăim într-o lume plină de suferinţă. Nu 
a fost aşa de la început. Omul a ieşit din 
mâinile Creatorului său într-o stare perfectă 
şi plină de frumuseţe. Dovada o repre
zintă faptul că rasa umană a rezistat de-a 
lungul celor şase mii de ani de degradare 
din cauza păcatului. Dar încălcarea legilor 
fizice de funcţionare a corpului omenesc a 
dus la ruină şi durere. Chiar în aceste con
diţii, sănătatea este încă darul lui Dumne
zeu, de care ne putem bucura, dacă dorim. 
Dacă ne vom lua timp să studiem cu atenţie 
principiile care guvernează minunatul 
organism uman, vom descoperi înţelep
ciunea infinită a Creatorului, vom rămâne 
uimiţi şi vom respecta cu drag sfaturile 
Sale. Vom înţelege că ele reprezintă cea mai 
mare binecuvântare pentru noi.

Experimentarea unui stil de viaţă sănătos 
va da vigoare trupului, limpezime minţii 
şi va trezi în inimă recunoştinţa şi dorinţa 
aprinsă de a împărtăşi aceste binecuvântări 
cu semenii noştri. Este mare nevoie la ora 
actuală de copii ai lui Dumnezeu consacraţi, 
care să ducă în lume evanghelia sănătăţii. El 
ne-a pus la îndemână o mulţime de sfaturi 
inspirate. Ar fi păcat să ţinem doar pentru 
noi toate acestea sau chiar să uităm de ele, în 
timp ce o lume moare din lipsă de cunoş
tinţă, afundată în păcat şi consecinţele lui.

Lucrarea misionară medicală este de 
origine divină. Mântuitorul însuşi a venit 
pe pământ pentru a fi Modelul nostru
-  marele Misionar Medical. „El mergea 
din cetate în cetate şi din orăşel în orăşel, 
predicând Evanghelia şi vindecându-i pe 
bolnavi" (E. G. White, Divina Vindecare, 
ed. 1997, pag. 15). Iar ucenicilor săi, dintre 
care facem parte şi noi, El le-a spus: „Cum 
M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi eu 
pe voi." (Ioan 20,21).

Lucrarea misionară medicală, unită cu 
predicarea Evangheliei, duce la restatorni- 
cirea deplină a omului. Este un serviciu al 
înţelegerii, al simpatiei, al bunăvoinţei şi al 
dragostei. Ea biruieşte prejudecata aşa cum 
nimic altceva nu o poate face. Este braţul 
drept al soliei Evangheliei, care va grăbi 
înaintarea lucrării. Ea oferă o cură pentru

vindecarea egoismului şi va ridica comuni
tatea la noi înălţimi în experienţa spirituală. 
Va face să se manifeste în faţa lumii puterea 
sfinţitoare a lui Dumnezeu şi caracterul 
Său, îndeplinind astfel cea mai glorioasă 
misiune (vezi E. W. Hon, Evanghelizarea 
Medicală, pag. 51).

Haideţi să aplicăm acum practic aceste 
principii. Cum? Prin organizarea, în locali
tatea în care locuiţi, a unui Club de Sănă
tate, un program la care să îi invitaţi pe toţi 
prietenii şi vecinii dumneavoastră. Este 
foarte simplu. Iată în ce constă. Cred că 
mulţi au participat cu plăcere şi entuziasm 
la Expoziţiile de Sănătate, organizate până 
în prezent în diferite oraşe. Aţi observat că 
oamenii sunt încântaţi, dornici să afle cât 
mai multe informaţii despre stilul de viaţă 
sănătos şi să beneficieze de toate testele 
medicale care sunt oferite. Cele cinci-şapte 
zile ale expoziţiei reuşesc să trezească cu
riozitatea oamenilor, poate să-i conştienti
zeze într-o oarecare măsură de problemele 
de sănătate cu care se confruntă. Este foarte 
bine, dar nu suficient. Este primul pas. însă 
pentru a ajunge să pună în practică prin
cipiile prezentate, este nevoie de mai mult 
timp, de relaţie personală cu fiecare dintre 
ei. Obiceiurile înrădăcinate de ani de zile 
nu se schimbă într-o săptămână. Adu- 
ceţi-vă aminte de experienţa personală în 
acest sens. Astfel, Clubul de Sănătate oferă 
posibilitatea întâlnirilor regulate, săptă
mânale, pe termen lung, ocazii deosebite 
de împrietenire cu oamenii, de a le câştiga 
încrederea, de a-i ajuta să facă schimbările 
necesare şi, în cele din urmă, de a-i conduce 
să-L cunoască pe Mântuitorul nostru. într-o 
sală cât mai centrală a zonei respective 
(casa de cultură, şcoala etc.), se prezintă 
seminarii pe teme medicale, cursuri de gătit 
şi se învaţă aplicarea remediilor naturale 
de vindecare. La sfârşit, fiecare participant 
beneficiază de teste medicale gratuite, 
precum măsurarea tensiunii arteriale, a 
procentului de grăsime corporală, deter
minarea riscului de ateroscleroză, teste 
computerizate de apreciere a vârstei sănă
tăţii şi a vârstei inimii şi altele. Acesta este 
momentul cel mai prielnic de a-1 cunoaşte 
pe fiecare participant, de a înţelege care
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îi sunt problemele şi de a veni 
exact în întâmpinarea nevoilor 
lui. Sunt mulţi oameni în lumea 
aceasta pentru care nimeni nu-şi 
ia timp să-i asculte şi apoi să le 
ofere încurajarea şi sfatul de care 
au nevoie. Dumneavoastră sun
teţi privilegiaţi să faceţi această 
lucrare nobilă, să fiţi mesagerul 
Domnului Hristos pentru fiinţele 
pierdute, care îşi ruinează viaţa, 
de multe ori fără să ştie.

Cei care participă la cluburile de 
sănătate, sunt invitaţi ca în timpul 
verii să experimenteze „pe viu" ce 
înseamnă un stil de viaţă sănătos, 
prin înscrierea la Tabăra de Sănă
tate. în anul 2002, aceasta a avut 
loc la Câmpulung Moldovenesc, 
iar în 2003 la Stupini. Un număr 
de 150 -  200 de persoane au parti
cipat la fiecare dintre aceste ocazii, 
unde medici, studenţi ai Şcolii 
Misionare Medicale de la Herghe
lia şi alţi invitaţi speciali au încer
cat să ofere un program cât mai 
divers, teoretic şi practic. Oamenii 
au fost deosebit de încântaţi, au 
ascultat cu atenţie seminariile 
prezentate; s-au antrenat cu 
entuziasm la orele de gimnastică 
şi în excursiile organizate şi au 
consumat cu poftă alimentele de 
origine vegetariană, pregătite atât 
de divers şi de apetisant; au dorit 
chiar să afle reţetele şi credem că 
s-au obişnuit să le pregătească şi 
acasă; au beneficiat de masaj de 
relaxare şi analize medicale. Mai 
mult decât toate, şi-au făcut prieteni 
şi şi-au pus ţinte înalte. Continuăm 
să-i susţinem în rugăciune şi dorim 
să fim împreună cu ei în taberele 
următoare şi în împărăţia cerească.

Experienţa Cluburilor de 
Sănătate a fost gustată deja în 
mai multe locuri din ţară, demon
strând eficienţa şi importanţa 
lucrării. Voi aminti doar câteva 
acum. La Târgu Mureş, oamenii 
au venit, au ascultat şi au apreciat 
aceste ocazii. Din nou, studenţii 
Şcolii Misionare Medicale de la 
Herghelia au avut bucuria să se 
implice activ, alături de membrii 
comunităţilor şi de pastori. Atmo
sfera de părtăşie a fost deosebită.

După câteva luni de participare, 
două persoane, care veniseră 
pentru prima dată în contact cu 
Biserica Adventistă, şi-au deschis 
inima; au dorit să-L cunoască pe 
Cel care a arătat o iubire atât de 
mare faţă de ele, descoperindu-le 
secretul unei vieţi trăite cu adevă
rat şi, în cele din urmă, au încheiat 
legământ cu Dumnezeu. Şi alte 
localităţi din judeţul Mureş au găz
duit cu drag astfel de programe.

La Năvodari, jud. Constanţa, 
doi fraţi pastori şi-au unit efor
turile cu membrii districtelor lor 
pentru a sluji cu drag locuito
rilor acestui oraş. Am apreciat 
entuziasmul deosebit şi dăruirea 
cu care s-au antrenat în această 
lucrare. La început, oamenii au 
venit din curiozitate, dar atunci 
când au gustat din dragostea lui 
Hristos, când şi-au dat seama 
de beneficiile pe care le aduce 
această slujire dezinteresată 
pentru viaţa lor, numărul lor a 
crescut considerabil, de la 50 la 
150 -  160 de persoane şi chiar mai 
mult. Adulţi, vârstnici şi copii, 
oameni simpli şi intelectuali s-au 
înghesuit să asculte prezentările 
ţinute într-una din sălile mai mari 
ale şcolii din Năvodari. Apoi, 
multe alte săli de clasă au găzduit 
serviciile medicale gratuite atât de 
necesare şi apreciate de oameni. 
Inimile lor s-au deschis în recu
noştinţă şi mulţumire pentru tot 
ceea ce li s-a oferit. Puteai înţelege 
acum mai bine ce se întâmpla pe 
timpul Domnului Hristos, când 
mulţimile veneau de pretutindeni 
la Isus pentru a fi vindecate. Unii 
dintre ei ne-au spus: „De când 
este Năvodariul acesta nu s-a mai 
făcut aşa ceva. Este extraordinar... 
Vuieşte întregul orăşel de ceea ce 
faceţi voi pentru binele oamenilor. 
Veniţi în continuare şi ajutaţi-ne. 
Avem nevoie de oameni ca voi.. 
Atunci când li s-a spus că pentru 
perioada de vară, de concedii, se 
va lua o pauză, au putut fi văzute 
lacrimi în ochii unora care ne-au 
adresat rugămintea fierbinte de a 
reveni cu acest program.

Nu numai ei au fost fericiţi, ci 
am citit bucuria slujirii pe feţele

tuturor celor care au sacrificat din 
timpul lor pentru a fi adevăraţi 
urmaşi ai lui Hristos, lucrând cu 
drag pentru salvarea semenilor 
lor. Atmosfera din comunităţi a fost 
înviorată. Dacă, pe plan fizic, mişca
rea este legea vieţii, lucrarea misio
nară înseamnă viaţă pentru suflet, 
înseamnă o comunitate activă şi 
plină de zel pentru Mântuitorul.

Acestea sunt doar câteva veşti. 
Experienţele sunt multe, în 
diverse locuri. Dar cred că nu vă 
veţi mulţumi să citiţi doar despre 
bucuria altora. Comunitatea 
dumneavoastră poate şi trebuie 
să fie implicată în această lucrare. 
Numai aşa vom creşte, vom ieşi 
din starea de căldicel a Laodiceii 
şi vom deveni fierbinţi pentru 
Isus. Acum uşile sunt încă des
chise înaintea noastră şi mulţi 
sunt cei ce ne cheamă să le venim 
în ajutor. Vom putea oare să 
rămânem indiferenţi la strigătul 
lor? Vom continua să fim prea 
ocupaţi cu lucrul nostru „impor
tant" şi să-i lăsăm pe oamenii din 
jurul nostru să piară?

Nu doar medicii şi asistentele 
medicale trebuie să facă această 
lucrare. în cartea Hristos, Lumina 
lumii stă scris că „fiecare ucenic 
adevărat este născut în împărăţia 
lui Dumnezeu ca misionar". Da, 
fiecare vă puteţi găsi locul acolo, 
tânăr sau vârstnic: la protocol, la 
pregătirea şi prezentarea degustă
rilor vegetariene, la testele com
puterizate, la serviciile medicale 
sau chiar numai în a vă oferi zâm
betul cald şi experienţa personală 
care să-i încurajeze pe cei veniţi. 
Nu uitaţi că fiecare suflet câşti
gat pentru Hristos aduce o mare 
bucurie în ceruri şi pe pământ, în 
viaţa celor salvaţi şi a dumnea
voastră. într-o zi, veţi pune cu 
drag la picioarele Mântuitorului 
coroana cu multe, multe stele.

Pentru mai multe informaţii şi 
ajutor în organizarea unui Club 
de Sănătate, adresaţi-vă Departa
mentului de Sănătate al Uniunii. 
Oferta de prezentări medicale 
în formă digitală o găsiţi la http:
/  /  www.intercer.org/prisma
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credinţei
De câtăva vreme, pastorul comunităţii 

noastre mă încurajează să scriu câteva rân
duri referitoare la felul în care am cunoscut 
adevărul şi nu ştiu de ce tot evit.

