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E D I T O R I A L

GABRIEL DINCĂ

Trăire autentică

L
a o recepţie dată în palatul arhiepiscopului 
din Paris, discuţia alunecă deodată asupra 
ducelui. „Dar, în sfârşit, sanctitate”, l-a întrebat 
monseniorul Oliver, episcop de Expres, pe 
arhiepiscop, „dacă vi s-ar da o palmă, ce-aţi 

face?” „Monseniore”, a răspuns arhiepiscopul, „ştiu foarte 
bine ce-ar trebui să fac, dar nu ştiu ce voi face”.

Ce ziceţi de acest răspuns? Vi s-a întâmplat vreodată 
să ştiţi foarte bine ce ar trebui să faceţi în anumite situaţii, 
dar să nu fiţi siguri că veţi face aşa? Faptul că ştim ceea ce 
trebuie făcut înseamnă automat că vom şi face aşa?

A şti nu este suficient
De multe ori suntem uimiţi atunci 

când descoperim că persoane cu vaste 
cunoştinţe despre viaţă şi despre 
principiile cerului se comportă în unele 
situaţii ca şi cum n-ar şti nimic. Da. Este 
mult mai uşor să ştii decât să faci -  să 
teoretizezi şi să vorbeşti cât mai frumos 
posibil altora despre iertare, despre iubire, 
despre răbdare şi credinţă, decât să ierţi, 
să iubeşti, să rabzi şi să fii credincios.

In toate circumstanţele vieţii, 
cunoştinţele acumulate şi chiar 
propovăduite altora nu sunt de nici un folos, 
dacă nu sunt puse în practică. Gândiţi-vă 
la ce-i foloseşte unui om să ştie să înoate, 
dacă atunci când este într-o apă adâncă 
nu înoată? Deşi cunoaşterea este necesară 
şi importantă în viaţa noastră, ea nu este suficientă pentru o 
trăire creştină autentică. Oricât de multe pasaje biblice am 
şti pe de rost, oricât de multe cărţi ale Spiritului Profetic am 
citi şi oricâte cunoştinţe am avea, fără călăuzirea şi puterea 
Duhului Sfânt, toate acestea sunt fără putere. „Fără Duhul lui 
Dumnezeu, numai cunoaşterea Cuvântului Său nu este de nici 
un folos. Teoria adevărului, neînsoţită însă de Duhul Sfânt, 
nu poate reînviora sufletul şi nici sfinţi inima... Fără iluminarea 
Duhului Sfânt, oamenii nu vor fi în stare să distingă adevărul 
de rătăcire şi vor cădea sub ispitele iscusite ale lui Satana.” 
(Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, ed.1980, p. 327)

Atunci când vorbim despre cunoştinţele noastre suntem 
încântaţi să spunem cât de mult am citit şi cât de mult ştim 
într-un anumit domeniu, dar este totuna „a face” cu „a şti”? 
Binenţeles că nu. Cineva spunea odată: „Cel mai rău om 
ştie mai mult cu privire la ceea ce ar trebuie să facă în ceea

ce priveşte binele, decât face cel mai bun om”. Deci cele 
mai multe probleme le avem nu pentru că nu ştim ceea ce 
ar trebui făcut, ci pentru că nu reuşim să punem în practică 
şi să armonizăm ceea ce ştim şi credem cu ceea ce facem.

Armonia dintre „a şti" şi „a  face"
De ce nu este suficient doar „a şti” pentru „a face”?

Pentru că, după ce cunoaştem ceva, este nevoie de puterea 
alegerii şi a înfăptuirii, şi aceasta este în strânsă legătură cu 
relaţia pe care o avem cu Cel care este Sursa puterii. Pentru 
a face ce este bine şi a lua o decizie responsabilă şi în armonie 

cu valorile credinţei noastre este 
nevoie de puterea voinţei.

„Totul depinde de acţiunea 
corectă a voinţei. Dorinţa de a fi bun 
şi curat, din punct de vedere moral, 
este corectă atâta timp cât este dusă 
la îndeplinire; dar, dacă ne limităm 
la aceasta, nu valorează nimic. Mulţi 
se vor prăbuşi în ruină, sperând şi 
dorind să biruie predispoziţiile rele.” 
(Ellen White, Minte, Caracter şi 
Personalitate, p. 312-313)

In acelaşi timp, serva Domnului 
ne spune: „Nu trebuie să disperaţi... 
Partea voastră este să vă supuneţi 
voinţa voinţei Domnului Isus 
Hristos şi, îndată ce veţi face 
aceasta, Dumnezeu vă va lua în 
stăpânire şi va lucra în voi atât 

voinţa, cât şi înfăptuirea, după buna Sa plăcere. întreaga 
voastră fiinţă poate fi adusă sub conducerea Duhului lui 
Hristos şi până şi gândurile voastre Ii vor fi supuse.

Voi nu puteţi să vă controlaţi emoţiile şi impulsurile aşa 
cum aţi dori, dar puteţi să vă controlaţi voinţa. Şi puteţi 
realiza o schimbare totală a vieţii voastre. Supunându-vă 
voinţa voinţei lui Hristos, viaţa voastră va fi ascunsă cu 
Hristos în Dumnezeu şi va fi aliată puterii care este mai presus 
de toate căpeteniile şi de toate stăpânirile. Veţi primi de la 
Dumnezeu o putere şi o nouă lumină care vă vor menţine 
strâns uniţi cu puterea Lui. Şi veţi putea primi chiar lumina 
unei credinţe autentice. Dar voinţa voastră trebuie să 
coopereze cu voinţa lui Dumnezeu.” (Ellen White, Minte, 
Caracter şi Personalitate, p. 320)

Gabriel Dincă, redactor-şef, Curierul Adventist

„Fără Duhul lui Dumnezeu, 

numai cunoaşterea 

Cuvântului Său nu este 

de nici un  folos. Teoria 

adevărului, neînsoţită însă de 

Duhul Sfânt, nu poate 

reînviora sufletul şi 

nici sfinţi inima. ”

(Ellen White, Parabolele Domnului Hristos 
ed.1980, p. 327) J
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S P I R I T U A L

CSABAI GYULA-LASZLO

Imbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva 
uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi a sângelui, ci 
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitoribr întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi 
toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămîneţi în 
picioare, după ce veţi fi biruit totul. (Efes. 6,11-13)

A

I
n versetul 10, apostolul Pavel 
arată sursa puterii omului -  omul 
poate fi puternic „în Domnul 
şi în puterea tăriei Lui”. Lupta 
în care este antrenat fiecare 
creştin este foarte puternică şi serioasă. 

Apostolul, prin descrierea duşmanului 
şi a singurelor „arme” cu care putem 
birui, ne dă de înţeles că este vorba 
despre o luptă între viaţă şi moarte.

De ce caracterizează Biblia această 
luptă cu asemenea cuvinte? Şi dacă 
lupta este aşa cum scrie Biblia, oare 
fiecare om trăieşte conştient de această 
luptă? împotriva a ce sau împotriva cui 
luptă omul?

In mijlocul popoarelor, al diferitelor 
culturi, s-a răspândit punctul de 
vedere conform căruia răul este doar 
o stare, ceva impersonal. Este ceva 
care este în om, acesta fiind singurul 
responsabil pentru existenţa răului. 
Scrierile marilor gânditori (Marx, 
Freud, Nietzsche) ne descoperă aceste 
lucruri. De aici este doar un singur pas 
până la ideea că istoria omenirii nu este 
altceva decât un joc al hazardului. Dar, 
fiindcă atât de mulţi au suferit şi atât 
de des au pierdut bătălii sau chiar au 
eşuat în lupta cu răul, datoria noastră 
morală este să aducem la lumină 
adevărata cauză a durerilor,' a morţii şi 
a gândurilor distrugătoare.

Conform Bibliei, răul nu este o stare 
sau un fenomen. Răul este o persoană. 
Şi Biblia îl numeşte pe nume: Satana 
(ceea ce înseamnă inamic) şi Diabolos

(cel care ne pârăşte). El este cel care 
încearcă orice, ca să convingă omul să 
facă toate relele posibile. In rugăciunea 
„Tatăl nostru”, Isus Hristos ne învaţă ca 
zilnic rugăciunea noastră să fie: „nu ne 
duce în ispită şi ne izbăveşte de cel rău”. 
Dumnezeu nu-1 ispiteşte niciodată pe 
om (Iacov 1,13-14) şi nu există nici 
o ispită pe care să n-o putem birui 
cu puterea lui Dumnezeu, pusă la 
dispoziţia noastră (1 Cor 10,13).

Ce este ispita? In jurul acestei 
întrebări s-a creat o confuzie 
destul de mare. Majoritatea 
oamenilor cred că ispitele vin 
din afară: dintr-o împrejurare 
care s-a creat sau din partea unei 
persoane. Auzim de multe ori: „nu 
am putut să fac altceva în acea 
situaţie”, „m-a influenţat atât de 
mult, încât nu am putut să rezist 
şi am cedat”. Şi, într-adevăr nu a 
putut să reziste, pentru că ispita nu 
îşi are originea în afara noastră.

Epistola lui Iacov, capitolul 1, 
versetele 14-15 ne dezvăluie că, 
în uneltirile lui Satana, lucrul 
cel mai rău este că el ne atacă 
dinăuntru şi că suntem ispitiţi prin 
propriile noastre gânduri. Omul 
care nu este sincer cu el însuşi 
nu este atent cum încolţeşte în 
el distrugerea. Adevărata luptă 
se desfăşoară înăuntrul omului, 
pentru că ispitele acolo se nasc.
Ceea ce facem în final dovedeşte, 
de fapt, biruinţa sau eşecul nostru.

Satana cunoaşte fiecare persoană. Ştie 
care-i sunt punctele slabe şi îl atacă 
exact acolo. Ii dă idei omului cu ce 
să se ocupe, la ce să aspire şi, în final, 
dorinţa apare ca şi cum s-ar fi născut 
în om. îşi dă seama că îşi doreşte acel 
lucru foarte mult şi i se pare că ar fi un 
lucru bun.

„Apoi pofta, când a zămislit, dă 
naştere păcatului” -  continuă apostolul 
Iacov -  pofta înrădăcinată este rareori 
avortată! Atât de mult timp l-a ademenit 
pe om, că „îşi dă seama”: nu se poate 
rezista într-o asemenea situaţie. Şi de 
aici dorinţa parcă ar avea o viaţă de
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sine stătătoare, separată; aşteaptă doar 
ocazia şi păcatul se naşte. In această fază, 
omul devine atât de orb, că nu vede şi 
nu poate înţelege urmările faptelor lui. 
Păcatul aduce cu sine „plăcerile de o 
clipă”, aşa că omul nici nu observă că a 
căzut în cursă. (Is. 44,20)

Şi cel mai grav este că omul care 
a căzut în capcana păcatului se poate 
ridica foarte greu din situaţia în care 
este. Cu cât cedează mai mult în 
faţa ispitei, cu atât mai mult omul 
devine vulnerabil în faţa ispititorului. 
Devine o pradă tot mai uşoară, până 
când nenorocitul ajunge în starea de 
pierdere definitivă: „păcatul, o dată 
făptuit, aduce moartea”. (Iacov 1,15) 

Este foarte clar acum că lupta 
noastră trebuie să se îndrepte împotriva 
răului care caută să se înrădăcineze 
în inima şi în mintea noastră. Să nu 
lăsăm gândurile rele, necurate să se 
înrădăcineze! Să nu zămislească fapte! 
Să nu ajungă până la maturitate, pentru 
că este vorba despre durere şi moarte 
aici, dar şi despre moarte veşnică!

Şi astăzi, Satana este întruparea 
inteligenţei care a fost, atâta doar 
că acum el îşi foloseşte toată

„deşteptăciunea” pentru a înfăptui răul. 
Omul nu este pregătit şi nici înarmat, 
ca să-l biruiască.

Trebuie să fim atenţi la încă 
un lucru -  o greşeală. Dacă auzim 
cuvântul duşman, ne gândim imediat 
la un om -  la un grup de oameni -  care 
ne este împotrivă, care vrea să ne 
doboare. Nici nu ne trece prin minte 
că Satana este păpuşarul oamenilor 
care se atacă unul pe celălalt. Biblia ne 
învaţă să-i iubim pe oameni. Iar dacă 
omul face ceva împotriva noastră, să 
observăm cine este în  spatele faptelor 
lui! Noi nu putem birui prin propria 
noastră putere răul care este în noi. 
Omul este o victimă a răului. Noi 
„nu avem de luptat împotriva cărnii 
şi a sângelui” -  să nu acuzăm şi să nu 
judecăm. Oricine face un lucru rău, 
este sub influenţă străină. Răul pe care 
un om îl face nu este rău doar pentru 
altcineva, ci este rău şi pentru el. Mai 
mult, cel mai mare rău i se face celui 
care a comis răul respectiv. Cât de uşor 
poate deveni cineva unealta răului 
pentru a face răul! (Matei 16,23.33)

In legătură cu lupta binelui cu răul, 
Isus Hristos are o parabolă scurtă: „Când 
omul cel tare şi bine înarmat îşi păzeşte 
casa, averile îi sunt la adăpost. Dar, dacă 
vine peste el unul mai tare decât el şi-l 
biruieşte, atunci îi ia cu sila toate armele 
în care se încredea, şi împarte prăzile 
luate de la el.” (Luca 11,21-22)

Cu această parabolă, Isus Hristos 
spune care este adevărata noastră stare 
când suntem stăpâniţi de Satana. El 
este tare şi bine înarmat şi „îşi păzeşte 
casa”. Nu este ciudat? A  reuşit să 
construiască o casă în om? Dumnezeu 
ne spune să nu privim la neputinţa 
noastră. Trebuie să privim la El, pentru 
că puterea Lui este infinit mai mare 
decât a celui înarmat. El are putere să 
distrugă construcţiile celui rău.

Dar starea despre care vorbeşte 
Isus este cea mai mare tragedie: celui 
rău „averile îi sunt la adpătost” (în 
traducerea din limba maghiară -  „tot 
ce are este în pace”) . Şi răul poate avea 
pacea lui. Dar pacea aceasta trăieşte 
din indiferenţa strigătoare la cer, din 
lipsa gândirii curate, din adormirea 
conştiinţei şi din autoamăgire.

Există cale de ieşire? Isus Hristos 
spune: „Vine peste el unul mai tare 
decât el şi-l biruieşte”. Trebuie să vină 
unul mai tare, ca să-l izgonească, să-l

oblige să plece. „Ii ia cu sila toate armele”
-  continuă Isus. Şi cel rău are arme, 
dar nici una dintre acestea nu trebuie 
să rămână în mâinile lui, pentru că va 
încerca să-şi redobândească poziţia.

Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că 
omul trebuie să ceară ajutor din partea 
lui Dumnezeu, din partea Celui care este 
cel mai tare în această luptă. Dumnezeu 
nu va interveni niciodată împotriva 
voinţei şi a dorinţei omului. Dar Isus 
spune în continuare: „Cine nu este cu 
Mine, este împotriva Mea; şi cine nu 
adună cu Mine, risipeşte.” (Luca 11,23)

Cine nu vrea să facă binele, nu cere, 
nu cheamă pe „Cel mai tare”, acela va 
deveni, chiar fără să ştie, unealta răului 
şi duşmanul binelui. Nu există trei căi. 
Cine nu adună cu El, acela va risipi.

După ce prezintă adevăratul 
duşman, apostolul Pavel cheamă 
comunitatea şi pe cititori ca să îmbrace 
toată armătura lui Dumnezeu. O 
singură nechibzuinţă sau o singură 
neatenţie poate avea consecinţe 
nefaste. Cel rău nu trebuie să plece 
doar parţial, ci cu totul, ca „să vă puteţi 
împotrivi în ziua cea rea” -  spune 
apostolul Pavel.

Ce înseamnă „ziua cea rea”?
Potrivit Scripturii, această expresie 
are două semnificaţii: există în viaţa 
noastră personală zile rele (încercări, 
împrejurări grele etc.) şi această 
expresie are o însemnătate mai largă, 
profetică. Ea se referă la acea perioadă 
a istoriei, când „din pricina înmulţirii 
fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se 
va răci” (Mat.24,12).

Putem vedea că, în această luptă, se 
decide într-adevăr cine învinge: viaţa 
sau moartea. Lupta aceasta este totuşi 
„lupta cea bună” şi nu una în care 
omul „loveşte în vânt” (1 Cor. 9,26). 
Lupta eficientă este lupta cea bună, fiindcă 
creştinul ştie cine este duşmanul şi II 
cunoaşte pe Cel care îi asigură biruinţa.

Apostolul Pavel, care avea lupte 
foarte mari, a ştiut întotdeauna 
împotriva cui luptă. El ştia cine stă 
înapoia nenorocitei unelte omeneşti.
In închisoarea de la Roma, Pavel se 
gândea la drumul vieţii lui, pe care l-a 
parcurs, şi a scris: „M-am luptat lupta 
cea bună” (2 Tim. 4,7), „Pot totul în 
Hristos, care mă întăreşte” (Fii. 4,13).

Csabai Gyula-Lâszlo, preşedinte, 
Conferinţa Transilvania de Sud
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Valeriu Petrescu, director, Departamentul Educaţie, Uniunea Română

O C r O M B R i E

Fiii sunt o moştenire

' f  1ată> fiii sunt o
re d e la Domnul

rodul pântecelui este ’ 
0 răsplată de la El 

(Psalmi 127,3)

VALERIU PETRESCU

început şcoala. Anul acesta, pentru mine, şcoala a început cu emoţii 
speciale. A m  avut ocazia să văd dintr-o altă postură miile de copii din 
familii adventiste, pe care părinţii îi încredinţează unor persoane care 
presupun că sunt competente ca să-i formeze pentru viaţă -  adică 
profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor. M -am întrebat cu strângere 

de inimă ce îi vor învăţa aceştia pe copiii noştri. Cu siguranţă că le vor transmite 
cunoştinţele specifice specializării lor: limba română, matematică, geografie, istorie, 
ştiinţe naturale...

