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E D I T O R I A L

GABRIEL D IN C Ă

Experienţe noi cu Dumnezeu

S
unteţi gata pentru experienţe noi? O dată cu 
începutul noului an, în viaţa fiecăruia dintre 
noi vin provocări şi posibilităţi noi. De la un 
an nou se aşteaptă într-adevăr experienţe noi. 
Dar ce vor însemna acestea pentru noi? Suntem 

pregătiţi pentru ele?
Călătoria pe care tocmai am 

început-o ascunde multe necu
noscute, multe dificultăţi, dar şi 
multe binecuvântări. Făgăduinţa 
Domnului Isus, că va fi cu noi în 
toate zilele, ne ajută să privim şi 
anul acesta cu încredere şi spe
ranţă, cu toate că zilele pe care le 
trăim nu sunt deloc uşoare. Viaţa 
tot mai stresantă de zi cu zi, pro
blemele spirituale şi materiale tot 
mai numeroase ne arată că lucra
rea pe care o avem de făcut cere o consacrare totală. Să nu 
uităm că lucrarea lui Dumnezeu a fost făcută de multe ori 
în vremuri grele. De aceea profeţii Vechiului Testament 
ne invită să nu uităm zilele de odinioară. (Deut. 4,32-35)

Călăuzirea lui Dumnezeu  

din trecut ne încurajează
Călăuzirea poporului Israel din ţara robiei în pământul 

făgăduinţei ne stă ca o mărturie vie a minunilor pe care 
le face Domnul pentru copiii Săi. In ciuda greutăţilor şi 
chiar a imposibilităţilor umane, Dumnezeu a croit un 
drum special prin mare şi prin pustie pentru poporul Său. 
El a făcut să apară izvoarele de apă în pustie şi să cadă 
mană din cer, ceva de neconceput pentru mulţi dintre 
cei ce erau martorii acelor evenimente. Ei mergeau prin 
pustie, fără să aibă nici o provizie. Au fost acele vremuri 
uşoare?

Probabil că mulţi dintre ei nu ar fi acceptat să por
nească la o astfel de călătorie imposibilă, dacă ar fi cunos
cut de la început toate dificultăţile. Dar Dumnezeu avea 
în vedere ceva mai bun pentru ei, de aceea El i-a condus 
într-un mod neobişnuit spre ţara făgăduinţei. Toate 
dificultăţile şi încercările călătoriei lor nu au fost altceva 
decât dovezi ale iubirii şi harului salvator, manifestate din 
belşug faţă de ei. Aceste evenimente au fost într-adevăr

lucruri noi pentru ei, dar nu şi uşoare. Când au fost luaţi 
din mijlocul unei naţiuni pentru a fi făcuţi mesagerii 
harului Său, aceasta nu era numai o noutate, ci şi o mare 
responsabilitate. Dumnezeu avea plăcerea să facă lucruri 
noi cu ei şi pentru ei.

Lucruri noi
Privind în istoria acestui popor, des

coperim multe lucruri noi pe care Domnul 
le-a făcut cu ei. A  fost ceva nou faptul că 
marea s-a despicat, ca ei să treacă spre noul 
Canaan, dar gândiţi-vă cum au trăit ei acel 
lucru nou; a fost o noutate modul cum ei au 
fost hrăniţi şi călăuziţi 40 de ani în pustie; 
a fost un lucru nou cum au trecut Iordanul, 
cum a căzut zidurile Ierihonului, şi am putea 
continua enumerarea. Ei doreau lucruri 

noi, dar nu în felul acesta. Pentru unii dintre ei, aceste 
elemente noi ale călăuzirii divine au devenit pietre de 
poticnire.

Acum când privim în istorie, descoperim că Duhul 
lui Dumnezeu i-a condus pe mulţi copii ai Săi de-a lungul 
veacurilor la experienţe şi la lucruri noi. Atunci când 
Martin Luther s-a lăsat condus de Duhul Domnului, un 
lucru nou s-a întâmplat în Europa -  o mare reformă. Când 
Miller a fost străpuns de Cuvântul Domnului, un lucru 
nou s-a întâmplat în America şi o mişcare adventă a luat 
naştere în întreaga lume.

Dar în zilele noastre se mai întâmplă ceva nou? Ce vor 
deveni pentru noi noutăţile acestui an -  dovezi ale călău
zirii divine sau pietre de poticnire? Dorim să avem în acest 
an experienţe noi cu Dumnezeu? El este gata să facă chiar 
lucruri mai mari decât a făcut în trecut. Cerul este gata 
să deschidă drumuri prin mare, prin pustie, şi să reverse 
râuri de apă vie în lumea noastră afectată de atâta păcat. 
De aceea glasul divin ne spune: „Nu vă mai gândiţi Ia ce a 
fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! Iată voi 
face ceva nou, şi-i gata să se întâmple: să nu cunoaşteţi 
voi oare? Voi face un drum prin pustie, şi râuri în locuri 
secetoase.” (Isaia 43,18.19)

Gabriel Dincă,
redactor-şef„Curierul Adventist”
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A M A N C Ă M I N U L U I I N

T
Fericiţi până la adânci bătrâneţi? 
itlul este „Şi au trăit fericiţi până la adânci 
bătrâneţi”. Nu aşa se încheie orice basm care 
se respectă? Binecunoscutul vorbitor şi scriitor 
creştin Chuck Swindoll povesteşte, în cartea 
sa, Strike the Original Match (1980), despre 

micuţa Suzie, în vârstă de patru ani, care tocmai auzise 
pentru prima oară povestea „Albă ca zăpada”.

Fata de abia aştepta să vină acasă de la grădiniţă, ca să 
îi povestească mamei sale ce aflase acolo. In acea după- 
amiază, cu ochii scânteind de emoţie, Suzie i-a povestit 
mamei ei basmul. „...Şi Făt-frumos a venit şi a sărutat-o pe 
Albă ca Zăpada, care a uiviat”. După care Suzie a întrebat:

-  Şi ştii ce s-a întâmplat după aceea?
-  O, da, a răspuns mama ei. Au trăit fericiţi până la 

adânci bătrâneţi.
-  Nuu, a spus Suzie încruntându-se. S-au căsătorit.
O  observaţie perspicace de pe buzele unui copil nevi

novat, în vârstă de patru ani, nu-i aşa? Şi asta pentru că 
a trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi şi a te căsători nu e 
neapărat unul şi acelaşi lucru. Unii au ajuns la concluzia că 
niciodată nu e acelaşi lucru.

Să ne aducem aminte de nunta de basm a Prinţului 
Charles şi a Prinţesei Diana. Lady Diana Frances Spencer, 
provenind dintr-o familie destrămată şi având o copilărie 
nefericită, se îndrăgostise de cel mai de dorit burlac al 
lumii, chipeşul Prinţ Charles în persoană. Pe 29 iulie 1981, 
trei sferturi dintr-un miliard de oameni, din 74 de ţări, au 
participat la strălucitorul spectacol, impecabil regizat şi 
numit „Nunta secolului”. Când cuplul nupţial regal a ajuns 
în faţa Arhiepiscopului de Canterbury, Robert Runcie, 
toată lumea a fost martoră la rostirea binecuvântării asupra 
prinţului şi a viitoarei prinţese. Iată, în cele ce urmează, un 
fragment din predica sa:

„Iată elementul din care sunt alcătuite toate basmele: 
prinţul şi prinţesa în ziua nunţii. Dar basmele se încheie 
de obicei în acest punct cu o propoziţie simplă: ’Şi au trăit 
fericiţi până la adânci bătrâneţi’. Şi acest lucru deoarece, 
probabil în basme, căsătoria este considerată punctul

culminant al poveştii de dragoste din timpul prieteniei.” 
(J-Brondos, Fairy tale beginning, 2004)

Nu ştia lumea pe atunci că, în acea zi, la Londra, 
căsătoria încheiată avea să devină exact ceea ce pastorul 
a spus că nu trebuie să fie: „punctul culminant al poveştii 
de dragoste din timpul prieteniei”. După 16 ani, o lună şi o 
săptămână, prinţesa de care se îndrăgostise o lume întreagă 
a murit la Paris, victimă într-un stupid accident rutier. De 
data aceasta, un miliard de oameni s-au adunat în faţa tele
vizoarelor, în momentul ceremoniei regale de înmormân
tare, pentru a deplânge moartea prinţesei care nu a ajuns 
niciodată să trăiască fericită până la adânci bătrâneţi.

Căsnicia şi familia sub asediu
Deci, într-o notă mai sobră, vă întreb: „Care este adevă

rul despre căsnicia fericită? Este un mit? Este un mister? Un 
miracol? Mai e încă posibil să trăieşti fericit până la adânci 
bătrâneţi?

Prezentarea de statistici îngrijorătoare cu privire la 
divorţ e deja o modă, pentru a se demonstra că instituţia 
căsătoriei este o instituţie aflată în plină luptă. In cele ce 
urmează, o să citez câteva dintre aceste statistici, dar ade
vărul e că generaţia actuală de adulţi tineri, supranumită 
„Generaţia X” sau „X-teri”, nu are nevoie de statistici refe
ritoare la căsătorie. Aceşti adulţi tineri sunt urmaşii celei 
mai divizate generaţii din istoria lumii. Dacă vreţi câteva 
cifre, iată: la fiecare 24 de ore, 3533 de copii sunt născuţi 
de mame necăsătorite şi peste 2500 de copii sunt martorii 
divorţurilor şi ai separărilor părinţilor lor. Adunaţi, peste 
6033 de copii sunt expuşi zilnic realităţilor din familiile dez
membrate sau relaţiilor zdruncinate din unele cămine.

Imaginea e dezolantă? Există vreo speranţă pentru 
această instituţie asediată, despre care se spune că e „până 
la moarte” (iar în viziunea altora „duce la moarte”) ? Poate 
un cămin dezmembrat să se vindece? Poate o familie divi
zată să se unească din nou? Poate o căsnicie nefericită să se 
transforme într-una fericită?

Ei bine, nu vă pot promite luna de pe cer, dar am nişte veşti 
foarte bune pentru noi toţi, care au legătură cu viaţa lui Isus.
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Predicând cu grijă 
despre căsătorie 
înainte de a apela la Scriptură şi la 

veştile bune despre Isus, pot fi sincer 
cu voi? Ezit uneori să predic despre 
căsătorie, deoarece mi-e teamă să nu 
dau impresia că sunt expert în dome
niu. Şi nu sunt! E adevărat, am ţinut 
cursuri premaritale cu zeci de cupluri 
şi am oficiat multe nunţi. In plus, am 
o experienţă de căsătorie de 24 de 
ani şi jumătate cu Karen, ani care au 
fost, una peste alta, ani fericiţi. Totuşi, 
n-ar fi cinstit să spun că nu am avut 
şi noi conflicte de-a lungul drumu
lui. Nu toate zilele ni s-au părut a fi 
tocmai „plimbări printre lalele”, după 
cum spunea odată cântăreţul Tiny 
Tim. De fapt, Karen şi cu mine — şi 
toţi cei care sunt căsătoriţi — suntem 
„într-un proces de devenire”. Călăto
ria căsniciei continuă şi... continuă. 
Teama mea e că, atunci când vorbesc 
despre căsnicie, Karen o să-şi ia notiţe, 
pe care sunt sigur că o să mi le citească 
în momentele de neglijenţă şi neaten
ţie din partea mea.

Al doilea motiv pentru care ezit 
este faptul că nu toţi cei care ascultă 
predica sunt căsătoriţi. Unii sunt 
singuri, pentru că au ales sau pentru că 
nu au avut încotro. Mă tem că vor fi 
persoane care vor ajunge la concluzia 
că instituţia căsătoriei este singura 
formulă prescrisă pentru fericirea 
umană. Realizatorul de televiziune Art 
Linkletter a întrebat odată o fetiţă care 
este povestirea ei preferată din Biblie. 
„Arca lui Noe” a răspuns ea. „Da? Şi 
ce înţelegi tu din povestirea asta?” a 
continuat el. „Păi, animalele au mers 
două câte două, adică noi trebuie să ne 
căsătorim, dacă nu vrem să rămânem 
aici, pe pământ”. Eu nu cred că aceasta 
a fost lecţia pe care Dumnezeu a inten
ţionat să ne-o dea.

In sfârşit, ezit să vorbesc despre 
căsătorie, pentru că ştiu că printre cei 
care mă ascultă sunt suflete rănite, 
inimi dragi a căror călătorie în viaţă 
le-a condus spre divorţ. Ştiu că, indi
ferent cât timp a trecut de la divorţ, 
nu aţi încetat să suferiţi. Cei care au 
trecut printr-o despărţire îmi spun că 
rănile şi cicatricele sunt adânci. Aşa că 
ezit... de teama de a nu da impresia că 
cei căsătoriţi i-ar critica sau condamna 
pe cei care au simţit durerea divorţului 
şi care simt că au dat greş. Dumnezeu

nu critică şi nu condamnă. Nici eu nu 
intenţionez. Şi, apropo, nici biserica 
n-ar trebuit să o facă!

Una dintre ocupaţiile lui Isus este să 
ofere alinare şi speranţă. El le garan
tează acest lucru atât celor care supra
vieţuiesc în afara căsniciei, cât şi celor 
care supravieţuiesc în interiorul ei
— adică tuturor celor care sunt căsăto
riţi. Da, aveţi dreptate, planul iniţial de 
fericire, stabilit în grădina Eden de către 
Dumnezeu, a fost ca instituţia căsătoriei 
să fie o sursă de bucurie pentru toată 
omenirea. Dar noi nu trăim într-o 
grădină perfectă; trăim într-o lume 
decăzută. Aşadar, în mijlocul eşecurilor 
şi al greşelilor noastre, Dumnezeu ne 
aduce speranţă şi vindecare tuturor: 
necăsătoriţi, căsătoriţi, recăsătoriţi, 
divorţaţi, văduvi. Tuturor.

Secretul divin al prieteniei 
şi căsniciei împlinite
Lăsând la o parte ezitările, să ne 

îndreptăm spre vindecarea şi speranţa 
oferite de Hristos. Să analizăm, de 
exemplu, un singur eveniment din 
viaţa lui Isus, un incident care are 
foarte mult de-a face cu relaţiile noa
stre de căsătorie, dar şi cu alte tipuri de 
relaţii. Când citim în Ioan 2,1-10 des
coperim secretul tuturor căsătoriilor. 
Acest secret se găseşte în replica plină 
de uimire a maestrului de ceremonii, 
dată mirelui: „Dar tu ai ţinut vinul 
cel bun până acum”. O  altă traducere 
spune: „Dar tu ai ţinut la urmă ce a 
fost mai bun”. Isus oferă ce e cel mai 
bun, indiferent dacă la o nuntă, într-o 
căsnicie sau în viaţă. Dacă îl ai pe Isus, 
atunci ai sursa minunii. Isus, Salvato
rul căsniciei. Isus, Făcătorul de minuni. 
Isus, Partenerul de căsătorie.

Trei parteneri de căsătorie! In 
planul strategic al lui Dumnezeu pentru 
fericirea în căsătorie, e nevoie de trei 
parteneri. De asemenea, e nevoie de 
trei şi pentru ca o prietenie să dureze o 
veşnicie. Acest principiu esenţial este 
exprimat sugestiv în Eclesiastul 4,9: 
„Mai bine doi decât unul, căci iau o 
plată cu atât mai bună pentru munca 
lor”. „Mai bine doi decât unul” -  toţi 
cei care îşi doresc un prieten ştiu că 
acest lucru e adevărat, nu-i aşa?

In anii ’70, Leonard Syme, profesor 
de epidemiologie la Universitatea din 
California, Berkeley, încerca să afle 
de ce bărbaţii japonezi din California

au de două până la cinci ori mai mare 
riscul de boli de inimă, deşi aveau 
acelaşi nivel de colesterol cu japo
nezii care trăiau în Japonia. Care era 
diferenţa? Comuniunea şi relaţiile 
sociale strânse. Majoritatea dintre noi, 
când suntem unul, ne dorim să fim 
doi. Această dorinţă arzătoare, această 
aspiraţie spre comuniune este elemen
tul constitutiv al prieteniilor!

Să citim din nou în Eclesiastul 4,9-11: 
„Mai bine doi decât unul, căci iau o 
plată cu atât mai bună pentru munca 
lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, 
se ridică unul pe altul; dar vai de cine 
este singur şi cade, fără să aibă pe 
altul care să-l ridice! Tot aşa, dacă se 
culcă doi împreună, se încălzesc unul 
pe altul, dar cum are să se încălzească 
dacă e singur?”

Dacă vreţi să facem aritmetica 
puterii şi a durabilităţii, atunci e mai 
bine doi decât unul. Haideţi să citim şi 
versetul 12 din Eclesiastul: „Şi dacă se 
scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i 
stea împotrivă; şi funia împletită în trei 
nu se rupe uşor.”

Există o ilustraţie pe care o folosesc 
de obicei la predici de nuntă: Luaţi 
orice bucată de şnur sau sfoară, indi
ferent dacă e decorativă sau utilitară, 
şi veţi observa că e alcătuită din trei 
fire împletite. Atâta vreme cât acestea 
sunt împreună, ai o sfoară ce poate 
rezista, chiar dacă se exercită o forţă 
puternică asupra ei. Exact acest lucru 
este evidenţiat în Scriptură. Prezenţa 
lui Hristos îi conferă căsniciei putere.

Creaţi pentru a relaţiona
Să ne întoarcem la ziua în când 

Dumnezeu a creat căsătoria, în Gră
dina Eden: „Dumnezeu a făcut pe om 
după chipul Său, l-a făcut după chipul 
lui Dumnezeu: parte bărbătească şi 
parte femeiască i-a făcut” (Gen. 1,27).

Dumnezeu este o Fiinţă sociabilă, 
care trăieşte şi iubeşte prietenia.
Atunci de ce ar fi cineva surprins că 
specia umană, care a fost creată după 
chipul Său, reflectă aceeaşi foame 
după relaţii? încă de la început, fiinţele 
umane au fost create cu dorinţa după 
comuniune. Intr-o primă etapă, Dum
nezeu a creat prima jumătate a fiinţei 
umane tocmai pentru a putea demon
stra, pentru vecie, că noi am fost cu 
toţii creaţi pentru comuniune unii cu 
alţii. Iată ce spune Biblia: Şi „Domnul
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Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul 
să fie singur; am să-i fac un ajutor 
potrivit pentru el” (Gen. 2,18). Ce 
uimitoare descoperire de sine! Adam 
devine primul pacient al unei operaţii.

Când Adam a deschis ochii, privirea 
i-a căzut asupra Evei -  cea mai mare 
frumuseţe a lumii, care i-a tăiat respira
ţia, i-a dat palpitaţii, a făcut să-i crească 
pulsul: „In sfârşit, aceea care este os din 
oasele mele şi came din carnea mea!
Ea se va numi, femeie, pentru că a fost 
luată din om” (vers. 23).

Desigur că am auzit o mulţime 
de glume pe seama creării primului 
bărbat şi a primei femei. Unii spun că, 
după ce l-a creat pe Adam, Dumnezeu 
Şi-a zis: „Hmmm, putea ieşi şi mai 
bine” şi a creat-o pe Eva. De fapt, 
Dumnezeu a creat separat jumătatea 
masculină şi jumătatea feminină a 
omului pentru a scoate în evidenţă 
faptul esenţial că bărbatul şi femeia au 
fost făcuţi egali unul cu altul şi în ace
eaşi măsură de activi. Vă rog să ţineţi 
cont, domnilor, că Dumnezeu a luat 
o coastă de-a lui Adam, nu un os al 
piciorului şi nici un os al craniului său, 
astfel să fie clar că bărbatul şi femeia, 
soţul şi soţia vor fi pentru totdeauna 
prieteni şi parteneri, mână în mână 
şi inimă lângă inimă, purtând de grijă 
creaţiei lui Dumnezeu.

Cine a fost cel care a ţinut prima 
predică de nuntă? Cu siguranţă că Cel 
care i-a şi adus pe cei doi împreună. 
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său 
şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta 
sa, şi se vor face un singur trup” (Gen. 
2,24). Căsniciile au fost concepute de 
Dumnezeu, pentru a asigura nivelul 
optim de fericire şi împlinire, folo- 
sindu-se matematica divină: 
Dumnezeu + soţ +  soţie =  una

Principii practice 

pentru căsătorie
Cum funcţionează? Daţi-mi voie să 

vă aduc la cunoştinţă câteva principii 
foarte practice şi funcţionale, pe care 
Dumnezeu le oferă în Cuvântul Său 
tuturor acelora care se gândesc la căsă
torie, care vor să-şi îmbunătăţească 
viaţa de familie şi care vor să facă 
dintr-un lucru bun unul şi mai bun.

Principiul nr. 1 -  „IUBIŢI-VĂ!” 
Primul principiu se referă cu totul şi 
cu totul la dragoste. Iată ce se spune

în Efeseni 5,25-29: „Bărbaţilor, iubi- 
ţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos 
biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, 
ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o 
prin botezul cu apă prin Cuvânt, 
ca să înfăţişeze înaintea Lui această 
biserică, slăvită, fără pată, fără zbâr- 
citură sau altceva de felul acesta, ci 
sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie 
să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, 
ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte 
nevasta, se iubeşte pe sine însuşi.
Căci nimeni nu şi-a urât vreodată 
trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte 
cu drag, ca şi Hristos biserica”.

Ca stimulent, Pavel adaugă exem
plul suprem de iubire. Astfel, apostolul 
ne duce pe noi, toţi soţii, la cruce 
şi, arătând cu degetul spre faţa de 
muribund a lui Isus, exclamă: „Soţilor, 
iubiţi-vă soţiile aşa cum Hristos a iubit 
biserica”. Termenul tradus din limba 
greacă prin „iubiţi-vă” este agape 
(forma substantivală) sau agapao 
(forma verbală), care înseamnă iubire 
care se sacrifică şi se neagă pe sine. 
Este acelaşi tip de dragoste din Ioan 
3,16: „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, 
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” 
Este vorba de acel fel de dragoste 
care se jertfeşte pentru binele altuia, 
punând mai presus binele semenului. 
Soţilor, aceasta înseamnă că trebuie 
să punem binele soţiei mai presus de 
interesele noastre. Soţia mea este mai 
importantă decât viaţa mea. Trebuie 
să o iubesc aşa cum Hristos m-a iubit 
pe mine.