Citesc în ziarul „Viaţă şi Sănătate" expe
rienţa unui frate care nu-şi poate folosi 
mâinile, dar a învăţat să scrie cu piciorul şi 
acum are bucuria să-şi împărtăşească expe- 

Rodica rienţa pentru încurajarea altor suflete. Pot
. . . .  să mai spun NU unei asemenea provocări?
M in a i  I eseu
—------------- -— - Mulţumesc Domnului că El ne încurajează
Com unitatea „Sion . , ' . .... ,  , 
din Ploieşti, Prm toate mijloacele!
Conferinţa Muntenia Mă numesc Mihăilescu Rodica, sunt

membră a Comunităţii „Sion" din Ploieşti 
şi am 49 de ani.

Până la revoluţia din 1989, nu am avut 
nici un fel de preocupare religioasă şi nici 
dorinţa de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. 
Atunci am observat că multe persoane pe 
care eu le admiram: scriitori, artişti, poli
ticieni etc. îşi declarau credinţa în Dum 
nezeu. In mintea mea a apărut o întrebare 
care parcă nu-mi dădea pace: Oare chiar 
să existe Dumnezeu?

Viaţa mea era destul de dificilă, având 
doi copii pe care-i creşteam singură, dar 
ea a devenit grea în momentul în care am 
fost trimisă în şomaj, pierzând astfel orice 
sursă de întreţinere.

Mama mă tot îndemna să merg la biserică, 
să mă rog la Dumnezeu şi să mai las încă
păţânarea. M-am hotărât astfel să merg la 
Biserica Ortodoxă pe care o frecventa ea, dar 
nu în mod regulat. Sinceră să fiu, mare lucru 
nu înţelegeam, dar insistam, mă străduiam.

Intr-o zi, am primit prin fosta mea soacră 
o rochie de la o vecină de-a ei, pe care eu o 
cunoşteam şi ştiam că este pocăită de sâm
băta. Rochia îmi venea bine şi, la sugestia 
fostei mele soacre, i-am dat telefon „pocăi
tei" ca să-i mulţumesc. Ea, foarte amabilă, 
s-a oferit să mă ajute, cunoscând situaţia 
mea materială şi m-a solicitat să-i tricotez o 
bluză în schimbul unor produse alimentare.

Am mers la ea să iau lâna şi am plecat de 
acolo cu o sacoşă plină cu alimente, dar şi 
cu o invitaţie la Casa de Cultură, unde avea 
loc o evanghelizare. Dorind să-i fac pe plac 
doamnei care m-a invitat, am mers acolo 
fără să mă gândesc la ce va urma. Sala era 
foarte plină, dar persoana care mă invitase 
lipsea. Nu ştiam ce să fac, să stau sau să 
plec, pentru că eu am mers acolo pentru 
acea persoană şi nu pentru altceva. Până să 
mă hotărăsc, a început deja expunerea şi îmi 
era jenă să mai plec. Ce am simţit în seara 
aceea a fost ceva nemaiîntâlnit în viaţa mea. 
Vorbitorul parcă venise special să vorbească 
pentru mine. Aveam senzaţia că doamna 
nu venise tocmai pentru că-i povestise 
despre mine. Apoi, alte gânduri îmi veneau 
în minte, simţeam că cineva mi se adre
sează, dar nu avea de unde să ştie aşa de 
multe despre mine, pentru că erau lucruri 
numai de mine cunoscute. Mă simţeam 
adesea singură şi pierdută, dar în seara 
aceea de mai, simţeam că cineva vrea să 
fie alături de mine. Am plâns mult, nu mă 
puteam abţine, cu toate că-mi era jenă de 
cei din jurul meu. Acasă am meditat la cele 
auzite, la viaţa mea de până atunci, apoi 
am adormit răvăşită. A doua zi, am primit 
telefon de la doamna cu invitaţia, care se 
scuza că nu a putut veni şi mă invita din 
nou pentru seara respectivă. Şi povestea se 
repetă: ea tot nu vine, iar eu, tot răvăşită de 
atâtea trăiri noi şi neobişnuite. Urmează altă 
zi, altă invitaţie, de data aceasta doamna 
apare, în sfârşit. Aveam acum prilejul să 
stăm mai mult de vorbă. Are tact, mă lasă 
să vorbesc, îmi spune că cel care-mi vorbise 
este chiar Dumnezeu, mă încurajează să mă 
rog chiar dacă nu cred încă în existenţa Lui.

Toată vara anului 1994 am stat în preajma 
doamnei cu invitaţia şi exact peste un an 
avea să devină sora mea de credinţă. între 
noi s-a legat o prietenie sinceră, în centrul
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căreia stă Domnul Isus. El ne-a 
unit, El ne ţine împreună.

In vara aceea, L-am rugat pe 
Dumnezeu să-mi dea credinţă în 
El şi Domnul a fost bucuros să 
mi-o dea.

Am început să am experienţe 
pe drum ul credinţei. Domnul 
m-a ajutat să renunţ la unele 
obiceiuri rele, pe care le dobân
disem până atunci.

Acum vreau să vă împărtăşesc 
experienţa mea în legătură cu 
găsirea unui loc de muncă.

Am lucrat şaisprezece ani ca 
proiectant într-o întreprindere din 
Ploieşti, apoi a urmat un şomaj. 
M-am angajat la o altă întreprin
dere, într-o meserie necunoscută 
mie şi, neputând să mă adaptez, 
am trecut prin al doilea şomaj. 
Acesta este momentul când am 
început să vin la biserică.

M-am rugat Domnului să-mi 
găsesc un loc de muncă şi, într-o 
sâmbătă seara, când am plecat 
de la adunare, în drum spre casă, 
m-am întâlnit cu un fost coleg 
de serviciu care mi-a propus să 
comercializăm împreună cărţi de 
beletristică (romane). Mă bucur 
şi chiar cred că Dumnezeu mi 
l-a scos în cale. M-am apucat de 
treabă şi chiar mi-am făcut o 
reţea de distribuţie. Am început 
să citesc acele aşa-zise cărţi pentru 
a le putea prezenta. în capul meu 
era un talmeş-balmeş: citeam şi 
Biblia, şi „romanele astea de două 
parale". Sub influenţa învăţătu
rilor pe care le primeam la bise
rică, simţeam că ceva nu era în 
regulă. Ştiam precis că Domnul 
nu ar fi făcut aşa ceva. Dar cum să 
renunţ? începusem să câştig ceva 
bani. Atunci m-am rugat Domnu
lui şi I-am spus ce aveam pe suflet 
şi iată că am primit un telefon de 
la cineva care avea un magazin 
de peşte, întrebându-mă dacă nu 
vreau să lucrez pentru el. Mi-a dat 
adresa, iar a doua zi am mers să 
văd despre ce este vorba, crezând 
că mă va solicita să vând peşte, 
dar nici vorbă, el îmi oferea să 
îngrijesc de două bătrâne, dintre 
care una aproape senilă. Am mers

acasă să mă rog. Mă simţeam umi
lită, mai ales că cel care mă soli
citase mă cunoştea de mai mulţi 
ani. Am pus cele două posibilităţi 
în cumpănă, apoi mi-am spus că 
Domnul Isus aici ar fi mers. Am 
acceptat să lucrez pentru bătrâne. 
Colegul meu cu cărţile rămâne 
uimit. Am omis să vă spun că, în 
timp ce vindeam cărţi, am întâlnit 
o fostă vecină care avea o fetiţă 
bolnavă şi pentru care avea drep
tul la un însoţitor. S-a oferit să-mi 
facă o angajare formală pentru 
fetiţa ei, să împărţim banii pe care 
îi primeam pe din două, iar la fetiţă 
să merg numai foarte rar, când era 
nevoie, având astfel şi ceva bani 
nemunciţi. Atunci m-am înţeles cu 
persoana care m-a solicitat să merg 
la bătrâne de cinci ori pe săptă
mână, pentru un salariu ca pentru 
trei zile. La început a fost greu, 
dar Dumnezeu m-a ajutat să mă 
adaptez. Uneori era chiar plăcut. 
Bătrânele mă lăsau să le citesc din 
Biblie, mă aşteptau cu dragoste, îmi 
acceptaseră Sabatul liber.

Lucram de aproape şapte luni 
la acele bătrâne, dar gândul meu 
zbura mereu la meseria mea, nu 
mă puteam obişnui cu ideea că 
n-am s-o mai profesez niciodată. 
Când am venit într-o seară acasă, 
fiul meu cel mare mi-a spus că 
m-a căutat şeful Serviciului 
Tehnic de la întreprinderea 
unde lucrasem, spunându-i că 
a fost schimbat directorul. El mă 
îndemna să merg să vorbesc cu 
actualul director care mă cunoş
tea, spunându-mi că el deja 
mi-a pregătit terenul. Mie nu-mi 
rămânea decât să-I mulţumesc 
Domnului şi să mă duc în audi
enţă. Am plecat la sigur, crezând 
că am toate atuurile: directorul 
mă cunoştea, fusesem chiar amică 
cu soţia lui, şeful de la Tehnic îşi 
dorea să lucreze cu mine şi chiar 
îmi pusese o „pilă" -  ce era de 
crezut? Directorul m-a primit, 
mi-a promis multe, dar mi-a spus 
că nu mă poate angaja decât ca 
femeie de serviciu. S-a învârtit 
biroul cu mine, pentru că la multe 
m-am aşteptat, dar la asta nu.

Mi-am spus că, dacă Dumne
zeu vrea să mă treacă şi pe aici, 
înseamnă că are El o misiune 
pentru mine. Deja mă simţeam în 
slujba Domnului şi nu mai conta 
cum îmi câştigam pâinea („cu 
multă trudă să-ţi câştigi hrana"), 
învăţasem la şcoala Domnului 
Hristos că mai umilit ca El nu a fost 
nimeni. Directorul economic, un 
fost coleg de birou, m-a văzut într-o 
zi cu mătura în mână prin curtea 
fabricii. L-a întrebat pe şeful meu de 
ce am trecut la mătură şi a dispus 
să-mi dea un post mai bun. Am fost 
avansată şi transferată la cantină, 
dar mi-a cerut să lucrez şi sâmbăta. 
Nu eram însă pregătită pentru aşa o 
confruntare. Satana m-a lovit când 
aveam garda jos şi am cedat. M-am 
simţit apoi ca un gunoi, mă uram. 
Am vorbit cu prietena mea şi ea 
m-a încurajat. Nu m-a certat, nu 
m-a umilit, ne-am rugat împreună 
şi m-a îndemnat să pun piciorul în 
Marea Roşie şi să-L las pe Dumne
zeu să despice valurile. Sâmbăta 
următoare nu am mai cedat. Când 
a fost nevoie, am mers duminica. 
Timp de doi ani am făcut curăţenie 
în diverse locuri din fabrică şi am 
avut privilegiul de a vorbi unor 
oameni pe care altfel nu aş fi avut 
cum să-i cunosc.

Lucrurile însă nu s-au terminat 
aici. Şeful de la Tehnic chiar avea 
nevoie de mine. Mă trimitea mereu 
în audienţă la director, îl mai ruga 
şi el, dar directorul, fără motiv apa
rent, mi-a refuzat mereu solicitarea 
de a trece la Tehnic. Supărat pe 
director din acest motiv, dar şi din 
altele, probabil, şeful de la Tehnic 
şi-a dat demisia. A venit un altul 
care însă nu a acceptat această func
ţie până nu am fost transferată şi eu.

Rămân uimită! Acesta este 
Dumnezeul care ne iubeşte.

Am început să lucrez din nou 
într-un atelier de proiectare, însă 
numai cu o condiţie -  să nu lucrez 
sâmbăta. Acum lucrez din nou pe 
postul meu, proiectant.

Mulţumesc lui Dumnezeu că 
am avut prilejul să vă împărtăşesc 
această experienţă minunată.
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înţelepciunea personificată
Prov. 8,22-26.

Angel Manuel 
Rodriguez

directorul Institu
tului de Cercetare 
Biblică al 
Conferinţei 
Generale

A d  ven tist Review, 
noiembrie 2003

1- Originea înţelepciunii
înţelepciunea este descrisă ca fiind o per

soană, iar originea ei derivă din Dumnezeu 
însuşi: „Domnul m-a făcut cea dintâi dintre 
lucrările Lui..." (vers. 22). Verbul „a face", 
poate fi tradus în limba engleză prin „a da 
naştere, a produce". însemnătatea de bază 
a verbului ebraic qanah pare să sugereze 
sensul de a poseda, a stăpâni, a deţine 
(Prov. 4,5-7). Cineva poate căpăta sau 
deţine ceva pe mai multe căi. O cale poate 
fi aceea de a da naştere, a zămisli, a procrea 
(Gen. 4,1). în cartea Proverbe, contextul 
pare să sugereze ideea concepţiei. Expresia 
„cea dintâi dintre lucrările Lui" poate fi 
tradusă prin „la începutul activităţii Lui"; 
atunci când Dumnezeu a început să creeze, 
înţelepciunea era deja acolo.