Dar ce îi vor învăţa despre viaţă aceşti specialişti? Ce valori morale le vor transmite1 
Despre care Dumnezeu le vor vorbi? Gândindu-mă la toate acestea, devin din ce în ce 
mai conştient de nevoia urgentă de a avea tot mai multe şcoli adventiste în România, 
şcoli în care copiii noştri să înveţe în primul rând să-L cunoască pe Dumnezeu, şi apoi 
să acumuleze cunoştinţe ştiinţifice.

Desigur, mă bucur că Şcoala Sanitară de la Brăila a primit o nouă promoţie 
de viitori asistenţi medicali, că Liceele Adventiste din Cluj, Bucureşti şi Craiova 
îşi continuă cu succes activitatea, că şcolile generale din Târgu Mureş, Bucureşti, 
Câmpeniţa şi Craiova au fost din nou gazdele unei noi generaţii de boboci, că a 
reînceput forfota în cele câteva grădiniţe deja cu „tradiţie”. Dar ce sunt acestea pe lângă 
numărul de câteva mii de copii adventişti din ţară care sunt „o moştenire” din partea 
Domnului, nu numai pentru familiile lor, ci pentru întreaga biserică!

Cred din toată inima că biserica din ţara noastră trebuie să preţuiască enorm 
această „moştenire”. Când văd o biserică plină de copii şi de tineri, simt că acolo este 
speranţă. Când văd o biserică în care lipseşte acest freamăt de viaţă -  care sunt copiii 
şi tinerii -  mă întristez şi rnă rog ca Dumnezeu să Se îndure de noi. Ce facem însă cu 
această „moştenire” pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Societatea investeşte enorm pentru 
câştigarea lor şi unul dintre mijloacele cele mai eficiente este şcoala. De fapt, şcoala face 
ceea ce Dumnezeu rânduise să facă familia, adică să formeze oameni, oameni pentru 
Împărăţia Sa. Doar că şcoala de astăzi nu mai formează oameni pentru împărăţia lui 
Dumnezeu! De-abia dacă reuşeşte să formeze oameni pentru împărăţia acestei lum i...

Cred că fiecare dintre noi, părinţii în primul rând, dar şi bisericile locale, conferinţele 
şi Uniunea, ar trebui să ne preocupăm mai mult să oferim acestei „moşteniri”, pe care 
ne-a încredinţat-o Dumnezeu, un mediu mai sănătos, în care să se dezvolte. A r trebui 
să înfiinţăm mai multe grădiniţe (şi nu e deloc costisitor), mai multe şcoli primare (şi 
iarăşi nu costă prea mult), mai multe şcoli secundare şi de toate gradele, în aşa fel încât 
„moştenirea” noastră să se afle la loc sigur. Altfel, într-o zi, vom auzi glasul Stăpânului 
întrebându-ne: „Unde este turma aceea de care erai atât de mândru?”
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Ai

LAURENTIU IONESCU

carte, ai parte!

sau deformant (depinde din ce perspectivă privim lucrurile) 
este relaţia elevului cu informaţia. Foarte mulţi cred în mitul 
„neutralităţii informaţiei”, adică „doi şi cu doi fac patru, 
indiferent de ce religie ai”. Lucrul acesta poate că este valabil 
în matematică, însă când ajungem la biologie, geografie, 
literatură -  şi lista poate continua -  informaţia nu mai e atât 
de „neutră”. In felul acesta, se transmit valori şi principii 
care condiţionează felul în care copilul va gândi şi va analiza 
lumea. Această putere de influenţă a şcolii a determinat 
folosirea „învăţământului instituţionalizat” ca forţă de 
modelare a conştiinţei populaţiei. In funcţie de orientarea 
ideologică a puterii, se impun modele şi valori care, de multe 
ori, sunt contrare Bibliei.

Dincolo de conflictul existent în România între 
învăţământul de stat şi cel particular, alternativa 
învăţământului particular adventist trebuie luată în calcul 
din perspectiva contextului menţionat.

In Biserica Adventistă din România, percepţia 
conceptului de „Institut adventist” poartă amprenta 
lăsată de regimul trecut. In conştiinţa multora, „Institutul 
Teologic Adventist” înseamnă doar „şcoala de pastori”, 
pentru că doar atât a permis regimul comunist. Ideea de 
învăţământ adventist pare inutilă şi intră în conflict cu 
supremaţia crezului că „învăţământul de stat e mai bun 
decât cel particular”. Poate că e adevărat, însă ce defineşte, 
ce înseamnă „mai bun”? Biserica Adventistă mondială a 
investit şi investeşte în educaţie nu pentru a face concurenţă 
sistemului educativ de stat, ci pentru a oferi o alternativă 
celor care vor să se educe şi să-şi educe copiii, pornind de la 
o concepţie despre lume şi viaţă, bazată pe revelaţia divină, şi 
nu pe modele care servesc interesele puterii politice.

Dincolo de paşii nesiguri şi de început şi dincolo de 
nedesăvârşirile care există, Institutul Teologic Adventist 
încearcă să fie una dintre uneltele pe care Dumnezeu le 
foloseşte pentru transmiterea „cunoştinţei despre El” în 
lume. Acesta este scopul înfiinţării celor două secţii care 
s-au adăugat secţiei de Teologie: Litere şi Asistenţă socială.

După mai mult de cincisprezece ani de la revoluţie, 
Biserica Adventistă din România are nevoie de o „revoluţie 
în viziune”: Institutul Teologic Adventist înseamnă mai 
mult decât o „şcoală de popi” -  este o universitate în 
creştere, care formează şi va forma oameni pentru care „Ai 
carte, ai parte!” înseamnă nu doar o meserie bună, ci un fel 
de a trăi care să-i ajute să aibă parte de Cer.

Laurenţiu lonescu, lector univ. drd., ITA, Cemica 
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A
i carte, ai parte! este una dintre zicalele 
cele mai cunoscute şi crezute. Ceea ce n-a 
consemnat însă înţelepciunea populară 
este ce înseamnă această „parte”. In esenţă, 
zicătoarea nu face nimic altceva decât să 
recunoască locul pe care îl are educaţia instituţionalizată 

în societatea în care trăim. Având acest crez în minte, 
ne conformăm lui. Ni se pare că dintotdeauna a fost aşa. 
Ne-am obişnuit atât de mult cu modelul acesta, încât nu 
mai putem concepe educaţia fără şcoală.

Nu ştim însă că „partea” din proverb are şi o faţă 
întunecată: în aceeaşi măsură în care formează, şcoala 
deformează. De fapt, formează într-o direcţie care de multe 
ori vine în contradicţie cu ceea ce înseamnă adevărata 
educaţie. Puterea pe care o are şcoala în formarea 
personalităţii şi a caracterului a transformat şcoala într-o 
unealtă de control. Nu e de mirare faptul că, după instalarea 
comunismului în România, una dintre primele măsuri luate 
pentru consolidarea puterii a fost desfiinţarea învăţământului 
„privat” şi transformarea învăţământului „de stat” în singura 
formă legitimă de educaţie. Prin intermediul şcolii, s-a 
impus populaţiei o viziune despre lume şi viaţă care servea 
intereselor şi doctrinelor comuniste. Forţa de influenţă a şcolii 
se bazează pe câteva elemente fundamentale:

a) perioada de timp petrecută în şcoală
b) relaţia elev-profesor-colegi
c) relaţia elev-informaţie

Fără a intra prea mult în detalii, este
suficient să amintim că un elev 
petrece între 4-8 ore în şcoală, 
adică de două ori mai mult 

decât cu părinţii. La aceasta se 
adaugă presiunea pe care o exercită 
colectivul asupra individului şi 
influenţa profesorului, ca model 
şi transmiţător de valori. In plus, 

capacitatea analizei critice este
aproape absentă 
sau minimă pe o 
mare perioadă de 

timp (în special 
în primele cicluri 
şcolare).

Cel mai 
important 
element formativ



E D U C A Ţ I E

ROMICĂ SÂRBU

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala „Mihai lonescu" îşi propune 
să dezvolte, în parteneriat cu biserica 
şi comunitatea locală, un mediu 
favorabil învăţării, bazat pe valorile 
spiritual-morale ale Bibliei, în care 
fiecare individ să beneficieze de şansa 
dezvoltării sale fizice, intelectuale, 
spirituale şi emoţionale, pentru a fi 
pregătit pentru o treaptă superioară de 
educaţie -  educaţie pentru veşnicie.

Educaţie pentru veşnicie

T
otul a început în 1998, cu o grupă de grădiniţă, în 
Comunitatea învingători. A  urmat anul 1999, când a fost 
înfiinţată clasa I în spaţiul oferit de Comunitatea Labirint, 
loc de început pentru principalele instituţii adventiste din 
România. Speranţa a fost împlinită în anul 2002, când a 
fost găsit spaţiul de pe strada Căuzaşi nr. 43. Aşa s-ar putea puncta istoria 

primei şcoli primare adventiste din România -  Şcoala „Mihai lonescu”.
A fost greu, dar frumos; au fost bariere, dar le-am trecut; au fost 

dezamăgiri, dar le-am înfrânt. Totul prin credinţă, nădejde şi dragoste. 
Dragoste pentru Cuvânt, pentru copii, pentru Dumnezeu.

Un nou an şcolar a început. Sediul renovat de curând, autorizaţia de 
încredere acordată pentru cele trei niveluri de învăţământ -  preprimar, 
primar şi gimnazial -, personalul didactic calificat şi oferta educaţională i-au 
încurajat pe părinţi să-şi înscrie copiii şi să recomande şcoala şi prietenilor.

In prezent, Şcoala „Mihai lonescu” funcţionează cu trei grupe de 
grădiniţă, patru clase primare şi trei clase gimnaziale, fiind înscrişi circa 
150 de copii. Personalul didactic este calificat, cu studii superioare, 
şi este structurat astfel: şapte institutori (trei educatoare şi patru 
învăţătoare) şi doisprezece profesori.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educativ, şcoala 
dispune de spaţii corespunzătoare pentru fiecare clasă şi grupă de grădiniţă, 
precum şi de sală de sport şi cabinet medical. In cursul acestui an şcolar 
se vor amenaja corespunzător sălile de clasă pentru gimnaziu şi câte un 
laborator de biologie, fizică-chimie şi informatică, având încredinţarea că 
Dumnezeu va sensibiliza persoanele potrivite să ajute aceste proiecte.

Cursurile se desfăşoară în conformitate cu programa aprobată de 
M.E.C., oferind în plus, la decizia şcolii, opţionale de limbi străine (engleză 
şi germană), activităţi extracurriculare (instrument muzical, înot), precum 
şi activităţi cultural-artistice, de sănătate şi recreative. Se doreşte ca 
dimensiunea religioasă a educaţiei să fie prezentă în şcoală, nu doar la orele 
de religie, ci în tot ce se întâmplă aici. De serviciile suplimentare oferite de 
Şcoala „Mihai lonescu” se poate beneficia prin opţiunea părinţilor: servirea 
mesei (meniu vegetarian), program de efectuare a temelor şi transport.
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Principalul obiectiv pentru anul şcolar 
2005-2006 este ridicarea standardelor 
calitative ale şcolii prin proiecte, programe, 
cercuri pe discipline, desfăşurate intern sau în 
parteneriat cu alte instituţii similare din ţară şi 
din străinătate. Acestea îi vor antrena şi îi vor 
motiva pe elevi pentru mărturisirea Evangheliei 
prin vorbe, fapte şi atitudini.

Profetul bisericii noastre, EUen W hite scria: 
„Nimic nu este de o mai mare importanţă ca 

educarea copiilor şi a tinerilor noştri. Biserica 
trebuie să manifeste şi să stârnească un profund 
interes în această lucrare, pentru că acum, 
mai mult ca oricând, Satana şi oştirea lui sunt 
hotărâţi să-i înşele pe tineri sub stindardul 
întunecat, ce conduce spre ruină şi moarte.” 
(Ellen G. White, Sfaturi pentru părinţi, educatori 
şi elevi, p. 135)

Educaţia copiilor noştri într-o şcoală a 
bisericii nu este un moft, ci o responsabilitate, o 
misiune sfântă, a cărei măreţie doar veşnicia o 
va descoperi în adevărata ei importanţă. Cadrele 
didactice sunt conştiente de importanţa lucrării 
pe care o au de făcut -  pregătirea copiilor să 
devină adevăraţi oşteni ai Domnului. De aceea, 
încă de la prima întâlnire în plen au decis să se 
consacre lui Dumnezeu pentru această nobilă 
lucrare. Contăm, de asemenea, pe rugăciunile 
întregii biserici, pentru că educaţia copiilor noştri 
este o lucrare a tuturor. Aşteptăm ca Domnul 
să Se îndure de noi, să lucreze prin noi şi să 
binecuvânteze şcoala Sa.

Romică Sârbu, director,
Departamentul Educaţie, Conferinţa Muntenia
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ADRIAN MIHALCEA

Liceul Teologic Adventist
„Ştefan Demetrescu” Bucureşti

U
ndeva, la margine de 
Bucureşti, într-un spaţiu cu 
mai mult oxigen decât în 
alte zone, se înalţă câteva 
clădiri printre care şi cele ale 

Liceului Teologic Adventist. Puţini sunt 
cei care nu ştiu că în România funcţionează 
trei licee adventiste şi mulţi sunt cei care 
nu cunosc sau sunt dezinformaţi în ceea ce 
priveşte procesul instructiv-educativ din 
aceste licee.

Liceul din Bucureşti, ca şi celelalte două 
licee, este liceu de stat, dar subordonat 
Bisericii A.Z.Ş., de aceea tinerii noştri au 
posibilitatea să studieze într-o atmosferă 
creştin-adventistă, fără a plăti taxe de 
şcolarizare. Disciplinele de studiu aferente 
filierei teoretice sunt cele aprobate de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, comune 
tuturor liceelor din România, ceea ce 
permite absolvenţilor liceului să aibă 
aceleaşi şanse de a accede în învăţământul 
superior. Disciplinele de studiu aferente 
filierei vocaţionale sunt propuse de biserica 
noastră şi aprobate de M.E.C. Aceste 
discipline oferă celor interesaţi posibilitatea 
de a pătrunde mai profund în comoara 
inestimabilă a Scripturii, de a-şi dezvolta 
şi consolida caracterul creştin. Deci s-ar 
părea că, din punct de vedere instructiv, 
nu este deosebire între liceele adventiste 
şi alte licee din ţară. Spun „s-ar părea”, 
deoarece realitatea demonstrează altceva.

Noţiunile transmise elevilor nu sunt prezentate ca simple informaţii, 
necesare pentru pregătirea lor intelectuală, ci sunt prezentate din 
perspectiva creştină, dezideratul profesorilor fiind acela de a-i ajuta pe elevi 
să se apropie mai mult de Dumnezeu. Preocuparea profesorilor vizează 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii tinerilor, elevul fiind persoana 
asupra căreia se concentrează atenţia şi munca lor. Programul profesorului 
din L.T.A. nu se limitează la orele cu clasa, ci, oferind din timpul său, 
profesorul organizează ore suplimentare pentru elevii care doresc să se 
pregătească mai mult şi pentru elevii care au dificultăţi în pregătire.

Temeinica pregătire a profesorilor şi a elevilor se concretizează în 
rezultatele absolvenţilor: promovabilitatelOO% la examenul de bacalaureat 
(locul VI între liceele bucureştene), mulţi absolvenţi admişi la facultăţi 
de stat (Automatică, Medicină, A.S.E., Farmacie, Litere), iar alţii la
I.T.A. Cemica. Nu ceea ce am prezentat până aici reprezintă partea cea 
mai frumoasă şi mai interesantă a vieţii din Liceul Teologic Adventist.
Nu pentru a-i pregăti doar pentru viaţa de pe pământul acesta, plin de 
„spini şi pălămidă”, a fost înfiinţat acest liceu, ci mai ales pentru pregătirea 
lor spirituală -  pentru ca tinerii să înveţe într-o şcoala al cărui spaţiu să 
nu fie poluat de fapte, gesturi sau vorbe neplăcute -  şi pentru modelarea 
caracterului lor.

In comunitatea liceului, îndrumaţi de pastor, elevii învaţă să prezinte 
un mesaj spiritual, să slujească semenilor, să facă lucrare misionară şi alte 
activităţi utile. Elevii înzestraţi cu voci pot să le perfecţioneze aducând 
slavă lui Dumnezeu în corul liceului.

Seară de seară, culoarele şi curtea sunt pline de animaţie, de elevi cu cărţi 
de cântări, cu Biblii, îndreptându-se spre cantină. începe altarul de seară, 
momentele de închinare colectivă, care înalţă sufletele elevilor spre „Cel care 
a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor”. Ce minunat este să începi 
şi să termini ziua cu Dumnezeu! Sunt multe de povestit, dar „Vino şi vezi!”.

Mulţumim Domnului că pe plaiul românesc funcţionează şi astfel de şcoli.

Adrian Mihalcea, director, Liceul Teologic Adventist Bucureşti
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CONSTANTIN POPESCU

Grădina Edenului

L
a început, Dumnezeu a creat o grădină şi pe 
oameni. Totul era desăvârşit. Creaţiunea s-a 
terminat în şase zile şi a fost încoronată prin 
a şaptea zi -  Sabatul. Dar a mai fost ceva care 
nu s-a încheiat atunci, şi anume educaţia. 

Creaţiunea a fost doar începutul ei.
„Pentru a pricepe ce cuprinde lucrarea de educaţie, 

avem nevoie să luăm în consideraţie atât natura omului, 
cât şi scopul pe care l-a urmărit Dumnezeu prin crearea lui. 
Trebuie să ţinem, de asemenea, cont de schimbarea din 
condiţia omului, prin faptul că el a ajuns să cunoască răul, 
şi de planul lui Dumnezeu de a-Şi atinge, chiar şi în aceste 
condiţii, scopul slăvit în educarea rasei umane.