In conformitate cu acest principiu 
al iubirii care se sacrifică, bărbatul nu 
trebuie să stea bosumflat şi să aştepte 
până când soţia lui vine şi caută să se 
împace. „Bărbaţilor, iubiţi-vă neves
tele cum a iubit şi Hristos...”

Principiul numărul 1 este iubi
rea, iubirea care se sacrifică. Pavel 
îi îndeamnă pe soţi să iubească şi să 
se sacrifice, dar asta nu înseamnă 
că soţiile nu trebuie să iubească în 
acelaşi fel. Textul din Efeseni 5,21 
este clar: „Supuneţi-vă unii altora în 
frica lui Hristos”. Trebuie să existe 
o supunere reciprocă în iubire unul 
pentru celălalt. Dar cineva trebuie să 
ia iniţiativa, iar soţilor, voi şi cu mine, 
trebuie să facem acest lucru! Aceasta 
nu ne face cu nimic mai buni, ci ar 
trebui să ne facă mai umili.

Principiul nr. 2 -  „ÎNDRĂGI- 
ŢI-VA!” Acesta este un principiu 
biblic, enunţat clar în Cântarea 
Cântărilor, care este una dintre cele 
mai frumoase poezii de dragoste din 
literatura universală: „...Aşa este iubi
tul meu, aşa este scumpul [prietenul] 
meu...”. Căsătoriile care durează nu 
sunt numai ale celor care se iubesc, ci 
şi ale celor care sunt prieteni — adică 
cei doi nu numai că se iubesc, ci se şi 
plac unul pe altul.

Căsătoria nu este un lucru auto
mat, ci fiecare trebuie să ne investim în 
aceste prietenii de o viaţă. Dacă fiecare 
prietenie durabilă cere efort, de ce nu 
ar cere atunci şi căsătoria?

Acum câţiva ani, mama ne-a reco
mandat, mie şi lui Karen, o carte scrisă 
de W.Rickerson, care tratează problema 
păstrării scânteii şi a prospeţimii în 
căsnicie. Ideea principală a autorului este 
simplă: trebuie să ne punem ţinte pentru 
căsniciile noastre. Ce înseamnă acest 
lucru? Iată câteva idei:

Idei practice, care ne vor ajuta să 
privim cu entuziasm viitorul nostru
• Să ne facem un obicei -  ceva ce 
poate fi făcut în fiecare an.
• Să ne alegem un alt cuplu cu care să 
avem o prietenie apropiată.
• Să luăm masa împreună, numai noi 
doi, o dată pe lună.
• Să ne planificăm în fiecare an o perioadă 
de refacere numai pentru noi doi.
• Să ne planificăm o călătorie într-un loc 
îndepărtat (poate pe termen lung).
• Să mergem la un curs împreună 
(gătit, fotografie, călătorii etc.).
• Să facem sport împreună (jogging, 
tenis, înot, golf etc.).
• Să ne plimbăm şi să vorbim -  un 
timp regulat de plimbări şi discuţii de 
interes general.
• Să avem un hobby comun (alpinism, 
drumeţii, fotografie, lucru manual etc.).
• Să luăm masa de seară împreună, o 
dată pe lună.
• Să citim o carte împreună (una sau două 
pe an despre căsătorie, şi apoi discuţii).

încercaţi să faceţi împreună ceva 
plăcut, prin care să puteţi deveni din 
ce în ce mai apropiaţi. Simplu spus
— continuaţi să vă îndrăgiţi unul pe 
altul. îmi plac foarte mult cuvintele 
iubitei lui Solomon din pasajul: „Aşa 
este iubitul meu, aşa este scumpul
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[prietenul] meu”. Cu voinţă şi plănuire, 
cu toţii putem face ca relaţiile noastre 
de căsătorie să devină nişte prietenii 
adevărate -  nu numai să ne iubim, ci şi 
să ne îndrăgim unul pe altul.

Principiul nr. 3 -  „LĂSAŢI...” 
îmi dau seama că ar putea fi 30 de 
principii în loc de 3, dar acesta este 
critic pentru vindecarea căsniciilor, 
cât şi pentru dezvoltarea lor. Am 
amintit deja principiile: „Iubiţi-vă!” şi 
„Indrăgiţi-vă!”. Acest al treilea prin
cipiu este „LĂSAŢI...”, mai precis, 
„LĂSAŢI DE LA VOI”. Este exact 
sfatul pe care Biblia îl dă în Efeseni 
4,32: „Fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi 
iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat 
şi Dumnezeu pe voi în Hristos.”

Unii dintre voi aţi fost răniţi foarte 
adânc de partenerul vostru. Ştiu sigur. 
Ca pastor, am asistat la numeroase 
discuţii în care mi se povestea, printre 
lacrimi, de durerea din inimă. Am 
auzit bărbaţi şi femei plângând în 
hohote şi cu durere în suflet după o 
căsnicie distrusă. Dar Dumnezeu oferă 
gratuit un balsam vindecător fiecărei 
căsnicii care îl doreşte, fiecărui soţ care 
vrea să-l accepte. Acest medicament 
special se numeşte iertare.

Cuvântul grecesc folosit pentru 
iertare înseamnă, în sensul lui pro
priu, „a trece cu vederea”, „a elibera” 
şi „a lăsa de la tine”. Nimeni nu 
spune că abuzurile conjugale sau cele 
asupra copiilor sau infidelităţile repe
tate ar trebui tolerate sau conside
rate ca dovezi de umilinţă virtuoasă. 
Orice comportament distructiv de 
acest tip trebuie abandonat. Dacă cel 
care îl manifestă nu îl Va abandona, 
atunci cel care îl suportă trebuie, 
cel puţin pentru o perioadă, să iasă 
de sub influenţa lui distrugătoare 
şi paralizantă. Dar chiar şi atunci, 
poate iertarea să vindece?

Nu voi uita niciodată un articol 
dintr-un ziar, despre un fiu care îşi 
descria viaţa alături de tatăl său 
alcoolic. Pe tot cuprinsul articolului 
puteai simţi profunzimea durerii pro
duse de acest tată de-a lungul tim
pului. Ultimele cuvinte ale acestui 
fiu erau: „Mi-am urât tatăl în timpul 
primilor 20 de ani de viaţă. Acum 
nu-1 mai urăsc. II înţeleg, dar nu îl 
voi ierta. Aşa că, tată, nu întinde 
mâna în aşteptarea cuiva care să o 
strângă. Ţine-ţi mâna pentru tine.”

U n  paradox
Poate că nici nu-1 va ierta, dar e 

tragic, pentru că fără iertare, nici el nu 
se va vindeca vreodată. Iată cum de
scrie Lewis Smedes paradoxul iertării: 
„A ierta înseamnă a elibera un prizo
nier şi a descoperi că acel prizonier ai 
fost chiar tu.” (L.Smedes, Forgiveness: the 
power to change the paste, 1983, pag. 26).

La calvar descoperim punctul cul
minant al iubirii supreme, al simpatiei 
supreme şi al renunţării supreme. La 
cruce, suntem puşi faţă în faţă cu preţul 
infinit pe care însuşi Dumnezeu l-a 
plătit, ca să ne ierte pe noi, nişte fugari 
rebeli. Isus, în acea vineri nefericită, nu 
S-a rugat: „Tată, blestemă-i, pentru că 
ştiu bine ce fac”, ci S-a rugat: „Tată, 
iartă-i, căci nu ştiu ce fac” (Luca 23,34) ■

Nu să uiţi, ci să laşi de la tine -  „Fiţi 
buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă 
unul pe altul, cum v-a iertat şi Dum
nezeu pe voi în Hristos”. A  ierta nu 
înseamnă a uita. Există răni şi cicatrice 
care sunt imposibil de uitat. Cu privire 
la acest subiect, ]. Allan Peteresen a 
scris în cartea sa, M ith of the Greener 
Grass (1983) următoarele: „Iertarea 
nu este un burete care îţi şterge acel 
lucru din memorie. E imposibil. Acel 
lucru încă rămâne. Cicatricea poate fi 
permanentă.” (pag. 145)

A ierta nu înseamnă a uita, ci a 
lăsa de la tine, a renunţa şi a-1 lăsa pe 
cel care te-a rănit în seama purtării de 
grijă a lui Dumnezeu. înseamnă să spui 
următoarea rugăciune: „Te iert pentru 
ce mi-ai făcut, aşa cum Dumnezeu m-a 
iertat pe mine pentru ceea ce I-am 
făcut eu Lui. Aleg să las de la mine şi 
mă eliberez de mânia şi înverşunarea 
faţă de tine. Te iert.”

Concluzie
O femeie i-a scris următoarele rân

duri lui Abigail Van Buren, autoarea 
editorialului „Dragă Abby”:

„Dragă Abby, eu aveam 20 de 
ani, iar el 26. Eram căsătoriţi de doi 
ani. Nu îmi imaginam că îmi putea 
fi necredincios. îngrozitorul adevăr 
mi-a fost adus la cunoştinţă chiar la 
mine acasă, când o tânără văduvă de 
la o fermă vecină a venit să-mi spună 
că era însărcinată cu copilul soţului 
meu. Lumea mea s-a prăbuşit. Voiam 
să mor. M-am luptat cu gândul de a o 
omorî, atât pe ea, cât şi pe el.

Ştiam că nu aceasta e soluţia. M-am 
rugat pentru putere şi îndrumare. Şi 
le-am primit. Ştiam că trebuie să-l iert 
pe acest om. Şi l-am iertat. Am iertat-o 
şi pe ea. I-am spus calm soţului meu ce 
aflasem şi că noi trei trebuia să găsim 
împreună o soluţie. (Ea era teribil de 
speriată.) Copilul s-a născut la mine 
acasă. Toată lumea a crezut că eu 
l-am născut şi că vecina mea doar mă 
ajutase. De fapt, fusese chiar invers. 
Văduva a fost scutită de umilinţă (mai 
avea alţi trei copii), iar eu l-am crescut 
pe băieţel ca şi când ar fi fost al meu. 
Nu a aflat niciodată adevărul.

A  fost aceasta oare o compensaţie 
divină pentru incapacitatea mea de 
a avea copii? Nu ştiu. De atunci, nu 
i-am mai amintit niciodată soţului 
meu de acel incident. De 50 de ani 
este un capitol închis al vieţii noa
stre. Dar citesc în ochii lui iubirea şi 
recunoştinţa de mii de ori mai mare.“ 
(J.A.Peterson, M ith of the Greener 
Grass, 1983, pag. 146, 147)

Vedeţi, maestrul de ceremonii de 
la nunta din micul sat Cana avusese 
dreptate: „Ai păstrat ce-a fost mai bun 
pentru sfârşit”, pentru că, alături de 
Isus, ce e cel mai bun vine la sfâr
şit. Cu Isus, poţi iubi din nou... poţi 
îndrăgi din nou... şi poţi lăsa de la tine 
din nou... din nou... şi din nou. Cu 
Isus, mitul vieţii fericite până la adânci 
bătrâneţi se transformă în miracol. 
Miracolul pentru care a fost făcută 
fiecare căsnicie!

Dwight K. Nelson, pastor senior, 
Universitatea Andrews, S.U.A.

Traducere Delia Buciumau

C U R I E R U L  A D V E N T I S T  — I A N U A R I E  2 0 0 5 7



S Ă P T Ă M Â N A  C Ă M I N U L U I  C R E Ş T I N

1 2  — 1 9  F E B R U A R I E

Sâ-L cunoaştem
/

&Xatâl nostru ceresc
RON FLOWERS

N u L-am cunoscut niciodată 

ca p e  u n  Dumnezeu al dragostei

N
u ştiam că este un Dumnezeu al dragostei”. 
Aşa a declarat domnul cel în vârstă, în 
seara când a fost vizitat de pastor. Membru 
activ al bisericii, el fusese timp de mai mulţi 
ani singurul prezbiter al comunităţii sale.

In ultima vreme, predicase din ce în ce mai des, deoa
rece districtul din care făcea parte cuprindea mai multe 
comunităţi şi, în lipsa pastorului, prezbiterii erau cei care 
predicau.

Era pensionar, destul de în vârstă de-acum, şi avea 
suficient timp de dăruit. Vreme de mai mulţi ani, ţinuse 
bine în mână comunitatea. Ii fusese ca un tată, însă nu 
unul prea blând. Apăruseră nemulţumiri cu privire la pre
dicile sale aspre. După ce că era prim-prezbiter, comitetul 
îl numise apoi şi trezorier. Astfel, când zecimile şi darurile 
au început să scadă, într-o vreme de strâmtorare pentru 
modesta comunitate, el a început să abuzeze de funcţia 
sa de responsabil cu trezoreria. I-a ocărât pe membri, 
acuzându-i că nu mai ţin seamă de poruncile lui Dumne
zeu, date în Maleahi, cu privire la aducerea zeciuielilor 
în casa vistieriei. I-a mustrat aspru pentru lipsa lor de 
recunoştinţă faţă de Dumnezeu, demonstrată, spunea el, 
prin scăderea darurilor de bunăvoie. In repetate rânduri, 
a predicat cu emfază împotriva membrilor, fiindcă erau 
lipsiţi de cunoştinţe biblice, întârziau la serviciile divine şi 
nu cântau cu destulă bucurie sau suficient de tare. In plus, 
dacă i se păreau prea sobri, se încrunta la ei, povăţuindu-i 
să zâmbească şi să convingă lumea că sunt creştini fericiţi.

Situaţia ajunsese la un punct critic. Chiar şi membrii cei 
mai conştiincioşi începuseră să lipsească. Vizitatorii nu mai 
veneau şi a doua oară. Unii membri se plângeau că prezbi- 
terul nu predica niciodată despre dragostea lui Dumnezeu. 
„Vă rog, frate pastor”, a insistat o văduvă într-un Sabat, 
„nu-1 mai lăsaţi pe omul acesta să predice. Ne are la mâna 
lui şi ne vlăguieşte de toată bucuria!”

Despre vizita aceasta vorbeam la începutul istorisirii 
noastre. Când pastorul i-a prezentat dorinţa membrilor de 
a asculta mai multe predici despre dragostea lui Dumne
zeu, prezbiterul cel bătrân şi aspru a izbucnit în lacrimi. A 
început să povestească precipitat despre un băiat şi tatăl 
său. Băiatul încercase mereu să câştige atenţia tatălui

său, dar fusese respins de fiecare dată. Nu primea nicio
dată cuvinte amabile sau de apreciere din partea tatălui 
său -  nici atunci când venea acasă cu un carnet plin de 
note frumoase şi nici măcar atunci când îşi îndeplinea cu 
sârguinţă toate treburile în casă. Era atât de dornic după 
o atingere drăgăstoasă, o îmbrăţişare, o bătaie pe umăr.
In schimb, tatăl său îl plesnea adeseori, chiar îl lovea cu 
piciorul, spunându-i să dispară din faţa lui -  nu avea timp 
de jocuri prosteşti. Şi urmărea mereu să-l prindă cu temele 
sau cu treburile nefăcute.

Pastorul asculta mişcat de povestea aceasta şi curios să 
vadă unde avea să ducă ea. Nu i-a trebuit mult să înţe
leagă -  era chiar povestea prezbiterului. Chiar dacă omul 
nu spusese exact aceste cuvinte, era evident din detaliile 
descrierii acelor întâmplări petrecute cu şaptezeci de ani 
în urmă şi din lacrimile de pe chipul său. Bătrânul vorbea 
despre zilele triste ale acelui băiat de parcă totul se petre
cuse acolo, doar cu o zi în urmă. Deodată a trecut de la 
povestea unui copil de altădată şi a început să vorbească la 
persoana întâi. „Se spune că Dumnezeu este dragoste. Nu 
L-am cunoscut niciodată ca pe un Dumnezeu al dragostei”.

Privind prin ochii unui copil
Atunci pastorul a început să înţeleagă. Proverbul „Aşchia 

nu sare departe de trunchi” se adeverea. Copilul acela, care 
căuta cu disperare dragoste, duioşie şi compasiune crescuse, 
apoi îmbătrânise. Viaţa din copilărie îi modelase viziunea 
despre lume, în special despre lumea spirituală...

Copiii învaţă prima oară despre Dumnezeu prin imaginea 
pe care o au despre părinţi, în special despre tatăl lor. Este 
uşor de înţeles. Orice persoană mai mare, mai în vârstă 
sau cu mai multă autoritate este percepută de copii prin 
prisma imaginii pe care o au despre oamenii mari de lângă 
ei. Şi cine sunt acei oameni mari pe care îi cunosc ei cel mai 
bine? Părinţii lor. „Deci această persoană-Dumnezeu”, se 
gândeşte copilul, „seamănă cu tata şi cu mama. Şi dacă 
această persoană-Dumnezeu Se numeşte Tată, atunci 
înseamnă că seamănă cu tata.”

Este important să privim prin ochii unui copil. Iată 
două dintre cele mai profunde afirmaţii referitoare la 
modul cum îşi formează copiii concluzii despre lumea lor, 
în special despre lumea spirituală. Prima îi aparţine unui 
profesor de la Harvard, psihiatrul Armând Nicholi:
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„Experienţa timpurie de familie 
determină structura caracterului 
nostru de adult, imaginea interioară 
pe care ne-o formăm despre noi 
înşine, felul cum ne raportăm la 
ceilalţi şi ce simţim faţă de ei, cum 
concepem binele şi răul, capacitatea 
noastră de a stabili şi de a păstra rela
ţii strânse, cordiale, necesare pentru 
a ne forma o familie, atitudinea faţă 
de autoritate şi faţă de Autoritatea 
supremă în viaţa noastră, modul în 
care căutăm să dăm sens existenţei 
noastre. Nici un alt tip de relaţie nu 
are un impact mai mare asupra vieţii 
noastre decât experienţa de familie.” 
(Nicholi, II, 1979, pag. 11)

Al doilea comentariu este extras din 
cartea lui Richard Strauss, How to Raise 
Confident Children (Cum să-i creştem 
pe copii încrezători): „Imaginea pe 
care o are omul despre Dumnezeu este 
influenţată adesea de imaginea pe care 
şi-a format-o despre propriii părinţi, mai 
ales despre tatăl său. Dacă părinţii săi 
au fost fericiţi, iubitori, înţelegători şi 
iertători, omului îi este mai uşor să intre 
într-o relaţie pozitivă şi satisfăcătoare 
cu Dumnezeu. Insă, dacă părinţii săi au 
fost reci şi indiferenţi, ar putea crede că 
Dumnezeu Se află undeva departe şi 
nu Se interesează de el în mod perso
nal. Dacă părinţii l-au tratat cu mânie, 
ostilitate şi respingere, va simţi adesea 
că Dumnezeu nu-1 va putea accepta 
niciodată. Şi dacă părinţii au fost greu 
de mulţumit, va avea sentimentul 
neliniştitor că nici Dumnezeu nu este 
mulţumit de el.” ( pag. 23, 24)

Din povestirea prezbiterului, am 
înţeles că a avut o copilărie foarte 
nefericită. Pentru el, relaţiile nu au 
fost uşoare. In cel mai fericit caz, 
dragostea părinţilor era neîndestulă
toare, nedesluşită şi, uneori, absentă
-  cel puţin aşa simţea el. Probabil că 
părinţii lui s-ar grăbi să spună acum 
că l-au iubit -  i-au oferit un acope
riş sub care să stea, nu-i aşa? I-au 
asigurat haine curate, hrană -  poate 
nu atât de multă cât ar fi dorit el
-  însă vremurile erau aspre. Şi aşa mai 
departe. Poate că ambii părinţi au fost 
nevoiţi să lucreze în afara căminului 
pentru a acoperi cheltuielile casei. 
Poate că mai aveau şi alţi copii de 
îngrijit; poate că aveau o familie atât 
de numeroasă, încât nu aveau cum să 
le ofere dragoste tuturor.

Important este că băiatul nu s-a 
simţit iubit, iar acel sentiment a persis
tat. Timpul a trecut, iar sentimentele 
negative s-au cuibărit în sufletul lui.

Este greu să iubeşti, dacă nu te 
simţi iubit. Este ca şi cum ai încerca 
să storci apă dintr-un burete uscat 
şi sfărâmicios. Nu este nici un strop 
de apă de dăruit -  nici măcar atâta 
umezeală cât să păstreze calitatea 
buretelui. Faptele prezbiterului arătau 
imaginea pe care o avea despre sine 
însuşi, despre oameni şi relaţii şi, în 
ultimă instanţă, despre Dumnezeu.
Nu se simţea iubit. Nu putea iubi. Nu 
avea nici o legătură cu dragostea. Se

afla între oameni neiubitori, înaintea 
unui Dumnezeu lipsit de dragoste. 
Devenise pentru comunitate ceea 
ce fusese pentru el tatăl său -  un om 
aspru, dictator, pretenţios, neiubitor. 
Nu putea vorbi despre dragostea lui 
Dumnezeu, pentru că nu-L cunoştea 
ca fiinţă iubitoare. Gândiţi-vă: era 
incapabil să intuiască, să prindă sensul 
mesajului principal din Biblie: „Dum
nezeu este dragoste” (1 Ioan 4,8.16). 
„Se spune că Dumnezeu este un Dum
nezeu al dragostei”, se plângea el. „Se 
spune... dar nu L-am cunoscut nicio
dată ca pe un Dumnezeu al dragostei”. 
Confirma că alţii cunosc un Dumnezeu 
al dragostei, însă acest lucru nu avea 
nici o rezonanţă în sufletul său.