„Eu am fost aşezată din veşnicie" (vers. 
23). Unul dintre posibilele înţelesuri ale 
verbului nasak este „a numi" (Ps. 2,6). în 
acea situaţie, Dumnezeu a numit sau a 
desemnat pentru veşnicie înţelepciunea 
în poziţii şi în funcţii speciale, înainte ca 
lumea să-şi fi început existenţa. în acest 
pasaj, nu ni se spune totuşi nimic despre 
natura acelei desemnări speciale.

De asemenea, se poate pleca de la rădă
cina verbală sakak, „a urzi, a ţese." Psal- 
mistul foloseşte acest verb pentru a descrie 
procesul de gestaţie, de purtare a fătului 
în pântecele mamei (Ps. 139,13). Astfel, în 
Prov. 8,23, ar putea fi descris procesul neîn
trerupt al purtării acestei înţelepciuni în 
Fiinţa Divină. Metaforic vorbind, imaginea 
ar putea fi descrisă ca modificarea perma
nentă a ideilor divine, care încontinuu iau 
forme diferite, crescând şi dezvoltându-se 
asemenea embrionului în interiorul mamei, 
înţelepciunea este personificată în Pro
verbe, dar ea este în mod fundamental un 
atribut divin; aparţine fiinţei lui Dumnezeu 
şi este ascunsă în El.

în vers. 24, „Am fost născută când încă 
nu erau oceane", înţelepciunea lui Dumne
zeu este descrisă ca venind la existenţă prin 
naştere, totuşi fiind dintotdeauna parte a 
fiinţei lui Dumnezeu. Limbajul folosit de-a 
lungul acestui pasaj este cu totul metaforic, 
mesajul lui însă este clar: înainte ca Dum
nezeu să-Şi înceapă activitatea creatoare, 
înţelepciunea era deja parte a Fiinţei Sale. 
Dar atunci când Dumnezeu a început să 
creeze, înţelepciunea s-a născut în această 
lume; cu alte cuvinte, tot ceea ce a venit la 
existenţă a fost întâi conceput în mintea lui 
Dumnezeu. Implicarea este aceea că, prin 
puterea lui Dumnezeu, înţelepciunea a luat

o formă concretă în realităţile pe care şi noi 
astăzi le vedem în jurul nostru. Aşadar, 
atunci când explorăm lumea naturală, noi 
analizăm înţelepciunea lui Dumnezeu, 
deoarece această înţelepciune a determinat 
nu doar structura fizică a lumii create, ci şi 
funcţiile ei.

2 -  Obţinerea înţelepciunii
Să ne îndepărtăm acum puţin de acest 

pasaj şi să ne concentrăm atenţia asupra 
modului în care înţelepciunea este obţi
nută. Sursa înţelepciunii este întotdeauna 
Dumnezeu: „Căci Domnul dă înţelepciune; 
din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere" 
(Prov. 2,6). Noi suntem recipientele adevă
ratei înţelepciuni şi vom reflecta în funcţie 
de ceea ce am văzut şi am experimentat. 
Acest fel de înţelepciune este precedat de 
„teama de Domnul" (Prov. 1,7). Temerea de 
Domnul reprezintă sfera în care este posibil 
să obţinem înţelepciune. Este recunoaşte
rea faptului că Domnul este Creatorul şi 
Răscumpărătorul.

Din moment ce această presupunere a 
fost acceptată, cei înţelepţi mergeau să 
obţină această înţelepciune folosind practic 
aceleaşi metode pe care le folosim şi noi 
astăzi. Ei observau, analizau şi trăgeau con
cluzii (Prov. 24,30-34). Ei foloseau abilităţile 
raţionale pe care Dumnezeu li le dăduse 
pentru a explora înţelesul lumii create. 
Natura descoperea înţelepciunea şi puterea 
lui Dumnezeu.

3 -  Hristos şi înţelepciunea
Noul Testament accentuează semnificaţia 

religioasă a înţelepciunii, arătând spre Hris
tos ca fiind înţelepciunea. Apostolul Pavel 
scria că Hristos „este puterea lui Dumne
zeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu" (1 Cor.
1,24). înţelepciunea lui Dumnezeu este 
acum descoperită în persoana şi lucrarea 
Domnului nostru. Fără El, este imposibil să 
căpătăm adevărata înţelepciune. Acest fapt 
nu neagă valabilitatea şi nevoia de a privi 
încontinuu înţelepciunea lui Dumnezeu în 
lumea creată, care ne înconjoară zilnic, însă 
ne învaţă să privim această înţelepciune prin 
înţelegerea faptului că cea mai minunată şi 
mai glorioasă descoperire a înţelepciunii lui 
Dumnezeu este acum centrată în întruparea, 
moartea, învierea şi mijlocirea Domnului 
nostru. înţelepciunea divină este prezentă 
în mod unic într-o Persoană şi nu doar în 
lucrurile lumii naturale. Avem nevoie să 
contemplăm înţelepciunea lui Dumnezeu în 
persoana Domnului Hristos.

Traducere de Emil Eremia
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Culorile
Diasporei

Atunci când am fost invitat de redacţia 
„Curierului Adventist" să scriu un articol 
despre comunitatea română din Viena, 
gândul meu s-a îndreptat la cei care au 
venit printre primii aici. Aşa că l-am 
invitat pe fratele Eugen Bostan să ne 
răspundă la câteva întrebări:

Rep. Stimate fr. Eugen Bostan, dumnea
voastră sunteţi unul dintre veteranii mişcării 
advente române din Austria. Vă rog să pre
zentaţi cititorilor revistei „Curierul Adven
tist" câteva aspecte semnificative legate de 
venirea dumneavoastră aici, la Viena.

B.E. Sunt bucuros să ofer câteva amă
nunte cititorilor revistei „Curierul Adven
tist" despre venirea noastră aici. Din cauza 
unor probleme personale, pe care le-am 
avut în timpul regimului comunist din 
România, am fost determinat să vin în 
Austria şi să mă opresc la Viena împreună 
cu ginerele şi cu fiica mea. Aici, la Viena, 
am găsit o grupă de Şcoală de Sabat care 
se aduna în sala mare de cult împreună cu 
fraţii austrieci de la „Adventhaus". în sală 
erau instalate căşti de recepţie, prin care 
se traduceau simultan predicile. Pentru 
români traducea soţia pastorului Albulescu.

R ep.: în ce an s-a întâmplat aceasta?
B.E.: Aceasta s-a întâmplat în luna 

septembrie 1983.
La început, nu ne-am gândit la înfiin

ţarea unei comunităţi române aici, dar 
întrucât numărul celor refugiaţi sporea, am 
devenit curând două grupe de Şcoală de 
Sabat şi, în anul 1987, Uniunea Austriacă 
ne-a pus la dispoziţie sala mică „der kleine 
Saal", deoarece noi îi „deranjam", pentru 
că ocupam o mare parte din sala mare.

Rep.: Care a fost reacţia membrilor la 
hotărârea „mutării" lor în sala mică?

B.E.: Reacţia noastră a fost una din cele 
mai plăcute, pentru că ne-am dorit mult 
acest lucru pentru a putea avea toate 
serviciile divine în limba română, după 
modelul românesc. Comunităţile austriece, 
în general, nu se adună sâmbăta după- 
amiază, dar noi voiam să avem servicii 
divine şi după-amiaza. Am fost foarte 
bucuroşi, pentru că Uniunea ne-a pus la 
dispoziţie această sală, care avea cca. 80 de 
locuri şi pe care am renovat-o.

Rep: Cum se făcea transferul membrilor 
din România la această comunitate?

B.E.: La data aceea, nu se putea vorbi 
despre transfer prin scrisoare de reco
mandare. Fraţii veneau de la diverse 
comunităţi din România cu adeverinţe. 
Fiind ales prezbiter la „Adventhaus" 
pentru grupa română, eu mă ocupam de 
transferul lor. Erau primiţi ca membri în 
comunitatea „Adventhaus", dar aparţi
neau grupei române.

Rep.: Cât timp aţi rămas în sala mică?
B.E.: Numărul membrilor grupei române 

a crescut foarte repede între anii 1985-1987. 
La 11 noiembrie 1988, ne-am mutat în loca
lul din Linzerstrasse. Sala de 80 de persoane 
s-a umplut până la refuz, pentru că eram o 
sută de persoane. La un moment dat, ne-a 
venit ideea să mai înfiinţăm o nouă comuni
tate în Vienna-Florisdorf, unde se eliberase 
o sală de rugăciune. La început, această 
mică grupă cuprindea 17-18 persoane, iar 
prezbiter era fratele Doru Tărîţă. Uniunea 
şi noi am fost foarte bucuroşi ca biserica 
română să fie reprezentată atât într-o parte, 
cât şi în cealaltă a Vienei.

Rep.: Cine au fost pionierii acestor lucrări 
de început, în afară de dumneavoastră?

Doru Tărîţă

pastor, 
Viena, Austria
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Fr. Eugen Bostan intervievat de fr. Dom Tărîţă

B.E.: La început, desigur, am 
găsit o grupă de 12-14 persoane. 
Erau aici fr. Albulescu Ştefan, fr. 
Petcu, fr. Ioniţă, fr. Ştefănescu 
apoi a venit sora Băsescu şi, în 
sfârşit, familia mea. Dar, după 
cum am spus, numărul membrilor 
grupei a crescut foarte repede şi 
am fost nevoiţi să ne mutăm.

Rep. Cum i-aţi simţit pe fraţii 
austrieci în comparaţie cu fraţii 
noştri români?

B.E. Aş vrea să remarc că fraţii 
austrieci ne-au primit cu braţele 
deschise. Ei ne-au asigurat şi 
cheltuielile de transport (pentru cei 
care locuiau departe) şi au conlu
crat cu fraţii noştri la câştigarea de 
suflete. In anul 1989, am fost chiar 
pe locul doi în Austria, la botezuri.

Rep.: Cum au continuat lucrările?
BE.: Apoi, după 1989, când s-au 

deschis graniţele, numărul mem
brilor a crescut foarte mult, că 
nu mai aveau loc nici în picioare. 
Uniunea Austriacă a dorit să 
înfiinţăm încă o comunitate aici, 
în Hauptstrasse 118.

Rep.: Când v-aţi mutat în noua 
comunitate?

B. E. în anul 1999.
Rep.: Cum caracterizaţi biserica 

română de astăzi din Viena?
B.E. Cunoscând bine comu

nitatea română din Viena, de la

înfiinţarea ei şi 
până în prezent, 
pot spune că, 
deşi cuprinde 
membri din 
toate colţurile 
României, şi 
deşi există unele 
opinii diferite 
între ei, dar nu 
în ceea ce pri
veşte doctrina, 
este o comu
nitate tânără, 
vioaie şi are 
multe talente, 
vrea să lucreze. 
De asemenea, 
deşi trăiesc în 

Occident, membrii comunită
ţii române nu acceptă anumite 
puncte de vedere ale membrilor 
comunităţilor austriece.

Rep: Aveţi un mesaj pentru 
cititorii acestei reviste?

B.E.: Aş dori să transmit citito
rilor revistei „Curierului Adven
tist" următorul mesaj: Deşi cei 
care au ajuns aici au trecut prin 
mari greutăţi, au rămas totuşi 
în picioare în privinţa credinţei. 
Sunt puţini cei care şi-au pier
dut credinţa venind aici. Noi am 
luptat foarte mult ca să-i adunăm, 
ca să-i grupăm într-o comunitate 
română.

Rep: Stimate fr. Bostan vă mul
ţumesc.

„Privind în urmă la momen
tele de început ale comunităţii 
române din Austria pot să spun 
că Dumnezeu a lucrat într-un 
mod neaşteptat pentru noi. îmi 
amintesc acum cu plăcere când, în 
septembrie 1991, am început acti
vitatea mea de practicant pentru 
doi ani în bisericile române din 
Viena. Plecat direct de pe băn
cile şcolii, aici am fost confruntat 
pentru prima dată cu realitatea 
lucrării pe care Dumnezeu mi-a 
dat-o. Am descoperit o paletă 
de diferite culori. Ne-am născut

fiecare în locuri diferite şi în bise
rici diferite, în România. Avem 
experienţe şi educaţii diferite. 
Această 'coloratură' este unică în 
felul ei. Cineva a spus că biserica 
este ca un buchet de flori: fiecare 
floare are frumuseţea ei, mirosul 
ei specific, cu petale mai mari sau 
mai mici, cu ghimpi sau fără, dar 
acest buchet numit 'biserica' are 
nevoie de fiecare floare pentru a fi 
complet şi frumos.