Când Adam a ieşit din mâinile Creatorului, era asemănător 
cu Cel care l-a făcut, ca natură fizică, mintală şi spirituală. 
„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său” (Geneza 1,27), iar 
scopul Lui a fost ca omul să descopere cu atât mai mult acest 
chip, cu cât trăia mai mult -  să reflecte din ce în ce mai fidel 
slava Creatorului. Toate facultăţile sale puteau fi dezvoltate; 
capacitatea şi vigoarea lor trebuiau să crească neîncetat.
Pentru exercitarea lor, s-a deschis un orizont larg şi un câmp 
glorios. Tainele universului vizibil -  „minunile Aceluia a cărui 
ştiinţă este desăvârşită” (Iov 37,16) -  îl invitau pe om să le 
studieze.” (Ellen.G. White, Educaţie, p. 15,16)

După mulţi ani, şi în România a fost un început. Pentru 
prima dată au apărut trei licee adventiste. Unul dintre 
acestea s-a înfiinţat la Craiova. Totul a pornit de la un 
vis. După Conferinţa Generală de la Indianapolis, 1990, 
eram împreună cu un prieten pastor undeva, pe malurile 
Oceanului Pacific, vizitând o şcoala adventistă -  Monterey 
Bay Academy. Locaţia a fost cumpărată de la Guvernul 
american cu un dolar. Acolo fusese o bază de submarine 
americane, şi acum era o frumoasă şcoală adventistă. Atunci 
m-am gândit la înfiinţarea de şcoli adventiste în România, 
întors acasă, am început discuţiile pentru înfiinţarea acestor 
şcoli cu Departamentul Educaţie al Uniunii Române. La 
început, au fost înaintate propuneri pentru Bucureşti şi

Craiova. Cei de la Cluj au aflat şi s-au alăturat şi ei. După ce 
au fost obţinute aprobările necesare de la Secretariatul de 
Stat pentru Culte şi de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
primul liceu care a început să funcţioneze a fost cel din Cluj, 
în anul 1992.

Deoarece în anul 1992 s-a înfiinţat Conferinţa Oltenia, 
înfiinţarea Liceului Adventist din Craiova a fost amânată 
cu un an. In toamna anului 1993, în clădirea căminului 
Liceului de Chimie din Craiova, au început să funcţioneze 
primele clase: teologie-filologie şi matematică-informatică. 
Unul dintre cei care au luptat mult pentru acest început a 
fost pastorul Romulus Chelbegean, Directorul de Tineret al 
Conferinţei Oltenia de la acea dată. Primul director a fost 
domnul Dine Pavel. De-a lungul anilor, şcoala s-a dezvoltat, 
şi, pe lângă clasele de liceu, cu cele două specializări (teologie- 
filologie şi matematică-informatică), s-a format o grădiniţă 
cu două grupe, o şcoală primară, şi de doi ani, a început şi 
gimnaziul. Astăzi, în şcoala noastră învaţă 350 de elevi.

Examenul de bacalaureat a constituit o prioritate şi în 
acelaşi timp o bună recomandare, diploma fiind obţinută la 
Colegiul Naţional „Carol I”, unul dintre cele mai bune licee 
din România. Pe lângă aceasta, mulţi au absolvit colegii 
şi universităţi, un loc principal fiind Institutul Teologic 
Adventist de la Cernica. Deja generaţii de absolvenţi sunt 
astăzi angajaţi ca pastori în diverse locuri din ţară.

Dorim ca ţinta noastră -  Educaţie pentru caracter -  să 
fie realizabilă în viaţă prin dezvoltarea fiecărui elev al şcolii 
noastre, pentru ca ei să poată fi lucrători pentru Hristos şi 
cetăţeni ai împărăţiei veşnice.

Constantin Popescu, director, Departamentul Educaţie, 
Conferinţa Oltenia şi al Liceului Adventist „Onisim"
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ROMEO ASANACHE

Liceul Teologic
„Maranatha” Cluj

P
entru Conferinţa Transilvania de Nord, Liceul 
Teologic Adventist „Maranatha” (L.T.A.) este 
cel mai important centru adventist de educaţie 
din teritoriu. In acest atelier educaţional, 
an după an, Marele învăţător înmoaie lutul, 

în dragostea Sa şi amestecă, în torentul de cunoştinţe, 
„învăţătură după învăţătură”, influenţe sfinte, emoţii curate, 
motivaţii spre înalt şi scopuri nobile, pentru a obţine vase 
diverse -  caractere, vieţi şi destine -  în stare să facă faţă 
cerinţelor practice ale vieţii actuale şi viitoare.

Cuvântul din partea Domnului, rostit de preşedintele 
Conferinţei Transilvania de Nord, ff. Ernest Szasz, tuturor 
elevilor, profesorilor şi părinţilor prezenţi în sala de capelă 
a L.T.A. „Maranatha”, la începutul anului şcolar 2005- 
2006, a fost: „Căutaţi-L pe Isus!” El are o dublă valenţă: 
căutarea lui Isus prin studiul Scripturii şi al ştiinţei şi implică 
tot timpul, cere toate energiile de care dispunem în mod 
individual şi solicită toate resursele şi dotările liceului.

Cu ocazia deschiderii anului şcolar, directoarea liceului, 
prof. Aurora Szentagotay, anunţa ţintele pentru noul an şcolar: 
sporirea calităţii procesului de învăţământ, în vederea creşterii 
impactului educaţiei în atingerea standardelor de viaţă specifice 
societăţii modeme de integrare în Uniunea Europeană şi, mai 
presus de toate, creşterea calităţii educaţiei, în vederea atingerii 
standardelor de viaţă specifice căminului ceresc.

Accentul prioritar va fi pus de cele 16 cadre didactice pe 
realizarea unui echilibru între dezvoltarea spirituală şi formarea 
unor personalităţi active, competente, motivate, creative, 
capacitatea de a lua dec-izii care să permită integrarea elevului 
într-o societate în permanentă schimbare.

Ce este Liceul Teologic Adventist „Maranatha” pentru cei 
125 de tineri care anul acesta vor frecventa cursurile la zi? Mai

întâi este o şcoală ca toate 
celelalte, care dispune de o 
bază materială modernă: 6 
săli de curs, 18 camere de 
internat, o bibliotecă, o sală 
de cult, o sală de sport şi 2 
laboratoare de informatică. 
Corpul profesoral este alcătuit 
din 16 cadre didactice 
calificate, din care 14 au 
rămas în continuare din anii 
anteriori. „Maranatha” este 
o şcoală a cărei infrastructură 
a fost reînnoită cu sprijinul 
Primăriei, care anul acesta a

realizat reabilitarea instalaţiei de încălzire, în valoare de 43.000 
RON, iar cu sprijinul bisericii s-a reuşit izolarea pereţilor 
externi din camerele de internat, precum şi igienizări şi finisări 
interioare, în valoare de 25.000 RON.

Apoi este o şcoală care prezintă garanţia unui proces 
didactic de succes, pentru că procentul de 91% de 
promovabilitate la examenul de bacalaureat al absolvenţilor 
noştri, în anul 2005-2006, se situează peste media instituţiilor 
de învăţământ similare. Nu degeaba, încă din prima sesiune 
de admitere organizată la „Maranatha”, toate cele 28 de 
locuri din clasa a IX-a au fost ocupate de „boboci”.

Garanţiile nu sunt numai în domeniul didactic sau 
material, ci şi în cel spiritual. In anul 2004-2005, 25 de 
elevi au încheiat legământ cu Domnul. Anul acesta, la 
comunitatea Liceului „Maranatha”, s-au adăugat 25 de 
suflete. Era o zi frumoasă de mai. Serviciul divin de botez a 
avut loc la Comunitatea „Speranţa” din Cluj şi a fost oficiat 
de capelanul liceului, Iosif Suciu.

Dar cred că farmecul, justificarea şi specificul advent 
sunt date de activităţile extracurriculare. Ele au fost din 
belşug anul trecut şi se vor reedita şi diversifica anul acesta. 
Amintim aici: activităţi TinSerV, cu nominalizare în presă, 
în colaborare cu Primăria din Cluj, activităţile sociale 
desfăşurate la Căminul pentru seniori din Cluj, Concursul 
„Caracterul frumos”, nelipsitele „altare” de dimineaţă şi 
de seară, serviciile divine de final de săptămână, serile de 
părtăşie, cu joc, concursuri şi invitaţi speciali, cursuri de 
dirijare, cursuri de omiletică, serbări, festivalul de creaţie, 
vizite în diferite biserici cu susţinere de program muzical, 
zilele româno-americane, organizate în vederea întăririi 
relaţiilor cu sponsorii, seminarii cu diverse teme, formarea 
unor cercuri: artistic, literar, arte plastice şi muzică. Toate 
acestea au în vedere, pe lângă pregătirea academică, o 
pregătire specifică pentru slujirea bisericii şi a semenilor.

Romeo Asanache, director, Departamentul Educaţie,
Conferinţa Transilvania de Nord

Adventist
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Dusul l O M T t t U t U

BENIAMIN CIUREA

R T A  J

N
imeni nu ştia prea bine ce urma să se 
întâmple. Se contura însă ceva promiţător 
şi rodnic, deşi nu părea ca natura să-şi ofere 
coşul.ei plin cu de toate. Eram ca un grădinar 
care, neştiind de ce -  sau poate condus de o 
Forţă Superioară şi subtilă -  tot udă şi tot sapă, nepretinzând 

nici o recompensă de la pământul sterp. Aceasta, poate din 
sentimentul datoriei, poate din dragostea de glie sau, mai 
probabil, datorită asigurării venite din partea acelei Forţe 
Divine, care spune că munca este oricând răsplătită.

In ziua aceea de început de iulie, natura părea să se 
împotrivească oricărei iniţiative, oricărei acţiuni, iar ploaia 
care curgea încă din zori îşi arăta hotărârea de a spăla orice 
gând şi orice plan care s-ar fi născut în mintea noastră finită, 
îndemnându-ne să nu lucrăm.

Era aproape seară când m-am întâlnit cu Claudiu Gâjman 
şi Felix Muşat, studenţi la Institutul Teologic Adventist, 
pentru a face primele planuri. A doua zi, încă din zori,
Ioana Stoica şi Petru Dobrovschi, de la Şcoala Sanitară 
Postliceală din Brăila, urmau să vină şi ei cu ideile lor, 
completând entuziasmul spiritual al celor doi viitori pastori 
cu o puternică iniţiativă pentru îmbunătăţirea sănătăţii 
oamenilor. Toţi patru, sosiţi acum la Glina, erau cuprinşi 
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într-un proiect pilot de consumare a unei vacanţe de 
vară într-o provocatoare practică studenţească.

Ceva sună nefiresc în proiectul acesta. Tineri fără 
căşti care să le sune în urechi până la asurzire? Studenţi 
care refuză să plece la părinţii lor aflaţi la muncă în 
capitale cu renume european? Elevi care să aleagă 
altceva decât nesfârşitele ore în faţa televizorului?
Tineri care să schimbe locuinţa părintească aflată 
în localităţi pline de tentaţii -  Bucureşti, Câmpina
-  pentru a-şi petrece vara la Glina?

Elementul provocator pentru ei era chiar specificul 
zonei în care acceptaseră să lucreze -  un slab interes 
pentru cele sfinte. Fiecare făcuse cunoştinţă într-un fel 
aparte cu Dumnezeu, ceea ce îi făcea parcă să se simtă 
îndatoraţi faţă de Cel care le aducea zilnic atâta bucurie 
şi binecuvântare. Erau însă conştienţi că nu le va fi uşor.

Gânduri ca acestea le umpleau mintea hotărâtă să facă 
ceva pentru Domnul lor care, cu secole înainte, a trecut 
pe aici, prin satele Galileii prăfuite, în care nu se vedea 
nici un interes spiritual.

De unde să înceapă şi ce să facă? Care să fie primul 
om spre care să facă primul pas? Aşa s-a născut ideea: 
„începem cu primarul”. Au urmat apoi zile petrecute 
pe genunchi pentru a găsi curajul de a merge singuri 
în audienţă la omul care, sperau ei, putea să deschidă 
drumul unei veri petrecute în slujirea semenilor.

Şi aşa s-a întâmplat. întâlnirea cu primarul şi 
prezentarea proiectelor a fost începutul unei relaţii care 
urma să continue în folosul lucrării Celui Atotputernic.

In mai puţin de o săptămână, casă după casă primea 
vizita tinerilor şi o invitaţie la prima expoziţie de sănătate 
care avea loc acolo. Aşa că seară de seară, şcoala aduna 
în sălile ei cu mult peste o sută de oameni uimiţi de 
ajutorul dezinteresat al tinerilor. Pe lângă analizele şi 
consultaţiile gratuite, oferite de medici competenţi, 
interesul era captat şi de prezentările legate de un stil 
sănătos de viaţă, în concordanţă cu legile Dumnezeului 
nostru. Aceasta a fost şi premisa de la care s-a pornit 
spre ideea înfiinţării unui un club de sănătate, care să 
funcţioneze aici în două din duminicile fiecărei luni.

w



Şi iată că prin această iniţiativă a putut fi atrasă 
atenţia unei societăţi până atunci nepăsătoare faţă 
de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a răspunde 
nevoilor zecilor de oameni care au participat la 
acest eveniment a fost nevoie de ajutorul tinerilor 
din Comunitatea Foişor, care au adus tot elanul 
şi sprijinul lor. In vestirea Evangheliei, fiecare 
sfârşit de activitate corespunde unui moment de 
planificare pentru ceea ce va urma.

După alt timp de rugăciune, în biroul 
primarului, înarmaţi cu dosarul TinSerV, 
oferindu-se pentru servicii în folosul comunităţii, 
tinerii primesc răspunsul: „Băieţi, aveţi libertatea să 
lucraţi la orice familie din comună, iar dacă cineva 
nu are încredere în voi, am să merg personal să 
depun garanţii”.

Săptămânile care au urmat au adunat multe zile 
în care de dimineaţa pînă seara au lucrat în casele 
oamenilor neputincioşi, împrietenindu-se cu ei şi 
prezentând vecinilor o altă faţă a religiei creştine. 
Au fost zile frumoase, când nici măcar soarele 
dogoritor al verii nu a putut întrerupe lucrarea 
lor credincioasă, zile terminate în epuizare fizică, 
dar cu satisfacţia că au trăit ca adevăraţi urmaşi ai 
Domnului lor scump.

O  singură problemă umbrea slujirea lor 
voioasă: timpul curgea prea repede şi nevoile 
oamenilor erau departe de a fi rezolvate. Aşa 
cum era planul cu care au pornit la lucru, în afara 
proiectelor deja împlinite, mai rămânea un singur 
proiect care aştepta să îşi găsească şi el aplicarea: 
Şcoala Biblică de Vacanţă, program pentru care 
se rugau să atingă inimioarele sensibile ale celor 
cincizeci de copii, dintre care cei mai mulţi îşi 
petreceau timpul pe stradă.

Ioana lucrase deja zile în şir pentru pregătirea 
materialelor, aşezate de acum în cutii, gata să 
ajungă în mâinile micuţilor dornici să participe.

Fiind în vizită la primar, cel care încurajase toate 
activităţile lor de până acum, studenţii aveau să 
primească din partea lui mai mult decât speraseră 
ei. „Am un plan mai bun pentru voi. Acum şcoala 
este în  renovare şi nu v-aş putea oferi un spaţiu 
tocmai bun. Am vorbit cu directorul şcolii şi 
ne-am gândid că, după începerea şcolii, am putea 
găsi un timp mult mai prielnic pentru această 
activitate. Atunci lucrările vor fi terminate, 
iar toţi copiii comunei vor putea fi prezenţi. Şi 
bineînţeles că noi vom fi acolo şi vă vom ajuta cu 
ce mai aveţi nevoie”.

Ne pregătim deci de o şcoală biblică specială. 
Aici şi acum îi invităm pe oameni la un club de 
sănătate şi la o şcoală biblică, dar mai frumos va fi 
atunci când Dumnezeu ne va chema la o altfel de 
şcoală şi la o altfel de vacanţă în împărăţia Sa.

Beniamin durea, pastor, 
Comunitatea Foişor, Bucureşti

Evenimentele din trim. IV 2005
In cadrul unei strategii pe termen lung, de înviorare a vieţii 

bisericii, Uniunea de Conferinţe a programat pentru fiecare 

trimestru câte o temă spirituală de valoare actuală şi care 

răspunde nevoilor acute ale poporului nostru.

Astfel, tema trim. IV 2005 este „Sabatul -  o pregustare a 

împărăţiei Cerurilor”. Ea urmăreşte revitalizarea serviciilor divine 

şi a experienţei individuale de sfinţire a Sabatului, precum şi o 

reafirmare a identităţii noastre sabatariene.

S a b a t u l  -
O P R E G U S T A R E  A Î M P Ă R Ă Ţ I E I  C E R U R I L O R

Uniunea şi Conferinţele pregătesc o serie de evenimente locale, 
regionale sau naţionale, cu materiale ajutătoare, însoţite de un 

ghid de pregătire a evenimentului:

O ctom brie
Sabatul 2: Sabat dedicat Bibliei: „Biblia -  Scutul şi 
apărarea noastră” -  local

Sabatul 3: Sabat dedicat Spiritului Profetic  -  local 

Sabatul 4: Sabat dedicat aniversării zilei de 22 octombrie  
1844 -  regional (pe judeţe) şi local

Noiem brie
Sabatul I : Convenţia naţională despre Sabat  -  la Stupini 

într-unul din Sabatele 2, 3 sau 4: Sabatul Tineretului - local

D ecem brie
Sabatul I -2: Săptăm âna de rugăciune va avea ca subiect 

asociat „Sfinţirea Sabatului în m ilen iul III”.
într-unul din Sabatele 3 sau 4: Sabatul părtăşiei -  local

Ianuarie 2006 -  va încheia şirul Sabatelor speciale:
Sabatul I : Sabatul misiunii -  local

Sabatul 4: Sabatul deschis pentru  ne-AZŞ  -  local

Pentru detalii, puteţi consulta pastorul de district, Conferinţa 

sau Uniunea.
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E X P E R I E N Ţ Ă

Evanghelia
pe meleaguri africane
EMILIAN TITUS ŢĂRAN

ELCOMETO 
UGANDA!
Bine aţi venit 
în Uganda! au 
fost cuvintele 

adresate de preşedintele Uniunii 
din Uganda celor două echipe de 
misionari evanghelişti din România 
respectiv Cehia şi Slovacia. Pentru a 
doua oară consecutiv, prin sprijinul 
acordat de către Global Evangelism 
Organization, şapte misionari din 
România, au predicat Evanghelia pe 
meleaguri africane. Tineri şi inteligenţi, 
având curaj şi spirit de sacrificiu, 
cei cinci studenţi ai Institutului 
Teologic Adventist: Ovidiu Lungu, 
Mihai Papadopolu, Palfi Miklos, Radu 
Chirvăsuţă, Paul Balaban şi pastorii 
Laurenţiu Nistor, capelan al Liceului 
Adventist din Bucureşti, şi Emilian 
Titus Ţăran, pastor în districtul Fieni, 
jud. Dâmboviţa, au conlucrat cu Duhul 
lui Dumnezeu pentru salvarea de 
suflete.