Aspectul încurajator din expe
rienţa prezbiterului este că m ărturi
sirea pe care a făcut-o în ziua aceea 
a constituit o piatră de hotar pentru 
liderul cel ursuz, împovărat de ani 
şi de neîmpliniri. Ascultându-şi 
propria istorisire despre copilărie, 
a reuşit să conştientizeze o parte

din problemele sale de caracter şi 
efectele negative ale influenţei sale 
asupra comunităţii. Pastorul care l-a 
vizitat a plecat din district curând 
după aceea, însă un alt pastor, 
care a cuvântat la înm ormântarea 
prezbiterului, a recunoscut că acesta 
devenise un om mult mai sensibil.

Să ne întâlnim cu Tatăl ceresc
Mă gândesc la cei care au avut 

o viaţă asemănătoare, care ar putea 
spune asemenea prezbiterului „Nu 
ştiam că Dumnezeu este dragoste” 
sau „îmi doresc să-L cunosc mai bine 
pe Dumnezeu”, „Aş vrea să simt mai 
mult din dragostea Sa”, „Şi eu am copii 
şi doresc să aflu cum i-aş putea ajuta 
să II cunoască pe Dumnezeu ca pe 
un Dumnezeu al dragostei”. Poate că 
problemele de acasă şi chiar de la bise
rică ţi-au întunecat imaginea despre 
Dumnezeu, te-au izolat de căldura 
răspândită din dragostea Sa şi te-au 
lăsat rece. Din păcate, mulţi tineri 
au primit mesaje încurcate despre 
Dumnezeu şi despre viaţa spirituală, 
fie de la părinţi, fie de la pedagogi, 
profesori sau chiar de la mentorii lor 
spirituali. Pe măsură ce au crescut, 
unii au rămas totuşi în biserică, 
încercând să ducă o viaţă spirituală 
normală. Unii şi-au pierdut interesul, 
dar nu au renunţat cu totul. Alţii, 
ajungând la un punct de răscruce, 
s-au rupt de biserică. A fost prea greu 
să-L cunoască pe Dumnezeu aşa cum 
este -  dragoste.

Am avut privilegiul să-l botez pe 
tatăl meu cu câţiva ani înainte de 
moartea sa. începând din tinereţea 
sa până la vreo douăzeci şi cinci de 
ani după ce am plecat eu de acasă, a 
evitat orice legătură cu religia, studiul 
Bibliei, rugăciunea şi cu celelalte 
activităţi legate de biserică, mai ales 
de Biserica Adventistă -  biserica 
părinţilor lui. Acum cred că aceia au 
fost ani foarte grei pentru el. Au fost 
ani grei şi pentru cei din jurul său. 
Ştiam că tatăl şi mama lui, respectiv 
bunicii mei, fuseseră foarte implicaţi 
şi preocupaţi de viaţa bisericii pe 
când el era doar un copil. Părinţi sau 
biserică, biserică sau părinţi -  lui îi 
erau totuna. In felul acesta, expe
rienţa de familie a lăsat urme adânci 
în sufletul lui, iar el a început să caute 
o cale de a rupe legătura cu părinţii şi
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cu cei mai mulţi dintre fraţi, implicit 
cu biserica.

Mai târziu, inima sa a fost atrasă 
de Dumnezeu, căutând împăcare.
Un pastor sufletist, care II cunoştea 
pe Dumnezeu, ca pe un Dumnezeu 
al dragostei, a sesizat dispoziţia lui 
şi a venit în întâmpinarea celei mai 
adânci nevoi din inima sa -  nevoia 
de dragostea, duioşia, înţelegerea şi 
iertarea lui Dumnezeu, nevoia de 
a se elibera de un trecut dureros şi 
de a se împrieteni cu oameni care 
gustaseră din dragostea lui Dumne
zeu. El a venit la tatăl meu, care era 
tâmplar şi zidar, şi i-a cerut ajutorul 
pentru construirea unei noi Biserici 
Adventiste. Tatăl meu îl plăcea pe 
omul acesta. Nu numai că a pre
luat proiectul de construcţie, dar 
s-a implicat cu o asemenea dăruire, 
încât schimbarea care se producea 
în el a devenit evidentă. Cred că era 
pătruns de faptul că înălţa o casă 
pentru Dumnezeu. După terminarea 
construcţiei, a început să participe 
la serviciile divine din comunitatea 
aceea. Nu după mult timp, într-o 
seară, tata m-a sunat şi mi-a cerut să 
îl botez. In sfârşit! Ce bucurie!

Povestea prezbiterului, povestea 
tatălui meu... nu sunt neobişnuite. 
Sunt şi alţii care au rămas cu un 
gust amar în urma experienţei trăite 
în cămin sau în biserică, de la care 
au aşteptat mai mult. Poate şi tu te 
simţi folosit, asuprit sau doar trecut 
cu vederea şi lăsat în uitare. Poate 
că din cauza imaginii despre familie 
şi părinţi îţi este greu sau imposibil 
să te rogi, darămite să II numeşti 
„Tată” pe Dumnezeu.

Aceste gânduri m-au urmărit pe 
când citeam invitaţia lui Ioan, uceni
cul a cărui inimă rece a fost încălzită 
de dragostea lui Dumnezeu, manifes
tată în Hristos.

„Ce era de la început, ce am 
auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce 
am privit şi ce am pipăit cu mâinile 
noastre, cu privire la Cuvântul vieţii
-  pentru că viaţa a fost arătată, şi noi 
am văzut-o şi mărturisim despre ea, 
şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care 
era la Tatăl şi care ne-a fost arătată
-  deci ce am văzut şi am auzit, aceea 
vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi 
părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră cu

Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. Şi vă 
scriem aceste lucruri, pentru ca bucuria 
voastră să fie deplină.” (1 Ioan 1,1-4) 

Atunci mi-a venit în minte următo
rul gând: Alături de noi, S-a mutat un 
Tată atent şi iubitor. El deschide larg 
uşa, invitându-i pe toţi trecătorii să 
intre. Acolo unde Se află El este dra
goste! Dacă nu ai cunoscut dragostea 
până acum, o vei găsi aici. Ai nevoie 
doar să o guşti şi vei fi schimbat 
pentru totdeauna. El doreşte să fie un 
altfel de tată pentru oricine a avut o 
viaţă grea, pe care încearcă să o lase în 
urmă. De fapt, casa Lui este deschisă 
tuturor. Au mai intrat şi alţii înaintea 
noastră şi au fost încântaţi de ce au 
descoperit. Iată ce spune Scriptura:

„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit 
printre noi, plin de har şi de adevăr.
Şi noi am privit slava Lui, o slavă 
întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl” (Ioan 1,14).

Dumnezeu ne oferă experienţa de 
familie prin cunoaşterea Fiului Său, 
Isus. El este asemenea Tatălui (vezi 
Ioan 14,9). Profeţii au folosit meta
fora „tată”. Dumnezeu era ca un tată 
pentru poporul Israel. Insă Isus L-a 
numit pe Dumnezeu „Tată”, desco- 
perindu-le oamenilor, pentru prima 
dată în istorie, că Dumnezeu este un 
părinte care doreşte o relaţie perso
nală şi apropiată cu fiecare om de pe 
pământ, ca fiu al Său. Domnul Isus 
doreşte să ne ajute să-L cunoaştem 
pe Dumnezeu Tatăl Său drept Tatăl 
nostru (vezi Ioan 20,17).

Nu mai aştepta! Deschide Biblia 
şi păşeşte alături de Isus prin pagi
nile Evangheliei! Ascultă-L cum îţi 
vorbeşte! Priveşte cum Ţi-1 descoperă 
pe Tatăl tău ceresc! Astfel vei simţi în 
dreptul tău cuvintele: „Nu ne ardea 
inima în noi când ne vorbea pe drum şi 
ne deschidea Scripturile?” (Luca 24,32).

Dumnezeu cunoaşte fiecare împre
jurare din viaţa noastră. Ne cunoaşte 
foarte bine oriunde ne-am afla acum. 
Ne iubeşte cu o dragoste care durează. 
Prin Domnul Isus, Dumnezeu Se 
apleacă să-i şoptească la ureche 
oricărui om care trece prin momente 
grele acasă, la biserică, oriunde. „Te 
iubesc”, ne spune El. Acesta este ade
vărul. Te iubeşte. Poţi avea încredere 
în lucrul acesta.

Cum  să facem prezentările
Strigătul chinuit al bătrânului 

prezbiter: „Nu ştiam că Dumnezeu 
este dragoste” atinge inima fiecărui 
părinte. Aflând detaliile experienţei 
sale, simţim că în căminul unde am 
crescut a lipsit ceva foarte important 
pentru un copil. îmi pare rău că nu 
putem asculta sfaturile pe care prez- 
biterul acela şi tatăl meu ar dori să le 
ofere părinţilor de azi. Insă Scriptura 
şi experienţa trăită ne învaţă lucruri 
care îi vor ajuta pe copiii de azi să-L 
cunoască mai bine pe Tatăl ceresc.

Să-L iubim pe Dumnezeu şi sâ-I 
spunem ce avem pe suflet.

Intr-un pasaj deosebit din Deute- 
ronom, cu privire la educaţia copiilor, 
Moise scrie: „Să-L iubeşti pe Domnul, 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, 
cu tot sufletul tău şi cu toată puterea 
ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le 
dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le 
întipăreşti în mintea copiilor tăi...” 
(Deuteronom 6,5-7). Când eram 
copil, părinţii mei obişnuiau să îmi 
spună: „Nu te lua după ce fac eu
-  tu să faci ce-ţi spun eu”. In ciuda 
bunelor intenţii, metoda aceasta nu 
dă rezultate. Copiii urmează exemplul 
celor mai mari. Valorile se prind din 
mers mai mult decât se învaţă.

Dragostea la nivelul sentimentelor
Timp de mai mulţi ani, am purtat 

în Biblia mea următorul comentariu 
făcut de fondatorul şi crainicul de 
la The Voice ofProphecy, H. M. S. 
Richards, cu ocazia unei întâlniri la 
care am participat şi eu: „Nimeni 
nu va intra în împărăţia lui Dumne
zeu decât dacă este iubit”. In Ioan 
13,35, Domnul Isus arată că ucenicia 
înseamnă a iubi şi a fi iubit. „Prin 
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi 
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste 
unii pentru alţii”, a spus El. Oamenii
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sunt flămânzi după dragoste. Studiile 
îndreptate spre cei care au încetat să 
mai participe la serviciile divine ale 
bisericii arată că aceşti oameni nu 
au căzut din pricina convingerilor.
De fapt, mulţi continuă să accepte 
învăţăturile de bază ale bisericii şi se 
consideră încă adventişti de ziua a 
şaptea, cel puţin din punct de vedere 
doctrinar. Atunci ce s-a întâmplat? De 
ce s-au retras? Ei spun că nu au găsit 
părtăşie în biserică. Este important să 
cunoşti doctrina credinţei, însă păr- 
tăşia împlineşte mai mult nevoia de a 
avea relaţii în care să te simţi apreciat 
şi ocrotit (Fapte 2,42; 1 Ioan 1,3-7).

Unde învăţăm despre dragoste? In 
primul rând, învăţăm despre dragoste 
în familiile în care ne-am născut. 
Copiii au nevoie de părinţi care să-şi 
exprime dragostea la un nivel tangibil.

„Dacă părinţii ar căuta să afle care 
sunt simţămintele copiilor şi ceea ce 
este în inima lor, acest lucru ar fi un 
mare beneficiu pentru ei” (Căminul 
adventist, pag. 173).

De fapt, capacitatea de a iubi 
se dezvoltă cel mai bine la o vârstă 
fragedă. Am nişte prieteni tineri, 
care îl învaţă pe copilaşul lor de 
numai doi ani să vorbească în trei 
limbi. Tatăl îi vorbeşte în limba 
sa maternă, norvegiana, mama, în 
franceză, iar copilul învaţă engleza 
de la musafiri, de la colegii de joacă 
şi la Şcoala de Sabat. Creierul în 
formare al unui copilaş are capaci
tăţi fenomenale. La vârsta aceasta, 
dezvoltarea capacităţii de a iubi are 
condiţii optime. Şi cei mai în vârstă 
pot învăţa să iubească-, însă, aseme
nea deprinderii unei limbi străine, 
procesul tinde să devină mai dificil.

Cum  să ne împrietenim
cu copilul nostru
Părinţii nu pot deveni „cei mai de 

gaşcă” prieteni ai copiilor lor, deoa
rece se cuvine un anume respect între 
generaţii. Insă părinţii pot şi trebuie să 
devină prietenii copiilor lor -  să stea 
de vorbă cu ei, să se joace împreună, 
să lucreze împreună şi să petreacă un 
timp plăcut împreună.

Părinţii trebuie să-şi îndrume copiii 
cu sfaturi înţelepte şi plăcute. Fiind 
cei mai buni prieteni ai acestor tineri 
lipsiţi de experienţă, trebuie să-i 
ajute în reuşita lor, pentru că a reuşi 
înseamnă cel mai mult pentru ei.

Intreabă-te: îmi place de tânărul 
acesta -  de copilul meu? Probabil că 
termenul „a plăcea” sugerează mai bine 
prietenia decât verbul „a iubi”. Domnul 
Isus a cultivat prietenia cu ucenicii Săi. 
El le-a spus: „...v-am numit prieteni, 
pentru că v-am făcut cunoscut tot ce 
am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15,15). 
Ucenicii puteau risca să fie ei înşişi, 
pentru că Isus le oferea înţelegere şi 
acceptare deplină, făcându-i să se simtă 
iubiţi pe deplin, cu toate defectele şi 
calităţile lor. Mai târziu, au înţeles că 
Acela care îi iubea atât de mult, care Se 
împrietenise cu ei, era însuşi Dumne
zeu, coborât în mijlocul lor (vezi Ioan 
1,1-14). Când ne împrietenim cu copiii 
noştri, îi ajutăm să întrezărească ce 
înseamnă prietenia cu Dumnezeu prin 
Domnul Isus Hristos.

Cum să oferim căldură căminului
nostru prin relaţia de căsătorie
Când dragostea lui Hristos învăluie 

relaţia dintre soţi, parfumul ei se 
răspândeşte în toată familia. David 
şi Vera Mace, fondatorii „Mişcării 
de îmbogăţire a căsniciei”, au scris: 
„Afecţiunea reciprocă dintre soţ şi 
soţie va avea asupra familiei efectul 
unei centrale termice. Va menţine 
relaţia dintre toţi membrii familiei 
într-o atmosferă plăcută şi tihnită” 
(Mace, 1985, pag. 109).

Ellen W hite a încurajat exprima
rea gingăşiei şi afecţiunii între soţ şi 
soţie. Observaţi influenţa directă pe 
care căldura aceasta o poate avea 
asupra copiilor: „Dacă nu ar face 
altceva decât să continue cultiva
rea acestor atenţii minore, dar care 
hrănesc iubirea, soţul şi soţia ar fi 
fericiţi în societatea prietenilor lor 
şi ar exercita o influenţă sfântă în 
familiile acestora” (Minte, caracter şi 
personalitate, voi. 1, pag. 167).

Aceste atenţii minore dintre soţi, 
care hrănesc dragostea, pot fi:
• cuvinte amabile, de apreciere, o 
atingere drăgăstoasă, un zâmbet feri
cit, schimbat în prezenţa copiilor;
• un bileţel sau o felicitare adresată 
soţului, despre care să ştie şi copiii sau 
care să fie citită în prezenţa lor;
• un dar primit şi desfăcut în prezenţa 
copiilor -  poate o surpriză romantică 
pregătită pentru soţ în prezenţa copiilor.

Chiar în cazul în care copiii au 
rămas în grija unui singur părinte, 
în urma unui divorţ, ei urmăresc

încă relaţia dintre foştii soţi. Copiii 
au nevoie să vadă că părinţii lor se 
poartă respectuos unul cu celălalt.

Cea mai bună prezentare
Evanghelia după Ioan surprinde 

exuberanţa lui Andrei în momentul 
întâlnirii cu Mântuitorul. Primul 
lucru pe care l-a făcut Andrei a fost 
să-l caute pe fratele său Simon (Ioan 
1,40-42). Andrei a reacţionat cu 
entuziasm când a aflat că Isus era 
Mesia. Aşa se poartă cineva care are 
de dat veşti bune. Acestea nu pot fi 
ţinute doar pentru sine -  ele trebuie 
să fie împărtăşite pur şi simplu celor 
dragi şi apropiaţi. Andrei nu s-a 
rezumat la un anunţ; el a făcut în 
aşa fel, încât să îl poată prezenta pe 
Simon Domnului Isus (pe care Mân
tuitorul l-a numit „Petru”). Un raport 
entuziast despre Isus şi o prezentare 
a Sa personală -  ce mod simplu de 
a împărtăşi Evanghelia copiilor din 
căminul nostru! După momentul 
acela, Andrei s-a retras în umbră. De 
aici înainte, între Petru şi Domnul 
Isus s-a înfiripat o relaţie aparte. 
Părinţii sunt ucenici care formează 
ucenici. Cea mai importantă misiune 
a noastră este să le facem cunoştinţă 
copiilor noştri cu Tatăl lor ceresc.

Concluzie
Copiii din căminul nostru pot fi 

adesea trecuţi cu vederea, pentru 
că nu considerăm că merită efortul 
nostru de a le prezenta Evanghelia. 
Greşim dacă avem impresia că ei vor 
absorbi pur şi simplu spiritualitatea 
din familie. Să nu credem cumva că 
acest lucru este de la sine înţeles. 
Deşi este adevărat că tinerii şi copiii 
învaţă imitând un model, este la 
fel de adevărat că aceşti membri 
plăpânzi din familia Domnului au 
nevoie să li se acorde atenţie şi 
ocazii de a-L cunoaşte personal 
pe Dumnezeu. Aşadar, să ne luăm 
angajamentul de a le dedica tine
rilor şi copiilor timpul şi eforturile 
noastre, pentru ca şi urmaşii noştri 
să II cunoască pe Tatăl lor ceresc şi 
să devină oameni ai credinţei.

Ron Flowers, director al 
Departamentului Slujirea Familiei, 
Conferinţa Generală a Bisericii 
Advmtiste de Ziua a Şaptea

Traducere Oana Ghiga
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M I S I U N E A  F E M E I I

MIRIAM SĂNDULACHE

F e m e ia
de azi

P
e măsură ce înaintăm în vârstă, experienţa 
modifică viziunea conceptelor noastre într-un 
mod imperceptibil, dar sigur. Visurile îşi întind 
aripile sau, dimpotrivă, rămân undeva uitate, 
abandonate şi acoperite de praf. Sentimentele 

se cristalizează şi se maturizează. De la o clipă la alta, 
viaţa se schimbă. Trăim într-o permanentă schimbare a 
lucrurilor care ne înconjoară şi, pe măsură ce macrospa- 
ţiul se modifică, microspaţiul propriei noastre persoane se 
adaptează, luând noi valenţe.

Un copil se naşte, apoi copilăria, adolescenţa şi maturi
tatea se succed rapid. Milioane de oameni trec prin aceeaşi 
succesiune. Milioane de oameni se află acum într-una 
dintre aceste etape. Din aceste tranziţii succesive, simul
tane sau consecutive, se evidenţiază un tipar flexibil. Se 
desprind tipologii feminine şi masculine. Imaginea femeii 
care transcede timpul se conturează diferit de la un secol 
la altul. Deşi pare mereu alta, ea e aceeaşi, într-o perma
nentă maturizare.

Care sunt standardele femeii de azi? Acum câţiva ani, a 
fi o bună gospodină reprezenta un atu, astăzi o slujbă bine 
plătită reprezintă mai mult. Femeia îşi poate cumpăra timp 
pentru ea. Frumuseţea nu mai ţine de numărul kilograme
lor sau al ridurilor, ci de independenţă. O  femeie indepen
dentă e o femeie frumoasă. Frumuseţea însă nu se rezumă 
doar la aspectul exterior, ci şi la cel interior, de aceea inde
pendenţa morală, lipsa principiilor, nu poate fi justificată. 
In absenţa unei relaţii personale cu Dumnezeu, sufletul 
se degradează şi se deteriorează. Permanenta comunicare 
dintre om şi divin asigură modelarea unei identităţi reale, 
cu standarde autentice. Dar mai mult decât o identitate, 
Dumnezeu asigură fiecărei persoane o misiune.

Care este misiunea femeii de azi? Misiunea incontestabilă 
a femeii este aceea de mamă, dar, trecând dincolo de aspec
tele fiziologice care dau greutate acestei afirmaţii, misiunea 
ei înseamnă mult mai mult. Dezvoltarea personală, creşte
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rea spirituală sunt elemente care completează o persoană, 
oferindu-i un statut, o identitate, un sens. Femeia este în 
primul rând responsabilă de propria ei creştere şi împlinire.
A  da naştere unei vieţi implică responsabilitatea unui exem
plu demn de urmat. Totuşi, nu trebuie să ne limităm doar 
la atât, dacă este ceva ce trebuie adăugat neapărat misiunii 
noastre. Aceasta este perspectiva. Femeia a greşit prima 
oară, neglijând consecinţele păcatului ei, şi lucrul acesta a 
afectat umanitatea întreagă. Ar fi o greşeală să minimalizăm 
din nou efectele unei vieţi neprihănite asupra celor din jurul 
nostru. Femeia este astăzi un participant activ al societăţii 
şi, cu atât mai mult, ea trebuie sa devină o forţă şi în sânul 
bisericii. Calităţile şi darurile fiecăreia nu trebuie lăsate să 
dormiteze. Sensibilitatea, inteligenţa, simţul practic al femeii 
trebuie simţite atât în familie, cât şi în contextul mai larg pe 
care îl reprezintă biserica.