Septembrie 2003. Revin în 
biserica română după zece ani de 
lucrare în bisericile austriece.

Am primit din nou mandatul 
de a lucra atât în biserica de limbă 
română, cât şi în cea de limbă 
engleză. Privesc din nou la acest 
buchet de oameni. Oare s-au 
schimbat,... au rămas aceiaşi?

Privind din perspectiva unui 
vizitator care revine după mulţi 
ani în biserică, pot spune că între 
timp s-au schimbat multe. Am 
găsit aici o casă nouă. Construc
ţia este impunătoare. Este una 
dintre cele mai frumoase biserici 
adventiste din Austria. Aici s-a 
muncit, fraţilor, nu glumă!.... Este 
o construcţie frumoasă, cu balcon 
şi cu toată aparatura tehnică 
modernă necesară. Sunt mândru 
că sunt român, nu doar privind 
la realizările membrilor bisericii, 
ci şi pentru faptul ca fraţii au pus 
inimă în tot ceea ce au făcut.

Să alegem o oarecare vineri 
seara pe strada Hauptstrasse 118 
din Viena.

Este ora 18.45: Parcarea, destul 
de spaţioasă pentru un oraş ca 
Viena, este încă goală.

Ora 18.50: Apar primii fraţi.
Sora Rodica Sarău este de obicei 
prima care vine. Ea se îngrijeşte 
de florile decorative. Are un talent 
deosebit în aranjarea şi asortarea 
florilor, care sunt întotdeauna 
naturale. Dacă priviţi pe pagina 
noastră de internet, veţi vedea 
în faţa amvonului florile acestea, 
care m-au inspirat.
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Ora 18.55: Lumea se adună. 
Familia Voinoiu îl salută prietenos 
pe fiecare oaspete. în sală este 
forfotă. Ne grăbim. Este deja ora 
19.00 şi prezbiterul de serviciu 
caută grăbit echipa pentru amvon.

Biserica a crescut. Acum are 176 
de membri! Copiii au crescut şi ei 
şi nu-i mai recunoşti. Privindu-i 
cu atenţie, îţi dai seama că este 
fiul sau fiica cuiva... Privesc la 
oameni. Poţi citi pe feţele lor o 
carte întreagă. Feţele unora nu 
s-au schimbat cu nimic, de parcă 
timpul a făcut un ocol în jurul 
lor. Alţii sunt de nerecunoscut. 
Aşa e în viaţă. Unele flori s-au 
ofilit, iar altele le-au luat locul..., 
dar buchetul a rămas şi chiar s-a 
mărit. Ei privesc la mine. Priviri 
de tot felul.

Privind însă la membrii 
bisericii din perspectiva unui 
pastor, recunosc în biserica de 
astăzi trei generaţii:

încep cu 'generaţia patriar
hilor'. Aceşti membri caută în 
biserică amintirile şi copilăria lor 
de acasă. Au încă 
dificultăţi cu limba 
şi cultura germană.
De aceea biserica 
este locul cel mai 
bun al exprimării.
Ei proiectează şi 
astăzi în biserică 
imaginea bisericii 
din care au făcut • 
parte acasă. Trăiesc 
sentimentele trecu
tului şi aşteaptă o 
biserică de tip 1965, 
din localitatea X,Y.
Ei spun celor mai 
tineri: 'Nu mai este 
spiritul de acasă'.
Este bun acest lucru?
Greu de răspuns.
Este o întrebare de 
perspectivă. Numai 
că, atunci când 40 
de membri au 40 de perspective şi 
amintiri diferite, am pierdut lucrul 
cel mai de valoare: Ţinta.

Apoi, văd în biserica din Viena o 
a doua generaţie: 'generaţia copi
ilor'. Aceştia au primit de acasă 
educaţia 'patriarhilor', dar trăiesc 
într-un conflict cultural. Au învăţat 
bine limba germană, s-au încadrat 
cultural şi au prieteni. Biserica 
pentru ei este locul păstrării tradi
ţiilor advente. Ei aşteaptă însă şi o 
biserică dinamică. Această genera
ţie are foarte multe întrebări la care 
aşteaptă răspunsuri.

A treia generaţie este 'generaţia 
noilor născuţi'. România nu este 
prea departe de Austria. Acest 
avantaj este recunoscut de mulţi 
tineri, care vor să-şi clădească 
un viitor. Tinerii sunt în mişcare. 
Există aici noua generaţie -  cea a 
'noilor născuţi', cei care se căsăto
resc şi locuiesc apoi în străinătate. 
Ei trebuie să înveţe limba şi să 
biruie nostalgia trecutului. Această 
generaţie are, de asemenea, cultura 
ei care întregeşte buchetul.

Este ora 20.00: Predica s-a sfâr
şit. Au fost prezenţi cam o treime 
din totalul membrilor. Vineri

seara nu toţi pot ajunge la ora 
începerii serviciului divin. Sunt 
obosiţi săracii de-atâta osteneală 
din cursul săptămânii.

De la amvon este invitat corul 
de tineret să rămână pentru 
repetiţii. Sora Tamara Pencea are 
multă voinţă şi 'mână de fier' 
pentru a-i ţine în frâu pe aceşti 
tineri frumoşi şi dornici de viaţă.

Cu toate 'conflictele' dintre 
generaţii, biserica creşte, pentru că 
are o misiune. Dând la o parte cul
turile noastre, trebuie să ne apro
piem de 'cultura Bibliei'. Aceasta 
ne uneşte. Noi trebuie să ne 
naştem din nou. Apoi, să mergem 
mai departe pe drumul maturităţii 
spirituale. Unii merg..., alţii nu. 
Cunoaşteţi proverbul românesc: 
'Lupul îşi schimbă p ă ru l....'? Prin 
predarea totală a 'năravurilor' 
noastre lui Dumnezeu, putem 
să fim complet schimbaţi. Acest 
lucru este valabil peste tot în 
România, Austria, Spania, USA .... 
La aceasta am fost chemat, aici la 
Viena. Aceasta este viziunea mea: 
Dumnezeu poate schimba şi firea! 
în acest proces mă aflu şi eu.

Eu vreau să văd în această bise
rică o mireasă 
care se pregă
teşte pentru 
Hristos. Fie
care persoană 
care ia parte la 
serviciile divine 
îmi oferă un 
prilej de fericire. 
Suntem o putere 
în mâinile lui 
Dumnezeu. El 
ne-a chemat aici 
cu un scop. Şi fie
care îşi cunoaşte 
ţinta. Sper numai 
... ca ea să fie 
aceeaşi!"

Nu v-am scris 
despre activită
ţile şi programele 
noastre. Dar cred 

că cele mai proaspete informaţii 
despre noi le găsiţi pe internet, la 
adresa: www.adventist.at
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REPORTAJ

Logica credinţei
In serile de 23,24,25 aprilie, asociaţia 

studenţească AMICUS a avut şansa fericită 
de a audia un seminar ţinut de fratele 
Clifford Goldstein -  evreu creştinat, care 
lucrează în cadrul Conferinţei Generale, 
editor al studiilor pentru Şcoala de Sabat, 
personalitate marcantă a Bisericii noastre, 
autor de numeroase articole şi cărţi.

Seminarul, care s-a desfăşurat pe subiecte 
dintr-o recentă publicaţie a frăţiei sale, tradusă 
de curând în limba română — Raţiuni ale 
inimii -  o filosofie a credinţei (Editura Viaţă şi 
Sănătate, Bucureşti, 2004) — a avut loc în sala I.
C. Brătianu, care a fost de fiecare dată plină de 
studenţi şi de alţi participanţi şi invitaţi

în seara de deschidere, fratele Goldstein a 
povestit experienţa emoţionantă a convertirii 
sale dintr-un evreu secular, agnostic -  care ura 
creştinismul şi nu dădea mulţi bani pe propria 
viaţă, care nu avea alt ideal decât a termina 
de scris un anumit roman -  mai întâi, într-un 
credincios în adevărul posibil, apoi într-un 
creştin destul de confuz şi, în cele din urmă, 
într-un credincios adventist.

In dimineaţa Sabatului, fratele Goldstein 
i-a vizitat pe studenţii Institutului Teologic 
din Cemica, unde a ţinut o predică despre 
o „nevinovăţie din afară" care este creditată 
păcătoşilor pocăiţi (sfinţilor), inclusiv la 

Florin Lăiu judecata de cercetare. Cu această ocazie, 
lector drd., dumnealui a afirmat, de asemenea, că şi
Institutul Teologic de când este adventist şi-a mai schimbat 
A d\ entist, Cemica vecjerj]e  ̂trecând de la o atitudine intolerantă, 

la una mai informată şi mai tolerantă faţă de 
fraţii care nu văd lucrurile exact la fel.

Punctul culminant al vizitei fartelui 
Goldstein şi principalul motiv pentru care 
a fost invitat de Uniunea Română, a fost 
lansarea cărţii sus-menţionate. Evenimentul 
a avut loc în sala Regina Elisabeta, la Hotelul 
Hilton din Bucureşti, ocazie care a fost 
onorată de o serie de personalităţi din afara 
Bisericii noastre, în special din rândurile 
invitaţilor emisiunii „In centrul atenţiei".

Vorbitorul a făcut un rezumat al 
problematicii expuse în cartea sa, arătând în 
final că, din punct de vedere strict ştiinţific 
şi filosofic, potrivit cunoştinţelor de astăzi,

credinţa Bibliei este mult mai verosimilă 
şi mai logică decât orice altă teorie -  care, 
în ultimă instanţă, este tot o credinţă. De la 
paradigma gândirii dogmatice, medievale, 
controlată de Biserică, cultura a suferit, ca 
reacţie, o revoluţie treptată, creându-se o nouă 
paradigmă extremă, aceea a controlului absolut 
al raţiunii, al ştiinţei, inaugurând perioada 
modernă (sec. 17). In fine, o nouă paradigmă 
filosofică a apărut după 1960, o reacţie 
(extremă ca orice reacţie!) faţă de atotcontrolul 
raţionalismului, o sinteză care lasă tot mai mult 
loc subiectivismului, relativismului şi religiei.

Dând exemple ale complexităţii universului 
în care trăim, fratele Goldstein a arătat cum 
fizica cuantică şi alte subiecte ştiinţifice 
conduc la concluzia existenţei unui 
Dumnezeu Creator. Pledoaria pentru măreţia 
existenţei lui Dumnezeu însă a culminat 
cu ideea că cea mai importantă cunoaştere 
despre Dumnezeu nu a fost lăsată pe seama 
cercetării ştiinţifice sau a filosofiei, d  a fost 
revelată de Dumnezeu în Sfânta Scriptură şi 
personificată în Domnul Iisus Christos. „Cel 
mai important adevăr este că Iisus a murit 
pentru mine", a spus fratele Clifford. „Dacă 
aş cuprinde tot adevărul şi n-aş avea această 
certitudine, ar fi zadarnică toată cunoaşterea".

Ca şi în cadrul seminarului cu studenţii, 
participanţii au avut ocazia să pună întrebări, 
să-şi exprime opiniile faţă de cele prezentate. 
S-a putut observa că, printre cei cărora s-a 
adresat vorbitorul erau intelectuali foarte 
informaţi şi profunzi. După sesiunea de 
întrebări şi răspunsuri s-au dat autografe, s-a 
băut ce se poate bea în cadrul „paradigmei" 
adventiste şi, mai ales, s-a discutat.

La întâlnirile amintite au mai participat şi 
pastori, profesori şi membri interesaţi. O satisfacţie 
generală a fost prestaţia Sarei Bocăneanu, care, 
la toate aceste prezentări ale fratelui Goldstein, 
a realizat o traducere dară, rapidă, elegantă, 
exactă şi neobosită.

Sperăm că Domnul ne va mai aduce 
asemenea invitaţi şi că se vor mai crea 
evenimente culturale care să scoată Biserica 
din autoizolare şi anonimat.
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pastorală
Pe lângă predicarea Cuvântului, consi

lierea, mângâierea şi susţinerea membrilor 
în momente de criză sufletească constituie 
o parte importantă a slujirii pastorale. Pri
vind la Domnul Hristos, care este Mode
lul nostru, vom înţelege că vindecarea şi 
înviorarea sufletească a membrilor bisericii 
se poate realiza printr-o strânsă legătură cu 
aceştia, în care ascultarea atentă şi vorbirea 
sensibilă, pe un ton biblic, pot aduce satis
facţii deosebite. Ca pastori şi slujitori ai lui 
Dumnezeu, ne confruntăm cu presiuni şi 
aşteptări care ne asaltează din toate părţile; 
oameni îndureraţi, descurajaţi, loviţi de 
situaţii dificile, unele chiar extreme, vin 
către noi în căutare de răspunsuri şi soluţii 
cât mai rapide şi izbăvitoare.