Timp de 16 seri, în perioada 15-30 
iulie, flacăra Evangheliei a aprins sute 
de inimi. Credinţa şi sufletele noastre, 
inima şi viaţa lor au fost atinse într-un 
mod inedit de puterea lui Dumnezeu. 
Ne-am bucurat cu cei ce se bucurau, 
am plâns cu cei ce plângeau; bariere 
şi prejudecăţi au dispărut una câte 
una. Atât evenimente neprevăzute, 
cât şi întâmplări deosebite au marcat 
experienţa noastră. Pentru fiecare, 
locul de evanghelizare a fost terenul 
de luptă al lui Dumnezeu împotriva 
duhurilor necurate. Oameni posedaţi 
de demoni, generatoare de curent 
distruse, instigatori, ploi şi nori de praf 
au pus la grea încercare tenacitatea şi 
credinţa noastră. Cu toate acestea, la
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sfârşitul fiecărei seri, răsuna bucuria 
biruinţei alături de Dumnezeu.

Aflându-mă pentru a doua oară în 
Uganda, am crezut că, pentru mine, 
lucrurile vor decurge mai uşor.

Insă nu aveam de unde şti ce 
îmi rezervase Dumnezeu. In ziua 
premergătoare începerii evanghelizării, 
am aflat că nu voi avea traducător, 
deoarece audienţa mea va fi formată 
din persoane care cunosc bine limba 
engleză. Predicarea cu translator îţi 
oferă avantajul timpului de gândire şi 
de ordonare a cuvintelor sau a frazelor. 
Era pentru prima dată când trebuia 
să predic în engleză, fără traducător.
Şi nu doar o predică, ci optsprezece 
predici. Şi acesta a fost abia începutul. 
Apoi, a urmat a doua veste: Colegiul 
Adventist, (foto 1)

înfiinţat în 1949, în districtul 
Wakiso, la 45 de kilometri de Kampala, 
capitala Ugandei, Colegiul Adventist, 
Light College Katikamu, este unul 
dintre cele mai bune din ţară. Astăzi, 
are peste 900 de studenţi, cu media 
de vârstă cuprinsă între 14-24 de ani. 
Dintre aceştia, 60% sunt fete, iar 40%
-  băieţi. Tinerii sunt de pretutindeni, 
din ţară şi din afara ei: Nigeria, Kenia, 
Sudan, Ruanda. Datorită standardelor 
înalte, atât tineri musulmani, cât şi 
penticostali, catolici, anglicani, au ales 
pentru educaţia lor această şcoală. 
Directorul şcolii spunea: „Ţinta noastră 
este de a predica Evanghelia acestor 
suflete. Primind o învăţătură solidă, 
chiar dacă nu se convertesc în timpul 
şcolii, ei vor lua cu ei, în familiile lor, la 
locurile de muncă, principiile învăţate 
şi practicate aici”. Şcoala dispune de 
un corp profesoral ce numără 50 de 
profesori, dintre care doar 19 sunt
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adventişti şi doi pastori. Numărul 
studenţilor adventişti nu depăşeşte 20% 
din totalul de 900 (foto 2). Cu adevărat 
audienţa mea era deosebită. Insă 
imediat am realizat a doua dificultate. 
Trebuia să adaptez neapărat predicile 
pentru vârsta lor. Şi nu mai aveam 
decât o zi la dispoziţie. Materialul primit 
de noi se adresa adulţilor şi m-am 
întrebat: „Doamne, ce voi face? Trebuie 
să predic fără traducător... şi cred că 
pot face lucrul acesta. Dar trebuie să 
adaptez şi mesajul. Te rog, ajută-mă!”

Vineri dimineaţa, a avut loc ultima 
întâlnire de lucru înainte de începerea 
evanghelizării. Intr-una din pauze, Beny 
Moore, coordonatorul nostru, mi-a 
arătat un program. Cu doar două zile 
înainte de plecarea sa din America spre 
Uganda, primise un DVD care conţinea 
un program de evanghelizare, cu 
menţiunea de a verifica acest program şi 
a le transmite impresiile şi sugestiile sale. 
Cred că intuiţi ce mare a fost surpriza 
şi bucuria din sufletul meu, când am 
realizat că acel program conţinea exact 
18 prelegeri de evanghelizare adaptate 
pentru tineri. Ce răspuns uimitor la 
rugăciune! Este impresionant felul în 
care lucrează Dumnezeu. El caută inimi 
care să dorească să lucreze pentru El, şi 
apoi toate detaliile sunt sub controlul 
Său. Ştiam cu toţii că bunul Dumnezeu 
era alături de noi.

Nu a fost uşor. Zilele au fost pentru 
mine o cursă contra-cronometru. 
Programul de Tineret trebuia introdus 
în baza de date a programului 
iniţial. Orele de seară târzii şi cele 
de dimineaţă erau folosite pentru 
aceasta. Apoi, la acestea, s-au adăugat 
programul de vizitare a campusului 
studenţesc şi cel de consiliere. Trebuia 
făcut ceva pentru a mă apropia de 
aceşti tineri, pentru a mă împrieteni cu 
ei, pentru a fi mai mult decât pastor, 
pentru a fi fratele lor mai mare.

In prima săptămână, împreună 
cu pastorul colegiului, am vizitat 
internatele de fete şi de băieţi. In 
fiecare cameră, cineva se afla imobilizat 
la pat datorită malariei, dezinteriei sau 
febrei galbene. I-am încurajat, i-am 
mângâiat şi m-am rugat pentru ei. Cel 
mai mult m-a impresionat felul în care 
se ajutau. Şcoala aceasta are peste 100 
de studenţi orfani. Unii dintre ei sunt 
lipsiţi chiar şi de cele mai elementare 
lucruri. Nu mai vorbim de taxele

şcolare. Insă colegii lor îşi împart prin 
rotaţie hrana cu ei. Nu există nici o 
diferenţă. Există o înţelegere tacită şi o 
recunoştinţă reciprocă. Slavă bunului 
Dumnezeu pentru acest spirit de 
dăruire şi slujire care se odihneşte peste 
acel campus, (foto 3)

Mai greu a fost în a doua săptămână, 
în timpul orelor de consiliere. La fel 
ca şi săptămâna precedentă, cu două 
ore înainte de începerea programului 
de evanghelizare, m-am întâlnit 
cu studenţii într-o cameră special 
amenajată. Acum ne cunoşteam deja. 
Trecusem de jumătatea programului, 
iar încrederea tinerilor se întărise şi 
mai mult. Problemele abordate au 
fost diverse şi impresionante: ne-am 
rugat pentru părinţi, locuri de muncă, 
examene finale, halucinaţii, vise 
urâte, cum ajung bebeluşii în ceruri, 
de ce ei sunt negri şi noi albi, putere 
în credinţă, al doilea botez, judecata 
finală, legea ceremonială etc.

Au fost momente deosebite. Cu 
lacrimi în ochi, Mamuleme Maureen, o 
orfană de 16 ani, m-a întrebat: „Acum 
ce voi face? Eu vreau să studiez! Dacă 
nu studiez, voi muri de foame! Dacă nu 
am o educaţie, nu pot face nimic!” Ca 
ea sunt mulţi studenţi în imposibilitatea 
de a-şi continua studiile datorită neplăţii 
taxelor şcolare. Aceşti tineri, şi nu doar 
ei, au nevoie de educaţie, de educaţia 
minţii, pentru a-L putea primi pe Isus 
Hristos ca Mântuitor personal, (foto 4) 

Au fost multe evenimente în urma 
cărora ne-am legat şi mai mult unii 
de alţii. In a opta seară de prezentare, 
apelul final a fost mai lung decât de 
obicei. Era primul apel decisiv pentru 
aceşti tineri. Subiectul abordat a 
fost despre botez, după care a urmat 
invitarea în faţa amvonului a tuturor 
celor care doreau să fie botezaţi. 
Atmosfera era pătrunzătoare. O 
linişte deplină pusese stăpânire peste 
toată sala. Apoi, încet, unul câte 
unul, băieţi şi fete au venit la amvon. 
Erau în jur de 200. Ne-am pregătit 
de rugăciune. Am adresat o ultimă 
chemare, după care am închis ochii şi 
am început rugăciunea: „Tatăl nostru 
care eşti în ceruri.. .” şi deodată un 
ţipăt a străbătut întreaga capelă. S-a 
declanşase o isterie în masă. Fiecare 
încerca să iasă cât mai repede din 
capelă. Se înghesuiau şi ţipau panicaţi. 
Un şarpe de aproape 2 metri intrase

în capelă pe uşa din faţă, de lângă 
amvon, exact unde era îngenuncheat 
grupul celor care s-au decis pentru 
botez. Spaima a pus stăpânire pe toţi. 
Timp de 15 minute, câţiva tineri 
înarmaţi cu beţe lungi s-au luptat cu 
şarpele. Apoi, victorioşi, au ridicat în 
văzul tuturor capul şarpelui, ca trofeu. 
Cu greu s-a reuşit calmarea mulţimii.
In timpul acesta, m-am rugat şi am 
cerut Domnului să nu lase ca acest 
eveniment să-i întoarcă pe studenţi 
de la decizia luată. După intervenţia 
directorului şi a pastorului, s-a reluat 
apelul şi rugăciunea. O nouă biruinţă 
se aşezase peste noi. Nimeni nu fusese 
muşcat de şarpe. Chiar dacă şarpele era 
sau nu otrăvitor, muşcătura acestuia 
provoca moartea datorită lipsei acute 
de medicamente şi a distanţei până la 
cel mai apropiat spital.

A  doua zi, în timp ce conducea 
maşina, Abdul Karim, un musulman 
religios în vârstă de 50 de ani, 
privindu-mă în ochi, mi-a spus pe 
un ton serios şi grav: Pastore, Satana 
a fost acolo în şarpele acela! Dar 
Dumnezeu este puternic, El este cu 
tine. Studenţii mă opreau pe alei şi Ii 
mulţumeau lui Dumnezeu pentru mine 
şi pentru mesajul Evangheliei. Rosteau 
cuvinte puţine, dar cu semnificaţii 
adânci. Un tânăr musulman m-a luat 
de mână, m-a privit în ochi şi mi-a 
zis: „Pastore, sunt salvat!” Şi apoi 
ne-am întâlnit din nou, după ce a fost 
botezat. Am putut citi în privirea lui 
şi a celorlalţi 150 care s-au botezat 
bucurie şi recunoştinţă! Erau gata să 
păşească în Casa de Lumină, pregătită 
de Dumnezeu pentru ei în ceruri.

Cuvintele sunt puţine, dar cerul 
este mai bogat. In ultima zi de 
evanghelizare, din cele şapte locaţii cu 
predicatori români, 530 de persoane 
au încheiat legământ cu Dumnezeu, 
prin botez. In total, au intrat în Biserica 
Adventistă din Uganda, în aceea zi, 
peste 1000 de suflete. Cu adevărat, 
cerul este mai bogat! (foto 5)

La sfârşitul acestei experienţe, 
certitudinea mea cu privire la felul în 
care lucrează Dumnezeu s-a îmbogăţit 
şi mai mult... Dumnezeu îi duce pe 
oameni în ape adânci, nu pentru a-i 
îneca, ci pentru a-i curăţa. Amin!

Emiliari Titus Ţăran, pastor, 
Districtul Fieni, Dâmboviţa
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I S T O R I E  A D V E N T Ă

G L O R I O A S A
D E Z A M Ă G I R E

LUCIAN CRISTESCU

Acest articol ne aduce în atenţie evenimentul Marii Dezemăgiri de la 22 octombrie 1844- El reprezintă o prelucrare a 
primei părţi a cărţii Glorioasa Dezamăgire, carte care va apărea în curînd la editura „Viaţă şi Sănătate”.

Ca bun ortodox convertit la adventism, 
nu o dată am fost pus la colţ cu întrebări 
insinuante: „Aaaa... Voi sunteţi cei care aţi 
prezis, la 1844, sfârşitul lumii şi revenirea 
lui Hristos...?! Aceia care aţi tras ruşinea 
Marii Dezamăgiri...?”

Ca şi mine, cred că foarte mulţi dintre noii 
convertiţi au trebuit să roşească sub privirile 
insinuante. A intra în relaţii umane, purtând 
pe frunte stigmatul de „înşelător” este a călca 
cu stângul, indiferent de calităţile personale. 
Cunosc persoane care, în Cartea lor de 
Identitate, în dreptul numelui tatălui, au 
înscris un singur cuvânt: „Natural”. Ei mi-au 
destăinuit ruşinea fără leac care-i încearcă la 
gândul că sunt copii nelegitimi.

Ce explicaţie vom da celor peste 
61.000 de noi convertiţi expuşi batjocurii?

Scuză neprincipială
La începutul credinţei, purtam cu mine 

un răspuns stas:„Ştiţi: Ei nu erau Noi... 
Aceia care au prezis gogoaşa de la 1844 
erau milleriţi, o mişcare spontană, alcătuită 
din baptişti, metodişti, episcopalieni, 
prezbiterieni, luterani e tc .... Pe când Noi: 
noi suntem Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea, o organizaţie care a apărut cu mult 
timp după aceea, în 1863. Noi suntem alţii, 
avem o altă doctrină. Noi n-am profetizat 
niciodată sfârşitul lumii la o dată anume”.

Răspunsul este corect din punct de 
vedere istoric şi dogmatic. Probabil că 
răspunsul vă şi satisface... Disocierea 
de milleriţi şi de greşeala lor epocală ne 
disculpă de „erezia” de la 1844. Şi totuşi, 
răspunsul acesta ascunde o notă de 
minciună, dacă recunoaştem că:

„Eşti ...adventist?"

I
n 15 ani, între 1990 -  2004, 
un număr de 61.689 de noi 
membri au fost botezaţi în 
Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea din România. Pentru 
cei care au moştenit credinţa adventă 

de la părinţi credincioşi, întrebarea:
„Eşti adventist?” este primită cu aceeaşi 
naturaleţe cu care un chinez născut chinez, 
la întrebarea: „Eşti chinez?”, răspunde 
simplu „Da, sunt”. Pentru cei 61.689 de 
noi membri, însă, întrebarea este un factor 
de stres. O  ştiu din proprie experienţă.

De ce? Iată şi motivul: 
Pentru un fost

necredincios, 
t  alegerea 

unei
familii de 
credinţă 
a

însemnat
o

cumpănire, 
o analiză 

tensionată 
a argumentelor 

„pro” şi „contra”.
Iar în final, luarea 
deciziei de ataşare 
presupunea acceptarea
-  prin credinţă -  a 
acelor câtorva puncte 
„contra”, cărora nou- 
venitul încă nu le-a 
găsit până atunci o 
rezolvare completă.
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• Noi ne tragem identitatea de la 
ei. E ca şi când ne-am dezice de tăticul 
nostru, doar pentru că el este... turc
şi nu român/maghiar. Cine-şi neagă 
paternitatea îşi pierde orice identitate.

• In mod oficial, noi recunoaştem 
că Mişcarea millerită a fost o 
lucrare condusă de Dumnezeu,
în ciuda greşelii de interpretare a 
evenimentului de la 1844. Cine neagă 
călăuzirea lui Dumnezeu din trecut 
n-o va avea nici în prezent.

• Noi privim spre Marea 
Dezamăgire ca spre un eveniment 
profetic, şi nu ca spre o gogoaşă 
iluzorie. Cine nu înţelege trecutul, nu 
va desluşi nici viitorul.

Cei peste 60.000 de noi convertiţi 
merită să primească un răspuns 
adevărat, care să le aducă pace 
în conştiinţă şi care să le păstreze 
fruntea senină, ori de câte ori vor 
fi torpilaţi cu întrebarea penibilă:
„Aaaa... Voi sunteţi aceia care...?”

Prin purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu, răspunsul există: în 
Biblie şi în istorie.

„D ezam ăg irea" -  
semnul eşecului?
Omul modem priveşte 

viaţa prin prisma succesului.
Dacă totul se învârte prosper, 
omul se află pe făgaşul cel bun.
Dacă însă apar eşecuri, atunci 
drumul e rău şi trebuie neapărat 
părăsit. In schimb, omul care a 
învăţat să meargă prin credinţă 
a descoperit că umblarea voioasă 
cu Dumnezeu este presărată cu 
necazuri şi dezamăgiri. Unele 
dintre ele se datorează firii noastre 
îndărătnice. Altele însă alcătuiesc 
lecţii în programul de reeducare al lui 
Dumnezeu pentru mine.

Dacă ar fi să reconstituim viaţa 
eroilor credinţei, am fi încurajaţi să 
descoperim că aceştia au parcurs fără 
excepţie traseul dezamăgirilor, sorbind 
cupa până la fund.

Eroii dezam ăgirii
• Avraam, tatăl credincioşilor, a 

fost chemat de Dumnezeu să plece 
într-o altă ţară, cu făgăduinţa: „Toată 
ţara asta ţi-o voi da ţie şi seminţei tale” 
(Gen. 12,7; 13,15). Dar anii treceau
şi el îşi continua pribegia prin locurile 
promise, până când, dezamăgit, a

strigat: „Doamne, Dumnezeule, ce-mi 
vei da?” Şi „prin ce voi cunoaşte că voi 
stăpâni ţara?” (Geneza 15,2.8). Abia 
după 26 de ani de neîmplinire a venit 
şi răspunsul doar pe jumătate: Avraam 
dobândea un fiu, nu şi ţara promisă. Şi 
Avraam a murit tot ca străin şi călător, 
„fără să primească ce îi fusese făgăduit” 
(Evrei 11,39). De ce, Doamne?