Privind în trecut, nu putem să nu vedem că, indi
ferent de contextul social al vremurilor, femeia a avut 
întotdeauna o poziţie şi o misiune bine definite. Nu a fost 
nevoie de un curent feminist, pentru ca Estera să influen
ţeze decizii politice sau pentru ca Debora să fie judecător. 
Rut, o piatră fundamentală în genealogia sacră, Ana, 
Iochebet, Eunice, modelatoare ale caracterelor, Priscila 
cea care l-a învăţat pe Apolo adevărul, Tabita, renumită 
pentru caritate, toate îşi pot găsi echivalentul în femeia de 
azi. Cum vom transforma noi însă femeia de azi în femeia 
de mâine? Va fi contribuţia noastră importantă şi demnă 
de darurile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat? Ne apropiem 
de încheierea timpului, dar cum ne va găsi acest moment? 
Transformarea imperceptibilă a concepţiilor şi a acţiunilor 
va fi spre maturizare sau dimpotrivă spre o involuţie prin 
stagnare? Răspunsul la această întrebare va reflecta gradul 
în care fiecare dintre noi îşi va îndeplini misiunea. Trebuie 
să fim conştiente de importanţa contribuţiei individuale 
care conturează o misiune generală ce a existat dintot- 
deauna, având o importanţă covârşitoare în derularea isto
riei. Importanţa ei constă în complementaritate. Dorinţa 
lui Dumnezeu a fost aceea ca omul să nu fie singur. Eva a 
adus frumuseţe şi sprijin, putere şi gingăşie.

Trebuie să primim chemarea lui Dumnezeu de a com
pleta şi desăvârşi lucrarea Sa. Răsplătirea va veni atât în 
viaţa aceasta, cât şi în cea veşnică. Acţiunile noastre de 
astăzi pot influenţa viitorul apropiat al copiilor, soţilor, 
prietenilor şi cunoştinţelor, dar şi viitorul veşnic. Femeia 
de azi este cea care lucrează pentru viitorul veşnic. Este 
cea care, păstrând vie experienţa trecutului, acţionează în 
prezent pentru construirea viitorului. Femeia de azi trebuie 
să aibă perspectiva şi viziunea divină.

M iriam Săndulache, 
comunitatea Popa Tatu, Bucureşti



M I S I U N E

Cu Dumnezeu 

în jungla

STELIANA BANCU

A
i încercat în ultimul timp să deschizi ochii? 
Nu greşesc, ci asta este întrebarea mea. 
Indiferent de răspuns, deschide-i, te rog, 

acum, măcar puţin — şi ai să vezi intole
ranţă, indiferenţă, grabă, ură şi tristeţe.

O lume în care fiecare om aleargă să câştige, să-i fie bine, 
să ajungă unde şi-a propus... cu orice risc. Oamenii mor, 
copiii plâng, iar durerea din ochii bolnavului nu mai 
impresionează pe nimeni.

In această viaţă, în această cursă de întreceri, aici, 
acum, deschide, te rog, ochii. Oare numai atât aşteaptă 
lumea de la viaţă?

In contextul acesta, care are, fără îndoială, numele de 
„realitate”, am fost uimită să aflu că există un mod de viaţă 
diferit, unic. Un fel de a fi, pentru care merită să trăieşti. 
Nu credeam că se poate găsi acea satisfacţie a împlinirii 
pentru care, de cele mai multe ori, luptăm cu înverşu
nare... nu credeam că împlinirea se poate găsi prin simplul 
fapt de a renunţa... la tot ce ai (să fie oare simplul acesta 
cel mai dificil?).

M-au învăţat această lecţie şapte tineri, în Sabatul 
trecut, când am fost la Institutului nostru de la Cernica. 
Bucuria din ochii lor, zâmbetul, împlinirea... acea fericire 
care se vede în ochii îndrăgostitului adolescent, m-au 
ţinut pentru trei ore din programul după-amiezei „fără 
respiraţie”. Poate aşa ai rămâne şi tu, cititorule, ... „fără

respiraţie”, dacă aş putea să te aduc puţin în mijlocul lor... 
ca să-ţi povestească ce e fericirea.

Povestea aceasta a fericirii lor începe cu un singur 
cuvânt... Rugăciunea. Adrian Nae, Vlad Petrea, Elida 
Cataramă, Daniel Oncea, Cătălin Filipoiu, Florin şi Otilia 
Schimbischi, împreună cu grupa lor de rugăciune, au 
înţeles că fără fapte credinţa lor nu are rost. Aşa că totul 
a început când unul dintre ei a luat în mâini dorinţa lor 
şi a spus: „Iată-ne, trimite-ne, Doamne!” Gândul faptelor 
pentru Dumnezeu şi pentru oameni a devenit, o dată cu 
dimineţile petrecute împreună în rugăciune, dorinţa fiecă
ruia: „Doamne, aici sau în altă parte, trimite-ne!”

Răspunsul a fost America de Sud, Venezuela. „Scopul 
principal al plecării noastre în Venezuela a fost construirea 
unei şcoli în care să fie instruiţi misionari locali. Jungla 
amazoniană găzduieşte încă multe triburi cucerite, însă 
doar teritorial, nu şi cultural. Eram conştienţi că aveam 
mult de luptat pentru a-L aduce pe Dumnezeu într-un loc 
deschis pentru Satana. Evanghelizarea aceasta ne-a învă
ţat atât de multe lucruri! In primul rând, aveam nevoie 
de bani pentru a pleca acolo. Oamenii aceia aveau nevoie 
de noi, aşa că am făcut tot ce am putut pentru a strânge 
banii pentru 14 bilete de drum, pentru mâncare şi pentru 
materialele de construcţie. Suma de 21.000 $ ne-a cople
şit. Am hotărât ca fiecare membru să îşi plătească biletul. 
Am rămas doar 7 tineri în proiect, însă nu am renunţat.
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Primul răspuns... 100 $. Apoi 25 $.
Dumnezeu ne răspundea la rugăciuni 
şi-I mulţumim că ne-a răspuns încet... 
puţin câte puţin. Aici am învăţat 
încrederea în El. Cu emoţie şi uimire, 
ne amintim cum Dumnezeu deschi
dea inimile oamenilor înainte ca noi 
să le vorbim. Nu am cerut nici un 
ban. Spuneam oamenilor despre pro
iectul nostru, iar Dumnezeu vorbea 
cu ei în acelaşi timp... Aşa au venit 
3000 $ şi mai apoi 2000 $. Dumnezeu 
poate deschide porţi acolo unde noi 
nu vedem nici o cale...

Ajunşi acolo, aveam să aflăm o 
lume cu totul şi cu totul diferită de 
ceea ce ne imaginasem. Am locuit 
chiar la marginea junglei Chirikayen.
In prima noastră dimineaţă acolo, 

am deschis Biblia: „Iată că v-am dat 
putere să călcaţi peste şerpi şi peste 
scorpii, şi peste toată puterea vrăjma
şului: şi nimic nu vă va putea vătăma”
(Luca 10,19). Dacă Biblia îţi spune că 
Dumnezeu îţi dă putere să calci peste 
şerpi şi peste scorpii, asta înseamnă că 
ele există. Furnici mari (a căror muş
cătură provoacă moartea în 24 ore), 
păianjeni, scorpioni, şerpi cu clopoţei, 
animale sălbatice... au fost părţi din 
viaţa noastră timp de 6 săptămâni.
Insă toate acestea îşi pierdeau orice 
putere în ochii noştri atunci când 
vedeam bucuria oamenilor indieni 
în timp ce le vorbeam despre Dum
nezeu. In fiecare dimineaţă, la ora 
5, ne adunam împreună cu membrii 
Bisericii Adventiste de acolo pentru 
a vizita câte o persoană căzută de la 
credinţă sau descurajată. Apoi, tot 
în fiecare dimineaţă, la ora 6, aveam 
ora de rugăciune. Neavând o Biblie 
tradusă în limba tribului lor, oamenii 
erau nerăbdători să asculte Cuvântul 
lui Dumnezeu. După-amiaza, ne întâl
neam cu tinerii şi copiii satului pentru 
a le povesti din Biblie.

Am privit cu bucurie la felul în 
care oamenii primeau Cuvântul lui 
Dumnezeu. Deşi viaţa spirituală este 
diferit înţeleasă (gătitul în Sabat, 
dansul pe care membrii îl numeau 

„joc social”), oamenii aşteptau să li se 
împărtăşească adevărul din Scriptură.

Am întâlnit şi oameni care erau 
sub puterea spiritelor lui Satana. Nu 
era nimic neobişnuit atunci când te 
întâlneai cu aşa-numiţii „vânători de 
oameni”. Şi totuşi, puterea lui Dum-
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nezeu s-a dovedit a triumfa. Am înţe
les că El îi iubeşte pe aceşti oameni 
şi tocmai pentru asta a deschis toate 
porţile înaintea noastră.

Oameni de 60-70 de ani, care 
învăţau literele numai pentru a citi 
din Biblie, tineri ce mergeau în fiecare 
zi în vizite... au fost uimţi când au 
aflat că îngerii lui Dumnezeu au 
vorbit unui om despre şcoala misio
nară pe care am construit-o noi.

Am simţit în această perioadă că 
trăim mai mult ca oricând... ajutându-i 
pe oameni şi încercând să aducem 
măcar o rază, măcar un strop din tot 
ceea ce înseamnă Dumnezeu. Acolo 
am învăţat şi am văzut cum arată, 
cu adevărat, un om sărac. Acolo am 
învăţat că un gest de prietenie, cât de 
mic, poate aduce oamenilor mântui
rea. Am învăţat că viaţa asta n-are 
nici un rost, dacă în viaţa noastră nu 
e Dumnezeu. Am învăţat să preţuim 
chiar şi cele mai mici lucruri, ca fiind 
o binecuvântare, şi că Dumnezeu 
nu ne uită niciodată. Chiar dacă de 
multe ori amână răspunsul, asta e 
doar pentru ca, mai târziu, să lucreze 
mai frumos, mai minunat... mai puter
nic. Cred că cea mai mare împlinire e 
să poţi vorbi oamenilor despre Dum
nezeu, şi apoi să vezi bucuria mântui
rii în ochii lor. Asta este fericirea!

Ai citit prietene? Ai auzit? Dincolo 
de toate aparenţele, dincolo de preju
decăţi şi teamă, lumea are nevoie de 
noi! Lumea are nevoie de tine... de 
Dumnezeu... Tu ce răspunzi?

Deschide ochii! Deschide-ţi inima! 
Lasă mireasma, bucuria, pacea, 
liniştea, binecuvântarea, răspunsul şi 
culoarea cerului să-ţi umple inima... 
Lasă-L pe Dumnezeu să te întrebe şi 
tu să Ii răspunzi: „Iată-mă, Doamne, 
trimite-mă!”

Steliana Bancu,
studentă, Facultatea de Jurnalism



I N T E R V I U

William Johnsson 
în România

n primul rând, am dori să vă cunoaştem mai bine. 
Cine sunteţi şi care este misiunea dumneavoastră la 
Conferinţa Generală?

Numele meu este William Johnsson şi sunt redac- 
tor-şef la Adventist Review -  revista oficială a Bise
ricii Adventiste de Ziua a Şaptea. Această revistă 

este coordonată şi publicată de către Conferinţa Generală, 
aşa că biroul editorial se află la sediul Conferinţei Generale 
şi eu, ca redactor-şef, mă subordonez direct preşedintelui 
Conferinţei Generale, Jan Paulsen. In ceea ce priveşte 
originea mea, pot să vă spun că m-am născut în Australia. 
Aici am obţinut prima licenţă în domeniul chimiei. Am 
lucrat puţină vreme după absolvirea facultăţii, după care am 
primit cu bucurie chemarea lui Dumnezeu de a sluji biserica 
Sa. Am părăsit domeniul chimiei şi am mers la seminarul 
adventist Avondale College pentru a mă pregăti să devin 
pastor. La o lună după absolvirea colegiului, m-am căsătorit 
cu Noelene Taylor, şi, după trei săptămâni de la căsătorie, 
ne-am îmbarcat pe vapor şi am plecat ca misionari în India. 
Aici am lucrat 15 ani, dintre care 12 am lucrat la şcoala 
Spicer College. In timp ce mă aflam în India, am absolvit un 
program de maşter la Universitatea Andrews şi un program 
de doctorat la Universitatea Vanderbilt. Din India, am fost 
chemat să lucrez la Universitatea Andrews, ca profesor de 
Noul Testament şi ca decan asociat la seminar. După 5 
ani de slujire la Andrews, am fost chemat la Washington 
D.C., ca să lucrez ca redactor-şef asociat la revista Adventist 
Review timp de 2 ani, iar în ultimii 22 de ani, am lucrat ca 
redactor-şef al acestei publicaţii. De asemenea, am avut 
responsabilitatea de a coordona toate aspectele revistei în 
întreaga lume.

Care este scopul vizitei dumneavoastră în România?
De câţiva ani, am avut intenţia să vizitez România 

pentru a cunoaşte motivele pentru care biserica din Româ
nia este aşa de puternică. Pastorul Adrian Bocăneanu m-a 
invitat în repetate ocazii, dar de fiecare dată a intervenit 
ceva care m-a împiedicat să vin. In cele din urmă, am 
reuşit, aşa că acum mă aflu în această ţară aşa de fru
moasă. Desigur, vizita mea în România este un bun prilej 
de a scrie un articol în Adventist Review despre biserica de 
aici. Acest articol va fi publicat în ediţia internaţională, 
care va fi tradusă în diferite limbi şi va circula în toate 
bisericile noastre din lumea întreagă.

Ce ne puteţi spune despre revista Adventist Review, 
pe care o conduceţi. Cui se adresează şi care este rolul ei 
în cadrul misiunii bisericii?

Această revistă este făcută, în principal, pentru membrii 
Bisericii Adventiste, ca să aducă inspiraţie şi informaţie pentru 
biserica din întrega lume. Atunci când alcătuim revista, avem

GABRIEL DINCĂ

în vedere patru aspecte principale: hrana spirituală, mesajul şi 
misiunea bisericii, diversitatea şi dialogul cu cititorii.

Revista a fost mai întâi strădania oamenilor care au deve
nit cunoscuţi ca adventişti de ziua a şaptea, în jurul anului 
1848, când erau aproape 100 de credincioşi. Ellen White a 
primit o viziune şi i-a spus soţului ei că Dumnezeu i-a des
coperit că trebuie să înceapă publicarea unei mici reviste. Ea 
a spus că această revistă va fi mică la început, dar influenţa 
ei va creşte şi se va extinde în lumea întreagă, asemenea 
razelor de lumină.

Scopul revistei pe care a început s-o publice James White a 
fost acela de a-i uni pe credincioşii adventişti, risipiţi la vremea 
aceea în multe locuri, şi de a-i încuraja în speranţa celei de 
a doua veniri a Domnului Hristos. Ea conţinea articole care 
hrănesc spiritual şi veşti despre dezvoltarea misiunii bisericii. 
Deşi au trecut mulţi ani de atunci, revista îşi păstrează şi astăzi 
scopul şi rolul ei în misiunea Bisericii Adventiste.

Ce planuri aveţi pentru viitorul revistei?
Adventist Review a suportat cele mai mari schimbări în 

timp ce James WTiite fonda revista. In octombrie 2004 Con- 
silul anual al Conferinţei Generale a aprobat un plan pentru 
o mare extindere a acestei reviste. Vom dezvolta o nouă 
ediţie internaţională care va fi tipărită simultan în câteva 
locaţii din lume. In fiecare lună, 1 milion de reviste vor cir
cula în limba engleză, iar câteva diviziuni o vor traduce şi în 
alte limbi pentru a circula în câmpurile lor. Eu aştept ca mai 
mult de 5 milioane de adventişti să citească această nouă 
ediţie în fiecare lună. Această ediţie va fi numită, probabil, 
Adventist World.

Care este mesajul dumneavoastră pentru cititorii 
Curierului Adventist?

M-am bucurat foarte mult de această vizită. De mult am 
dorit să vin aici, însă acum am cunoscut România personal 
şi mă întorc acasă cu multe binecuvântări. Deşi vizita mea 
a fost scurtă, am văzut o mulţime de lucruri: am călătorit 
în Moldova, apoi am traversat Carpaţii, în Transilvania. 
Oriunde am fost, am fost întâmpinat cu multă căldură şi 
amabilitate. Vă mulţumesc!

Iubesc minunata voastră ţară. Iubesc muzica voastră, îi 
iubesc pe tinerii voştri drăguţi şi zelul vostru pentru Domnul, 
energia pe care o depuneţi în dezvoltarea bisericii şi în 
ajutorarea societăţii voastre, în împărtăşirea veştilor bune 
despre Domnul Isus şi revenirea Sa în curând. Priviţi în sus! 
Aţintiţi-vă privirea la Isus, pentru că „Sunt încredinţat că 
Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi 
până în ziua lui Isus Hristos” (Filip.1,6). Maranatha!
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R E P O R T A J

ADELA BANCAU BURCEA

intotdeauna, aniversările au făcut parte din 
viaţa noastră, readucându-ne în memorie 
ceva din frumuseţile trecutului sau poate 
doar transpunându-ne prin imaginaţie, iar 
noi... încercăm parcă să gustăm puţin din 

vremurile trecute, trăind frânturi de istorie— istoria lucru
rilor foarte puţin cunoscute, dar deseori resimţite, istoria 
unde trecutul şi prezentul se întâlnesc.

Trăim cumva cu nostalgia trecutului, dar ce-am putea 
face pentru a reînviora speranţa parcă apusă, pentru a ne 
face inima să zvâcnească de dragul lui Hristos, pentru a 
face să vibreze în noi dorul de casă...

Privind în trecut, primim putere să trăim prezentul, să 
dorim viitorul. Putem învăţa ceva din greşelile trecutului 
sau putem să ne bucurăm că alţii au trecut deja pe-aici, 
bătătorindu-ne calea.

Acestea sunt numai câteva dintre gândurile inspirate 
de evenimentele care au avut loc la Cernica, în perioada 
3-4 decembrie, în cadrul unui program -  „Aniversăm 
împreună” -  ce a fost organizat de Institutul Teologic 
Adventist în colaborare cu Centrul Adventist de Resurse 
şi Documentare, dedicat împlinirii a 135 de ani de adven- 
tism în România (1869-2004), 140 de ani de istorie adven
tistă în Europa (1884-2004), 160 de ani de la dezamăgire 
(1844-2004), 75 de ani de misiune externă (1929-2004) şi 
80 de ani de şcoală adventistă în România (1924-2004).

Cinci aniversări
Cinci aniversări, susţinute de aceeaşi forţă care a 

împins Evanghelia până la noi. Cinci evenimente legate 
unele de altele. Sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi colocvii 
au captivat atenţia celor prezenţi -  intelectualul fiind 
îmbinat într-un mod armonios şi constructiv cu spiritualul. 
„Aslanii”, „Obsedantele decenii”, „Istoria unei comuni
tăţi” sunt câteva dintre subiectele de larg interes, care au 
fost prezentate în ziua de vineri. O  prezentare a activităţii 
misionare a lui Constantin Tolici a fost susţinută de către 
familia lui, care a vorbit despre zelul misionar şi sacrificiile 
aceluia care a fost primul misionar român ce şi-a extins 
lucrarea în afara graniţelor ţării, printre malgaşi. Ca o 
completare a unuia dintre programele aniversare -  80 de

ani de şcoală adventistă -  a fost o expoziţie de fotografii, 
cu promoţiile de la originile sistemului de învăţământ 
adventist românesc şi până astăzi şi locurile unde s-a 
desfăşurat activitatea de învăţământ. Este evident cât de 
mult s-a dezvoltat sistemul educaţional adventist, câte 
ramuri au luat amploare. Dar cât de receptivi sunt tinerii 
în adoptarea unei educaţii instituţionale adventiste ne va 
spune domnul profesor universitar doctor Silviu Szentesi, 
rectorul Institutului:

„O parte dintre tineri nu sunt informaţi despre realităţile 
sistemului de educaţie adventist, iar în cadrul bisericii, nu 
există o cultură organizaţională, prin care să fie promovate 
valorile educaţiei adventiste. Cu toate acestea, există tineri 
foarte receptivi, care se îndreaptă spre o şcoala adventistă, 
iar creşterea lor pe toate planurile este mai vizibilă. Expe
rienţa lor îi face şi pe alţi tineri doritori să înveţe într-o 
şcoala adventistă.

Intr-o şcoală creştină, pregătirea pentru viaţă a tinerilor 
este mai bună decât într-o şcoală seculară. Aici mă refer la 
dezvoltarea capacităţii lor de a rezolva problemele acestei 
vieţi, prin stabilirea unei relaţii cu Dumnezeu, cât şi la 
viaţa viitoare. In cei patru ani de studiu, tinerii care poate 
nu au avut o relaţie matură cu Dumnezeu s-au schimbat 
foarte mult, pentru că există un cadru prielnic pentru 
acest lucru. Educaţia academică adventistă oferă posibi
litatea dezvoltării tinerilor pe toate planurile, accentul 
căzând însă pe dezvoltarea spirituală şi intelectuală.

16 C U R I E R U L  A D V E N T I S T  — I A N U A R I E  2 0 0 5



Ce perspective există pentru dez
voltarea sistemului educaţional în 
cadrul ITA?

Sistemul educaţional academic 
adventist s-a dezvoltat mult în ultimii 
cincisprezece ani, dar este nevoie de 
o dezvoltare continuă prin înfiinţarea 
altor specializări: turism în ţări biblice, 
institutori, management, asistenţi 
medicali, comunicare mass-media şi 
dezvoltarea unor programe de maşter.

Tot cu această ocazie, a fost pusă 
la dispoziţia tuturor o expoziţie de 
materiale vechi: studii biblice, curiere, 
culegeri de texte, broşuri. Cei mai 
puţin tineri îşi aminteau cu nostalgie 
de vremurile în care cu greu se putea 
tipări: „Culegeam texte şi băteam la 
maşină nopţi întregi. Dar o făceam cu 
drag. Nu-mi era frică”. Le priveau cu 
atâta consideraţie şi parcă se temeau 
să le atingă, ca nu cumva să sfărâme 
ceva din sfinţenia lor.

„Suntem un popor al cărţii, născut 
din Cuvânt, căci ne leagă Cuvântul 
lui Dumnezeu. Fiecare contribuim, 
într-un fel sau altul, la istoria poporu
lui nostru advent” -  au fost cuvintele 
de deschidere, adresate de fratele 
Silviu Szentesi, rectorul Institutului.