Sunt mai multe motive pentru care 
pastorul, prin poziţia sa, devine consilierul 
credincioşilor pe care-i păstoreşte:

-  pastorul cunoaşte familia fiecărui 
membru, istoria acesteia, şi astfel poate 
înţelege situaţii pe care alţii nu le pot 
înţelege;

-  pastorul se implică în evenimente de 
familie -  nuntă, înmormântare, botez. 
Această părtăşie, rezultată din relaţiona- 
rea pe diverse probleme de viaţă, îi fac 
pe membri vulnerabili faţă de pastor, 
ceea ce duce la acceptarea prezenţei sale 
în cadrul familial;

-  membrii privesc la pastor ca la condu
cătorul lor spiritual. Această relaţie este 
rareori limitată doar la cele spirituale, ea 
atingând de multe ori probleme de familie, 
personale şi sociale ale membrilor;

-  pastorul este persoana cea mai accesi
bilă şi mai cunoscută ca acordând sfat şi 
ajutor membrilor bisericii. In plus, poziţia 
sa conferă sfaturilor sale autoritatea şi 
respectul pe care nu multe alte persoane le 
pot avea. Şi, ceea ce nu e de neglijat, toată 
această asistenţă spirituală este gratuită.

Aceste aspecte şi multe altele fac ca, de 
cele mai multe ori, consilierea din partea 
pastorului să fie căutată de către membrii 
bisericii, confruntaţi cu diferite situaţii 
cărora simt că nu le pot face faţă singuri. 
Prin urmare, problema nu este dacă 
pastorul să fie sau nu un consilier pentru 
membrii săi, ci cum face aceasta şi cât timp 
rezervă din lucrarea sa pentru consiliere.

Ce este consilierea pastorală?
Poate că este bine să amintim mai întâi 

ce nu este consilierea pastorală. Aceasta 
nu este definită ca fiind psihoterapie 
profesională. Pastorul nu trebuie să se 
implice în stabilirea diagnosticelor şi 
prescrierea tratamentelor psihologice, 
patologice, în afară de cazul în care el are 
şi studii recunoscute în acest domeniu.

întrebarea este: Care simt responsabi
lităţile unui pastor în privinţa consilierii 
membrilor săi? Pastorul se va strădui să 
dezvolte în viaţa persoanelor consiliate 
o relaţie cât mai strânsă cu Dumnezeu, 
care le va crea un drum către resursele 
spirituale ce vin de la El. Prin rugăciune 
şi studiul Cuvântului lui Dumnezeu vine 
puterea de vindecare şi sunt descoperite 
cele mai bune căi de rezolvare a situaţiilor 
dificile, găsind astfel speranţă, înţelepciune 
şi bucurie. Practic, pastorul nu face decât 
să împărtăşească propria sa experienţă de 
vindecare de păcat acelora care, în manieră 
proprie, îşi vor deschide inima către Dum
nezeu, care va lucra voinţa Sa în vieţile 
lor. Prin urmare, esenţa procesului consi
lierii nu  constă atât de mult în ceea ce face 
pastorul, ci în ceea ce este el şi felul în care 
îi poate îndemna şi ajuta pe cei ce trec prin 
situaţii de criză. Credincioşii vor fi astfel 
ajutaţi să-şi înţeleagă problemele şi viaţa în 
lumina relaţiei lor cu Dumnezeu.

Pentru aceasta, este necesar ca pastorul 
să aibă mereu o relaţie deschisă cu toţi

Leonida Ghioaldă

secretar, 
Asociaţia Pastorală, 

Conferinţa Muntenia
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membrii, o relaţie de prietenie, 
în cadrul căreia să fie în stare 
să le ofere direcţii şi îndrumări 
sănătoase pentru viaţa lor. Astfel, 
încurajându-i pe membri la o 
comunicare cât mai bună, aju- 
tându-i să-şi rezolve problemele, 
învăţându-i cu privire la folosirea 
cât mai judicioasă a timpului şi 
mai ales făcându-i să înţeleagă dra
gostea necondiţionată a lui Dum
nezeu, pastorul va avea succes în 
acest proces de consiliere, precum 
şi în experienţa sa spirituală.

Etica lucrării de consiliere
Cel mai important aspect al 

eticii consilierii este confiden
ţialitatea. Dacă pastorul doreşte 
ca membrii să vină la el ca să-i 
împărtăşească nevoile şi proble
mele lor, el trebuie să păstreze 
doar pentru sine informaţiile pe 
care le primeşte din partea lor. 
Fără acordul persoanei consiliate, 
pastorul nu va transmite nimănui 
(nici celor mai apropiaţi) lucrurile 
care i-au fost încredinţate. Nici 
solicitarea pentru rugăciune în 
comunitate sau în grupe mici nu 
poate fi făcută fără asentimen
tul persoanei în cauză. La fel 
stau lucrurile şi atunci când este 
vorba nu doar de o persoană, ci 
de o familie. Nesocotirea acestui 
aspect poate aduce efecte dure
roase, incalculabile pe termen 
scurt, dar şi cu implicaţii legate 
de veşnicie. Excepţie de la această 
regulă fac abuzul copiilor (psihic 
şi sexual) şi comiterea crimelor. 
Acestea nu intră în categoria 
lucrurilor confidenţiale.

O grijă deosebită trebuie arătată 
faţă de copiii minori. Pastorul 
trebuie să fie foarte atent şi să 
găsească linia de echilibru între 
nevoia copilului de a se încrede în 
el ca pastor şi nevoia părinţilor de 
a şti ce se întâmplă cu copilul lor.

Cercetările arată că lucrarea de 
consiliere atinge pragul maxim 
de eficienţă atunci când pastorul 
dezvoltă în caracterul său:

-  Empatia. Aceasta are un 
impact curativ de neimaginat 
asupra celui consiliat şi reflectă o

adâncă înţelegere a universului 
zbuciumat al acestuia, fapt care 
poate naşte sentimentul că e posi
bil ca cineva să înţeleagă.

-  Căldura. Interesul sincer al 
pastorului pentru fericirea şi 
bunăstarea cuiva are ca efect 
simpatia care naşte încredere. 
Isus a manifestat această căldură 
îngăduitoare, atentă şi iubitoare. 
El S-a interesat în modul cel mai 
sincer de starea oamenilor pe 
care-i întâlnea şi a arătat grijă şi 
compasiune adevărată pentru 
ei. Oamenii aveau încredere în 
El, veneau la El, îşi deschideau 
inima înaintea Lui, deoarece 
grija şi atenţia Lui caldă îi deter
minau la aceasta.

-  Sinceritatea. Pastorul va 
câştiga foarte mult fiind deschis 
şi sincer, evitând atitudinea de 
superioritate. Sinceritatea implică 
spontaneitate lipsită de impulsivi
tate şi onestitate lipsită de con
fruntări incisive.

-  Umilinţa. Este ştiut că un 
comportament care dă pe faţă 
egoism, aroganţă şi creează 
impresia că pastorul le ştie pe 
toate poate face mult rău. Un 
spirit mândru, chiar dacă nu-L 
îndepărtează definitiv pe omul 
frământat, mai degrabă creează 
probleme decât să le rezolve. 
Dimpotrivă, un spirit smerit 
caută în prim ul rând să înţeleagă 
şi nu neapărat să fie înţeles.

-  Bucuria în Isus. încrederea 
în Hristos şi o relaţie personală 
cu El sunt hotărâtoare pentru 
pastorul care îi consiliază pe alţii, 
în unele situaţii, este nevoie de 
îndelungă răbdare şi de perse
verenţă, şi singura reţetă este 
rugăciunea şi încrederea în ier
tarea şi harul lui Dumnezeu. Din 
acest motiv, şi din altele, o relaţie 
strânsă cu Hristos este decisivă 
pentru eficienţa unei lucrări de 
mângâiere şi de îmbărbătare.

-  încrederea în călăuzirea 
Duhului Sfânt. Cel ce se va 
baza doar pe resursele proprii 
nu va reuşi să se ridice la înălţi
mea cerinţelor pentru o lucrare 
eficientă în consilierea altora.

Dar pastorul care îşi recunoaşte 
neputinţa, care cere în rugăciune 
fierbinte ajutor de la Dumnezeu 
şi care se bizuie la fiecare pas 
pe înţelepciunea care vine de la 
Duhul Sfânt, pe harul şi puterea 
Lui, va fi ca un canal al binecu
vântărilor pentru persoanele care 
au nevoie de ajutor.

-  Cunoaşterea învăţăturilor 
fundamentale ale Bibliei. Pentru 
un pastor nu este esenţială o 
diplomă de absolvire a unui 
curs de consiliere (deşi aceasta 
ar fi foarte bună). El trebuie să 
cunoască Biblia şi principiile ei 
de bază foarte bine, iar dincolo 
de cunoaştere, pastorul ştie că 
trebuie să trăiască şi să experi
menteze în fiecare zi acest Cuvânt 
în viaţa personală.

Ca pastor, este cu adevărat un 
privilegiu să ştii şi să arăţi că în 
împărăţia lui Dumnezeu a sluji 
înseamnă un lucru mult mai înalt 
şi mult mai valoros decât a fi slujit.

Următorul pasaj inspirat ne 
motivează atât de mult: „Cine 
poate preţui valoarea unui suflet? 
Dacă vrei să ştii cât valorează, să 
mergem la Ghetsemani, şi acolo 
să veghem împreună cu Domnul 
Hristos în decursul orelor de 
frământare sufletească... Vom 
înţelege astfel nevoile celor ce 
sunt în suferinţă, care au păcătuit 
împotriva lui Dumnezeu şi care 
sunt copleşiţi sub povara vino
văţiei. Inima noastră va fi atunci 
plină de simpatie pentru ei şi 
vom fi gata să le întindem o mână 
de ajutor. Pe braţele credinţei şi 
iubirii noastre, îi vom aduce astfel 
la Domnul Hristos. Vom veghea 
asupra lor şi îi vom încuraja, iar 
simpatia şi încrederea noastră faţă 
de ei îi va întări, ferindu-i să se 
clatine." (Ellen White, Parabolele 
Domnului Hristos, pag.132-133)

Cuvintele lui David din Ps. 4,6 
să fie rugăciunea noastră: „Mulţi 
zic: 'Cine ne va arăta fericirea?'
Eu însă zic: 'Fă să răsară peste 
noi lumina Feţei Tale, Doamne!'" 
Amin!
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Ajutor!
.Jsuse, ajută-ne!", am strigat eu.
Ne aflam pe lacul Babine, în Columbia 

Britanică, Canada, în timpul unei furtuni 
sălbatice. Sora mea, Cati, mă ţinea strâns, 
în timp ce stăteam îmbrăţişate pe banca 
din mijloc a bărcii. Valuri uriaşe loveau din 
toate părţile, udându-ne până la piele.

Luasem barca cea largă şi lungă din 
tabără pentru a face aprovizionarea cu 
alimente la mulţi kilometri de locul de 
campare. Pe la patru dimineaţa, barca 
noastră fusese încărcată, motorul uzat 
pornise, iar noi ne întorceam în tabăra 
de lacustre. Cerul se încărcase de nori 
întunecaţi, însă cumnatul meu, Robert, 
nu părea să fie îngrijorat. Cunoştea bine 
tehnica navigării şi capriciile acestui lac 
întins, din mijlocul naturii.

La început, eu şi Cati am chicotit puţin, 
neliniştite de valurile care se spărgeau 
de barcă, apoi am tremurat pe măsură ce 
aerul devenea tot mai rece. Cati a scos din 
bagaj doi pantaloni de trening de-ai lui 
Robert, pe care tocmai îi cumpărase.
Ne-am îmbrăcat cu ei şi am început să 
râdem de costumaţia noastră. „Robert nu 
se teme", m-am încurajat eu, „aşa că de 
ce să ne fie frică?"

Apoi vântul a început să urle, iar valurile 
înspumate să agite barca. Ne-am strâns unii 
într-alţii, în timp ce furtuna ne lovea aprig. 
„Cred că nu am fost în toate minţile când 
am venit în locul ăsta sălbatic", mi-am zis 
eu, ghemuindu-mă în barca noastră veche.

în urmă cu două luni, Cati se 
căsătorise cu Robert şi se mutaseră 
într-o nouă tabără, unde el se angajase 
supraveghetor, iar ea, bucătăreasă. Când 
au venit să ne viziteze familia, înainte de 
începerea şcolii, părinţii mi-au dat voie 
să merg să stau la ei până la Crăciun. 
Urma să o ajut pe Cati, iar şcoala o 
continuam prin corespondenţă.