• Ioan Botezătorul, cel mai mare 
om născut din femeie, a aşteptat mai 
înflăcărat ca alţii venirea lui Mesia.
L-a văzut şi cum aştepta cu înfrigurare 
izbăvirea lui Israel. Şi Ioan a tot 
aşteptat... până când, total dezamăgit, 
l-a întrebat din temniţa greu 
mirositoare: „Tu eşti acela care are să

vină, sau să aşteptăm pe altul?” (Luca 
7,19) Şi a murit acolo, pe paie, ucis de 
Irod. Aceasta e calea lui Dumnezeu?

• Cei 12 ucenici constituie însă cea 
mai zguduitoare dezamăgire din toată 
Scriptura. Cazul lor este şi mai evident 
expus. Vă puteţi imagina gândurile 
care treceau prin mintea ucenicilor 
când au înţeles pentru prima oară că II 
urmează pe Mesia... Pentru întâia oară, 
profeţiile care arătau spre un Eliberator 
de opresiunea romană căpătau sens.
In mod evident, părea clar că Isus 
Hristos avea şi puterea, şi maiestatea 
să nimicească orice inamic ce le-ar fi 
stat în cale. O, de cât timp aşteptau 
ucenicii ziua când puteau să scuture

de pe grumaz stăpânirea garnizoanelor 
romane, care le amintea constant despre 
I-Cabod: „S-a dus slava lui Israel...”

Prin dezam ăgire?
Istoria Bisericii este poate cea mai 

prelulngită dezamăgire. Când citeşti 
Nou! Testament, nu poţi să nu fii 
izbit de aşteptarea revenirii în curând 
a lui Isus. Petru scrie: „Noi aşteptăm 
ceruri noi şi un pământ nou” (2 Petru
3,13). Iar Pavel explică: „Noi, cei vii, 
care vom fi rămas, vom fi răpiţi ca să 
întâmpinăm pe Domnul în văzduh”
(1 Tes. 4,17). Obervaţi cum se 
exprimă ei la persoana I şi la timpul 
prezent sau viitor! Ei se includ 

în numărul celor care II vor 
întâmpina pe Hristos la a 
doua venire. Doar se bazau pe 
făgăduinţa personală a lui Isus: 
„Mă voi întoarce” (Ioan 14,3).
Şi... au trecut 2000 ani, iar 
făgăduinţa „Eu vin curând” a 
alimentat deopotrivă speranţă 
ş i ... dezamăgire. Norul de 
martori s-a stins după o aşteptare 
neîmplinită! Până când?

Metoda observaţiei ştiinţifice 
a stabilit că, ori de câte ori în 
natură se manifestă un fenomen 
uniform şi regulat, acolo operează 
o lege! Observaţia este valabilă şi 
în modul de lucru al Providenţei. 
In marele capitol al credinţei 
din Evrei 11, ideea neîmplinirii 
revine iarăşi şi iarăşi, ca un leit- 
motiv (Evrei 11,13.17.36-39). 
Dezamăgirea -  atât de prezentă 
la eroii credinţei -  apare în 
înţelepciunea divină ca un fel de 
„Atelier-şcoală” al lui Dumnezeu. 

De ce aşa, şi nu altfel?

Binecuvântarea nr. 1 
a Dezam ăgirii (pentru mine)
Lucrul devine logic atunci când ne 

amintim că noi ne naştem în păcat, 
într-o polaritate inversă cu cea a lui 
Dumnezeu. Tot ce este în noi strigă 
invers decât voia lui Dumnezeu.
Planul Lui de Mântuire are ca scop 
tocmai regenerarea noastră sau 
reaşezarea noastră în direcţia inversă 
faţă de sensul „normal” în care 
înaintăm, în virtutea păcatului. Or, 
Planul de Mântuire operează împotriva 
naturii noastre şi este dureros. E ca 
atunci când Dumnezeu îi cerea lui

... omul care a învăţat 

să meargă prin credinţă 

a descoperit că umblarea 

voioasă cu Dumnezeu este 

presărată cu necazuri şi 

dezamăgiri. Unele dintre 

ele se datorează firii 

noastre îndărătnice. Altele 

însă alcătuiesc lecţii în 

programul de reeducare al lui 

Dumnezeu pentru mine.
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Avraam să-şi aducă pe singurul său 
fiu jertfă... (Gen. 22,2). E ca şi când 
Dumnezeu ar vrea să-l înveţe pe omul 
care depinde de aer să trăiască în apă, 
fără aer. Doar o dureroasă şi continuă 
renunţare din partea noastră plus un 
miracol din partea lui Dumnezeu ne-ar 
putea transforma în fiinţe acvatice...

Confirmarea că am învăţat ce 
trebuie pentru împărăţia Cerurilor se 
găseşte în caracter. Este interesant că 
acest „paşaport” pentru cer, caracterul, 
se dezvoltă numai şi numai în condiţii 
de adversitate. Răbdarea, blândeţea, 
pacea... nu se dezvoltă decât atunci 
când le exersezi în situaţii de 
împotrivire, nu legănându-te mulţumit 
în hamac.

Aşa stând lucrurile, orice om are 
nevoie de lecţia dezamăgirii pentru 
formarea caracterului său propriu.

Binecuvântarea nr. 2
a D ezam ăgirii (pentru alţii)
Este clar că „gândurile noastre 

nu sunt gândurile Domnului, şi căile 
noastre nu sunt căile Lui” (Isaia 55,8). 
Este logic ca Planul de Mântuire 
să includă lucrarea dureroasă de 
renaştere şi reformare „contra naturii”.

E clar că Dumnezeu nu Se joacă cu 
noi de-a „şoarecele şi pisica”. Procedura 
Lui îşi găseşte întotdeauna justificare 
nu numai în caracterul Său, ci în mod 
obligatoriu în cel al oamenilor. Odată, 
Isus le-a spus ucenicilor direct: „Mai am 
să vă spun multe lucruri, dar acum nu le 
puteţi purta” (Ioan 16,12).

Dar se naşte o a doua întrebare, 
parcă mai sfredelitoare: De ce 
Dumnezeu nu previne în vreun 
fel şocul Dezamăgirii? De ce nu-i

pregăteşte măcar pe cei ce urmează să 
intre în cuptorul de foc?

Isus nu putea oare să spună ucenicilor 
de la bun început şi în mod explicit:
„Măi, băieţi! Nu aşteptaţi încoronarea, 
că nu se va întâmpla asta sub nici o 
formă! ?” Timp de trei ani de zile, Isus nu 
le-a spus nici o vorbă despre spulberarea 
visului lor. Iar în ultimele luni, când a 
început să le spună lapidar ceva despre 
moartea Sa, cuvintele Lui erau lipsite de 
context şi sunau a non-sens.

Planul lui Dumnezeu este de cele 
mai multe ori condiţionat de oameni.
Iar comportamentul acestor oameni e 
necesar să fie în concordanţă cu lucrarea 
pe care Dumnezeu le-o încredinţează.

Gândiţi-vă: Dacă Iona ar fi ştiut 
dinainte că Ninive nu va pieri şi că 
rolul lui era doar unul de „Bau-bau”, 
de „sperietoare”, mai putea el avea 
convingerea să vorbească cu atâta 
putere, încât toţi, de la rege până la 
robi, să-l creadă şi să se pocăiască? 
Dacă n-ar fi crezut în ceea ce vestea, 
de unde găsea el putere?

Sau dacă Isaia, atunci când a fost 
trimis la Ezechia cu solia: „Pune-ţi casa 
în rânduială că vei muri şi nu vei mai 
trăi”, n-ar fi fost convins că lucrurile 
aveau să se încheie cu funerariile 
împăratului, ce-ar fi putut să mai 
transmită privirea şi tonul vocii sale 
decât... o glumă bună; iar împăratul 
nu s-ar mai fi jelit şi... Ar fi murit chiar 
atunci, spre surprinderea lui Isaia!

Cei care au o lucrare profetică 
trebuie să accepte riscul să fie 
dezamăgiţi şi discreditaţi cu privire 
la neîmplinirea soliei lor, în schimbul 
declanşării şi al producerii unor reacţii 
salvatoare, de natură să schimbe în

mod neaşteptat macazul destinului 
oamenilor. Rostul uneltei este să 
producă schimbare, indiferent dacă 
schimbarea vine cu preţul ei.

E riscant să fii diamant, „omul lui 
Dumnezeu”. Dar privilegiul de a fi 
împreună lucrător cu Hristos, Marele 
Dezamăgit al celor trei ani şi jumătate 
cât a umblat pe pământ, nu se poate 
compara cu încercările şi dezamăgirile 
de-o clipă.

Diam antul Cullinan
Era o după-amiază târzie din 1905. 

Frederick Wells păşea agale, într-o 
inspecţie de rutină, prin galeria îngustă 
a minei. Când deodată, ochiul lui 
iscoditor a fost atras de o sclipire în 
peretele vertical. Hmmm... La 
6 metri sub pământ, ce să caute un 
ciob de sticlă? Intinzându-se către 
tavan, d-1 Wells apucă cu mâna un 
bulgăre sticlos. „Vreo păcăleală de-a 
minierilor...”. Când însă a examinat 
bucata în atelier, a aflat că ţinea în 
mână cel mai mare cristal de diamant 
descoperit vreodată. Cântărea 3.106 
carate sau 604 grame. Fascinat, 
administratorul l-a numit „Cullinan”, 
după numele stăpânului său, Sir 
Thomas Cullinan, proprietarul Minei 
de diamante „Prime” din Africa de 
Sud. Când vestea s-a răspândit prin 
ţară, guvernatorul statului Transvaal 
a stăruit să cumpere uriaşul diamant. 
Preţul lui a fost evaluat atunci la 
1.125 milioane dolari. Dorea să-l 
dăruiască regelui Edward VII, de ziua 
lui de naştere (1907).

încântat, monarhul a încredinţat 
tăierea şi şlefuirea diamantului celui 
mai mare specialist în diamante, 
maestrului Aşer din Amsterdam.

Timp de aproape un an, maestrul a 
studiat febril diamantul. A sosit şi ziua 
de 10 februarie 1908, când diamantul 
avea să fie tăiat. Fixând lama de oţel 
pe un şanţ mai dinainte pregătit, d-1 
Aşer l-a lovit cu un ciocan greu. Lama 
dură s-a frânt în bucăţi, iar diamantul 
a rămas intact. Când a lovit a doua 
oară, s-au întâmplat două lucruri 
extraordinare: (a) diamantul s-a spart 
exact aşa cum prevăzuse d-1 Aşer: în 
9 bucăţi mari şi o puzderie de briliante 
mai mici; şi (b) Maestrul Aşer a leşinat 
pe loc de emoţie.

Prin lovituri, sub emoţii mari, 
prin şlefuiri şi lustruiri delicate, s-a
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născut minunata colecţie „Cullinan”: 
Cullinan I (de 530 carate), Cullinan
II (de 317 carate) etc. Diamantele 
„Cullinan” împodobesc diademele 
regale ale câtorva regi ai Marii Britanii.

Cercetare, cercare, lovire, spargere, 
şlefuire sunt lucrări de rutină într-un 
atelier de prelucrare a diamantelor. 
Aceasta este diferenţa între a fi 
diamant sau a fi zgură.

Ce mă impresionează în istoria 
diamantului Cullinan este emoţia 
teribilă a Maestrului, o emoţie care 
depăşeşte limitele suportabilului: 
Maestrul leşină! Câtă grijă şi câtă 
empatie trebuie să aibă Maestrul 
pentru un ciob de om... Dar la urmă 
vine şi satisfacţia: să vadă diamante 
vrednice de diadema Marelui împărat.

Binecuvântarea nr. 3 a
Dezam ăgirii (pentru lucrare)
Blocată era şi mintea ucenicilor, cu 

totul opacă la cuvintele de avertizare 
ale Mântuitorului: „Fiul omului va 
fi dat în mâinile oamenilor, ei II vor 
omorî...”. O prejudecată seculară 
şi scumpă inimii lor le dezactiva 
înţelegerea. Era miezul speranţei lor 
mesianice, „prejudecata unui Mesia 
pământesc şi politic”. Când Mesia a 
venit, toată naţiunea a apucat frenetic 
mânerul săbiei: „A sosit izbăvirea”.

Mântuitorul a încercat de repetare 
ori să le reorienteze înţelegerea. 
Degeaba! Numai în Evanghelia după 
Marcu găsim nu mai puţin de opt 
încercări1 de a disloca stânca de pe 
creierul ucenicilor, şi fără efect!

Desigur, Dumnezeu ar fi putut 
forţa nota, printr-o intervenţie directă 
şi zguduitoare, precum cea de pe 
Sinai. Sau le-ar fi putut da un vis 
sau o vedenie copleşitoare, care să le 
topească prejudecăţile! Să zicem că -  
în urma ei -  cei 12 ar fi înţeles natura 
spirituală a împărăţiei Lui.

Şi ce-ar fi realizat cu asta ?
Care pescar sau vameş ar mai fi lăsat 

totul şi L-ar fi urmat pe acest Mesia 
străin de visele lor, pentru nişte lucruri 
hăt-îndepărtate, când uite: Romanii 
erau pe grumazul lor? Şi care fariseu 
ar fi fost interesat să audă despre o 
„împărăţie spirituală” ce urma să vină... 
mai încolo, peste 2000 dc ani, în vreme 
ce duhul lor se înfurca cu problemele 
fierbinţi ale economiei şi ale politicii 
zilei? S-ar mai fi născut creştinismul,

doar cu un Isus clarvăzător, umblând 
încoace şi încolo, fără adepţi şi fără 
soluţii la nevoile lor stringente ?

La fel ca şi în cazul ucenicilor. Lumea 
din timpul Revivalismului fusese fixată 
de prejudecata Sfârşitului, la sfârşitul 
perioadei profetice de 2.300 ani. 
Publicaţiile de pretutindeni au însufleţit 
aşteptările. Puterea acestui ciclon, 
născut din descifrarea calculului profetic, 
a făcut ca sfânta speranţă: „Hristos 
vine” să se ridice în sus ca un zmeu. Din 
nefericire, însă, sfoara care trăgea zmeul 
în bătaia ciclonului era o străveche 
prejudecată, aceea că Sanctuarul era 
pământul. De aici a doua eroare: că 
1844 trebuia să fie Sfârşitul lumii.

De la Dumnezeu sau 
de la Satana?
Izbucnită deodată şi de 

pretutindeni, vestea că „Hristos vine!” 
a străbătut meridiane, a surmontat 
barierele sociale, i-a străpuns şi pe 
credincioşi, şi pe necredincioşi şi 
a provocat fie o redeşteptare, fie o 
isterie. Oricum, impactul ei a fost 
adânc şi transformator asupra lumii.

A fost acest impact bun sau rău?
Putem examina valoarea impactului 

din trei unghiuri posibile: (a) din 
unghiul naturii propriu-zise a soliei;
(b) din unghiul raţionamentului 
care a lansat această solie; şi (c) din 
perspectiva consecinţelor produse.

Dacă examinăm (a) natura soliei, 
ea ni se revelează drept făgăduinţa cea 
mai pură şi mobilizatoare din toată 
Scriptura. Toate celelalte făgăduinţe 
fără „Revenirea lui Hristos” n-au mai 
multă valoare decât un antinevralgic -  
înlătură durerea, dar te lasă tot bolnav.

Nădejdea adventă a fost numită „vârful 
de lance al Evangheliei”. Fără vârf, o 
lance devine un simplu băţ. Ori de câte 
ori această solie răsună, ea produce 
înviorare şi transformări.

Hotărât că impactul soliei „Hristos 
vine!” a fost foarte bun!

Dacă examinăm (b) raţionamentul 
care a produs această mare strigare, 
constatăm o temelie putredă. In zadar 
construcţia este perfectă: dacă temelia 
este putredă, casa se va prăbuşi! 
Temelia era prejudecata tradiţională 
că „Hristos va veni la împlinirea celor 
2.300 de ani”. Construcţia era calculul 
profetic, şi era perfect în cele mai mici 
amănunte. Nici cei mai înverşunaţi 
împotrivitori ai adventiştilor nu i-au 
putut găsi vreun cusur.

Datorită acestei rele temelii, 
mişcarea avea să se prăbuşească, cu un 
impact nefericit atât asupra milleriţilor, 
cât şi asupra necredincioşilor, care au 
găsit noi ocazii de batjocură la adresa 
însăşi a revenirii lui Hristos.

Insă dacă examinăm (c) 
consecinţele, constatăm cu uimire 
şi cu bucurie că natura bună a 
soliei a biruit efectele malefice ale 
raţionamentului defect. La urma 
urmei, consecinţele reprezintă criteriul 
final de evaluare. Aşa ne-a învăţat 
Hristos: „După roadele lor îi veţi 
cunoaşte” (Matei 7,20). Să le privim 
şi să ne bucurăm şi să ne veselim de 
roadele mişcării advente. Chiar de 
roadele Dezamăgirii!

' Marcu 8, 31; 9,9.12.31; 10,33; 14,21.41

Lucian Cristescu, secretar,
Asociaţia Pastorală, Uniunea Română
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R E P O R T A J

CRISTINA NEAGU

a  t f f a d f a *

Congresul Naţional al Liderilor de Tineret

D
imineţile de duminică, 
dimineţile de sfârşit de 
tabără sau de congres

-  aşa cum a fost în acest 
caz -  când oamenii îşi 

strâng bagajele, trec de la unul la altul 
pentru a se saluta sau se adună pentru 
o ultimă fotografie, trezesc în mine, cel 
care scrie, dorinţa de a mai trece o dată 
prin tot ce a fost, pentru a păstra totul 
în inimă.

Privindu-i cum pleacă, e imposibil 
să nu-ţi vină în minte felul în care au 
venit: grăbiţi, dornici să intre cât mai 
repede în hotel, la adăpost de ploaie. 
Unii se ştiau de mult şi de aceea 
bucuria revederii era mare. Alţii erau

pentru prima dată la un eveniment de 
o asemenea amploare şi se uitau cu 
teamă la mulţimea de necunoscuţi. 
Dar, când echipele de la cazare te 
găseau pe listă şi-ţi ofereau tot ce aveai 
nevoie pentru a începe cu bine (un 
semn distinctiv, bonurile de masă, 
un program), parcă începeai să simţi

că aparţii acelei 
mulţimi şi-ţi 
schimbai atitudinea.