Mesaje din Cuvânt
Sâmbătă dimineaţa, studiul biblic 

din cadrul Şcolii de Sabat a fost 
condus de fratele Daniel Nae: „Nu ştiu 
dacă această zi a fost planificată pentru 
a corespunde temei studiului de astăzi 
sau a fost Providenţă”, căci s-a dezbă
tut profeţia despre „Cărticica dezamă
girii”, despre măreţia unei dezamăgiri, 
completând unul dintre programele 
aniversare, dedicat celor 160 de ani 
de la dezamăgire. A fost un moment

de cunoaştere, de părtăşie, de bucurie. 
O  atmosferă plăcută a fost întreţinută 
prin muzică şi poezie.

Un profund mesaj spiritual a fost 
transmis de către fratele Adrian Bocă- 
neanu. Ideea centrală a fost aceea că 
„Misiunea asigură orientare şi unitate. 
Chemarea la misiune pune la probă 
caracterul nostru. Preocuparea per-

„Nu avem a ne teme 
de nimic pentru viitor, 

decât că vom uita 
cumva calea pe care 

ne-a condus Dumnezeu 
şi învăţăturile Lui din 

istoria noastră de până 
acum. ”

(EUen White, M ărturii, voi. 9, pag. 10)

manentă a lui Hristos a fost aceea de 
a smulge sufletele de sub stăpânirea 
lui Satana. îndeplinirea misiunii nu 
depinde de instituţii, ci de capacitatea 
fiecărui creştin de a dezvolta relaţii. 
Unii credincioşi pot fi needucaţi, 
neşcoliţi, dar în Hristos pot face o 
lucrare ale cărei 
urmări vor ţine o 
veşnicie. Ajutându-i 
pe cei lipsiţi, ei vor 
ţine aprinsă, vie, 
energia inepuizabilă
-  aceea de a face 
bine altora. Pentru 
Hristos, facerea 
de bine era viaţă, 
sănătate. Până când 
nu e prea târziu, 
biserica aceasta, 
care este născută

din misiune, trebuie să I se alăture 
lui Hristos! Suntem dispuşi ca, în 
sprijinul oamenilor care nu-L cunosc 
pe Dumnezeu, să suferim puţin, să 
lăsăm eul nostru la o parte? Să nu 
lăsăm ’nefăcute cele mai însemnate 
lucruri din Lege: dreptatea, mila şi 
credincioşia’!”

Ce-ai putea spune într-o propo
ziţie despre venirea lui Isus?! Mai 
nimic. Ţi-ar trebui volume întregi, în 
care să redai promisiunile biblice, să 
împărtăşeşti gânduri, dorinţe lăun
trice, simţăminte, doruri... şi tot n-ai 
reuşi să spui tot. Dar într-o singură 
propoziţie?! Poate doar „Mulţu
mesc!” A  fost un moment de intros
pecţie când fratele Iacob Coman a 
pus întrebarea: „Ce-I vei spune lui 
Isus când II vei întâlni faţă-n faţă?” 

Tema revenirii a fost continuată 
de către fratele Câmpian: „II mai 
aşteaptă adventiştii pe Isus? Care 
sunt frământările noastre majore? Nu 
cumva revenirea lui Isus a devenit 
un fel de ameninţare? Ce reprezintă 
pentru noi? Ce ecou au cuvintele: 
'Iată Eu vin curând!’ pentru noi?
Oare voi fi gata pentru revenirea lui 
Isus?! Eu ce-I voi spune lui Isus când 
II voi întâlni?!”

Desigur, strălucirea Lui va face să 
pălească tot ce ni s-a părut „extraor
dinar” aici, extraordinar de greu, 
de dureros sau de frumos. Şi în faţa 
veşniciei, 75 de ani sau chiar 160 
sunt ca un fir de praf pe o cumpănă. 
Totuşi, acum şi aici, aceste momente 
de amintire şi rememorare sunt ocazii 
de reînnoire a încrederii, a nădejdii şi 
a curajului. Nu ne temem de nimic, 
decât de a uita -  şi nu vrem să uităm.

Adela Bancău Burcea, 
Editura „Viaţă şi Sănătate”
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S P I R I T U A L

„A VENIT UN OM...”

VALERIU PETRESCU

i (m i < L
ca să mărtun 
anină ” (han

Lui

rimul capitol al Evangheliei după Ioan este o 
ţ  capodoperă literară. Dincolo de conţinutul 

profund şi fundamental pentru crezul creştin, 
autorul reuşeşte o performanţă artistică deo

sebită. Modul în care realizează împletirea mesajului 
doctrinar extrem de specific cu relatarea evenimentelor 
care poartă acest mesaj şi-i dau viaţă este magistral. 
Evident că nu această măiestrie artistică constituie 
motivul gândurilor pe care vi le împărtăşesc, ci profun
zimea mesajului care îşi păstrează, peste veacuri, forţa 

sa convingătoare.
Ceea ce atrage atenţia la o lectură mai atentă este 

împletirea destinului celor două personaje care sunt des
crise aici. Aproape nu-ţi dai seama când firul naraţiunii 
trece de la unul la celălalt şi iarăşi se întoarce la primul 
pentru a reveni la celălalt. Un personaj divin şi unul 
uman: Cuvântul veşnic şi întrupat şi Ioan Botezătorul. Nu 
este întâmplător că Ioan este prezentat împreună cu Mân
tuitorul. Putem vedea aici esenţa Planului de Mântuire, în 
care Dumnezeu face totul pentru om, iar omul trebuie să 
colaboreze cu divinitatea în a vesti acest miracol.

De ce a ales Dumnezeu să se folosească de instrumente 
umane în vestirea mântuirii este un mister. Mai potriviţi 
ar fi fost îngerii, în orice caz mai puternici în Cuvânt şi mai 

consecvenţi în purtare, ca să nu mai vorbim de puterea 
lor enormă şi de disponibilitatea de a sluji. Cu siguranţă 

că Dumnezeu ar fi putut face ca adevărul mântuitor să fie 
vestit prin mijloace supranaturale: cuvintele Evangheliei 
ar fi putut fi afişate pe firmament, aşa încât orice om să le 

vadă şi să le înţeleagă...Totuşi, Dumnezeu alege oameni 
pentru aceasta! O mare cinste şi o enormă responsabilitate!

Voi încerca să mă concentrez doar asupra celor trei 
versete care încep descrierea lucrării lui Ioan, fiindcă ele 
cuprind un scurt şi complet tratat de evanghelizare.

Este sugestiv că, în timp ce despre Cuvânt se spune că „era” 
dintotdeauna, prezentându-1 aşa cum şi este -  veşnic -  despre 
Ioan se spune că „a venit”, subînţelegându-se efemeritatea 
vieţii omului şi a influenţei sale. De obicei, când spunem 
„a venit”, adăugăm şi „s-a-dus” sau „a trecut”. Ca iarba, ca 
floarea, ca o boare, aşa este omul şi viaţa lui... iar Ioan nu 
face excepţie. Cu atât mai mare e cinstea care se face unui 
trecător prin lume de către Cel Veşnic.

Dar acest „a venit” mai sugerează un lucru fundamen
tal: nu poate exista evanghelizare adevărată decât atunci 
când cineva vine spre semenii săi. Imobilismul, rămânerea 
într-o stare comodă, aşezarea într-o poziţie de superio
ritate este împotriva spiritului evanghelizării. De altfel, 
însuşi Cuvântul divin, deşi „era” dintotdeauna, vine aici în 
lumea noastră pentru a ne mântui. Mai mult: „El, măcar 
că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru 
de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat 
pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se aseme
nea oamenilor...” (Filipeni 2, 6-7); „Şi Cuvântul S-a făcut 
trup şi a locuit printre noi... ” (Ioan 1,14); „A venit la ai 
Săi...” (Ioan 1, 11).

Dacă dorim să îndeplinim misiunea lăsată de Hristos 
bisericii (Matei 28, 19-20), trebuie să venim la oameni, 
să ieşim dintre zidurile frumoaselor noastre biserici, 
să nu socotim ca un lucru de apucat faptul că suntem 
parte din poporul Său, să ne mişcăm către semenii 
noştri. Sensul evanghelizării este coborârea pentru a-i 
ajuta pe oameni să se ridice.

Această exprimare pare o banalitate. Ce poate fi mai 
insignifiant, atunci cât vorbim de veşnicie, decât un om? 
Biblia însăşi descrie efemeritatea omului, asemănându-1 cu 
iarba, floarea, suflarea, un abur etc. Şi totuşi, un om este
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ceva desăvârşit, dacă ne întoarcem 
la momentul creaţiei, când omul este 
făcut după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. începem să înţelegem de 
ce Dumnezeu alege să lucreze prin 
oameni pentru alţi oameni. Cine ar 
putea face mai bine această lucrare 
decât cineva care este asemenea 
semenilor săi şi, în acelaşi timp, după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

Nu degeaba ambele dimensiuni 
ale statutului de om sunt subliniate 
în vorbirea curentă. Obişnuim să 
spunem: „un om, doar un om, ce 
mare lucru”, şi în acelaşi timp rostim 
cu admiraţie: „ce om!” Ba mai mult, 
ne exprimăm nemulţumirea atunci 
când cineva ne dezamăgeşte: „hai, 
fii om!” Să nu uităm că Mântuitorul 
însuşi este numit Om. „Dispreţuit şi 
părăsit de oameni, om al durerii...” 
(Isaia 53,3) II numeşte profeţia. „Iată 
Omul!” (Ioanl9,5) rosteşte cutremu
rat Pilat.

Nu putem să lucrăm împreună cu 
Dumnezeu pentru salvarea semenilor 
noştri decât dacă suntem oameni, 
dar nu orice fel de oameni, ci după 
chipul şi asemănarea Omului Isus 
Hristos. Uneori însă este o distanţă 
mare nu doar faţă de acest model, 
ci chiar şi faţă de modelul ideatic 
al semenilor noştri. E mare lucru să 
fii om şi este esenţial, dacă vrei să 
lucrezi pentru semeni.

Trimis de Dum nezeu
De unde să ştiu dacă şi eu sunt 

trimis de Dumnezeu? Ioan era un 
profet şi nu unul oarecare. Pot eu să 
cred că sunt trimis de Dumnezeu. Nu 
este cumva aceasta o încumetare ? Cu 
siguranţă că nu : „Noi, dar, suntem 
trimişi împuterniciţi ai lui Hristos ; 
şi ca şi cum Dumnezeu ar îndemna 
prin no i...” (2 Corinteni 5,20). Nu 
numai că nu este o încumetare, ci 
este şi o datorie faţă de Dumnezeu şi 
de semeni. Este adevărat că această 
conştiinţă a faptului că vorbim din 
partea lui Dumnezeu este cutremu
rătoare, dar este, în acelaşi timp, o 
cinste deosebită.

Chemarea lui Dumnezeu se 
adresează tuturor celor care au gustat 
din harul Său. Ca unora care am 
fost curăţaţi cu tăciunele arzând de 
pe altar, ni se adresează chemarea:
„Pe cine să trimit şi cine va merge

pentru Noi?” (Isaia 6,8). Rămâne 
doar ca răspunsul nostru să fie acelaşi: 
„Iată-mă, trimite-mă!” Simţământul 
chemării ce ne-a fost adresată este o 
dulce povară şi un imbold irezistibil.
La atâta onoare, nu se poate răspunde 
decât cu o deplină consacrare!

N um ele Lui
Am trecut de multe ori peste acest 

amănunt şi l-am considerat mai mult 
o necesitate stilistică decât un lucru 
semnificativ. Acum gândesc altfel. 
Numele reprezintă expresia formală 
a identităţii unei persoane. Atunci 
când vorbeşte despre Mesia, profeţia 
foloseşte o mulţime de nume pentru 
a-L descrie. Numele ne dă identitate 
în faţa semenilor. A  fi adventist de

Raţiunea de a exista 

a bisericii este să 

mărturisească despre 

Hristos şi harul Său 

mântuitor.

ziua a şaptea ne identifică drept ceea 
ce suntem şi, pe baza acestei identi
tăţi, suntem judecaţi. Semenii noştri 
au dreptul să ştie cine suntem, ei au 
dreptul să judece dacă solia noastră 
are corespondent în viaţa noastră.

Numele pe care-1 purtăm este unul 
dintre instrumentele cele mai eficiente 
de vestire a Evangheliei. Intr-un 
moment de criză pentru societate, 
Avraam este numit „evreul” (Geneza 
14, 13). Acest nume înseamnă mult 
pentru acei oameni disperaţi. Tocmai 
şi-au văzut distrusă cetatea, au fost 
jefuiţi şi cei dragi ai lor au fost duşi 
în robie. Dacă mai există o speranţă, 
aceasta nu poate veni decât de la 
acest „evreu” care are un Dumnezeu 
atotputernic, care ridică altare pe 
oriunde merge, care nu se teme „să 
poruncească casei lui”, care trăieşte în 
pace cu semenii. „Evreul” este acum 
cel spre care oamenii disperaţi îşi 
îndreaptă speranţele.

Există o tendinţă de a escamota 
numele pe care îl purtăm, acela de

adventişti de ziua a şaptea. Ca nu 
cumva oamenii să se poticnească, nu 
cumva să trezim prejudecăţi, „să fim 
înţelepţi ca şerpii...”. Numele nostru 
trebuie să fie valorificat, oamenii au 
dreptul să ştie cine suntem. Ei tre
buie să aibă la cine apela atunci când 
nenorocirile îi lovesc. Numele nostru 
este numele speranţei şi el trebuie 
cunoscut!

Ioan
Semnificaţia numelui în timpurile 

biblice este bine cunoscută. Ioan 
înseamnă: „Un dar bogat din îndura
rea lui Iehova. Iehova este îndurător. 
Iehova S-a îndurat. Indurare este 
Domnul. Cel miluit de Dumne
zeu. Iubit de Domnul. Pe placul lui 
Iehova. Copilul îndurării. Bogat în 
har”. Ioan este o expresie a harului şi 
a îndurării lui Dumnezeu. Nu putem 
să ne îndeplinim misiunea decât 
atunci când suntem umpluţi de spiri
tul îndurării şi când suntem pe placul 
lui Dumnezeu. Nu putem transmite o 
solie de har, dacă noi înşine nu avem 
milă de semenii noştri.

El a venit ca martor
Aici este esenţa tipologiei reprezen

tate de Ioan. Calitatea de martor este 
cea care dă valoare omului trimis de 
Dumnezeu. Martorul este valoros prin 
ceea ce ştie şi este capabil să transmită 
altora. Nu contează vârsta, situaţia 
materială, numărul diplomelor, poziţia 
socială. Un martor este esenţial pentru 
stabilirea adevărului. Nu degeaba 
Ioan, în prima sa epistolă, face apel 
la calitatea sa de martor : „...ce am 
auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce 
am privit şi ce am pipăit cu mâinile 
noastre cu privire la Cuvântul vieţii... 
deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă 
vestim şi vouă...” (1 Ioan 1,1.3).

Un martor are valoare, dacă a 
văzut, a auzit, dacă a trecut printr-o 
experienţă care l-a marcat. Statu
tul de martor pentru Dumnezeu, în 
conflictul universal dintre bine şi rău, 
ne cere responsabilitate totală. Un 
martor duplicitar, un martor amne
zic, un martor care nu are ce relata 
despre ceva la prima mână nu este, de 
fapt, un martor. „Voi sunteţi martorii 
mei, zice Domnul, voi şi Robul Meu 
pe care L-am ales...” (Isaia 43,10). 
Această alăturare onorantă este cu
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atât mai împovărătoare. Să fii martor 
pentru Dumnezeu împreună cu Isus 
Hristos, iată o cinste supremă ce se 
poate face unui om.

Misiunea noastră este explicit 
enunţată de Mântuitorul: „Ci voi 
veţi primi o putere când se va pogorî 
Duhul Sfânt peste voi, şi-mi veţi fi 
m artori...” (Fapte 1,8). Isus Hristos, 
Martor pentru Dumnezeu, Ioan 
Botezătorul, martor pentru Dumne
zeu, fiecare dintre noi, martor pentru 
Dumnezeu! Cred că a venit timpul 
ca statutul de martor să fie asumat de 
fiecare dintre cei care poartă Numele 
lui Hristos.

Ca să mărturisească 

despre Lumină
Raţiunea de a exista a bisericii 

este să mărturisească despre Hristos 
şi harul Său mântuitor. Orice altă 
activitate trebuie să se subordoneze 
acestui mandat. La ultimul comitet al 
Conferinţei Generale, a fost reformu- 
lată misiunea bisericii noastre, scopul 
însuşi al existenţei ei: „Misiunea Bise
ricii Adventiste de Ziua a Şaptea este 
să comunice tuturor naţiunilor Evan
ghelia veşnică a iubirii lui Dumnezeu, 
în contextul celor trei solii îngereşti 
din Apocalipsa 14,6-12, aşa cum s-a 
descoperit în viaţa, moartea, învierea 
şi slujirea de Mare Preot a Domnului 
Isus Hristos, să le conducă astfel încât 
să-L primească pe Isus ca Mântuitorul 
şi Domnul lor, alăturându-se bisericii 
rămăşiţei Sale, şi să-i formeze pe cre
dincioşi ca ucenici în pregătire pentru 
apropiata Sa revenire.”

A  comunica sau a mărturisi despre 
Lumină rărrtâne nu doar misiunea 
bisericii, ca ansamblu, ci datoria 
fiecărui membru al bisericii, conform 
principiului preoţiei universale a 
credincioşilor (2 Petru 2,9). T re
buie să ne asumăm focalizarea vieţii 
pe misiunea bisericii. Nu putem să 
credem că ne putem trăi viaţa în afara 
acestei misiuni.

Există o tentaţie căreia oricărei 
organizaţii îi este greu să-i facă faţă —  
aceea a pierderii sensului misiunii. Cu 
cele mai bune intenţii, dorind să rea
lizeze cât mai mult, orice organizaţie 
poate cădea pradă iluziei universale. 
Biserica nu face excepţie. Există peri
colul să uităm misiunea, din dorinţa 
de a face cât mai multe lucruri bune.

Biserica nu este o instituţie socială, ci 
una spirituală. Ea nu este o instituţie 
de imagine, ci de substanţă. Parabola 
salvamarilor care s-au transformat în 
club este bine cunoscută. Raţiunea de 
a exista a bisericii este misiunea!

Pentru ca toţi să 

creadă prin El
Această afirmaţie este cutremură

toare. Responsabilitatea pe care Dum
nezeu a pus-o pe umerii martorilor Săi 
este copleşitoare. Ce se întâmplă dacă 
martorul nu-şi îndeplineşte misiunea? 
Condiţionarea aceasta a noastră, ca 
unelte pentru mântuirea oamenilor, 
este teribilă : „Fiul omului, te pun 
păzitor peste casa lui Israel. Când vei 
auzi un cuvânt care va ieşi din gura 
Mea, să-i înştiinţezi din partea Mea! 
Când voi zice celui rău: „Vei muri 
negreşit!”, dacă nu-1 vei înştiinţa şi 
nu-i vei spune, ca să-l întorci de la 
calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, 
acel om va muri prin nelegiuirea lui, 
dar îi voi cere sângele din mâna ta!" 
(Ezechiel 3,17-18) .

N u  el era Lumina
Pare superfluu să se facă această 

precizare şi totuşi ea îşi are rostul ei. 
Suntem cu toţii tentaţi să ne atribuim 
merite care nu ne aparţin. Suntem cu 
toţii în pericol flagrant de mândrie. 
Dacă despre „cel mai mare dintre pro
feţi”, cum îl numeşte Mântuitorul pe 
Ioan, se menţionează apăsat că nu el 
era Lumina, cu atât mai mult pentru 
noi este necesar să ne reamintim 
mereu cine suntem. Tentaţia vedetis
mului, mirajul luminii reflectoarelor, 
simţământul de triumf personal atunci 
când Dumnezeu lucrează prin noi este 
o capcană extrem de comună.

Aici apare totuşi un paradox. Mân
tuitorul avea să afirme: „Voi sunteţi 
lumina lumii” şi în acelaşi timp să 
precizeze: „Eu sunt Lumina lumii”.
In ce măsură suntem sau nu suntem 
noi lumina? Evident că suntem 
lumină doar în măsura în care primim 
şi reflectăm lumina care vine de la 
Dumnezeu. Pe măsură ce primim şi 
transmitem lumină, devenim mai 
conştienţi că nu noi suntem sursa şi 
că: „Trebuie ca El să crească, iar eu să 
mă micşorez” (Ioan 3,30).

Trăim întru-un veac al falselor 
valori. Notorietatea este socotită 
valoare, aparenţa este cotată drept 
substanţă, gălăgia drept importanţă 
şi reuşita un merit personal. Urmaşii 
lui Hristos nu trebuie să uite că nu 
ei sunt Lumina şi trebuie să-şi aducă 
aminte că Acela al cărui Nume îl 
poartă a spus: „...şi învăţaţi de la 
Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu 
inim a...” (Matei 11,29) .

Sunt încântat de acest adevărat 
tratat de evanghelizare, cuprins în 
doar trei versete. Am încercat doar 
să vă sugerez câteva posibile sub
iecte de meditaţie. Dar nu trebuie 
să uităm că Dumnezeu aşteaptă de 
la noi tot atât de mult cât a aşteptat 
şi de la Ioan. Pe măsura talanţilor 
care ne-au fost încredinţaţi sunt şi 
responsabilităţile noastre. Nu ni se 
va cere nimic mai mult decât ni s-a 
dat, dar nici mai puţin

Valeriu Petrescu, director al 
Departamentului Şcoala de Sabat/ 
Activităţi Laice, Uniunea Română
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D I A  S P O  R A

L
a trecerea lui împreună cu trupele, Napoleon 
Bonaparte a auzit dintr-o clădire un fel de 
cântec-bocet. Şi-a întrebat consilierii:

-  Ce este aici? Cine şi de ce plânge?
-  Acest loc este o sinagogă evreiască, i s-a 

răspuns, sunt evreii care îşi plâng Ierusalimul, de 19 secole.
-  Dacă cineva este în stare să-şi dorească atât de mult 

patria, atunci sunt sigur că într-o zi o va avea.
Visul evreilor s-a împlinit când armata lui Mose Dayan a 

intrat în Ierusalim şi a jurat că nu va mai pleca niciodată.
Se împlinise răbdarea. Trecuse vremea înstrăinării. 