Pleosc! încă un val gigantic ne-a 
acoperit. Apucând colţul prelatei care 
acoperea proviziile, Cati m-a chemat să 
mă adăpostesc sub pânza aceea groasă.

Ştiam că stânca impunătoare de granit 
din Black Point trebuia să fie în dreapta 
noastră, însă nu aveam vizibilitate, aşa 
încât să ne dăm seama până unde se 
întinde apa şi unde începe pământul.
„De unde ştie Robert cum să cârmească 
barca?", mă întrebam eu.

Barca urca pe valurile masive, apoi 
plonja adânc în văile apei furioase. Era 
îngrozită, sigură că următorul val uriaş ne 
va înghiţi. Câteva conserve goale pluteau 
pe lângă noi; Cati şi eu am luat câte una şi 
am început să dăm afară din barcă apa care 
ne inunda. îl vedeam pe Robert în spate, 
la cârmă, cu pălăria trasă pe urechi. Ne-a 
lovit încă un val puternic.

„Isuse, ajută-ne!", m-am rugat din nou. 
„Ne înecăm!"

După un timp, care mi s-a părut 
ceasuri întregi, am ajuns în sfârşit în 
golful adăpostit, la tabăra noastră.
Casele se odihneau pe butuci şi, deşi 
apa era aici mult mai liniştită, lacustrele 
se legănau în ritm ul valurilor. Am 
coborât din barcă destul de ameţiţi şi 
am cărat proviziile de pe dig în casă.

Robert a aprins focul în cuptor, iar Cati 
şi eu ne-am schimbat în haine călduroase 
şi comode. După aceea, s-a schimbat 
şi Robert cu haine uscate. A deschis o 
conservă mare de roşii în bulion şi a 
turnat conţinutul în ceaun. După ce a dat 
în fiert, Cati a spart deasupra câteva ouă. 
Apoi am prăjit nişte pâine.

Cati şi eu tremuram încă de oboseală şi 
de stres. însă, de-abia când ne-am aşezat 
în jurul mesei vechi de molid, am observat 
cât de palid şi de tăcut era Robert.

-  A fost cea mai aspră furtună prin care 
am trecut, a spus el, îmbrăţişând-o pe Cati. 
M-am temut că o să ne înecăm, serios! 
Mulţumesc lui Dumnezeu că suntem aici.

Lampa de gaz pâlpâia, iar lemnele din 
sobă trosneau. Mă simţeam bine acasă.

„O, Doamne", m-am rugat eu, „îţi 
mulţumesc că ne-ai adus aici cu bine! 
îţi mulţumesc! îţi mulţumesc!"

Traducere de Oaria Pascu

'"‘V'v\

Bonnie Walker

Adventist Review, 
februarie 2003

Ora familiei
în timpul devoţionalului, întreabă-i pe membrii familiei dacă au trecut 

vreodată prin furtună. Discutaţi despre teama pe care au simţit-o.
-  Iona a făcut o călătorie neobişnuită într-un peşte pe care îl trimisese 

Dumnezeu. Cum o fi fost în burta peştelui? Când a vorbit Iona cu 
Dumnezeu? Ce I-a spus?

-  Ai fugit vreodată de ceva şi apoi ai dat peste necazuri mai mari 
decât te-ai fi aşteptat?

-  Unde este Dumnezeu atunci când ni se pare că Se ascunde?
- î n  încheiere, cântaţi imnul 163 din Imnuri creştine: „De pe

stânca mântuirii".
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itari
în perioada 13-16 aprilie 2004, 

Institutul Teologic Adventist 
din Cernica a fost vizitat, în 
vederea acreditării, de către 
comisia desemnată de Asociaţia 
Adventistă de Acreditare 
a Conferinţei Generale şi a 
Diviziunii Euro-Africa. Comisia 
a fost alcătuită din următorii: dr. 
Enrique Becerra, director asociat 
pentru educaţie la Conferinţa 
Generală, preşedintele comisiei; 
dr. Roberto Badenas, omologul 
său la Diviziunea Euro- 
Africa, secretarul comisiei; dr. 
Richard Lehmann, preşedintele 
Institutului Adventist de la 
Collonges, Franţa; dr. Carlos 
Puyol, preşedintele Colegiului 
Adventist de la Sagunto,
Spania; dr. Horst Rolly, decanul 
Departamentului de Asistenţă 
Socială de la Universitatea 
Fridensau, Germania, şi fr. Roland

Nickel, directorul administrativ al 
aceleiaşi universităţi.

Aceasta este a treia vizită de 
evaluare, după cele din 1995 şi 1997. 
Pregătirile pentru vizită au avut în 
vedere recomandările din rapoartele 
anterioare de evaluare. Conducerea 
Institutului a pregătit un amplu 
raport de autoevaluare, care a stat la 
baza procesului de verificare.

Pentru o cât mai completă 
evaluare, au fost organizate 
întâlniri şi interviuri cu persoane 
din conducerea şcolii, profesori, 
angajaţi şi studenţi. în urma 
interviurilor, a observaţiilor 
comisiei şi a raportului de 
autoevaluare, membrii comisiei 
au propus acreditare celor trei 
programe de studii, respectiv: 
Teologie adventistă pastorală, 
Teologie adventistă didactică
-  Limba şi literatura română şi

Teologie adventistă didactică
-  Asistenţă socială, până în 31 
decembrie 2007, practic pe o 
perioadă de patru ani, urmând ca 
această comisie să revină pentru 
o nouă reevaluare în primăvara 
anului 2008. Acest fapt ne bucură 
deoarece studiile finalizate în 
cadrul celor trei programe de la 
Institutul Teologic Adventist vor 
fi recunoscute pe plan mondial, în 
cadrul Bisericii Adventiste.

Comisia a apreciat progresele 
importante, realizate de la ultima 
vizită în domeniul calificării 
corpului profesoral, al dotării 
bibliotecii, al condiţiilor oferite 
studenţilor şi al procesului 
de conducere. Recomandările 
vizează o gamă largă de aspecte în 
care sunt necesare îmbunătăţiri.

Silviu Szentesi /  Institutul 
Teologic Adventist

între 16 şi 19 aprilie 2004, Şcoala 
Adventistă de Asistenţi Medicali 
de la Brăila a primit vizita de 
evaluare din partea Asociaţiei 
Adventiste de Acreditare (AAA) 
a Conferinţei Generale şi a 
Diviziunii Euro-Africa. Toate 
instituţiile de învăţământ superior 
ale bisericii sunt supuse periodic 
acestui proces de evaluare.

Comisia a fost alcătuită din 
următorii: dr Enrique Becerra, 
director asociat pentru educaţie 
la Conferinţa Generală, 
preşedintele comisiei; dr.
Roberto Badenas, omologul 
său la Diviziunea Euro-Africa, 
secretarul comisiei; dr. Jochen 
Hawlitschek, directorul pentru 
sănătate al Diviziunii Euro-Africa; 
sr. Bibianne Niemann, director 
interimar al Şcolii de Asistenţi 
Medicali din cadrul Spitalului 
Adventist Waldfriede, Germania, 
şi fr. Roland Nickel, directorul 
financiar al Universităţii 
Friedensau, Germania.

Aceasta a fost a doua vizită de 
evaluare din partea AAA. Prima a 
avut loc în anul 1995.

Vizita de evaluare a fost 
pregătită în prealabil de 
conducerea şi angajaţii şcolii, 
pornind de la recomandările 
specifice, făcute cu ocazia vizitei 
din 1995 şi reînnoite cu ocazia 
unei vizite colegiale în 1997.

Comisia a apreciat 
îmbunătăţirea spectaculoasă 
a condiţiilor de studiu prin 
construirea noii clădiri a şcolii, 
progresul realizat în ceea ce 
priveşte administraţia şi procesele 
de conducere din şcoală, şi 
spiritul misionar transmis 
studenţilor prin instruire şi 
prin numeroasele activităţi.
Ca urmare, Comisia a acordat 
acreditarea pentru o perioadă 
care se încheie la 31 decembrie 
2006. Termenul relativ scurt 
are în vedere şi transformarea 
radicală a sistemului de formare 
a asistenţilor medicali din ţara

noastră în perspectiva aderării la 
Uniunea Europeană.

Cu această ocazie dr. Ene 
Paulini şi-a exprimat în 
mod oficial hotărârea de 
retragere din responsabilităţile 
administrative pe care le-a purtat 
pe tot parcursul existenţei şcolii. 
Comisia şi conducerea Uniunii 
au elogiat pe fr. dr. Ene Paulini, 
fondatorul şcolii, pentru viziunea, 
perseverenţa şi devotamentul 
cu care a înfiinţat şi condus 
şcoala de-a lungul celor 13 ani de 
existenţă. Peste 700 de absolvenţi 
au primit aici o educaţie spirituală 
şi profesională de mare valoare. 
Un număr important de studenţi 
a venit din Republica Moldova, la 
care s-au adăugat câţiva studenţi 
din Ucraina. Nu puţini dintre 
absolvenţi lucrează în diferite ţări 
din Europa şi America de Nord, iar 
alţii au efectuat stagii în câmpuri 
misionare din Africa şi India.

Adrian Bocaneanu /  AARC
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Programul seriilor la 
Casele de Odihnă Sovata şi Vatra 
Dornei, în sezonul de vară 2004

Casa de Pensii a Bisericii Adventiste, prin cele două 
Case de Odihnă situate în staţiunile montane Sovata şi 
Vatra Dornei, pune la dispoziţia celor interesaţi locuri, în 
serii de câte 10 zile, după următorul program:

Seria I: 01-11 iunie; seria II: 14-24 iunie; seria III: 05-15 iulie; 
seria IV: 19-29 iulie; seria V: 02-12 august; seria VI: 16-26 
august; seria VII: 30 august-09 septembrie;

Programările se fac în scris, direct la Casa de Pensii a 
Uniunii de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea, situată în str. Erou Iancu Nicolae nr.38-38A, loc. 
Pipera, Voluntari, jud. Ilfov, cod 077190, O.P.30; tel.: 01 490 
85 90-4, fax: 01 490 85 70, sau prin e-mail la adresa casa- 
pensii@adventist.ro 

Cererea scrisă, adresată directorului Casei de Pensii, fr. 
Panait Gheorghe, va cuprinde următoarele: numele şi pre
numele, adresa, numărul de telefon, comunitatea, staţi
unea solicitată, perioada preferată (seria), numărul de locuri 
dorite, cu specificarea numărului de adulţi şi de copii.

Biletele de rezervare se vor elibera în funcţie de ordinea 
depunem cererilor scrise.

Preturile sunt următoarele:
Vatra Dornei
Categoria Cazare 

- lei -
Masă 
-lei -

Total 
pers/zi 

- lei -

Total sejur 
(10 zile)

- lei -
adulţi 200.000 200.000 400.000 4.000.000
copii 100.000 100.000 200.000 2.000.000
pastori
pensionari

140.000 140.000 280.000 2.800.000

Sovata
adulţi 300.000 200.000 500.000 5.000.000
copii 150.000 100.000 250.000 2.500.000
pastori
pensionari

210.000 140.000 350.000 3.500.000

De reţinut că, pentru copiii sub 5 ani, pentru care nu se 
solicită masă şi loc separat de dormit, nu se plăteşte.

pentru care îşi reia activitatea 
la Borşa, în cadrul serviciului 
de_ contabilitate.

în anul 1963, se stabileşte 
în Bucureşti, unde îşi uneşte 
viaţa cu Silvia Pârvân.
Domnul îi binecuvântează 
cu doi copii: Toni şi Monica, 
care le împlinesc viaţa. Din 
partea lor s-a bucurat şi de 
trei nepoţei, cărora le-a dăruit 
atenţia şi dragostea lui.

După treisprezece ani de 
activitate în domeniul medical, 
în anul 1976, îşi vede împlinit 
visul mult dorit de a fi angajat 
în via Domnului. Activează 
mai întâi în administraţie, în 
cadrul Uniunii de Conferinţe, 
apoi în mai multe districte 
dm Conferinţa Muntenia şi 
Conferinţa Cluj, unde activează 
ca secretar şi consilier.

în anul 1992, a revenit în 
Conferinţa Muntenia, unde

Biletele de rezervare se vor elibera în urma achitării 
contravalorii cazării (cu cel puţin 30 de zile înainte de data 
pentru care s-a făcut rezervarea), la sediul Casei de Pensii, 
prin mandat poştal sau personal, urmând ca masa să fie 
achitată în staţiune, la Casa de Odihnă.