înainte de 
plecare, unii se mai 
opreau în dreptul 
mesei pe care se 
aflau nici mai mult 
nici mai puţin de 450 
de piese de puzzle, 
câte una pentru 
fiecare participant, 
piese care puse cap la cap reprezentau 
„Crearea lui Adam”, reproducere 
după Michelangelo. Puzzle-ul era 
ultima dintre lecţiile despre unitate, 
lăsate de Corrado Cozzi, directorul 

Departamentului 
de Tineret al 
Diviziunii Euro- 
Africa şi unul dintre 
invitaţii de onoare 
ai acestei prime 
ediţii a Congresului 
Naţional al Liderilor 
de Tineret. Tema 
devoţionalelor de 
seară, susţinute de el, 
a fost „Toţi pentru 
unul şi unul pentru 
toţi”. Şi pe parcursul 

celor patru seri de Congres, înainte 
de a merge la culcare, descopeream o 
nouă dimensiune a unităţii. Iar piesa de 
puzzle, pe care fiecare dintre noi trebuia 
să o punem la locul ei, era o dovadă în 
plus a faptului că fiecare avem un loc al 
nostru. Şi fără vreunul dintre cei 450 de

seminarii 
predate, 
unele să fi

participanţi, tabloul acestui Congres ar fi 
fost incomplet.

Unii nu vor să plece fără a mai vedea 
încă o dată marea. Când s-a ales Eforie 
Nord ca loc de desfăşurare a acestui 
Congres, unul dintre principalele 
argumente a fost noutatea. Pentru unii 
dintre cei prezenţi, primul Congres 
Naţional al Liderilor de Tineret a 
coincis cu prima ieşire la mare. Pentru 
alţii a fost ca o întâlnire cu un prieten 
vechi. Pentru toţi însă a fost ceva nou. 
De altfel, întregul Congres a stat sub 
semnul noului. Inclusiv motto-ul:
09 Atitudine.

Au fost seminarii noi, dintre care 
unele susţinute în premieră, cu o 
tematică destul de variată: conducere,

misiune, 
educaţie... 
E posibil 
ca, printre 
cele 3 1 de
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lăsat senzaţia de cunoscut, prin titlu, 
dar viziunea a fost cu siguranţă una 
nouă de fiecare dată.

Au fost proiecte noi. Seară de seară, 
fiecare Conferinţă a prezentat tot ce 
a făcut mai bun şi mai nou în materie 
de tineret: TinSerV-uri de o zi, la nivel 
de licurici, proiecte antifumat, care au 
implicat toate şcolile din oraş, ore de 
rugăciune Amicus, liceeni susţinând 
seminarii pentru colegii lor de clasă...

S-au născut vise noi: visul de a pune 
un an din viaţă la dispoziţia lui Hristos, 
pentru a merge oriunde te-ar trimite El, 
sau visul de a realiza un Sabat de Tineret 
sau de a adopta o biserică mică, uitată de 
lume, pentru a duce acolo un suflu nou.

Au fost oameni noi şi oameni vechi 
în noi ipostaze. Elsa Cozzi, un alt invitat 
de onoare al Congresului, responsabila 
Departamentului Children Ministries 
la nivelul Diviziunii Euro-Africa, a fost 
unul dintre cei care prin seminariile 
susţinute ne-a adus aminte cât de 
puternici, dar şi cât de fragili pot fi 
uneori copiii şi câtă grijă trebuie să 
avem la fiecare gest şi acţiune a noastră 
în ceea ce-i priveşte. Norm Middag, 
creatorul programului de licurici, unul 
dintre întemeietorii programului de

exploratori şi un veteran al lucrării de 
Tineret a fost un alt invitat special pe 
care ne-am bucurat mult să îl putem 
avea printre noi. Devoţionalele din 
fiecare dimineaţă şi seminariile susţinute 
în fiecare zi ne-au adus din nou în 
minte responsabilitatea, frumuseţea şi 
simplitatea slujirii faţă de tineri. Garry 
Johnson, cunoscut de exploratorii 
din întreaga ţară, pentru specializările 
legate de natură, pe care le predă de 
fiecare dată când vine în România, ne-a 
surprins de această dată prin seminarii 
care vizau o instruire eficientă, metode 
de predare care aduc rezultate şi moduri 
în care să-ţi foloseşti influenţa pe care o 
poţi exercita asupra altora.

A fost o echipa nouă. Organizarea 
acestui Congres i-a revenit echipei în 
componenţa căreia au intrat directorul 
de tineret de la Uniune: Cristian Modan 
şi directorii de Tineret de la Conferinţe: 
Emanuel Ban, Cătălin Bărbulescu, Daniel 
Chirileanu, Daniel Niculescu, George 
Şchiopu, Beniamin Zeiller împreună 
cu asistenţii acestora, ilustrând astfel 
împreună ideea unei noi atitudini.

Au fost noi hotărâri şi noi atitudini.
In ultima seară, la închiderea 
Congresului, fiecare a găsit prins de

scaunul pe care stătea un plic ce 
ascundea în el o carte poştală. 
Carte poştală pe care trebuia 
să-şi scrie un mesaj către sine, 
privind noua atitudine, noua 
hotărâre pe care a luat-o la 
Congres. Cărţile poştale o dată 
scrise au fost adunate, urmând a 
fi trimise de către organizatori la 
adresele menţionate.

Mulţi se sfiiesc să spună în 
faţa unui reportofon ce anume 
le-a plăcut cel mai mult şi care 
este gândul cu care se întorc 
acasă. Dar dacă îi iei deoparte 
şi îţi iei timp doar să îi asculţi, 
poţi afla lucruri care te uimesc 
într-un mod plăcut. Unii îţi 
vor vorbi despre proiectele 
care s-au născut în mintea lor, 

în urma trecerii pe la „Târgul de idei”, 
una dintre activităţile care au plăcut 
cel mai mult. Alţii îţi vor vorbi despre 
cât de mult i-au marcat unele seminarii 
sau despre acele lucruri mici care dau 
farmec: o deschidere de Sabat pe plajă, 
o bomboană primită în dar, un joc, o 
plimbare pe malul mării, un pelican creţ. 
La acest nivel, răspunsurile variază. Dar 
există un gând comun cu care toţi s-au 
întors acasă: „Tot ceea ce s-a întâmplat 
în jurul nostru, în aceste patru zile, 
toate calamităţile care s-au abătut chiar 
şi asupra unor oameni care locuiau la 
10-15 km distanţă de noi nu fac decât 
să ne arate că Isus Se întoarce foarte 
curând. Şi o dată ajunşi acasă, trebuie 
să ne pregătim pe noi şi pe tinerii de 
care avem grijă pentru întâlnirea cu El. 
Aceasta este Noua Atitudine!”

Pentru a dovedi că sunt gata oricând 
să-şi pună în practică hotărârile trecute 
pe o foaie de hârtie, un grup de 30 de 
tineri dintre cei prezenţi a amânat cu 
o zi plecarea acasă, alegând să îi ajute 
pe oamenii din Costineşti la curăţarea 
caselor afectate de inundaţii. Chiar 
dacă nu şi-au putut amâna plecarea 
decât 30, restul până la 450 au

contribuit la realizarea acestui 
mini-TinSerV, prin colecta 
făcută cu acordul Uniunii, în 
seara închiderii Congresului, în 
cadrul căreia s-au strâns în jur 
de 1000 de euro.

Cristina Neagu, asistentul 
Directorului de Tineret din 
cadrul Uniunii Române
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D E V O Ţ I O N A L

Modelaţi după
chipul Lui

DEZIDERIU FALUVEGI

Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii 
din care aţi fost scoşi. (Isaia 51,1)

Articolul prezent, propus pentru un devoţional, 
reprezintă dezvoltarea unei idei „apărute” într-un moment 
când, pe neaşteptate, am fost rugat să vorbesc la o ocazie de 
capelă la Institut. Acum, am posibilitatea să dezvolt mai pe 
larg această idee, dar nu atât de larg, încât să nu rămână loc 
pentru o dezvoltare individuală şi mai largă.

Textul citat din cartea proorocului Isaia ne aminteşte 
că suntem scoşi din Stânca Veacurilor, purtând pe drumul 
vieţii atât „forma”, cât şi „natura” originii noastre, cu 
posibilitatea de a verifica oricând în ce măsură ne-am 
păstrat sau nu forma şi esenţa chipului de la început. Istoria 
înaintată a omenirii ne obligă chiar să facem lucrul acesta, 
întrucât suntem confruntaţi cu pericolul de a ne conforma 
diferitelor modele de viaţă contemporane.

Trăim într-o lume în continuă schimbare, dar, ca creştini, 
noi avem posibilitatea de a ne verifica după modelul precizat 
prin: „Laînceput. . .” (Geneza 1,1). Acest „La început, 
Dumnezeu a făcut...” înseamnă nu numai un punct de 
pornire, ci şi o permanenţă. Lucrul acesta ne conduce la o 
cunoaştere tot mai profundă a Lui, precum şi la o sinceră 
cercetare de sine din partea noastră. Această cercetare de 
sine se face pe un teren de război, în toiul unei lupte pe viaţă 
şi pe moarte, care a început în ceruri şi continuă aici şi acum, 
pe pământ, secerând pe cei ce nu se mai pot ascunde în 
„Stânca din care au fost scoşi prin cioplire.”

S-a încercat şi se încearcă încontinuu o scăpare din 
strânsoarea raportului biblic al începuturilor, pentru a 
deveni liberi faţă de obligaţiile care decurg din acceptarea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Primele capitole ale Genezei
-  cuprinzând prezenţa lui Dumnezeu în  crearea lumii, 
apoi a omului, descrierea originii răului, a războiului dintre 
bine şi rău, încercarea cuceririi libertăţii şi a unei existenţe 
potrivit modelelor de origine umană -  au născut printre 
popoare poveşti care nu te obligă la o închinare cuvenită 
Creatorului. Mai mult, popoarele care au concepţii nebiblice 
despre origini i-au atacat întotdeauna, cu scop de nimicire, 
pe cei ce I se închinau cum se cuvine Creatorului biblic.

Raportul Genezei a fost declarat o „poveste” -  una dintre 
poveştile popoarelor lumii -  iar închinarea la zeii proprii, 
însemnând fidelitate faţă de popor şi de stat, a produs 
conflicte armate între naţiunea păstrătoare a adevărurilor 
Genezei şi popoarele înconjurătoare.

Se înţelege că raportul biblic despre origini a rămas 
incomod şi pe vremea formării unui creştinism universal. Ca 
urmare, a scăzut sentimentul obligaţiei ascultării cuvenite 
faţă de Creatorul prezentat în porunca a patra, care leagă 
laolaltă istoria creaţiunii din Geneza cu o vieţuire care 
decurge din adevărul că omul este creat.

Din această cauză, de-a lungul secolelor, s-a simţit 
continuu nevoia unei teologii care să scape creştinismul 
nou format din strânsoarea morală a raportului biblic. 
Tendinţa amintită a atins culmea în secolele XVII-XIX, în 
perioada aşa-numitului iluminism, când s-a crezut că ştiinţa 
şi raţiunea umană sunt în stare să se lepede de lanţurile 
obligaţiilor rezultate din credinţa în adevărurile Genezei. 
Astfel, în 1753, un medic de curte, pe nume Jean Astruc, 
emite părerea că, studiind diferitele denumiri prin care 
Dumnezeu este prezentat în cartea Genezei, s-a dovedit că 
aceasta nu poate fi privită ca o carte ieşită din pana unui 
singur autor, ci este o culegere de povestiri ale diferiţilor 
autori, care, pe parcursul timpului, au fost adunate, potrivite 
şi cuprinse într-o singură carte. De la Astruc şi până azi, 
renumiţi teologi creştini fac eforturi pentru a descoperi care 
sunt autorii presupuşi ai fiecărei părţi din cartea Genezei. 
Suntem martorii unei răsturnări de situaţii: In loc să se 
supună autorităţii Scripturilor, omul, ajuns savant, desface 
şi adună textul sacru potrivit minţii sale limitate. De fapt, 
azi, întreaga Scriptură a ajuns prada cercetătorilor, în sensul 
că nu se caută ce spune Scriptura, ci în ce împrejurări au 
apărut şi s-au adunat cărţile Bibliei. Nu e de mirare că 
multor creştini le este greu să se supună unor învăţături 
despre care nici nu ştiu de unde provin. Le este mai uşor 
să lase totul pe seama teologilor bisericilor lor, iar ei, în 
umbra acestora, să-şi trăiască viaţa potrivit propriilor 
intenţii. Această ruptură între origini şi prezent are urmări 
dezastruoase asupra credinţei şi a închinării.
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Printre ideile care slăbesc şi azi 
supunerea încrezătoare faţă de 
Scripturi, am mai putea aminti 
influenţele teoriilor care susţin unele 
contradicţii între: Dumnezeul Vechiului 
Testament şi Hristosul Noului 
Testament; Lege şi har; supunere 
şi libertate; pedepsire şi dragoste; 
legile „iudaice” şi legile „creştine”; 
concepţiile provenite din vremurile 
străvechi, lipsite de cultură şi ştiinţă şi 
cunoaşterea prezentă, ştiinţifică a lumii; 
de asemenea, adevăruri temeinice şi 
nişte simboluri; voinţa divină şi voinţa 
umană; fericire imediată, sigură, şi 
cea oferită la urmă de Dumnezeu; 
răspunderea finală a omului este o 
realitate sau doar teamă; alegerea de 
a-ţi trăi viaţa sau de a o pierde; omul de 
lângă tine ţi-e frate sau doar un străin, 
eventual un vrăjmaş; contează fericirea 
şi bucuriile ascunse ale inimii sau ale 
firii; ţinuţi în întuneric în trecut sau 
ajunşi la deplină lumină azi; ... şi am 
putea continua. In concluzie, se pune 
întrebarea: Dumnezeu sau eu, omul?

Natural, vorbim despre lume. Dar 
cine ar putea mărturisi că nu se află 
continuu sub influenţa lumii în care 
trăieşte şi pe care o copiază, chiar dacă 
doar parţial?

Cine nu are nevoie să cunoască şi să 
creadă cele descoperite la început? Dar 
cui îi convine să cerceteze şi să accepte 
astăzi modelul de a crede şi de a trăi al 
primilor creştini? Mai preferă cineva 
aceasta ca normă de viaţă? Ne-am 
putea imagina cum anume ar arăta o 
astfel de viaţă în condiţiile prezentului? 
Se topeşte de dor inima noastră, după 
atingerea idealurilor care i-au însufleţit 
pe primii creştini? Unde se află linia de 
demarcaţie între voinţa lui Dumnezeu 
şi voinţa creştinilor din zilele de azi? Ne 
răsplăteşte viaţa noastră de credinţă cu 
atâtea bucurii, pe care nici câştigarea 
întregii lumi nu ni le-ar putea oferi?

Dar să ne întoarcem: „La început!” 
Acest „La început” reprezintă ieşirea 
lui Dumnezeu spre noi şi intrarea Lui 
într-o istorie comună cu a noastră. 
Marile încercări prin care a trecut 
Mântuitorul nostru, îndelunga Sa 
răbdare, preţul sângelui Său, acuzaţiile, 
criticile şi condamnările rostite pe 
seama Lui -  şi toate acestea acceptate 
cu bună ştiinţă de la început -  nu 
pot fi concepute decât pe baza iubirii. 
El nu numai că iubeşte, ci El „Este

iubire”. Iubirea Lui este continuă şi 
tot mai convingătoare. Universul 
întreg, în dimineaţa deplinei lumini, 
va declara: „Dumnezeu este iubire”. 
Aici, acel „La început” se va întâlni cu 
„Este!”. Dumnezeu este iubire, dar o 
iubire capabilă de creştere, asemenea 
iubirii ucenicilor. El nu a renunţat 
în nici o împrejurare la iubirea Sa 
faţă de noi. Ne-a iubit din veşnicie 
şi ne iubeşte la nesfârşit. Din iubire a 
întocmit Planul de Mântuire şi nu a 
renunţat la nici unul dintre punctele 
acestui plan, în nici o împrejurare. In 
fiecare intervenţie a Sa, Dumnezeu a 
fost preamărit.

Ce exemplu înălţător pentru noi, 
azi! In mijlocul unei lumi în continuă 
decădere, în mijlocul unui creştinism tot 
mai interesat de cele lumeşti, în mijlocul 
unei tendinţe de a te crede superior faţă 
de înaintaşii „rămaşi în urmă”, să nu ne 
ruşinăm de „primii” care într-adevăr au 
fost „încuiaţi”, dar încuiaţi în dragostea 
neclintită şi neştirbită a lui Hristos. Fără 
ei, credinţa adventă s-ar fi stins demult, 
în lipsa elementului răsplătitor, care este 
bucuria restabilirii tuturor lucrurilor după 
modelul „de la început”. Să renunţăm la 
acest „început”, în schimbul bucuriilor 
unui prezent greşit direcţionat?

In „Tatăl luminilor nu este 
schimbare, nici umbră de mutare” 
(Iacov 1,17). Fiul ne asigură că El 
este „începutul şi Sfârşitul” (Apoc.
22,13). Venirea Mângâietorului nu 
produce schimbare în planul divin, ci 
îi asigură continuitatea: „Tot ce are 
Tatăl, este al Meu. (Mângâietorul)

va lua din ce este al Meu, şi vă va 
descoperi” (Ioan 16,15). Duhul Sfânt 
asigură continuitatea. Este nevoie de o 
descoperire şi de o încadrare în această 
veşnică şi neschimbătoare ordine. 
Apostolul Pavel a avut privilegiul 
de a vedea adevărul aşa cum este el, 
şi a avut sinceritatea şi puterea ca 
într-o clipă să lepede toate născocirile 
strămoşeşti şi să se ataşeze de adevărul 
neschimbabil, neîmpotrivindu-se 
„vedeniei cereşti” (Fapte 26,19).