„Acasă” avea din nou semnificaţie.
Numai că vai cât de departe era adevăratul „acasă” şi 

câte jertfe pentru un coşmar din care nu s-au trezit încă. 
Pribegia nu s-a sfârşit, iar lacrimile nu s-au uscat.

Peste tot în lume, sinagoga mai ascultă dorul întoarcerii 
într-o patrie pierdută. încă de pe vremea exilului babilo
nian, credinciosul a mers la sinagogă cu speranţa că cineva 
poate aduce măcar o vorbă, un cântec despre eliberare. 
Intr-un fel, robia ne-a făcut un nepreţuit cadou, un loc de 
întâlnire a unora cu ceilalţi şi împreună cu Dumnezeu. Şi 
noi moştenim sinagoga. Iar cei purtaţi de rosturile vieţii, 
departe de acasă, ale acestei lumi, vin la sinagogă ca un 
exerciţiu de reidentificare cu moştenirea spirituală româ
nească şi cu aspiraţiile adventismului, trudind în spaţiul 
din care plecările par a fi o ocupaţie de bază.

La invitaţia pastorului Edwin Martin, am petrecut trei 
săptămâni în Canada, la Toronto. Casa de rugăciune a 
adventiştilor filipinezi din Toronto găzduieşte întâlnirile 
unei părţi a adventiştilor români din Ontario. In număr 
de aproape 60 de persoane, acest grup se adună pentru 
studierea Cuvântului şi pentru părtăşie. Fiecare partici
pant aduce experienţa de viaţă, experienţele spirituale 
mai vechi sau recente, întrebările şi dorul după ceva ce s-a 
cuibărit în suflet o dată pentru totdeauna -  Edenul. Este 
fascinant să constaţi că, într-o eră a globalismului, câţiva 
români mai simt plăcerea în a se întâlni pentru a-şi rosti în 
limba maternă crezul, rugăciunile şi întrebările. De mult 
nu mi-a fost dat să văd o Şcoală de Sabat atât de vie. De la 
cei care se pot declara învăţăcei şi până la cei care dispun 
de un limbaj şi de metode adecvate pătrunderii în pro
funzime a Cuvântului, cu toţii trădează interesul pentru 
adevăr şi cunoaştere. Ca într-o familie, fiecare are curajul 
să întrebe, fiecare poate oferi un răspuns. Cât priveşte cân
tecul, se poate spune că este la el acasă. Pentru o grupă cu 
un număr ca al acesteia, cei dăruiţi de Dumnezeu cu darul

cântării sunt foarte mulţi şi foarte talentaţi. De asemenea, 
şi poezia este la ea acasă.

Totul parcă decurge în afara timpului; nu există un 
timp restrictiv al studiului biblic, nu se pune problema 
scurtării mesajului sau alte condiţionări. Totul este consi
derat un dar şi este primit ca atare.

Pe neobservate, s-a format un nucleu în care credincioşi 
adventişti români, aparţinând scriptic diferitelor comuni
tăţi adventiste din Toronto, se simt legaţi de acelaşi spirit 
al adorării lui Dumnezeu. De la minutele de rugăciune 
cu care debutează întâlnirile şi până la masa de părtăşie 
constituită din dăruirea participanţilor, totul poate fi 
considerat un gest de plecăciune în faţa Celui care poartă 
de grijă chiar şi dincolo de hotare. Aici, întâmplările nu 
sunt întâmplări, ci providenţă. Fiecare ceas muncit, fiecare 
examen promovat, orice fereastră de casă şi dramul de 
sănătate, toate sunt experienţe.

Ocrotirea şi ajutorul nu sunt cuvinte înşirate mecanic 
în texte de rugăciune, ci sunt chiar esenţiale. De la sosirea 
în Canada, fiecare zi este pentru credincioşi o altă minune. 
Aici totul depinde de Dumnezeu şi nu de cunoştinţe, fonduri 
sau alte surse de sprijin. Viaţa parcă devine mai vie tocmai 
datorită acestei experienţe. Libertatea de a crede stă mereu 
în cumpănă cu libertatea de a uita, de a te pierde în mulţimea 
de oferte pe care le are continentul nord-american.

Dincolo însă de aspectul material şi profesional, grupul de 
adventişti români simte chemarea misiunii Evangheliei.

Obiectivul acestui grup este formarea Misiunii advente 
române din Toronto. „Este firesc, spun ei, să existăm ca 
un loc de popas şi regăsire spirituală pentru atât de mulţi 
români care locuiesc pentru o vreme în această parte de 
lume. Privind la cascada Niagara, care este foarte aproape, 
şi urcând în cea mai înaltă clădire din lume, te gândeşti că 
nu eşti singurul care calcă prin aceste locuri şi te bucură 
gândul că există o comunitate românească.”

La cei din Toronto, sentimentul misiunii este viu şi 
chiar se manifestă. Până şi părinţii veniţi la copii invită 
alţi părinţi sau rude la biserică. In fiecare Sabat, grupa se 
bucură să-i primească pe doritorii după Cuvântul Vieţii.

Peste alergarea grijii de azi există o căutare, poate cu 
atât mai mare cu cât ei ştiu mai bine ca oricine că „acasă” 
este cu siguranţă dincolo de orizont, în preajma Celui ce 
vine pe nori.

Daniel Chirileanu, director al Departamentului de Tineret, 
Conferinţa Moldova
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P A G I N A  P A S T O R U L U I

Valoarea consilierii pastorale

SORIN SANDULACHE

„Mă vei călăuzi cu sfatul Tău şi apoi mă vei primi în slavă"
(Ps. 73,24)-

Survolarea domeniului 
"  | xistă o oarecare ambivalenţă faţă de consiliere, 

care ar putea avea mai multe cauze: demonetiza- 
H  „e uşor să dai sfaturi...”; imaturitatea socială, 

psihologică, economică a societăţii româneşti 
"^pentru consiliere şi psihoterapie; absenţa unei 

infrastructuri academice şi profesionale largi, care să acopere 
atât nevoile societăţii, în general, cât şi ale bisericii, în 
special; caracterul empiric, fortuit, la nivelul bunului simţ 
comun, al consilierilor confesionali, forjaţi mai degrabă de 
necesităţile consiliaţilor, intuind doar mecanismele consilie
rii, decât să le aplice în mod conştient şi metodic; caracterul 
laborios al procesului de consiliere, necesitând timp, efort, 
implicare; eşecurile consecutive... şi altele.

Acest material se adresează totuşi, în primul rând, 
beneficiarilor procesului de consiliere. Persistă încă multă 
reticenţă în adresabilitatea faţă de profesiunile de suport 
şi asistare, graţie unor prejudecăţi tradiţionale. Este mult 
mai uşor, cel puţin psihologic, să consulţi un stomatolog, 
internist sau chiar chirurg, decât un ginecolog, androlog 
sau sexolog. Pare mai confortabil şi neutru să consulţi un 
medic pentru o afecţiune organică, decât un consilier, 
psihoterapeut sau psihiatru. „Nu mă internaţi, vă rog, la 
nebuni...”. Un astfel de consult este considerat încă o înjo
sire, deşi, în mod oarecum paradoxal, faptul că societatea 
românească nu are încă infrastructuri legitimate de consiliere 
şi psihoterapie este perceput ca o deficienţă faţă de standar
dele uzuale ale civilizaţiei, chiar şi de către omul comun.

De fapt, consilierea are de-a face mai degrabă cu 
oameni relativ „normali” (dacă normalitatea n-ar fi atât 
de prost şi greu de definit) şi dacă tulburările psihice 
n-ar fi atât de frecvente, aproape ubiquitare (unele studii 
apreciază marile psihoze între 2-5%, tulburările de per
sonalitate şi fostele nevroze între 30-40% -  Vi internaţi,
Vi doar diagnosticaţi de psihiatru -  alţi 30-40% cu simp- 
tome psihopatologice nediagnosticate, datorită neadresa- 
bilităţii -  dintre care Vi uşoare, iar cealaltă Vi accentuate). 
Adunând cifrele de mai sus, este clar că aşa-numiţii 
normali sunt într-o evidentă minoritate (10-15% pentru 
statisticile cele mai optimiste), normalitate care trebuie 
recucerită şi menţinută printr-un proces continuu.

Deşi între consiliere, psihoterapie şi psihiatrie nu există 
graniţe abrupte, totuşi domeniul lor este distinct. Consilie
rea vizează facilitarea potenţialului latent al consiliatului 
în înţelegerea de sine, a mediului şi a propriilor probleme, 
conducând la soluţionarea problemelor şi a eventualelor 
crize predominant extrinseci. Psihoterapia face acelaşi 
lucru în cazul unor pacienţi a căror cauză a problemelor 
se află în ei înşişi, punând accent pe înţelegerea şi restruc
turarea de sine, prin mijloace psihoterapice, variind de la 
o şcoală la alta, în timp ce psihiatria abordează tulburările 
psihopatologice prin mijloace medicamentoase, chimiote- 
rapice, fizio, socio şi ergoterapice.

Nu vom continua această analiză, ci ne vom opri, aşa 
cum o sugerează şi titlul, asupra percepţiei comune a 
consilierii, asupra miturilor legate de aceasta şi, mai ales, 
asupra virtuţilor reale ce ţin de acest proces.

Mituri privind consilierea
Confruntaţi cu problemele încâlcite ale vieţii, simţindu-ne depăşiţi şi vulne

rabili, de obicei ventilăm următoarele mituri comune, legate de consiliere:
• Consilierea este necesară doar oamenilor „săriţi, ţăcăniţi”, care au tulbu

rări psihoemoţionale grave.
• Consilierea produce modificări şi restructurări profunde în propria personalitate.
• Un consilier bun poate şi trebuie să-ţi rezolve orice problemă cu care vii 

în cabinetul său.
• Principalul rol al unui consilier bun şi eficient este acela de a-ţi oferi cel 

mai competent şi bun sfat.
• Cei mai mulţi consilieri sunt în primul rând interesaţi să-ţi schimbe con

vingerile şi valorile, să te facă să gândeşti ca ei.
• In loc să fii ascultat, cei mai mulţi consilieri nu rezistă tentaţiei de a vorbi 

mult şi a te obliga să le asculţi peroraţiile.
• Dacă, in extremis, eşti nevoit să apelezi la un consilier, aceasta înseamnă 

că totuşi eşti un om slab.
• Consilierea trebuie să producă progrese rapide şi schimbări majore, fără 

prea mult efort din partea ta.
• Consilierii trebuie să fie gata să facă alegeri, schimbări şi să ia decizii în 

locul tău, imediat ce le ceri acest lucru; eventual, să-i determine pe ceilalţi să 
se schimbe de dragul tău...
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Indicaţiile consilierii
• Sentimentul că propria existenţă, viaţă, ţi-a scăpat de sub control.
• Eşti nefericit din cauza întorsăturii pe care au luat-o lucrurile.
• Te simţi blocat, incapabil să discerni şi să faci cele mai con

structive alegeri, să iei cele mai bune decizii.
• Eşti victima unor abuzuri.
• Nu vezi sau ţi-ai pierdut sensul, orientarea şi scopul în viaţă.
• Suferi de anxietate sau depresie cronică.
• Te simţi înstrăinat de tine însuţi şi/sau de semeni.
• Ai suferit pierderi semnificative (materiale, decesul cuiva apropiat, 

sănătatea [boală incurabilă], poziţia, prestigiul, şomaj, pensionare, etc.).
• Probleme, conflicte la locul de muncă sau la şcoală.
• Eşti supus unui stres cronic sau rezultatelor acestuia.
• Eşti victima discriminării sau opresiunii.
• Divorţ sau ruperea unor relaţii semnificative.

Procesul consilierii
Consilierul profesional, ca un 

mentor, ne poate călăuzi să ne folo
sim propriile resurse lăuntrice. Un 
consilier cu adevărat competent nu 
va încerca să rezolve problemele în 
locul noastru. Dimpotrivă, el ne va 
instrumenta să facem faţă acestora 
în mod cât mai eficient. Ca un bun 
dascăl, el ne va „moşi” până când 
vom înţelege situaţia în contextul ei, 
vom deveni conştienţi de propriile 
opţiuni şi preferinţe şi vom fi capabili 
să luăm o decizie, ba s-o ducem şi la 
bun sfârşit. Răspunsurile ne aparţin. 
Consilierul ne va învăţa cum să ne 
bucurăm de viaţă, respectându-ne 
valorile, convingerile, conştiinţa, 
principiile şi standardele, cum să ne 
folosim propriile resurse, calităţi sau 
cum să devenim persoana către al 
cărui model ţintim.

Consiliatul este mai degrabă un 
colaborator, decât un subiect pasiv, 
care aşteaptă să i se facă unele inter
venţii sau grefe. Consilierul facilitează 
cu mijloace specifice procesul de 
explorare de sine, de identificare a 
concepţiilor, a aşteptărilor şi a tipului 
de ajutor — scop către care tindem. 
Consiliatul şi consilierul creştin 
beneficiază concomitent de mijloacele 
cadrului cultural iudeo-creştin, de 
valorile, idealurile şi ţelurile acestuia, 
de tezaurul de înţelepciune şi experi
enţă cu Dumnezeu al marilor oameni 
ai credinţei, de comoara normativă a 
înţelepciunii divine, pusă la dispo
ziţia noastră prin revelaţie generală, 
specială şi personală, de o relaţie de 
comuniune cu Creatorul, Mântuitorul 
şi Susţinătorul nostru, prin Spiritul 
Sfânt, şi, nu în ultimul rând, de privi
legiul rugăciunii.

Iată deci 
că ultimul 
lucru pe 
care îl 
face un 
consilier 
bun este 
acela de a 
oferi sfaturi 
facile şi 
superfi
ciale, roade 
pripite ale 
unei atot- 
suficienţe 

şi atotcunoaşteri, ignorând contextul 
consiliatului, vulnerabilităţile, rănile, 
resursele acestuia şi mai ales cadrul de 
referinţă în care acesta poate opera.

Dacă nu dau sfaturi, atunci ce fac 
consilierii cu adevărat buni? Ei sunt 
capabili să asculte şi să identifice mesa
jele profunde ale consiliatului, vocea 
lăuntrică, subconştientă. Ei ne fac con
ştienţi de aceste mesaje, ne transformă 
în propriii noştri terapeuţi. Ne ajută să 
ne identificăm problemele lăuntrice, 
care au condus la hăţişul problemelor 
exterioare, să aflăm cele mai convena
bile modalităţi proprii de soluţionare, 
să deliberăm, să decidem şi să purce
dem într-o manieră absolut personală 
şi responsabilă la soluţionarea lor.

Consilierii nu sunt chemaţi să ne 
spele creierele, să ne facă să renunţăm 
la propriile convingeri şi credinţe. Cu 
siguranţă că acest adevăr al eticii şi 
deontologiei profesionale nu invali
dează specificul consilierii şi psihote- 
rapiei creştine. Consilierul pastoral nu 
face şi nici nu poate să facă un secret 
din cadrul creştin în care lucrează, 
chiar cu un consiliat necreştin. Dar, 
dacă acesta a optat pentru cabinetul 
său, a făcut-o în cunoştinţă de cauză. 
El rămâne tot timpul liber să accepte 
sau să respingă, să compare, să eva
lueze şi să decidă asupra opţiunilor pe 
care le are la dispoziţie.

Rareori însă, principiile, cadrul 
consilierii şi al psihoterapiei acade
mice şi profesionale vin cu adevărat 
în contradicţie cu principiile creştine, 
fiind vorba mai degrabă de derapări 
radicale, de o parte şi de alta, sau de 
puncte de vedere filosofice, care ţin 
de premise şi nu neapărat de mijloace 
şi de metodologie. In orice caz, atât 
consilierul, cât şi consiliatul creştin

vor rămâne fideli, loiali cadrului şi 
principiilor creştine care, în compen
sare, oferă cele mai generoase şi com
plete rezultate terapeutice, deoarece 
abordează atât rădăcinile cauzale, cât 
şi mecanismele răului, biruindu-le 
prin bine, adevăr şi frumuseţe.

Consilierul profesional va aborda 
automatismele gândirii autodistructive 
şi va ajuta la înlocuirea lor cu cele 
autoconstructive. El ne va ajuta să ne 
identificăm şi să ne exprimăm liber 
simţămintele blocate: de bucurie, de 
mânie, de teamă, de vinovăţie şi de 
ruşine, învăţându-ne cum să procedăm 
de fiecare dată, în circumstanţele vieţii 
reale, dincolo de spaţiul -securizat al 
cabinetului de consiliere. Modificările 
de concepţie, de gândire, de simţire, 
pentru a fi cu adevărat eficiente, tre
buie să fie vizibile în comportament.

Munca de consiliere, efortul tera
peutic, este dificilă, atât pentru con
silier, cât şi pentru consiliat. Exerciţii, 
aplicaţii practice în viaţa de fiecare zi 
sunt urmărite metodic. Confruntarea 
şi soluţionarea propriilor probleme ne 
solicită motivaţia, curajul şi perseve
renţa. Onestitatea faţă de sine, faţă 
de semeni şi faţă de Dumnezeu nu 
este o îndeletnicire uşoară. Explorarea 
de sine necesită disciplină, îndelungă 
răbdare, tenacitate. Uneori, rezultatele 
întârzie să apară, ba chiar lucrurile par 
să meargă din rău în mai rău, când răni 
sufleteşti vechi, supurate, sunt aduse 
la suprafaţă. Aceasta este însă condiţia 
drenării, cicatrizării şi vindecării lor.

Consilierea este un proces necesar 
al cercetării şi descoperirii de sine, 
prin care ne aşezăm în raporturi scrip- 
turistice şi ştiinţifice cu noi înşine, cu 
Dumnezeu, cu semenii şi cu mediul 
natural şi social. El ne fortifică, ne 
conferă supleţea adaptării, ne capaci- 
tează să ne bucurăm de pace, fericire 
şi echilibru, ne face stăpânii şi slujito
rii înţelepciunii profunde a spirituali
tăţii autentice, care vine de sus...

„Pacea lui Hristos... să stăpânească 
în inimile voastre şi fiţi recunoscători.

Cuvântul lui Hristos să locuiască din 
belşug în voi, în toată înţelepciunea.

învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe 
alţii... cântând lui Dumnezeu cu mulţu
mire în inimile voastre.” (Col. 3,15.16).

Sorin Săndulache,
medic primar neurolog, Bucureşti
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De la cititori
Aprindeţi focul!

Aţi fost vreodată la o biserică închisă? Poate nu, poate da. Prima întrebare pe care 
ţi-o pui în faţa unei uşi închise este: De ce? Poate nu era ziua sau ora potrivită, poate 
nu era program atunci sau poate nu funcţiona.

Mi-au trecut prin cap gândurile acestea când, ajungând la biserica mea, în ziua şi 
la ora potrivită, uşa era încuiată. Se mai oprea câte cineva şi pleca derutat, pentru că 
nu ştia ce se întâmplă. Era uşor de intuit după geamurile stropite -  era în renovare. 
Stând în faţa uşii încuiate, sufletul mi-a fost răscolit de o altă întrebare: Cum se simt 
cei care intră într-o biserică deschisă găsesc un loc liber, dar pe nimeni cu care să 
schimbe o vorbă în mulţimea adunată?

Acolo, în faţa uşii, a început să se contureze un plan: de îndată ce se va redeschide 
biserica, să facem un legământ public cu Dumnezeu şi cu noi înşine: „Biserica noastră 
nu va fi niciodată închisă, nimeni să nu se simtă singur, nimeni să nu fie străin”.

Intr-o zi de toamnă târzie, când soarele îşi lua la revedere cu ultimele raze de la o 
săptămână plină, ne întâlneam într-o biserică frumoasă pentru ceea ce am numit-o 
o zi de mulţumire şi de părtăşie”. Tineri şi mai puţin tineri, părinţi şi copii, localnici şi 

oaspeţi veneau cu prinosul de mulţumire, dar şi cu o curiozitate pe faţă. Ce va fi? Cum 
va fi? Cine sunt? Au venit?

Nu ne-a trebuit mult timp pentru a cânta şi a ne ruga împreună, pentru a ne întinde mâna 
şi a servi bunăvoinţă, invitaţii: „vii la mine” şi promisiuni: „data viitoare”, ca să gustăm un 
strop de cum e în cer.

Am gustat cum e să spui fratelui sau surorii tale: „Mulţumesc, pentru că exişti şi faci 
lucruri normale, neştiut, neaplaudat”. Ne-am şters lacrimi de emoţie şi de recunoştinţă.

Am plecat seara târziu, după o cină frăţească.
Făcusem primul pas. Dar după aceea?... A urmat o săptămână de rugăciune deosebită. 

Focul a fost aprins şi-l vrem arzând mereu.
Aş fi putut da nume de oameni şi de locuri, dar nu o fac, pentru că vreau să vă 

provoc: Aprindeţi focul la voi acasă! Nu trebuie să faceţi lucruri nemaiauzite sau să 
investiţi sume enorme. Ajunge doar o inimă aşa cum e şi o Flacără de sus!

Mihaela Nedelcu, comunitatea Betel, Ploieşti

Ziua Spiritului Profetic

Un Sabat întreg dedicat Spiritului Profetic -  ocazie pentru membrii mai noi de a 
afla mai multe despre două lucruri care disting biserica rămăşiţei de toate celelalte: 
păzirea poruncilor şi darul prorociei.

Şi pentru cei mai vechi a fost un prilej de a afla lucruri mai puţin ştiute despre înce
putul bisericii şi despre persoana care, cu modestie, s-a numit „serva Domnului”.