Menţionăm faptul că cele două Case de Odihnă pun la 
dispoziţia doritorilor locuri în tot cursul anului, nu doar în 
sezonul de vară, atât pentru odihnă, cât şi pentru excursii, 
precum şi întâlniri de lucru pentru grupuri organizate, de 
25-30 de persoane.

în staţiunea Sovata Băi, Casa de Odihnă se află ampla
sată pe str. Trandafirilor nr. 64 (în spatele Poştei Sovata) 
şi, începând din acest an, se prezintă într-o nouă formă 
arhitectonică, în urma renovărilor efectuate, oferindu-vă 
atât condiţii de cazare, cât şi masă la nivelul exigenţelor 
actuale, în timp ce tratamentele oferite în această staţiune 
sunt potrivite pentru afecţiunile reumatice, spondiloze, 
discopatie lombară, hernie de disc, artroze, poliartrită 
reumatoidă în faza de revenire, ginecologie, etc.

în staţiunea Vatra Dornei, Casa de Odihnă se află ampla
sată pe str. Păcii nr. 2. In această staţiune pot fi tratate afec
ţiuni neurologice, ale aparatelor cardio-vascular şi locomotor.

întregul colectiv al Casei de Pensii vă doreşte să aveţi 
zile de neuitat în sejurul dvs. la Casele noastre de odihnă.

Panait Gheorghe, directorul Casei de Pensii

Tabără de tineret la Herghelia

-  în perioda 27 august -  5 septembrie 2004, la 
Centrul de Educaţie pentru Sănătate Herghelia, va 
fi organizată o întâlnire de tineret, în corturi, care 
se doreşte a avea un caracter spiritual si în care 
tinerii vor fi încurajaţi să-şi reînnoiască legământul 
cu Isus. Titlul seminarului care va fi prezentat este: 
„Ultimul mesaj al harului!" Invitaţi speciali: pastorul 
Ty Gibson -  directorul adjunct pentru Light Bea- 
rers Ministry din California şi doctorul Fred Bichof
-  membru al Şcolii de Medicină şi Sănătate publică 
din Loma Linda.

Pentru cei care doresc, există posibilitatea înscrierii 
pentru tratament, în seria 22 august -  2 septembrie
a.c., si pot beneficia de o îngrijire specială atât spiri
tuala, cât şi fizică.

înscrierile se vor face la adresa: C.S.M.P.R. -  O.P. 
Ceuaşu de Câmpie 547144, Mureş Tel. 0265-324 010 
sau herghelia@fx.ro

Napoleon 
Stoica
S-a născut pe 27.9.1937, 

în familia Ştefan şi 
Floarea Stoica, al nouălea 
din cei zece copii. în 
familie, tatăl era ateu 
convins, iar mama 
ortodoxă, credinţă în 
care şi-a crescut copiii, 
înaintea ultimului an de 
liceu, cunoaşte adevărul 
si încheie legământ cu 
Domnul în anul 1954.

în anul 1955, este admis 
la Seminarul Teologic 
Bucureşti, pe care îl 
absolvă în vara anului 
1959. Date fiind condiţiile 
de atunci, nu a putut fi 
angajat în lucrare, fapt

a slujit până la pensionare şi 
încă trei ani, fiind reactivat.

în anul 1988, când era 
în Conferinţa Cluj, i se 
diagnostichează o suferinţă 
severă a ficatului, pentru care i 
se recomandă repaus absolut, 
sfat pe care însă nu îl respectă, 
convins fiind că Domnul îl 
susţine pentru a face lucrarea 
Lui. Nu a ezitat niciodată, ci a 
răspuns întotdeauna oricărei 
solicitări din partea Conferinţei, 
ultima fiind cu două luni 
înainte de a-şi încheia alergarea. 
Trece la odihnă pe 25 februarie, 
înconjurat de soţie şi copii, 
cărora le-a transmis cu ultimele 
puteri nădejdea lui în împlinirea 
făgăduinţelor Domnului.

Fratele Leiba Nadler a înce
tat din viaţă pe 29 decembrie 
2003, la Los Angeles. Născut 
la Piatra Neamţ, pe data de

29 noiembrie 1913, primeşte 
solia adventă în tinereţe, se 
căsătoreşte cu sora Berta 
Moscovici şi slujeşte foarte 
mulţi ani biserica din Bacău, 
ca prim-prezbiter.

Om al studiului şi al 
rugăciunii, fratele Nadler are 
un caracter deosebit şi este 
un bun misionar. A trăit tot 
ce a descoperit în Biblie şi în 
Spiritul Profetic şi a împărtă
şit tuturor oamenilor speranţa 
adventă. A fost preţuit în 
biserică şi apreciat de cei ce 
l-au cunoscut. Fiica Lidia 
Baciu şi fiul Ruben Nadler, 
împreună cu familiile şi 
nepoţii, alături de mulţi fraţi 
români, l-au condus la locul 
de odihnă. „Ferice de morţii 
care mor în Domnul."
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PAGINA PREŞEDINTELUI BISERICA Şl SOCIETATEA

Adrian Bocăneanu
preşedinte,
Uniunea Română

Năzuinţa după echitate şi justiţie este 
universala. Dar dorul după dreptate 
nu se împlineşte prin faptul că dorim 
să ni se'facă dreptate, ci prin consec
venţa şi curajul cu care noi înfăptuim 
dreptatea faţă de semenii noştri. Şi, în 
timp ce aşteptăm o lume viitoare, în 
care va domni neprihănirea, trebuie 
să înţelegem că avem răspunderea să 
manifestăm aici şi acum principiile etice 
ale acelei lumi viitoare.

Rolul profetic al bisericii
Dumnezeu a intervenit de la 

început în societatea omenească, 
mustrând pe cel care săvârşeşte 
nedreptatea împotriva semenului său. 
Lumea antediluviană a fost condam
nată, pentru că abandonase cu cinism 
justiţia şi instaurase legea celui mai 
tare. Legile instituite în Israel au 
acordat o mare importanţă echităţii 
sociale, limitând multe abuzuri frec
vente în acea vreme (asupra sclavilor, 
a săracilor, a femeilor din familii 
poligame, a străinilor). Dar înţelepţii 
şi mai ales profeţii au fost inspiraţi 
să comunice judecata lui Dumnezeu 
asupra unei societăţi dominate de 
aroganţa şi lipsa de scrupule a celor 
bogaţi şi puternici, adesea sprijiniţi de 
o religie pervertită. „Faceţi dreptate 
celui slab şi orfanului, daţi dreptate 
nenorocitului şi săracului şi scăpaţi 
pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din 
mâna celor răi" (Ps. 82,3.4). „ A face 
dreptate şi judecată este mai plăcut 
Domnului decât jertfele" (Prov. 21,3). 
„Păziţi ce este drept, şi faceţi ce este 
bine" (Is. 56,1). „Dezleagă lanţurile 
răutăţii, deznoadă legăturile robiei, 
dă drumul celor asupriţi şi rupe orice 
fel de jug". „Dacă vei îndepărta 
jugul din mijlocul tău, ameninţările 
cu degetul şi vorbele de ocară.. 
(Is.58,6.8). Ioan Botezătorul dă răs
punsuri simple şi practice pentru cei 
convertiţi. Domnul Hristos, în mod 
special în ultimul discurs condam- 
nator pentru liderii iudei, îi mustră 
pentru apăsarea celor slabi şi jefuirea 
poporului în numele religiei.

Mesajele profeţilor reflectă reali
tăţile acelor vremuri sau se aplică şi 
astăzi? Aceste apeluri la dreptate şi 
justiţie ne privesc pe noi sau numai pe 
judecători şi pe reprezentanţii auto
rităţii? Mi-e teamă că ne-am adăpostit 
de mustrările severe ale profeţilor, 
spunându-ne că, oricum, noi nu 
putem face nici bine, nici rău seme
nilor noştri. Dar nu este adevărat. 
Nedreptăţile şi răul nu sunt imper
sonale, nu vin din eter, nu vin din 
atmosferă, ca furtuna sau întunericul.

Dreptate
„Cei răi vor face răul" (Daniel 12,10). 
Potrivit cu sfera mea de influenţă, 
prin ceea ce fac sau prin ceea ce nu 
fac, eu îi nedreptăţesc pe semenii mei.

Primul pas -  drepturile 
noastre în mâna Domnului

Cea mai mare piedică pentru o con
duită dreaptă faţă de cei din jur este 
preocuparea excesivă pentru drep
turile noastre -  reale şi imaginare. 
Aceasta este şi o formă de manifestare 
a legalismului. Privindu-i pe toţi cei 
din jur prin ochelarii egoismului, 
nu putem să vedem corect nevoile 
şi drepturile lor. Starea mea de bine, 
confortul şi plăcerile mele, pretenţiile 
şi drepturile mele sunt atât de ample, 
încât este foarte uşor să fie încălcate. 
Nu îmi mai pasă de alţii ale căror 
nevoi vitale rămân neîmplinite. Dacă 
vecinul de deasupra îşi brutalizează 
soţia, îi bat în calorifer, pentru că nu 
mă lasă să ascult în linişte muzica 
mea suavă. Suferinţa victimei nu mai 
are loc în sufletul meu. Dacă aflu că 
pâinea este făcută din grâu modificat 
genetic, sunt revoltat de atentatul 
la sănătatea mea, urmărită cu multă 
grijă din tinereţe. Foamea săracilor 
care nu au nici un fel de pâine şi nici 
nu se gândesc la modificările genetice 
trece pe un plan secundar. Chiar con
diţiile ca să mă simt bine din punct de 
vedere religios sunt mai importante 
decât pericolul de moarte în care se 
zbate un semen al meu (nu despre 
asta ne-a vorbit Isus în parabola 
Samariteanului milos?).

Aici trebuie să mă schimb. Dreptu
rile mele, preferinţele mele, presti
giul meu trebuie puse în mâna lui 
Dumnezeu. Numai când miezul 
fiinţei mele este puternic şi sigur, prin 
Hristos, sunt eliberat să dau întâietate 
celor cuvenite celorlalţi. Atunci când
II primesc pe Domnul sunt atât de 
îmbogăţit, încât efectiv nu pot să fiu 
păgubit. „Cel ce în Tine e zidit/ Nu 
e de nimenea lovit", declară vechiul 
imn al încrederii în Dumnezeu.

Al doilea pas -  drepturile 
aproapelui de la mine

Să privim cu atenţie la cei mai 
apropiaţi de noi -  soţ /soţie, copii, 
familie, colegi, vecini. Să ne aducem 
aminte de suferinţele pe care li le-am 
produs, de răul pe care li l-am făcut 
intenţionat. Când le-am reparat?
Dar ce putem spune despre datorii 
neîmplinite, promisiuni ignorate, 
judecăţi neîntemeiate? Am găsit ceva?

„Cine ştie să facă binele şi nu face, 
săvârşeşte un păcat" (Iacov 4,17) Aici 
este un câmp vast de lucru. Când 
vom începe să devenim conştienţi de 
potenţialul de viaţă şi fericire pe care 
l-am distrus în cei apropiaţi printr-o 
purtare rea, ne va cuprinde jalea. Şi va 
fi şi mai dureros când ne vom gândi 
la potenţialul pe care l-am împiedicat 
să se dezvolte prin neglijenţa noastră. 
Trăim înconjuraţi de vieţi pe care 
le-am rănit, deviat, ştirbit, dezamăgit, 
deturnat, contrariat, ispitit, poate 
chiar distrus. Este un spectacol plin de 
jale. Avem atât de mult de făcut, de 
cerut iertare, de recuperat, de iubit.

Să nu ne precipităm la tribuna 
dreptăţii până când noi nu am făcut 
ce depinde de noi, până nu i-am aflat 
costul şi nu l-am plătit noi înşine.
Să nu repetăm greşeala unui Moise 
necopt, care se crede justiţiarul unui 
neam în care nu a investit nimic
-  graba a însemnat încă patruzeci de 
ani de robie!

Nu cumva ne-am obişnuit cu o 
exegeză eronată a acestui adevărat 
manifest etic al Scripturii din Mica
6,8, pe care preferăm să-l citim aşa: 
„Ce alta cere Domnul de la tine decât 
să ai dreptate ...?" Aşa ne place foarte 
mult. Este terenul nostru, ne vedem 
maeştri incontestabili, mai ales pe 
plan doctrinal. Totuşi, Domnul ne 
spune altceva: „...să faci dreptate . 
Asta presupune un preţ, o jertfă.

Al treilea pas -  dreptate 
socială

Dintre cei care vor lua în serios, 
în propria viaţă, chemarea divină la 
justiţie şi echitate, Dumnezeu poate 
să rezerve unora un rol de mare 
influenţă socială. Interesant este că 
Domnul Hristos a fost atât de modest, 
încât aproape că nu a adoptat un 
asemenea rol. Poate că, dacă ar fi trăit 
mai mult, am fi văzut transformări 
imediate şi mai ample. Dar a fost dat 
altora să fie folosiţi pentru transfor
mări pe scară largă, pentru restructu
rarea revoluţionară a societăţii: Iosif, 
Moise, Samuel, Elisei, Daniel.