Este adevărat că Evanghelia se 
renaşte în fiecare generaţie, dar nu 
putem găsi un loc pe pământ unde 
să nu fim constrânşi de dragostea 
lui Dumnezeu să trăim plinătatea 
ei. Această plinătate leagă laolaltă 
secolele, continentele, temperamentele, 
vremurile şi aşteptările, şi: „Cel care 
devine un copil al lui Dumnezeu 
ar trebui ca de atunci înainte să se 
privească pe sine o verigă în lanţul 
coborât pentru a mântui lumea, una cu 
Hristos în planul Său plin de îndurare.”
(Hristos, Lumina lumii, p. 84)

Dragostea lui Dumnezeu nu poate 
fi înlocuită prin inventarea metodelor 
şi a tehnicilor învăţate, ci curge liber 
din inima Mântuitorului în inima şi în 
mintea celor ce se consacră în slujba 
Lui. Un asemenea moment doreşte să 
vadă Domnul şi acum, ca răsplătire 
pentru dragostea Lui uimitoare. El 
ne cheamă să fim „primii creştini” ai 
vremurilor de pe urmă.

Dezideriu Faluvegi, pastor pensionar, 
Bucureşti
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VEŞTI BUNE DIN „BEREA”

„Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit...”. Aşa am 
început ora de rugăciune din casa unei surori.

Nu cu mult timp în urmă, într-o miercuri, la ora de rugăciune 
a comunităţii, o soră îmi spunea că ar vrea ca la ea în  casă să 
funcţioneze o grupă de rugăciune. Am răspuns afirmativ şi am 
stabilit ca a doua zi să merg acolo.

Ştiam că nu va fi o oră de rugăciune obişnuită, pentru că sora 
mi-a precizat faptul că va chema destui neadventişti. Şi aşa a şi fost. 
La ora începerii erau în jur de 6 neadventişti, 2 candidaţi la botez 
(băiatul şi nora surorii noastre) şi vreo 5 adventişti.

„Şi învâţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit...”, am început 
eu, subliniind cât de important este să avem mintea permanent 
deschisă, astfel încât Dumnezeu să ne poată corecta eventualele 
înţelegeri greşite. Numai aşa putem învăţa tot de la El.

După circa o jumătate de oră, i-am invitat să pună întrebări, 
dacă au. „Cum e cu Sabatul?” a întrebat cineva. „Cum e cu carnea 
de porc?” a fost o altă întrebare. M-am rugat să-mi dea Domnul 
înţelepciune ca răspunsurile mele să-i îndrepte pe oameni către 
Hristos şi nu către adventism (cine citeşte să înţeleagă). Le-am 
citit pasajele din Matei 28,1 şi Levitic 11,7 iar concluzia a fost 
următoarea: „Eu cred că sâmbăta este a şaptea zi, pentru că aşa a 
zis Domnul. Şi nu consum carne de porc, tot pentru că aşa a zis 
Domnul. Cei din Berea, care erau deprinşi cu Scriptura, au cercetat 
acasă ce a zis Pavel şi au acceptat adevărul, nu pentru că aşa a zis 
Pavel, ci pentru că aşa a zis Domnul”. A fost o atmosferă atât de 
binefăcătoare, încât cred că, dacă aceşti oameni ar fi fost invitaţi 
să se boteze, nici unul nu ar fi refuzat. După ce ne-am rugat, ne-am 
despărţit nu înainte de a stabili o nouă întâlnire joia următoare.

Vineri seara, după predică, băiatul surorii noastre m-a abordat 
şi mi-a spus: „Frate, tata (soţul surorii noastere) a zis că de mâine 
nu mai lipseşte nici un Sabat de la biserică”. I-am dat slavă lui 
Dumnezeu şi ne-am bucurat de această veste bună. După aceea, 
sora noastră mi-a zis că, înainte cu o zi de ora de rugăciune, soţul i-a 
precizat apăsat că el la biserică nu va călca în veci. Insă a doua zi a 
primit adevărul, şi adevărul l-a făcut liber. Şi pentru ca bucuria să 
fie deplină, omul nostru a cerut să intre în apa botezului o dată cu 
fiul său, astfel că, în primul Sabat din septembrie, cei doi, tată şi fiu, 
au fost botezaţi.

Trebuie făcută o precizare. Prelegerile au continuat în fiecare 
joi. Numai că, la sora noastră, acum are loc o evanghelizare, nu o 
oră de rugăciune, la care participă frecvent cel puţin 6 neadventişti. 
Rugaţi-vă pentru toţi oamenii aceştia. Ei nu sunt altceva decât 
demonstraţia faptului că evanghelizarea mai merge şi că Matei 
24,14 este adevărat. Toate acestea s-au întâmplat pentru slava lui 
Dumnezeu, iar lauda să fie a Lui.

M ihai Stoicescu, pastor, Comunitatea Speranţa, Constanţa

Experienţa ta, 
experienţa bisericii tale

/
—  '.--—--f, ............. 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 trim iteţi pe adresa:

Curierul Adventist, str. Labirint nr.116, Bucureşti; e-mail: curierul@adventist.roV_

AM FOST UN SCLAV

M-am născut în Bucureşti, într-o familie de 
ortodocşi. Mi-a plăcut să frecventez barurile, 
discoteca..., să am o viaţă imorală şi diferite 
anturaje nepotrivite. La 22 de ani, am avut un 
conflict, o altercaţie cu un alt bărbat. Ne-am 
certat, l-am bătut şi, în urma loviturilor cauzate, a 
decedat după câteva ore. Eu nu am avut intenţia 
aceasta, dar dacă eşti sclav al lui Satana, el te 
va folosi ca să faci tot ce este mai rău. Am fost 
arestat şi condamnat la 17 ani de puşcărie. După 
arestare, mi-am dat seama că am făcut un mare 
rău şi am simţit nevoia de iertare. Dumnezeu te 
caută acolo unde eşti, pentru a te salva. Am dorit 
ca viaţa mea să fie schimbată... şi Dumnezeu avea 
un plan în această privinţă. Am fost vizitat de 
familie, iar sora mea, fiind botezată în Biserica 
Baptistă, mi-a adus o broşură mică: Calea 
mântuirii. Am citit-o şi mi-a plăcut foarte mult.
Am găsit ce căutam: IERTAREA prin Domnul 
Isus. I-am spus să-mi aducă Biblia, dar în acea 
perioadă au venit în penitenciar lucrătorii din 
SUP. Am participat la aceste seminarii şi am 
descoperit adevărul aşa cum este prezentat în 
Biblie. Am ales să-L slujesc pe Dumnezeu şi viaţa 
mea să fie dedicată Lui.

Am fost în trei penitenciare şi am participat 
la toate seminariile şi întâlnirile misionarilor din 
Biserica Adventistă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, 
m-am lăsat de fumat şi de alte vicii, punând în 
aplicare principiile sănătăţii şi în special păzirea 
Sabatului. Am avut experienţe mari şi minunate 
cu Domnul Isus -  toate acestea m-au legat cu 
funia dragostei de El. Niciodată nu-L voi părăsi.

Am fost eliberat pe 3 iulie 2002, iar pe 20 
iulie m-am botezat în comunitatea Petru Rareş, 
Câmpina. Dumnezeu m-a ajutat foarte mult prin 
familia Popa Gabriel din Buşteni -  Prahova (fraţi 
adventişti). Ei m-au îndrumat să fac şcoala de 
misionari medicali de la Herghelia. In anul 2003-
2004, am fost la această şcoală, unde Dumnezeu 
m-a pregătit pentru lucrarea încredinţată de El. 
Din luna ianuarie 2004, activez ca evanghelist în 
oraşul Babadag, jud. Tulcea. Este lucrarea pe care 
Domnul m-a chemat să o fac cu putere şi călăuzire 
de la El. Viitorul este în mâna Lui, iar bucuria şi 
fericirea mea sunt să fac voia Lui. Timpul revenirii 

Sale este „chiar la uşă”. La 
Herghelia aveam un motto: 
SAVE TO  SAVE (salvat 
pentru a salva). Fiecare să 
fim pe deplin conştienţi 
de aceste timpuri... Să fim 
pregătiţi pentru a ieşi în 
întâmpinarea Sa! Dumnezeu 
să fie cu fiecare!

Costin Soreaţă, Babadag
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„CREDINCIOŞI ADEVĂRULUI ÎN DRAGO STE” 

(Efes. 4,15)

Pentru a da curs sfatului marelui apostol Pavel, dar 
şi pentru a respecta adevărul istoric, doresc să redau 
următoarele date din istoria adventă a bisericii din ţara 
noastră:

Cea de-a treia Adunare Generală a Uniunii, care 
s-a ţinut la Cluj, între 2-5 decembrie 1927, a hotărât 
următoarele:

♦ Comitetul de conducere: Şt. Demetrescu, P. 
Păunescu şi P. H. Hermann.

♦ Fratele Paulini nemaifiind ales, a fost trimis de 
Diviziune, pentru un timp, ca pastor în Franţa, apoi 
preşedinte al Uniunii Elveţiene până în anul 1932.

In situaţia specială de atunci, la propunerea 
Diviziunii, preşedinte a fost propus fratele Wall. Dar 
pentru că legile în vigoare de atunci, ca şi de astăzi, 
prevedeau ca preşedintele să fie cetăţean român, pentru 
autorităţi, fraţii Demetrescu, Păunescu şi Hermann 
formau conducerea colectivă a Uniunii (vezi Curierul 
Misionar, nr. 2/1928).

* * *

Adunarea Generală a Uniunii din 1951. Prin 
decretul Prezidial nr, 1203, din 14 noiembrie 1950, 
s-au aprobat Statutele de Organizare şi Funcţionare 
ale Cultului Creştin Adventist de Ziua a Şaptea din 
România. In felul acesta, din punct de vedere legal, 
Cultul Adventist era pe picior de egalitate cu toate 
celelalte culte recunoscute în ţara noastră.

întrucât până la aprobarea Statutelor nu s-a putut 
ţine lucrările elective la Conferinţe şi Uniune, în cursul 
lunii mai 1951, s-au ţinut lucrările elective ale celor 
şase Conferinţe, iar pe 27 iulie 1951, s-a ţinut Adunarea 
Generală a Uniunii.

Adunarea Generală a Uniunii a fost convocată 
de Comitetul plin al Uniunii, desfăşurându-se după 
toate rânduielile bisericii. S-a constituit un comitet de 
propuneri care a propus următorul comitet de numiri: J. 
Bauer, M. Manea, VI. Mocanu, V. Zamfir, G. Proksch, 
Gh. Graur, Al. Crişan, Şt. Popa, Fică Dumitrescu, 
propuneri votate în unanimitate de delegaţi.

Acest comitet, format din bărbaţi temători de 
Dumnezeu, pastori cu experienţă şi pionieri ai bisericii, 
au propus următoarea listă de slujbaşi ai Uniunii, care, 
de asemenea, a fost votată de delegaţi:

Preşedinte -  D. Florea; secretar-contabil
-  Gh. Stănică; consilier cu atribuţii de reprezentare 
a preşedintelui -  VI. Mocanu; consilier Studii şi 
documentare -  P. P. Paulini; consilier Pastoraţie şi 
Muzică bisericească -  V. Florescu; consilier Lucrarea de 
binefacere -  N. Ghiorghiţă; consilier Şcoala de Sabat

şi Publicaţii -  Gh. Gh. Indricău; consilier Inventar -  I. 
Dăneţiu; consilier Oficiul Juridic -  I. Bătrâna şi ajutor
-  I. Tachici.

Comitetul Uniunii era format din: D. Florea, Gh. 
Stănică, VI. Mocanu, P. Paulini, V. Florescu, N. 
Ghiorghiţă, I. Dăneţiu, Gh. Indricău, I. Bătrâna, I. 
Tachici, Şt. Demetrescu, ]. Bauer, M. Manea, V. Zamfir, 
Gh. Graur şi Gh. Proksch (vezi Curierul Adventist din 
iulie-august 1951).

❖  * *

A urmat A dunarea G enerală a U n iu n iii din 1955,
care a ales următorii slujbaşi ai Uniunii:

Preşedinte -  Şt. Năilescu; consilier cu atribuţii de 
reprezentare a preşedintelui -  I. Tachici; secretar -  D. 
Bădescu; trezorier-contabil -  A. Văcăreanu; secretar cu 
binefacerea şi casier -  V. Diaconescu; consilier Şcoala 
de Sabat şi redactor -  Gh. Graur; consilier Inventar
-  I. Dăneţiu; consilier Studii şi documentare -  Şt. 
Demetrescu; director Seminar -  Hr. Artenian (vezi 
Curierul Adventist din ianuarie 1956).

La începutul lunii septembrie 1958, are loc o 
„reorganizare” a Comitetului Uniunii de Conferinţe
-  nu o Adunare Generală a Uniunii -  ocazie cu care 
fratele Pavel Crişan este num it preşedinte (vezi Curierul 
Adventist, din august 1958).

In anul 1965, Comitetul plin al Uniunii, în cadrul 
unor situaţii speciale, procedează la „reorganizarea” 
Comitetului Uniunii, fratele I. Tachici fiind num it 

preşedinte al Uniunii, iar fratele C. Alexe -  secretar.
Având în vedere că din 1955 nu a mai fost convocată 

Adunarea Generală a Uniunii, ci s-au făcut numai 
„reorganizări”, în anul 1967 este convocată Adunarea 
Generală a Uniunii de Conferinţe. Apoi, rând pe rând, 
din patru în patru ani, s-au ţinut Adunările Generale ale 
Uniunii, respectându-se rânduielile bisericii, la care au 
luat parte delegaţi ai Diviziunii, preşedintele Diviziunii 
şi chiar fratele N. Wilson, preşedintele Conferinţei 
Generale. Aceasta în ciuda sistemului totalitar în care 
a trebuit să se lucreze. Dumnezeu a binecuvântat însă 
credincioşia celor ce I-au fost credincioşi. Biserica s-a 
putut dezvolta şi, în condiţiile de atunci, a putut să 
predice Evanghelia, să boteze, să construiască şi să 
publice cărţi ale Spiritului Profetic, printre care Marea 
Luptă, şi să păstreze nealterată doctrina, organizaţia şi 
spiritul advent, cum şi o viaţă spirituală în comunităţile 
noastre (vezi Curierul Adventist din 1971, 1975, 1980, 
1985, 1990).

Dumitru Popa, pastor pensionar, Bucureşti
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S Ă N Ă T A T E

Şapte zile pentru
o viaţă deplină

NOREL IACOB

C
u câteva zile în urmă, am ieşit cu fructe 
pe stradă. A fost vorba de un târg inedit, 
împreună cu o echipă de tineri, am propus 
celor ce fumau un fruct în schimbul stingerii 
ţigării. Mulţi au acceptat. Unul mi-a răspuns: 
„Să dau o ţigară pentru un măr? Niciodată!” Să fi fost 

vorba de inconştienţă? Mă îndoiesc. Ignoranţă sau, mai 
degrabă, sfidare...

Să vă amintesc tragedia produsă de uraganul care a lovit 
oraşul New Orleans. Se anunţase. Totuşi, unii nu şi-au luat 
măsuri de precauţie. Episodul se repetă, invariabil, ori de 
câte ori apare vreo dramă de acest gen. Sunt întotdeauna 
unii care ştiu ce ar trebui făcut, dar nu catadicsesc să facă.

Mă tulbură profund gândul, uneori descoperirea că 
suntem asemenea acestor oameni. Pentru câţi dintre noi, 
oare, cuvintele lui Isus: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar 
în această zi, lucrurile, care puteau să-ţi dea pacea! Dar 
acum, ele sunt ascunse de ochii tăi” (Luca 19,42) vor 
însemna o tristă constatare?

Avem în posesie tezaurul unor adevăruri care aduc 
pacea şi întreţin viaţa. Ştim cum a fost la început şi cum 
doreşte Dumnezeu să fie prezentul şi viitorul copiilor Săi. 
Ce facem cu ce ştim? Ca popor şi ca individ, să nu reuşim 
oare nici noi să scăpăm de blestemul celor care pier din 
pricina ignoranţei faţă de ceea ce ştim?

Ideea unei tabere biblice nu ar trebui să fie o provocare, 
ci o simplă aluzie la normalitate. O tabără biblică înseamnă 
şapte zile trăite cu profunda convingere că merită trăit 
aşa cum Dumnezeu ne-a învăţat în toate capitolele vieţii: 
închinare, muncă, recreaţie, învăţare, dietă, relaţii. Astfel, 
Tabăra Biblică de la Moeciu-2005 a căutat să arate 
simplitatea şi frumuseţea unei picături dintr-o asemenea viaţă.

Şapte zile păreau a fi un termen mult prea scurt 
pentru o asemenea experienţă, dar mâna lui Dumnezeu a 
transformat chiar şi trecerea timpului. Şi, dacă judec după 
spusele celor mai mulţi participanţi, a fost suficient pentru 
a (re) descoperi frumuseţea vieţii conduse de Dumnezeu. In 
esenţă, programul a favorizat, pe parcursul unei săptămâni, 
ordonarea valorilor şi a principiilor de viaţă în întregul ei.
Ne odihneam între orele 22 şi 6, restul orelor însemnând 
timp pentru studiu şi închinare personală şi colectivă, atât 
dimineaţa, cât şi seara, seminarii pentru creştere spirituală, 
misiune personală şi relaţii constructive, recreaţie activă şi 
nedăunătoare, timp de părtăşie şi de consolidare a relaţiilor.

Pentru organizarea altarelor au fost studiate mai multe 
epistole ale Noului Testament şi pasaje din Evanghelii. Opt 
ocazii de seminar au adus în atenţie revenirea Domnului 
Hristos, Apocalipsa, devoţiunea şi misiunea personală, 
relaţiile de prietenie profundă şi prieteniile intime. Dieta 
complet vegetariană (fără lapte, ouă, brânză, unt sau alte 
produse lactate) a reprezentat surpriza principală şi extrem 
de reuşită a taberei. Cu preţuri scăzute, hrana a fost extrem 
de gustoasă, din belşug şi complet sănătoasă. Atelierele 
culinare zilnice le-au oferit participanţilor ocazia de a 
învăţa cum se pregătesc diversele reţete prezente în meniul 
taberei. Recreaţia a constat în timp de calitate petrecut 
în mijlocul naturii, fie pe trasee, fie în locaţii fixe, unde 
tinerii au interacţionat pentru o mai bună cunoaştere şi 
descoperire a noilor prieteni.