Vineri seara, s-a vizionat un fragment din documentarul despre viaţa sorei White. Din 
serviciul divin din Sabat dimineaţă, am înţeles cum manifestarea Spiritului Profetic a fost o 
împlinire profetică şi providenţa care a transformat o dezamăgire într-o biruinţă. Progra
mul de după-amiază, la care au participat tineri şi mai puţin tineri, a fost o evocare a unor 
aspecte şi secvenţe-cheie din viaţa şi activitatea lui Ellen White, făcând să răsune din nou 
solia extrem de actuală: „Dragi fraţi şi surori, credem noi din toată inima că Hristos vine 
curând şi că noi suntem în posesia ultimei solii de har, care mai trebuie dată unei lumi 
vinovate? Este exemplul pe care-1 dăm ceea ce ar trebui să fie? Arătăm noi celor din jurul 
nostru, prin vieţile noastre şi printr-o conversaţie sfântă, că aşteptăm apariţia glorioasă a 
Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care va preschimba aceste trupuri stricate 
şi le va face după trupul Său slăvit?” (Experienţe şi viziuni, ed. 2002, pag. 118)

Alina Dorcea, comunitatea Labirint, Bucureşti

Experienţa ta, experienţa bisericii tale

Care sunt experienţele pe care le-aţi avut 

în ultimul timp cu Dumnezeu? Cum a lucrat 

Domnul în viaţa dumneavoastră şi a bisericii din 

care faceţi parte? Ne puteţi spune una dintre ele? 

Dacă aveţi astfel de experienţe, vă invităm să le scrieţi şi să le trimiteţi pe adresa: 

Curierul Adventist, str. Labirint n r.l 16, Bucureşti, e-mail: curierul@adventisr.ro

Am avut privilegiul de a 
citi articolele scrise de fratele 
Bocăneanu în Curierul Adven
tist, în ultimele şase luni ale 
anului. Faptul că a ales să pro
moveze o serie de subiecte care 
ridică problema creştinismului 
autentic, vizibil în modul în 
care îi tratăm pe cei din jurul 
nostru, devine un motiv de 
optimism şi bucurie.

Da, suntem încă la începu
tul drumului şi fiecare dintre 
subiectele abordate implică 
o complexitate de care ne 
temem. Dar este un început.

Cu aproximativ două 
luni în urmă, participam la o 
conferinţă organizată de Con
ferinţa Generală cu privire la 
implicarea Bisericii Adven
tiste în comunitate. Iar datele 
pe care mi-am bazat prezenta
rea la acea conferinţă nu erau 
deloc încurajatoare.

Biserica Adventistă are o 
istorie în combaterea evan
gheliei sociale, pe care nu 
speram să o putem depăşi 
vreodată. Dar iată, Curierul 
Adventist ridică problema 
şomajului, a îngrijirii persoa
nelor vârstnice, a ocrotirii 
mediului înconjurător, a 
foamei şi a sărăciei, în mod 
direct, făcându-ne dintr-o 
dată responsabili pentru 
aproapele nostru. Folosind 
raţionamente biblice şi 
întărindu-le prin aplicaţiile 
Spiritului Profetic, Adrian 
Bocăneanu ne provoacă la o 
restabilire a priorităţilor.

Cine este aproapele meu? Nu 
putem să nu ne punem această 
întrebare, atunci când parcur
gem, rând pe rând, articolele 
sale. Cum se manifestă Hristos 
în noi? Care sunt responsabilită
ţile mele ca şi creştin al ultimei 
generaţii, faţă de aproapele meu 
şi faţă de Isus?

Marciana Popescu, Andrews 
University, 

Berrien Springs, MI, USA, 
decembrie 2004
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Primul misionar în România şi primul din România

Ziua de 26 august 1898, cât şi cea de 11 august 1929 
sunt pentru solia adventă din ţara noastră zile istorice .de 
o mare însemnătate. Doi misionari deschid o nouă epocă 
pentru vestirea soliei advente în această parte a lumii. [...] 
In ziua de 26 august 1898, adică cu 31 de ani în urmă, 
fratele I. F. Huenergardt a venit din America la Cluj, ca 
primul misionar. Fratele Huenergardt avea atunci 22 de 
ani. Nu l-a primit nici un frate adventist, căci pe atunci 
încă nu erau. Erau doar câţiva prieteni de adevăr, însă şi 
aceştia împrăştiaţi în toată ţara. Lucrarea sa se întindea în 
Ungaria, Serbia şi în Balcani. In anul 1912, aceste ţări au 
fost organizate în aşa-numita Uniune Dunăreană, în care 
fratele Huenergardt a fost primul preşedinte. Domnul a 
binecuvântat lucrarea acestui pionier din sud-estul Euro
pei în mod bogat. In anul 1914, la izbucnirea războiului 
mondial, în Uniunea Dunăreană erau mai mult de 3.000 
de membri şi 60 de lucrători misionari.

In ziua de 26 decembrie 
1918, fratele Huenergardt a 
părăsit câmpul, care-i devenise 
atât de drag, şi, după 21 de ani 
de muncă grea, s-a întors în 
America. [...]

După zece ani de absenţă, fraţii noştri au avut ocazia să-l 
revadă pe fratele Huenergardt, cu soţia sa, în ziua de 7 august, 
când a sosit în Oradea Mare, unde s-a ţinut chiar în seara 
aceea o adunare. Sigur că, în cursul acestor zece ani, lucrarea 
de aici a înaintat şi a crescut foarte mult. Cei mai mulţi fraţi, 
pe care îi vedea fratele Huenergardt în adunări, îi erau noi. 
Dintre cei vechi au rămas puţini în comparaţie cu cei mai noi 
veniţi. Aceasta desigur nu l-a întristat. Mare i-a fost bucuria

Acum 76 de ani în
Curierul Adventist

şi cu ocazia vizitării fiecărei 
comunităţi în parte, unde 
au avut loc adunări măreţe.

In ziua de 11 august, 
am avut în Timişoara 
o serbare foarte rară şi 
însemnată. A fost serba
rea de bun venit pentru 
fratele Huenergardt, 
primul misionar, venit 
din America la noi şi în 
acelaşi timp o serbare de 
rămas bun pentru familia
fratelui Constantin Tolici, primul misionar, care pleacă 
din România în Madagascar.

Şcoala Misionară a Uniunii Române este cea mai recentă 
în felul ei, în Europa. Ea a trimis deja un număr frumos de 

lucrători în câmpul nostru şi acum, 
chiar unul dintre foştii elevi ai acestei 
şcoli merge ca misionar în Africa.

Fratele Constantin Tolici a venit în 
Banat, în toamna anului 1924, unde a 
lucrat la Timişoara ca lucrător biblic, 

secretar al departamentelor şi în ultimul timp ca predica
tor. El a fost totdeauna dispus să primească învăţături şi 
gata pentru orice lucru. Domnul i-a şi dat succes.

Bunul Dumnezeu să-i folosească pe servii Săi credinci
oşi şi pe viitor, în lucrarea Sa, binecuvântându-i în măsură 
bogată şi păstrându-i întotdeauna sănătoşi şi voioşi.

Timişoara, P. Herman 

Curierul Misionar, nr.ll, 1929.

Raport asupra adunării slujbaşilor din judeţul Teleorman

In zilele de la 26-28 aprilie, a avut loc în oraşul Alexan
dria şi anume în localul nostru propriu, adunarea slujbaşi
lor din o parte a judeţului Teleorman.

Ne-am bucurat nespus de prezenţa fraţilor: Ioan Bauer, 
preşedintele Conferinţei Muntenia Vest, A. N. Darie, şi 
Leon Bălan, secretarul departamentelor din Conferinţă.

Mânaţi de un sentiment al dragostei, fraţii din comu
nităţi au căutat să vină într-un număr cât mai mare, dând 
încă o dată dovadă de unitate a poporului lui Dumnezeu şi 
că sunt gata pentru orice sacrificiu.

In fiecare seară, am avut conferinţe publice cu proiec
ţii luminoase, ţinute de fratele Ioan Bauer şi fratele Leon 
Bălan. Adunările de ziua, cât şi cele de seara au fost vizitate 
de numeroase persoane, astfel încât la adunările de seara 
mai ales, au venit câte 300-400 de persoane, iar mulţi

au fost 
nevoiţi să 
asculte de 
afară.

în 
Sabatul 
din 27 
aprilie, am 
primit o 
deosebită

binecuvântare. Au fost prezenţi 146 membri, 128 vizitatori, 
21 de copii, iar colecta a fost de 1139 de lei.[••.]

După-amiază a avut loc întărirea, prin binecuvântate, 
a mai mult fraţi propuşi pentru aceasta, în urma cercetă
rii amănunţite făcută de fraţii Ioan Bauer şi C. Florescu, 
împreună cu comitetul Conferinţei Muntenia Vest şi al 
comunităţilor şi au fost admişi prin vot de către membrii 
comunităţilor respective.

Fraţii prezbiteri şi primi-diaconi, care au primit această întă
rire prin binecuvântare, au fost: Ioan T. Drăguşin şi Paraschiv 
Dumitrescu, din Alexandria; Alexandru Iancu şi Florea Şt. 
Sandu, din Spătărei; Marin N. Chiriţă şi Petre D. Camaru, 
din Peretu; Dumitru Lazăr şi Gheorghe Pascu, din Voivoda; 
Dumitru Buşcă, din Secara; Petre St. Paun, din Licurici.

Ultima zi a fost folosită pentru departamente, iar fratele 
Bălan a căutat să îmbărbăteze pe fiecare în atribuţiile lui.

După-amiază, a urmat o foarte frumoasă producţie 
a Cercului Tinerimii, iar seara a avut loc o conferinţă 
publică cu proiecţii.

Apoi, cu mulţumiri către bunul Dumnezeu care ne-a 
dat pace, linişte şi multe binecuvântări în aceste zile, 
ne-am despărţit, păstrând fiecare în sine un şi mai mare 
dor de a-I servi Domnului.

C. Florescu 

Curierul Misionar, nr.7, 1929.
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S Ă N Ă T A T E

Sănătatea ta să sporească...

Ne aflăm la început de an, moment special pentru a lua noi decizii pe toate planurile. Sănătatea reprezintă un aspect foarte 
important. De aceea, educaţia pentru sănătate este o ţintă potrivită pentru fiecare dintre noi. Creatorul S-a îngrijit să ne ofere, 
prin inspiraţie, principii de bază şi atitudini de succes în educaţia pentru sănătate. Să le dăm atenţia cuvenită.

( E.G. White, „Cum să fie prezentate principiile reformei sănătăţii extras din Dietă şi hrană, Secţiunea XXV, partea a Il-a)

2. Viziune largă, echilibrată, 
evitarea extremelor

• „Ar trebui să ne amintim necontenit că 
obiectul lucrării misionare medicale este acela de 
a îndrepta atenţia bărbaţilor şi femeilor bolnavi 
de păcat către Omul de pe Calvar, care ridică 
păcatele lumii. Privindu-L, ei vor fi schimbaţi 
după asemănarea Sa.” (Idem, pag. 574)

• „Când daţi învăţătură despre principiile sănă
tăţii, păstraţi viu înaintea minţii marele obiectiv 
al reformei -  scopul ei este de a asigura cea mai 
înaltă dezvoltare a corpului, a minţii şi a sufletu
lui.” (Idem, pag. 573)

• „Domnul doreşte ca fiecare pastor, fiecare 
medic, fiecare membru al bisericii, să fie atent să 
nu împingă pe cei ce nu cunosc credinţa noastră 
să facă schimbări bruşte în alimentaţie, adu- 
cându-i astfel în faţa unui test prematur. înălţaţi 
principiile reformei sănătăţii şi lăsaţi ca Domnul 
să-i călăuzească pe cei cu inimă sinceră. Ei vor 
auzi şi vor crede. Domnul nu le cere mesagerilor 
Săi să prezinte minunatele adevăruri ale reformei 
sănătăţii într-un mod în care să aducă prejude
cata în minţile altora. Nimeni să nu pună pietre 
de poticnire înaintea celor care umblă pe cărările 
întunecate ale neştiinţei. Este bine să nu fiţi 
prea entuziaşti nici măcar când preţuiţi un lucru 
bun, pentru a nu-i întoarce din drum pe cei care 
vin să asculte. Prezentaţi principiile cumpătării în 
forma lor cea mai îmbietoare.” (Idem, pag. 583)

3. Consecvenţă, concordanţă între vorbe şi fapte, influenţă prin exemplul personal
• „Ar trebui să-i educăm pe oameni la întâlnirile noastre de tabără şi alte întruniri cu participare numeroasă. Când 

sunt prezentate principiile reformei sănătăţii, ele să fie sprijinite prin exemplul personal. In corturile pentru luat masa 
şi la restaurantele noastre să nu se găsească deloc carne, ci să se pună în locul ei fructe, cereale şi legume. Trebuie să 
practicăm ceea ce-i învăţăm pe alţii. Când stăm la o masă la care se pune carne, nu trebuie să tăbărâm asupra celor 
care o folosesc, ci ar trebui s-o evităm şi, când suntem întrebaţi care sunt motivele pentru care facem aşa, să răspun
dem cu amabilitate de ce nu o folosim.” (Idem, pag. 579)

• „In legătura voastră cu cei necredincioşi, nu îngăduiţi să fiţi abătuţi de la principiile drepte. Dacă luaţi loc la masa 
lor, mâncaţi cumpătat şi numai hrană ce nu tulbură mintea. Feriţi-vă de necumpătare. Nu vă puteţi permite să vă slăbiţi 
puterile mintale sau fizice, pentru a nu deveni incapabili de a discerne lucrurile spirituale. Păstraţi-vă mintea astfel încât 
Dumnezeu să o poată impresiona cu adevărurile preţioase ale Cuvântului Său... Invăţaţi-i prin exemplul personal. 
Tăgăduirea de sine şi biruinţa voastră asupra apetitului să fie o ilustrare a ascultării de principiile drepte. Viaţa voastră 
să dea mărturie despre influenţa sfinţitoare şi înnobilatoare a adevărului.” (Idem, pag. 582)

1. Cunoaştere temeinică  
• „Cei ce propagă principiile reformei sănătăţii ar trebui să 

cunoască bolile şi cauzele lor, înţelegând că orice acţiune cu 
instrumentul omenesc ar trebui să fie în perfectă armonie cu legile 
vieţii... Bărbaţii şi femeile trebuie să fie informaţi cu privire la fiinţa 
omenească, pregătită de Creatorul nostru ca locaş al Său.” (Dietă şi 
hrană, ed. 1999, pag. 577)
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5. Motivaţii înalte, temeinice, mature
• „Fiecare lucrător al Evangheliei ar trebui să simtă că a instrui pe oameni în 

principiile vieţuirii sănătoase este o parte din lucrarea ce i s-a încredinţat. Este mare 
nevoie de această lucrare, iar lumea este deschisă pentru ea.” (Idem, pag. 573)

„Este o nare nevoie de învăţătură în ce priveşte reforma alimentară. Obiceiurile 
greşite de a mânca şi de a folosi alimente nesănătoase nu sunt răspunzătoare doar 
într-o mică măsură pentru necumpătarea, crimele şi nenorocirile care sunt un blestem 
pentru lume.” (Idem, pag. 572-573)

•  „In tot timpul lucrării voastre, amintiţi-vă că sunteţi legaţi de Hristos, că sunteţi 
o parte din marele plan de răscumpărare. Iubirea lui Hristos trebuie să curgă în viaţa 
voastră într-un şuvoi vindecător, dătător de viaţă.” (Idem, pag. 575)

• „Bărbaţi şi femei deopotrivă trebuie conştientizaţi de datoria de a fi stăpâni pe 
ei înşişi, de nevoia purităţii, de eliberarea de orice poftă stricată şi obicei murdar. Ei 
trebui să fie pătrunşi de înţelegerea faptului că toate puterile minţii şi trupului sunt 
darul lui Dumnezeu şi că este imperativ să fie păstrate în cea mai bună formă posibilă, 
pentru slujirea Sa.” (Idem, pag. 573)

6. Abordare integrală -  informare teoretică (plan intelec

tual), sprijin frăţesc (plan afectiv-emoţional), ajutorare 

practică (plan fizic) şi deschidere spre spiritual 
• „Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de 

a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul S-a unit cu oamenii ca unul 
care le dorea binele. El Şi-a arătat simpatia faţă de ei, S-a îngrijit de 
nevoile lor şi le-a câştigat încrederea. Apoi le-a spus: !Urmaţi-Mă!’

Este nevoie să ne apropiem de oameni prin eforturi personale. Dacă 
am petrece mai puţin timp predicând şi mai mult timp în lucrarea 
personală de slujire, s-ar vedea rezultate mai mari. Celor săraci trebuie 
să li se uşureze povara, cei bolnavi să fie îngrijiţi, cei întristaţi şi cei care 
au pierdut pe cineva drag să fie mângâiaţi, cei neştiutori instruiţi, cei 
lipsiţi de experienţă sfătuiţi. Trebuie să plângem cu cei care plâng şi să 
ne bucurăm cu cei care se bucură. însoţită de puterea de convingere, de 
puterea rugăciunii şi de puterea iubirii lui Dumnezeu, această lucrare nu 
va fi şi nici nu poate fi lipsită de roade.” (Idem, pag. 574).

Compilaţie de dr. Valentin Nădăşan, director al 
Departamentului Sănătate şi Temperanţă, Conferinţa 
Transilvania de Sud

4. Atitudini şi metode pozitive
• „înălţaţi principiile reformei sănătăţii şi lăsaţi ca Domnul să-i con

ducă pe cei cu inima sinceră. Prezentaţi principiile cumpătării în forma 
lor cea mai atrăgătoare şi răspândiţi cărţi care dau învăţătură cu privire 
la vieţuirea sănătoasă.” (Idem, pag. 577)

• „Indrumaţi-i pe oameni să studieze manifestarea iubirii şi înţelepciu
nii lui Dumnezeu în lucrările naturii umane. Indrumaţi-i să studieze acel 
organism minunat, cel omenesc, şi legile de care este guvernat. Aceia 
care văd dovezile iubirii lui Dumnezeu, care înţeleg ceva din înţelep
ciunea şi bunătatea care rezultă din legile Sale şi care văd rezultatele 
ascultării vor ajunge să privească datoriile şi obligaţiile lor dintr-un punct 
de vedere complet diferit. In loc să considere păzirea legilor sănătăţii ca
o chestiune de sacrificiu sau tăgăduire de sine, ei o vor privi ca pe ceea ce 
este, de fapt, o nepreţuită binecuvântare.” (Idem, pag. 573)

• „Trebuie să-i încurajăm pe cei bolnavi şi suferinzi să privească la Isus 
şi să trăiască. Lucrătorii să-L prezinte pe Hristos, Marele Medic, neîn
cetat înaintea celor cărora boala trupului şi a sufletului le-a provocat des
curajare. Puneţi-i să privească înspre Acela care poate vindeca atât boala 
fizică, cât şi cea spirituală. Spuneji-le despre Acela care este mişcat de 
înţelegerea neputinţelor noastre. Incurajaţi-i să le lase în grija Celui care 
Şi-a dat viaţa pentru ca ei să poată avea viaţă veşnică. Vorbiţi despre 
iubirea Sa, spuneţi despre puterea Sa de a salva.” (Idem, pag. 574-575)
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P A G I N A  C O P I I L O R

BONNIE WALKER

Proiectul
S

cott Hanson închise uşa din spate fără să facă 
vreun zgomot, apoi se îndreptă în vârful picioa
relor până la garaj. Umbra siluetei sale alunecă 
fără zgomot şi deschise poarta garajului. „Dacă 
nu fac zgomot, nimeni nu o să mă întrebe ce caut 

aici”, se gândi el. Zâmbi satisfăcut şi îşi trecu mâna prin părul 
ondulat, de culoarea nisipului.

Cu o seară în urmă, băiatul de unsprezece ani luase din 
magazie şi din garaj trei biciclete, pregătindu-le pentru treaba 
de azi. Avea o bicicletă pentru fete, vopsită în alb şi roşu, un 
model BMX, pe care umblase unchiul lui încă din tinereţe, 
precum şi o Kuwahara stricată, pe care intenţiona să o repare 
acum şi să o folosească vara aceasta. Se gândise deja la toate: 
de la bicicleta alb cu roşu urma să ia frânele pentru Kuwa
hara, iar de la modelul BMX, roata de lanţ şi cricul. Grozav!

Scott fluieră uşor şi începu să-şi adune sculele. Ii plăcea 
să meşterească. „Am nevoie de unul sau două patente şi 
de o şurubelniţă”, se gândi el. Ah, desigur, şi ciocanul este 
bun la dezmembrare. Cine zicea că nu-i isteţ?

Zâmbind fericit, înşfăcă o pereche de mănuşi de cauciuc, 
pe care le folosea bunica la grădinărit. Nu mai era nevoie să 
se cureţe după aceea şi, în plus, arăta ca un mecanic.

Acum, de unde să înceapă? Scott se aşeză lângă bici
cleta vopsită în roşu şi alb. Avea să obţină cele mai bune 
frâne pentru bicicleta neagră. II încercă fugar ideea că sora 
lui ar fi vrut poate să se mai plimbe cu această bicicletă. Dar 
se gândi imediat la altceva. Considera că se pricepe foarte 
bine la biciclete şi se simţea deja om mare.

Buf! Se auzi uşa din spatele casei. Venea cineva. Oare 
avea să-l oprească din proiectul său? Era bunica.

-  ’Neaţa, Scotty! îl salută bunica. Iţi faci de lucru, care 
va să zică. Ce meştereşti tu acolo? îl întrebă ea aruncând 
nişte cutii goale la gunoi.

-  Ei, e floare la ureche, răspunse Scott. In doi timpi şi 
trei mişcări o să-mi fac bicicleta Kuwahara numai bună de 
mers.

-  Bravo ţie, spuse bunica îndepărtându-se.
Scott răsuflă uşurat. Se temea de modul cum ar fi reac

ţionat bunicul sau unchiul, dacă ar fi văzut ce face.