Am încredere că Dumnezeu, în 
acest ceas întârziat al istoriei, pregă
teşte din nou scena pentru un Samuel, 
pentru un Daniel. Citiţi istoria lui 
Fernando şi a Anei Stahl, reformatorii 
prin educaţie şi servire ai triburilor 
indiene peruviene, şi întrebaţi-vă în 
mod serios: De ce n-ar face Dumne
zeu prin noi ceea ce a făcut prin ei?
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Mediatori ai transformării sociale
Fernando şi Ana Stahl, o familie 

americană tipică, convertită încă din 
tinereţe la credinţa adventistă, au 
plecat ca misionari voluntari pentru 
platourile înalte din Bolivia. Sosiţi 
acolo în 1909, Ana a început să lucreze 
ca infirmieră pentru elita societăţii, 
oferindu-şi serviciile gratuite şi celor 
săraci, iar Fernando a început să vizi
teze satele locuite de indieni, învăţând 
pe cont propriu ce înseamnă misiu
nea. La început, a încercat să vândă 
reviste, dar a descoperit că indienii nu 
ştiau să citească. De fapt, ei erau ţinuţi 
în starea aceasta, pentru că pătura 
socială cea mai influentă -  latifundia
rii, judecătorii şi preoţii, împreună cu 
politicienii corupţi -  avea tot inte
resul să menţină relaţiile sociale de 
tip feudal. Era esenţial ca indienii să 
nu poată citi -  să nu ştie care le sunt 
drepturile, să nu poată scrie petiţii 
către guvernul central -  şi să nu poată 
socoti -  să nu-şi dea seama că sunt 
înşelaţi la fiecare pas.

Fernando şi Ana Stahl au trecut 
atunci pe partea peruană a lacului 
Titicaca şi, timp de un deceniu, şi-au 
investit toate energiile în înfiinţarea 
de şcoli. Astfel, indienii erau învăţaţi 
să citească şi să scrie -  atât cât să 
poată cerceta Cuvântul lui Dumne
zeu. De asemenea, erau învăţaţi să 
socotească -  aşa încât să nu mai fie 
înşelaţi la piaţă. In scurtă vreme, nu 
mai puţin de două sute de şcoli au 
început să funcţioneze în jurul lacului, 
cu zeci de mii de elevi din triburile 
aymara şi quechua. Cele mai multe 
şcoli erau mici, sărăcăcioase, dar 
câteva erau complexe de educaţie 
reprezentative, cu internat, bibliotecă 
şi ateliere. Indienii apreciau atât de 
mult opera de educaţie înfăptuită de 
familia Stahl, încât, într-o singură zi, 
au venit cereri de înfiinţare de şcoli 
din nu mai puţin de douăsprezece 
localităţi!

O dată ce învăţau să citească şi 
să scrie, indienii aflau care le erau 
drepturile şi începeau, pentru prima 
dată, să folosească sistemul legal prin 
care acestea să le fie asigurate. Scriind 
memorii către autorităţile locale şi 
naţionale, ei solicitau cercetarea abu
zurilor. Tot mai conştienţi de ei înşişi, 
inspiraţi de scrierile profeţilor biblici 
şi înţelegându-şi valoarea, ei au căpă
tat un nou curaj şi şi-au luat în serios 
responsabilitatea pentru îmbunătăţi

rea situaţiei lor sociale. Astfel, într-o 
singură generaţie, indienii pueno au 
trecut de la un sistem aproape feudal 
şi analfabetism la a avea un reprezen
tant în parlamentul naţional. Nu este 
de mirare că acesta era fiul primului 
asistent al lui Fernando Stahl, cu un 
doctorat obţinut la Universitatea 
Cusco! Iată declaraţia sa despre influ
enţa socială a lucrării familiei Stahl: 
„Sistemul adventist de şcoli a deschis 
calea pentru populaţiile indigene din 
platourile înalte ca să-şi dobândească 
o identitate şi să înveţe să se bazeze 
pe ei înşişi. Evanghelia lui Stahl con
vertea inimile oamenilor şi transforma 
structura socială a platourilor înalte".

Forţele progresiste, cunoscute 
pentru atitudinea lor antireligioasă 
şi anticlericală, erau entuziasmate de 
activitatea acestei familii adventiste, 
în articole de ziar, autori liberali şi 
reformişti lăudau metodele lor de 
evanghelizare şi le puneau în contrast 
cu lucrarea preoţilor. Ei scriau că, în 
timp ce preoţii din Puno aranjau noi 
sărbători, protestanţii (adică adven
tiştii) înfiinţau şcoli şi dispensare. 
Adventiştii îndurau asprimea vieţii 
din platourile înalte, ca să îmbu
nătăţească viaţa dezmoşteniţilor, 
în schimb, iezuiţii se mulţumeau 
să educe elita, savurând totodată 
confortul oferit de capitală, Lima. „In 
sfârşit", scria un ziarist, „iată că vine 
cineva care să salveze vieţile oame
nilor. Până acum, preoţii spuneau că 
vor să salveze sufletele lor".

Nu este de mirare că forţe reac
ţionare foarte puternice s-au pus în 
mişcare, ca să stăvilească acest proces, 
inspirat de idealurile de dreptate şi 
demnitate ale Bibliei. Familia Stahl 
a fost atacată în ziare pentru delicte 
şi crime grave -  toate imaginare. în 
1913, episcopul de Puno a condus o 
ceată de 200 de oameni, mulţi dintre 
ei pe cai, ca să-i stârpească pe ereticii 
protestanţi. Casele convertiţilor au 
fost jefuite la fel ca şi casa familiei 
Stahl. Opt credincioşi au fost legaţi 
şi trimişi cu jandarmi din post în 
post, ca să fie încarceraţi la Puno, la 
distanţă de aproximativ 40 km, şi 
supuşi la abuzuri greu de imaginat. 
Din fericire pentru ei, presa din Puno 
şi Lima a luat apărarea lui Stahl şi 
a convertiţilor lui. Şcoala Plateria a 
fost lăudată ca simbol al altruismu
lui acestor americani, iar acţiunile

clericilor asemănate cu un nou Atila. 
Achitarea şi eliberarea condamnaţilor 
nu a însemnat, totuşi, sfârşitul inci
dentului. Istoria libertăţilor religioase 
în Peru consemnează acest eveniment 
ca fiind factorul determinant în adop
tarea, la 25 octombrie 1915, a unui 
amendament la constituţia ţării care 
garanta libertatea manifestării religiei.

întruparea Evangheliei în lucrarea 
lui Fernando şi a Anei Stahl a dus la 
deschiderea de şcoli, capele, dispen
sare şi pieţe libere, dar a influenţat, de 
asemenea, tribunalele, primăriile şi 
adunarea legislativă. Rezultatele s-au 
văzut atât în convertirea multora, cât 
şi în transformarea socială. Orientarea 
lor nu era în exclusivitate către lumea 
viitoare, ci ei au luat foarte în serios şi 
această lume. Evlavia multora se măr
ginea la trăirea lor lăuntrică, folosind 
îndatoririle lor religioase ca scuză, ca 
să nu se implice în obligaţiile sociale; 
dar familia Stahl a trăit evlavia, 
avându-i în vedere pe ceilalţi. Influen
ţând societatea, a ajutat la crearea de 
instituţii care să promoveze o ordine 
socială mai corectă şi mai umană.

Fernando şi Ana nu s-au angajat 
în politică în sensul de a forma, de a 
adera sau de a face campanii pentru 
partide politice (deşi astăzi patru din 
cei 120 de membri ai Congresului 
Naţional din Peru sunt adventişti). 
Dar ei s-au angajat cu convingere şi 
curaj în iniţiative care au schimbat 
nu numai viaţa unor persoane, ci, 
punându-le în opoziţie cu ordi
nea socială/politică/economică/ 
religioasă, au fost cheia transformării 
radicale a acestei ordini. Oamenii 
care fuseseră ţinuţi timp de trei secole 
într-un regim aproape feudal au 
înţeles că sistemul nu era decretat 
de Dumnezeu, ci de aceia care acum 
voiau să-l perpetueze din interes. Ei 
au primit cu bucurie fără margini 
cele scrise în Biblie despre valoarea 
nemărginită a fiecărei fiinţe umane, 
în Hristos. Astfel liberaţi, au căpătat 
curaj şi înţelepciune, ca să devină ceea 
ce au fost destinaţi să fie. Nenumă
rate vieţi au fost înnobilate, structura 
socială a fost reformată, dreptatea şi 
echitatea au fost recunoscute ca sin
gura baza pentru progresul societăţii.

după Charles Teel, în lucrarea 
„Misiunea adventistă în secolul XXI"
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Gil Pey

Maria Sima

(422 pagini)

Pagini rare  de  istorie şi trăire  adventă , 
scrise  cu uimitor d e  multă  n a tu ra le ţe  şi obiectivitate. 
Scrise de  m ân a  şi sufletul unei fem ei care  a făcu t  ani 

grei de  tem niţă  pentru  că  a  îndrăznit s ă  înfrunte n işte  restricţii 
şi interdicţii absurde , „cu a rm a  în m ână". Arma -  o m aş in ă  de 
scris, cu care a  multiplicat lecţiuni, cărţi a le  Spiritului Profetic 

şi a lte  m ate r ia le  religioase. 0  experien ţă  unică, 
făc u tă  din d rag o ste  pentru  Dumnezeul ei, 

Dumnezeul minunilor.

'232,respectiv 238 pagini)

„Chiar d a c ă  lucrurile r e la ta te  în a c e a s t ă  c a r te  ating 
în  u ne le  locuri hotarul ficţiunii, e le  s -au  în tâ m p la t  cu siguran ţă . 
R ea l i ta tea  a fo s t  m ult  mai p rofundă şi m ai d ram atică , 
în rapo rt  cu c e e a  c e  r e u ş e ş te  c a r te a  s ă  s em n aleze .
Dorim ca  a c e s t  c râm pei  de  istorie s ă  fie un m esa j  
d e  conduită  şi s p e ra n ţă  pen tru  urmaşii celor ce, cu lacrimi, 
s â n g e  şi je rtfă  a u  înfip t s tea g u l  'soliei a d v e n te '  pe  păm ântu l  
părinţilor noştri. Când, în zilele ce  n e  s ta u  îna in te , vom  înfrunta  
as tfe l  d e  împotriviri, s ă  ne  a d u c em  am in te  că  'ei a u  trecu t  
pe  aici', cei prin c a re  venim
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Jean Zurcher

(104 pagini)

Perfectib ili ta tea , dorin ţa  con tinuă  d e  mai bine, 
e s t e  prin e x c e len ţă  un privilegiu al omului, prin ca re  
le e s t e  superio r  tu tu ro r  celo rlalte  fiinţe  vii de  pe  păm ân t .  
F iecare om  c au tă  s ă  a t in g ă  d e s ă v â rş i re a  în  dom eniul 
s ău  d e  activ ita te . De c e  n -ar  fi la fel şi în  ce le  spiri tuale? 
C artea  d e  f a ţă  nu e s t e  „o r e ţe tă "  a  desăvârşirii, 
ci o invitaţie d e  a  î n ţe le g e  sen su l  biblic al cuvântului 
„desăvâ rş ire "  şi d e  a trăi religia lui Hristos în  v iaţa  
d e  to a t e  zilele.

creştină

a f i u n i c » :
n i m i î

Clifford Goldstein

(112 pagini)

In a c e a s t ă  c a r te  s e  dă  g la s  în trebărilor  p e  c a re  şi 
le p un e  orice om: De c e  în gă d u ie  răul un  D um nezeu  iubitor? Cum 
s ă  răsp u n d e m  en ig m ei morţii? Cum p o a te  cred in ţa  s ă  ţ ină  p iep t unui 
a te i s m  care  p a re  că  în gh i te  totul?  în  c ă u ta re a  răspunsurilor, autorul 
exp lo rează  m odul în c a re  ep is tem o log ia  lui Kant confirm ă cred in ţa , 
dezvăluie  c o n se c in ţe le  teoriei  cuan tice  a su p ra  limitelor raţiunii şi 
a le  relativităţii r e s t r â n s e  a su p ra  încrederii în  percep ţia  senzorială, 
şi a ra tă  cum  te o re m a  incompletitudinii fo rm ula tă  d e  Kurt Godel 
p o a te  fi o  a rm ă  pu te rn ică  în m ân a  ce lo r  c e  cred.
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