—Dar nu ştiu de ce roata de lanţ, pur şi simplu, nu 
ieşea de la locul ei. „Ar trebui să cedeze la ciocan”, se 
gândi Scott. Bang, bang, zdrang! Uite c-a sărit. Insă, fără 
îndoială, ceva nu era în regulă. De fapt, roata era spartă. A 
luat în mână resturile, iar ochii lui albaştri s-au umplut de 
lacrimi de frustrare.

-  Scott! (Era bunicul.) Ce tot faci acolo?

-  încercam să-mi repar bicicleta, bolborosi Scott.
-  încercai să o repari! ? tună bunicul. Se pare că ai rezol- 

vat-o de tot -  şi cu celelalte biciclete la fel!
Bunicul se aplecă să inspecteze pagubele.
-  Nu te-ai gândit că surioara ta ar vrea să se mai plimbe 

şi ea cu bicicleta? Ai lăsat-o fără frâne. Şi ce-o să spună 
unchiul tău când o să vadă că i-ai zdrobit bicicleta? De ce 
nu te-ai sfătuit mai întâi cu mine?

-  Am vrut să fie o surpriză, murmură Scott.
Văzându-1 îngenuncheat pe podea, cu ochii în lacrimi,

înconjurat de şuruburi, piuliţe şi lanţuri de bicicletă, buni
cul s-a înduioşat.

-  Se pare că avem ceva de lucru, oftă el.
A durat destul până au asamblat bicicleta vopsită în alb 

şi roşu. Pentru BMX şi Kuwahara, a fost nevoie de un drum 
până la service. In cele din urmă, toate cele trei biciclete au 
fost gata. In drum spre casă, Scott s-a uitat spăşit la bunicul.

-  Bunule, ştii, m-am mai gândit şi cred că nu sunt atât 
de isteţ pe cât aveam eu impresia.

-  Scott, începu bunicul, apoi îşi drese glasul. Tu eşti isteţ. 
Numai că acum eşti mai isteţ decât înainte. Ne-am înţeles?

-  Cred că am învăţat ceva, spuse 
Scott. Data viitoare o să cer ajutor de la 
cineva, când o să văd că este prea greu 
pentru mine.

Scott ştia acum că bunicul l-a înţeles 
şi încă îl iubea.

Traducere Oana Ghiga

O ra familiei
Invită-ţi familia la altar. Pregăteşte un joc tip Lego.
• Cere-le alor tăi să asambleze fiecare câte o maşinărie.
• încercaţi să ghiciţi ce a realizat fiecare.
•  Cum a creat Dumnezeu Pământul? Cum putem noi să creăm lucruri?
• Atunci când greşim în lucrul nostru, cum ne priveşte Dumnezeu?

s».
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Seminarii de sănătate pentru 
angajaţii SNCFR - Craiova

In cadrul campaniei «împreună 
pentru o sănătate mai bună», 
iniţiată de Asociaţia pentru 
Sănătate, Educaţie şi Familie 
(ASEF), s-au prezentat seminarii 
în domeniul sănătăţii, angajaţilor 
Regionalei SNCFR Oltenia. Astfel, 
timp de patru zile, între 7 - 1 0  
decembrie 2004, la orele de instruire 
locală, care se desfăşoară în fiecare 
lună, am fost prezenţi cu seminarul: 
«Ai grijă de inima ta, ajut-o dacă 
vrei să te mai ajute». In aceste zile, 
aproximativ 200 de persoane au 
beneficiat de informaţii de calitate 
şi au avut posibiliatatea să cumpere 
publicaţiile noastre din domeniul 
sănătăţii.

In aceeaşi perioadă s-a hotărât 
montarea de standuri de sănătate în 
interiorul gărilor.

începând cu săptămana trecută, 
s-a montat un stand de sănătate în 
interiorului Centrului Comercial 
Mercur, cel mai mare complex 
de acest gen din Craiova. Zilnic, 
câteva sute de oameni beneficiază 
de ajutorul voluntarilor ASEF şi 
intră în contact cu publicaţiile 
noastre. Urmează ca aceste standuri 
să fie amplasate şi în alte centre 
comerciale din oraş.

Cristian Pumea, AARC Oltenia

întâlnirea pastorilor pensionari 
din Conferinţa Moldova

In zilele de 26-27 noiembrie 2004, 
după câteva zile de iarnă adevărată, 
pastorii pensionari din Conferinaţa 
Moldova s-au întâlnit la Bacău cu 
membrii Comitetului Asociaţiei 
Pastorilor Pensionari şi conduce
rea Conferinţei Moldova. Această 
întâlnire a fost un dar special din 
partea lui Dumnezeu, oferit acelora 

•care au slujit zeci de ani biserica lui 
Hristos, mergând de multe ori prin 
ger sau viscol, prin arşiţă sau noroi, 
dar având întotdeauna inimile pline 
de căldura dragostei divine.

întâlnirea a început cu un moment 
devoţional, urmat apoi de şedinţa de 
lucru a Asociaţiei Pastorilor Pensio
nari din această conferinţă. Agenda 
de lucru a avut în atenţie susţinerea 
misiunii şi a lucrătorilor tineri din 
câmp, precum şi aspecte specifice ale 
pastorilor pensionari. O  contribuţie 
specială la această întâlnire a avut-o 
fr. Gheorghe Panait, directorul Casei 
de Pensii a Bisericii Adventiste. întâl
nirea a fost marcată de un profund 
simţământ al prezenţei şi călăuzirii 
Duhului Sfânt, manifestat în întrebă
rile, propunerile şi discuţiile care au 
avut loc.

In Sabat, fraţii: Nelu Dumi- 
trescu, Alexandru Timiş, Gheorghe

Panait şi Gabriel Vasilescu au fost 
invitaţi să participe la serviciile de 
închinare la comunităţile: Bacău 
centru, Bacău Speranţa, Şerbăneşti 
şi Sărata. Ca o încununare a acestei 
întâlniri a fost programul din Sabat 
după-amiază, la comunitatea Bacău 
centru, unde fr. Alexantru Timiş, 
cu harul său specific, a condus acest 
program, oferind pastorilor pensio
nari posibilitatea de a prezenta un 
mesaj de recunoştinţă şi mulţumire 
la adresa lui Dumnezeu. Nu au lipsit 
nici versurile, cântările de cor, pie
sele solistice şi rugăciunea comună. 
Ele au făcut ca atmosfera să fie de 
închinare şi de adevărată sărbătoare.

Mulţumim şi pe această cale 
Comitetului Conferinţei şi comunită
ţilor care ne-au găzduit. împreună cu 
psalmistul, exclamăm: „Lăudat să fie 
Domnul, căci este bun, căci în veac 
ţine îndurarea Lui!” (Psalmi 136,1)

Gabriel Vasilescu, pastor pensionar

Erată
Autorul articolului „ Perspec

tive pentru pastori şi biserică” din 
Curierul Adventist din luna decem
brie 2004, este fratele Pop Iacob, 
secretar în Conferinţa Transilvania 
de Sud.

[Îa calaşi
I

|  _  o d i h n ă
Ileana Micu vede lumina zilei în 

data de 27 decembrie 1924, în familia 
Niţă, în localitatea Ziduri, jud. Buzău.

In anul 1944, îl cunoaşte pe Micu 
Alexandru cu care se căsătoreşte şi 
împreună, timp de 61 de ani, împărtă
şesc bucuriile şi necazurile vieţii. Din 
căsătoria lor au rezultat 4 copii, pe 
care i-a crescut cu dragoste şi dăruire.

In decursul timpului, a slujit în 
diferite ramuri ale lucrării în biserica 
Domnului şi a fost o gazdă caldă şi 
ospitalieră pentru mulţi fraţi.

încheie alergarea la data de 
23 noiembrie 2004, cu deplină 
încredere în făgăduinţa revenirii 
Domnului care va restatornici toate 
lucrurile şi o va chema la viaţă.

Alexandrina Venera Doroftei
s-a născut în Bucureşti, în anul 1910. 
La numai 18 ani, rămâne orfană de 
mamă. Providenţial, cunoaşte biserica 
şi adevărul destul de timpuriu, fapt care 
i-a adus îndrumare, mult sprijin şi mân
gâiere în viaţă. La 20 de ani, încheie 
legământul, prin botez, cu Dumnezeu, 
apoi pleacă în Franţa şi în Elveţia, unde 
studiază diferite discipline.

La invitaţia Uniunii Române, vine 
la Institutul Biblic de la Stupini- 
Braşov, unde predă studenţilor 
Dietetică, Hidroterapie, Educaţie 
Casnică şi Puericultură.

Sora Venera se căsătoreşte cu 
tânărul Aristide Doroftei, pastor al 
Evangheliei, devenind soţie devo
tată şi mamă de excepţie. A fost 
alături de soţul ei în activitatea pas
torală până la pensionare. împreună 
cu toată familia a emigrat în SUA.

La 30 martie, 2004, în vârstă de 94 
de ani, adoarme în speranţa întâlnirii

cu Acela care este învierea şi Viaţa. 
Familia, rudele şi Biserica Adventistă 
de Ziua a Şaptea din Portland au 
condus-o la locul odihnei temporare.

Elisabeta Nichita s-a născut în 
familia Ene, pe data de 5 iunie 1942, 
în comuna Stâlpeni, judeţul Argeş.
A primit botezul în Biserica AZŞ, la 
vârsta de 10 ani, de către pastorul 
Ion Reiner. S-a căsătorit cu fratele 
Georgică Nichita, devenind mamă 
a doi băieţi, Dan şi Cornel, care în 
prezent sunt membri ai Bisericii AZŞ 
Române din Spania.

A  fost o persoană consacrată, un 
credincios om al rugăciunii. După o 
grea suferinţă, de trei ani şi jumătate, 
a încetat din viaţă, având un sfârşit 
frumos, privind încrederea în Dum
nezeu, chiar dacă a fost chemată la 
odihnă la vârsta de 63 de ani.

A  fost condusă la locul de odihnă 
pe data de 10 octombrie 2004.
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ADRIAN BOCĂNEANU

Oameni importanţi

F
emeia, îmbrăcată cu un pardesiu demodat şi 
decolorat, şi soţul ei, care purta o haină de 
postav ţărănesc, sosiră la Boston cu trenul. 
Şovăielnici, au păşit în anticamera preşedin
telui Universităţii Harvard. Nu îşi anunţaseră 

vizita, iar secretarei nu i-a trebuit mult timp ca să tragă 
concluzia că bătrâneii aceştia de la ţară nu prea aveau 
nimic în comun cu universitatea. „Dorim să discutăm cu 
preşedintele”, spuse bărbatul, cu o voce blândă. Iritată, 
secretara i-o reteză: „Va fi ocupat toată ziua”. „Putem să 
aşteptăm”, răspunse femeia.

Ceasuri întregi, secretara nu le-a mai dat nici o aten
ţie, sperând că, în cele din urmă, cei doi se vor descuraja 
şi îşi vor vedea de drum. Dar ei nu plecau. Secretara era 
din ce în ce mai nervoasă. Nu avea de ales -  trebuia să-l 
deranjeze pe preşedinte, deşi ştia că întotdeauna lucrul 
acesta nu se sfârşea bine pentru ea. „Probabil că, dacă le 
veţi acorda câteva minute, vor pleca”, îi spuse ea. Vădit 
nemulţumit, el îi făcu semn că este de acord. Ii zărise deja, 
şi hainele lor îi treziseră dezgustul. Nu avea să-i primească 
în biroul său -  nu erau demni de o asemenea favoare -  aşa 
că se îndreptă spre ei, pe hol, afişând o superioritate care 
să-i intimideze.

Femeia îi spuse: „Noi am avut un fiu care a studiat la 
Harvard pentru un an. I-a plăcut foarte mult la Harvard. 
Era fericit. Dar, cu un an în urmă, a murit într-un acci
dent. Am dori să ridicăm, într-un loc din universitate, 
un monument în cinstea lui”. Dar preşedintele nu a fost 
mişcat; era mai degrabă indignat.

„Doamnă,” a spus el pe un ton oficial, „nu putem să 
punem câte o statuie pentru fiecare persoană care studiază
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la Harvard şi apoi moare. Locul ar ajunge foarte repede să 
semene cu un cimitir”.

„O, nu”, explică doamna imediat, „nu am vrut să spun 
o statuie. Ne-am gândit că am dori să donăm o construcţie 
pentru Harvard.”

Preşedintele îşi învârtea ochii prin cap de enervare. 
Măsurându-i încă o dată pe cei doi şi hainele lor de postav, 
el explodă: „O construcţie! Credeţi că aveţi cea mai 
mică idee cât poate să coste o construcţie? Clădirile de la 
Harvard înseamnă şapte milioane şi jumătate de dolari!” 
Pentru câteva momente, doamna nu a spus nimic. Pre
şedintele savura efectul devastator al atacului său. Doar 
câteva clipe, şi se va descotorosi de ei.

Doamna se întoarse către soţul ei şi-i spuse, liniştit: „Cu 
atâta tot se poate face o universitate? Atunci de ce să nu 
facem noi înşine una?” Soţul dădu din cap aprobator.

Pe faţa preşedintelui se puteau citi uimire şi consternare.
Astfel domnul şi doamna Leland Stanford au plecat, 

au luat trenul până în California, la Palo Alto, unde au 
înfiinţat celebra universitate care le poartă numele.

Oamenii au un preţ incomparabil
Lecţia despre greşeala preşedintelui care i-a judecat pe 

cei doi bătrâni după înfăţişare nu este doar pentru oamenii 
care ocupă poziţii de răspundere. Morala nu este ca mai 
întâi să-i chestionăm bine pe cei pe care avem de gând 
să-i dispreţuim şi să ne asigurăm că nu au în buzunarul 
pardesiului decolorat şapte milioane şi jumătate de dolari. 
Pentru că toţi oamenii poartă de fapt o valoare mult mai 
mare, care nici nu se poate exprima cu ajutorul numerelor 
şi al valutelor. Valoarea fiecărei fiinţe omeneşti este dată 
de creaţiune şi de răscumpărare -  chiar dacă ştim de mult 
asta, nu trebuie să încetăm să ne uimim. „L-ai făcut cu 
puţin mai pe jos decât Dumnezeu, şi l-ai încununat cu 
slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâi
nilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui.” (Ps. 8,5.6). 
„Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu 
aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire ..., ci 
cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără 
prihană.” (1 Petru 1,18.19).

Lumea a creat un sistem foarte complicat de caste, 
stratificări şi prejudecăţi. Dar noi trebuie să ne însuşim şi 
să cultivăm cu perseverenţă modul în care Dumnezeu îi 
priveşte pe oameni. „Căci dragostea lui Hristos ne strânge 
...; aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în 
felul lumii.” (2 Cor. 5,14-15).



Dumnezeu este foarte sensibil cu 
privire la modul în care îi privim pe 
cei care sunt adesea victima discri
minării. Sunt oameni pe care oricine 
crede că îi poate ignora, jigni, ocărî, 
pentru că nimeni nu le ia apărarea. 
Aproape că îi considerăm lipsiţi de 
orice sensibilitate şi că nici nu îşi dau 
seama că ne purtăm cu ei fără respect. 
La urma urmei, ne spunem noi, şi ei 
îşi dau seama că nu merită nici un res
pect. Totuşi, neplăcerea pe care ne-o 
creează anumite trăsături sau practici 
nu justifică nerăbdarea şi grosolănia 
faţă de nimeni. „Cine îşi bate joc de 
sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut”, 
spune înţeleptul (Prov. 17,5). Nu ne 
place mirosul de ţigară, mai ales într- 
un loc unde nu ar trebui să se fumeze, 
dar asta nu ne dă dreptul să fim urâ- 
cioşi şi neciopliţi cu fumătorii. Avem 
motive solide să nu fim de acord cu 
anumite ritualuri religioase, dar asta 
nu ne îndreptăţeşte să îi atacăm pe 
cei care le practică şi să îi agasăm cu 
demonstraţii condamnatoare.

Sunt o mulţime de lucruri care nu 
ne plac -  la membrii familiei, la parti
cipanţii la viaţa bisericii, la vecini şi la 
colegii de lucru, la ceilalţi creştini, la 
credincioşii adventişti din alte ţări, şi 
aproape la orice fiinţă omenească cu 
care avem de a face. Dar atitudinea 
noastră faţă de ei nu trebuie să fie de 
condamnare, ci de bunăvoinţă iubi
toare. „Să nu ne mai judecăm dar unii 
pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu 
faceţi nimic care să fie pentru fratele 
vostru o pricină de poticnire sau un 
prilej de păcătuire” (Rom. 14,13).

O inimă schimbată de iubirea 
Domnului Hristos, o purtare modelată 
după bunătatea cu care S-a purtat 
El cu noi, constituie temelia oricărui 
program de misiune şi condiţia fără de 
care nu avem dreptul să proclamăm 
adevărul, să îndreptăm erorile şi să-i 
invităm să se alăture bisericii Sale.

Preocuparea pentru imagine
Societatea modernă este din ce 

în ce mai conştientă de importanţa 
impresiei. Persoanele şi mai ales orga
nizaţiile sunt evaluate după imagine: 
Ce fel de oameni vin la programele 
acestei organizaţii? Cât se cheltuie 
pentru etichetă şi protocol? Ce maşini 
au liderii? Cum se reflectă activităţile

organizaţiei în ziare şi la televiziune? 
Ce spun experţii şi analiştii?

Cred că, judecată după aseme
nea criterii, misiunea Domnului 
Hristos pe pământ ar fi primit note 
foarte mici. Din perspectiva relaţiilor 
publice, refuzul oricăror acţiuni moti
vate de câştigarea opiniei publice şi 
consecvenţa cu care a evitat specta
colul şi vanitatea au fost de neînţeles. 
Preferinţa Sa pentru oamenii păcătoşi 
şi pentru cei marginalizaţi L-a costat 
enorm. Intr-un moment crucial, S-a 
lăsat să fie uns cu mir de o femeie 
cu moravuri dubioase în timpul unui 
banchet într-o companie selectă. 
Aceasta L-a compromis definitiv în 
ochii elitei. Altădată i-a pus unui 
tânăr cu educaţie aleasă, bogat, bine 
plasat în societate, o condiţie pe care 
ştia că acesta nu o va accepta. Acesta 
a renunţat şi Isus nu a avut decât să

O  inimă schimbată 
de iubirea Domului 
Hristos, o purtare 

modelată după bună
tatea cu care S-a 
purtat El cu noi, 
constituie temelia 
oricărui program 
de misiune[...].

rămână mai departe înconjurat de 
pescari inculţi şi lipsiţi de inteligenţă 
politică. Cum putea El să fie atât de 
inconştient de importanţa imaginii?

Isus asculta de un alt glas. Scopul 
Lui era să nu impresioneze pe cineva, 
ci să fie credincios Tatălui Său. Isus 
avea o altă misiune. El nu urmărea să 
îşi construiască prestigiul pe nefe
ricirea oamenilor, ci să-i scoată din 
păcat şi mizerie. Acestui scop El a 
fost consecvent.

Isus nu a dispreţuit relaţiile publice 
şi nici nouă nu ne pot fi indiferente. 
Din 2001, promovarea imaginii 
publice a bisericii noastre este un 
obiectiv declarat. Am investit şi vom 
mai investi în imaginea publică. Dar 
dorim ca aceasta să reflecte imaginea 
internă, realitatea unei biserici care 
urmează modelul instituit de Isus.

Urmărim nu să fim văzuţi şi 
fotografiaţi în preajma oamenilor 
importanţi, ci să facem oameni 
importanţi din toţi cei cu care avem 
de a face. Urmărim nu să „câştigăm” 
pe cei care ar aduce prestigiu cauzei 
noastre, ci să atragem pe oricine, 
şi să-i transformăm în oameni de 
prestigiu din perspectiva Evangheliei, 
redându-le adevărata valoare, capa
citate şi nobleţe. Acesta este modul 
în care lucrează Mântuitorul. „Pe 
căile obişnuite ale vieţii sunt mulţi 
oameni care duc cu răbdare povara 
muncii lor zilnice, dar care nu-şi dau 

seama că au anumite capacităţi care, 
dacă ar fi puse la lucru, i-ar ridica 
la acelaşi nivel cu cei mai onoraţi 
oameni ai lumii. E nevoie de atinge
rea unei mâini iscusite pentru a trezi 
facultăţi adormite. (Hristos, Lumina 
lumii, ed. 2002, pag. 222).

Oamenii cărora li se descoperă că 
sunt făcuţi după chipul lui Dumne
zeu devin oameni puternici. Oamenii 
care citesc scrierile profeţilor şi evan
gheliile iau cunoştinţă de chemarea 
lui Dumnezeu la dreptate şi nepri
hănire, sunt inspiraţi de exemplele 
de vieţi transformate prin puterea 
Spiritului Sfânt şi capătă curaj să 
trăiască ei înşişi experienţele despre 
care citesc în Biblie. Ei devin membri 
energici, progresişti şi responsabili 
ai societăţii, care iau poziţie pentru 
ceea ce cred că este bine, înalţă stin
dardul libertăţii de conştiinţă şi făclia 
drepturilor omului, creând o cultură 
a demnităţii şi a nobleţei regăsite în 
Hristos. Ei „dezleagă lanţurile rău
tăţii, deznoadă legăturile robiei, dau 
drumul celor asupriţi şi rup orice fel 

de jug”. Această nouă colectivitate 
a credinţei eliberatoare se bucură de 
făgăduinţa care spune: „Lumina ta 
va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va 
încolţi repede; neprihănirea ta îţi va 
merge înainte, şi slava Domnului te 
va însoţi. Domnul te va călăuzi neîn

cetat, îţi va sătura sufletul chiar şi în 
locuri fără apă, şi va da iarăşi putere 
mădularelor tale; vei fi ca o grădină 
bine udată, ca un izvor ale cărui 
ape nu seacă”. Numele profetic li se 
va aplica pe deplin justificat: „Cel 
ce drege drumurile, şi face ţara cu 
putinţă de locuit.” (Is. 58,6.8.11.12).
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