Rezultatele taberei şi reacţiile pozitive ale participanţilor 
cer dezvoltarea proiectului, iar Departamentul de Tineret 
al Conferinţei Muntenia oferă sprijin pentru organizarea 
unei noi tabere. Următorul pas al acestui proiect este 
deja planificat. O nouă tabără este programată în luna 
decembrie a acestui an. De data aceasta, profilul taberei este 
preponderent misionar. Pe lângă seria de seminarii pentru
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studiul Apocalipsei, vor fi prezente module de 
instruire, pentru ca participanţii să fie pregătiţi 
şi echipaţi pentru misiunea personală, fie prin 
mărturie personală, fie prin prezentări şi seminarii 
publice. Dorinţa este ca tabăra de iarnă să 
cuprindă, pe lângă participanţii din această vară, 
şi echipe de tineri care să reprezinte diversele zone 
ale Conferinţei. Experienţa merită transmisă mai 
departe, pentru ca în vara anului viitor să poată 
fi organizate mai multe tabere biblice deschise 
tuturor tinerilor care doresc să participe.

Dacă doreşti să participi în tabăra 
biblică de iarnă, scrie un e-mail la adresa: 
tabarabiblica@yahoo.com

Norel lacob, pastor, Comunitatea Labirint, Bucureşti

Intre cei care aşteaptă venirea 
Domnului se va renunţa, în cele din 
urmă, la consumul de came; carnea va 
înceta să mai facă parte din dieta lor. Ar 
trebui să avem mereu în vedere acest ţel 
şi să ne străduim să lucrăm cu statornicie 
pentru împlinirea lui. (Idem, p. 472-473)

Sănătatea corpului trebuie să fie privită 
ca fiind un lucru esenţial pentru creşterea 
în har şi dobândirea unei firi calme, 
echilibrate. Dacă nu îngrijim de stomac 
aşa cum trebuie, formarea unui caracter 
demn, moral va fi împiedicată. Creierul şi 
nervii sunt corelaţi cu stomacul. Mâncatul 
şi băutul greşit au ca rezultat gândirea şi 
acţiunea greşită. (Idem, p. 504)

Cerealele, fructele, nucile şi 
legumele constituie dieta aleasă 
pentru noi de Creatorul nostru. 
Aceste alimente, pregătite într-un 
mod cât se poate de simplu, 
sunt cele mai sănătoase şi mai 
hrănitoare. Ele dau o tărie, o 
rezistenţă şi o vigoare a intelectului 
pe care o dietă mai complexă şi 
mai stimulatoare nu le poate da. 
(Dietă şi hrană, p. 388)

Regularitatea în alimente 
ar trebui să fie păzită cu grijă. 
N-ar trebui să se consume 
nimic între mese, nici un fel 
de produse de cofetărie sau 
patiserie, nuci, fructe sau vreun 
alt fel de alimente. Mâncatul la 
ore neregulate distruge tonusul 
sănătos al organelor digestive, cu 
efect asupra sănătăţii şi a stării de 
voioşie. (Idem, p. 224)

Pentru a face pâine, făina 
albă rafinată nu este cea mai 
indicată. Folosirea ei nu este nici 
sănătoasă, nici economică. Pâinii 
făcute din făină rafinată îi lipsesc 
elementele nutritive care pot fi 
găsite în pâinea făcută din făină 
integrală. Ea este cauza frecventă 
a constipaţiei şi a altor stări 
nesănătoase. (Idem, p. 398-399)
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Conferinţa Biblică a Ucrainienilor din 
Conferinţa Transilvania de Nord

Biserica locală de la Remeţi, jud. Maramureş, a găzduit 
Conferinţa Biblică a Ucrainienilor din Conferinţa 
Transilvania de Nord. La această manifestare de suflet, al 
cărui scop este părtăşia şi întărirea în Hristos, au participat 
din partea oficialităţilor deputatul pentru minorităţi, 
alta decât cea maghiară -  domnul Ştefan Buciuta, care 
este şi preşedintele Uniunii Ucrainienilor din România; 
preşedintele Uniunii Ucrainienilor, filiala Maramureş
-  domnul Miroslav Petretchi; preşedintele ucrainienilor 
din Remeţi -  domnul Mihai Branzanic; viceprimarul cu 
atribuţii de primar interimar al comunei Remeţi -  domnul 
Petru Sofinet; şeful de post -  agentul Adrian Constantin; 
directorul şcolii din Remeţi -  domnul profesor Serioja 
Branzanic. Delegaţia ucrainienilor de dincolo de Tisa a 
fost compusă din pastorul Jura Matevciuc şi ansamblul
de bandurişti (instrumentul tradiţional al ucrainienilor)
-  „Strune de Argint” din Livov.

Uniunea Română şi Institutul Teologic Adventist şi-au 
adus contribuţia prin prezenţa fratelui Daniel Nae, care 
a transmis mesajul de la ora 11. Conferinţa Transilvania 
de Nord a fost reprezentată de preşedintele şi secretarul 
acesteia, fraţii Szasz Ernest şi Asanache Romeo.
(Beniamin Anca / AARC Transilvania de Nord)

Congresul cadrelor didactice adventiste
în  perioada 13-16 octombrie 2005, la Institutul Biblic de 

la Stupini, Braşov, va avea loc Congresul cadrelor didactice 
adventiste. Sunt invitate să participe toate cadrele didactice 
adventiste, în limita locurilor disponibile. înscrierile se pot 
face la directorul Departamentului Educaţie al Conferinţei 
pe raza căreia domiciliaţi, până în data de 5 octombrie
2005. Numărul de locuri este limitat.
(Valeriu Petrescu / Departamentul Educaţie)

Săptămâna Sănătăţii în Conferinţa Oltenia
Intre 10-17 septembrie 2005, a avut loc Săptămâna 

Sănătăţii, o manifestare menită să atragă atenţia că 
sănătatea este un dar ce trebuie preţuit. Astfel, în Sabatul 
din 10 septembrie, în Comunitatea Boureni, fratele Cristian 
Purnea a prezentat un plan pentru sănătatea noastră, unde 
mai mulţi fraţi şi surori au luat hotărârea de a fi mai atenţi 
cu acest mare dar de la Dumnezeu. Apoi, la cantonamentul 
pastoral din 14-15 septembrie 2005, de la Craiova, 
fraţii pastori au fost îndemnaţi să înalţe solia sănătăţii 
în comunităţile lor. La finalul săptămânii, tot într-o 
comunitate mică, la Motoci, judeţul Dolj, comunitate greu 
încercată de ape, fraţii şi surorile de acolo au apreciat faptul 
că Dumnezeu priveşte legile sănătăţii pe aceeaşi treaptă cu 
legile morale. Ne exprimăm încrederea că Dumnezeu va 
triumfa prin sănătatea noastră, iar stilul de viaţă adventist 
va fi cunoscut tot mai mult.
(■Cristian Pumea / AARC Oltenia)

Grădiniţa „Cuore -  inimă de copil”
La Poienile de Sub Munte, judeţul Maramureş, două 

surori au luat iniţiativa să pună deoparte „Un an pentru 
Hristos” şi să se implice în începerea unei grădiniţe 
adventiste. Cele două surori Daniela şi Maria Oncea, 
sprijinite de biserica locală Poienile de sub Munte, au 
deschis porţile grădiniţei „Cuore -  inimă de copil”, la 
parterul Bisericii Adventiste din localitate, luni, 19 
septembrie 2005, în prezenţa primarului din localitate, 
domnul Ştefan Oncea, şi a viceprimarului, domnul 
Stuleanic Serghei. Pastorul Iosif Ciurilă a rostit un cuvânt 
de mulţumire pentru cei ce au sprijinit această iniţiativă, 
iar directorul Departamentului Educaţie de la Conferinţă, 
fratele Romeo Asanache, a vorbit despre importanţa 
educaţiei în vederea formării unui caracter frumos.
(Romeo Asanache / AARC Transilvania de Nord)

S T E R I

Sabatul elevilor şi al studenţilor la Piatra Neamţ
Sub acest titlul generic, în Sabatul din 17 septembrie 2005, 

comunitatea credincioşilor adventişti din Piatra Neamţ a 
marcat într-un mod deosebit începerea unui nou an de şcoală 
şi apropierea deschiderii unui nou an universitar. Serviciile 
divine au avut motoul „Tu eşti lumina lumii”, din dorinţa de 
a responsabiliza pe fiecare copil şi tânăr care este aparţinător 
sau membru al bisericii locale pentru a împlini cuvintele 
Mântuitorului. In programul de după-amiază, s-a înălţat o 
rugăciune de consacrare pentru copii, tineri şi părinţi. La acest 
moment au participat copii şi tineri din comunităţi învecinate 
ale bisericii noastre.

Bucuria părtăşiei noastre a fost sporită de faptul că fraţii 
Valeriu Petrescu şi Remus Soare au fost oaspeţii comunităţii 
noastre în acest Sabat. Mulţumim şi pe această cale tuturor 
celor care au susţinut realizarea acestui program. Dumnezeu să-i 
binecuvânteze pe elevii şi pe studenţii bisericii în acest nou an de 
şcoală şi în întreaga viaţă. (Ermnuel Sălăgean /A A R C  Moldova)

Istorie reeditată
Sâmbătă, 17 septembrie 2005, în faţa amvonului 

din Comunitatea Drăgăşani, judeţul Vâlcea, o mamă 
adventistă, venită cu copilaşul ei de 2 luni, a primit 
binecuvântarea. In timp ce pastorul Ciprian Crăciun 
vorbea, o altă mamă cu copilul ei, sosită acolo pentru un 
program special cu un grup de corişti din Râmnicu Vâlcea, 
a spus că doreşte şi ea acelaşi lucru. In timp ce pastorul îşi 
ridica mâinile de pe căpşorul copilaşului, îşi făcea loc în 
faţă o bunică cu nepoţelul ei de câţiva anişori, cerând de 
asemenea binecuvântarea. Nu se sfârşise însă surpriza. Un 
prunc dintr-o familie neadventistă, purtat pe braţele altei 
bunici adventiste, a primit şi el binecuvântarea. S-a rescris 
astfel părticica de istorie din cartea Hristos, Lumina lumii, 
când o mamă, anunţându-şi vecinele că pleacă să-L caute 
pe Isus, a stârnit şi dorinţa acestora de a merge la El. Astfel 
ni s-a transmis binecuvântarea copiilor până astăzi. (Daniel 
Brânzan / AARC Oltenia)
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Libertatea religioasă în contextul românesc şi european
In perioada 12-13 septembrie 2005, la Bucureşti, în Sala New York de la World Trade 

Center, a avut loc un Simpozion Internaţional de Libertate Religioasă cu tema: „Libertatea 
religioasă în contextul românesc şi european”. La acest eveniment -  organizat de Ministerul 
Culturii şi al Cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte, împreună cu Asociaţia Naţională 
pentru Apărarea Libertăţii Religioase „Conştiinţă şi Libertate” -  au participat experţi 
în domeniu, din ţară şi din străinătate, reprezentaţi ai statului, ai cultelor religioase, ai 
organizaţiile non-profit şi ai presei.

Participanţii la acest eveniment şi-au exprimat satisfacţia pentru ocazia de a dezbate 
probleme actuale ale libertăţii religioase, cu aplicare la situaţia din România, avându-se în 
vedere adoptarea de către ţara noastră a Legii cultelor, document legislativ de o importanţă 
crucială pentru viaţa confesiunilor religioase din România, care se doreşte a intra în vigoare 
cât mai curând, şi au considerat că simpozionul a fost o reuşită. (Viorel Dima / AARC)

Serviciu divin de recunoştinţă
In zilele de 20 şi 21 mai 2005, la Tg. Mureş, pastori pensionari, surori pensionare, pastori 

activi, tineri şi un foarte mare număr de membri au putut constata într-un mod cu totul 
special ce plăcut şi frumos e să fim strâns uniţi toţi în Hristos.

A fost un timp de devoţiune, experienţe, rugăciuni, laude şi o armonie perfectă, chiar 
dacă mesajele din partea Domnului, prezentate de fraţii pastori pensionari sau fratele 
Gheorghe Panait, şi frumoasele contribuţii ale soliştilor sau ale formaţiilor locale -  şi pe 
deasupra binecuvântarea Duhului Sfânt -  au făcut din serviciile divine clipe de neuitat şi 
pentru unii, şi pentru alţii.

Redau aici o idee auzită în mai multe comunităţi şi exprimată în diverse variante: 
„Fraţilor, citim în Curierul Adventist că la Stupini vă adunaţi dumneavoastră, fraţii 
pensionari, şi vă bucuraţi împreună anual. Foarte frumos, dar nu vă puteţi imagina ce 
bucurie enormă produceţi bisericilor -  adică membrilor -  când veniţi printre noi. Trebuie 
să vă spunem că pe unii i-am văzut prima dată -  doar auzisem de dânşii. Făcând aşa, 
binecuvântările sporesc şi simţământul apartenenţei la aceeaşi mare familie e mai viu”.

Sâmbătă după-amiază, la ora 17, era programată începerea serviciului divin de 
recunoştinţă. Sala comunităţii Tg. Mureş B era arhiplină. Şi când sutele de credincioşi 
prezenţi au început să cânte slavă lui Dumnezeu, în limbi diferite, împreună cu impecabila 
formaţie de suflători, 30 la număr, conduşi de maestrul Vasile Cazan, directorul Filarmonicii 
din Tg. Mureş, parcă pluteam şi ne apropiam tot mai mult de Acela al cărui Nume II 
slăvim, ne pregăteam pentru escaladarea înălţimii comuniunii cu Dumnezeu.

A fost o atmosferă cerească în care am simţit prezenţa lui Isus în mijlocul nostru.
(Gabriel Vasilescu / AARC)

Ş T I R I

La data 
21 aprilie

2 Z .  2005, s-a
stins din

viaţă fratele Ioan Zotoiu, la
vârsta de 93 de ani, membru 
al bisericii Bordei-Verde, jud. 
Brăila. Se naşte la 28 mai 
1912, în comuna Vintilă-Vodă, 
jud. Buzău. In 1946, cunoaşte 
credinţa adventă şi se leagă 
cu toată puterea şi credinţa de 
Dumnezeu pentru restul vieţii 
sale, dând un exemplu bun în 
toate celor 7 copii, 22 de nepoţi 
şi 10 strănepoţi ai săi.

Adoarme după o viaţă 
lungă şi liniştită, cu nădejdea 
întâlnirii cu Domnul şi cu cei 
dragi, în Ziua învierii.

Ioan Apostol s-a născut 
la data de 26 aprilie 1932, în 
comuna Merii Pechii, unde 
şi-a petrecut copilăria. La 
vârsta de 14 ani, a venit în 
Bucureşti, unde a urmat şcoala, 
devenind contabil. Primeşte 
botezul la vârsta de 19 ani, în 
Comunitatea Labirint, unde a 
activat la cor şi în diverse slujbe 
ale bisericii, fiind un adevărat 
urmaş şi slujitor al lui Hristos. Se 
căsătoreşte cu sora Constanţa şi 
au împreună un copil.

Pe data de 21 septembrie 2005 
încetează din viaţă. Este condus 
la locul de odihnă de familie, 
de prieteni şi de o mulţime de 
credincioşi, având speranţa că 
Domnul îl va chema la viaţă în 
ziua învierii celor drepţi.

Program de sănătate -  premieră la Târgu Mureş
In al doilea Sabat al Săptămânii Sănătăţii, la comunitatea 

Târgu Mureş „C”, s-a desfăşurat, de vineri până duminică, 
un program de sănătate inedit. Programul conceput de 
Departamentul de Sănătate al Conferinţei Generale cuprinde 
un număr de 12 factori, alcătuind acronimul (în engl.) 
CELEBRATIONS (botezat în româneşte SĂNĂTATEA 
ÎN SĂRBĂTOARE). Pe parcursul întregului Sabat, au fost 
prezentate subiecte ca: „Deciziile, un factor crucial pentru 
păstrarea sănătăţii”, „Sănătoşi şi integri”, „Optimismul în 
sănătate şi boală”, „Un mediu favorabil pentru sănătatea 
noastră”, „Sprijinul social şi slujirea ca factori sanogeni” etc. 
Subiectele prezentate de către studenţii medicinişti şi de către 
alţi tineri au fost o hrană consistentă, care a trezit în sufletele 
ascultătorilor recunoştinţă faţă de Creatoml şi Răscumpărătorul 
nostru. Programul a inclus şi o masă de verdeţuri, la care 
participanţii au contribuit cu reţete preferate, totul într-un sos 
bogat de părtăşie şi bucurie. După serviciul divin de după-amiază, 
programul a continuat cu o altă parte aplicativă, când tinerii 
s-au pus la dispoziţia celor care au dorit să-şi verifice valorile

tensiunii arteriale, greutatea corporală şi procentul de grăsime din 
organism. Punctul „culminant” al programului SĂNĂTATEA 
IN SARBĂTOARE l-a constituit drumeţia organizată duminică 
în Munţii Călimani, pe parcursul căreia toţi cei doritori de mişcare 
fizică au putut să urce pe „Scaunul Domnului” (1400 m).

Programul SĂNĂTATEA ÎN SĂRBĂTOARE este tradus 
şi adaptat în limba română şi poate fi procurat, accesând adresa 
http://www.satatateplus.net secţiunea „Publicaţii/E-cărti sau la 
e-mailcelebration@satantateplus.net 
(Valentin Nădăşan / AARC Transilvania de Sud)

Emisiunile Hope Media la B l TV
începând cu 23 septembrie 2005, în fiecare vineri, 

între orele 16-17, la postul de televiziune Bl TV, poate 
fi vizionată emisiunea „Jurnal de credinţă” realizată de 
Beatrice Lospa. Prima emisiune a avut ca temă „Este Isus 
Hristos Dumnezeu?”, având ca invitat pe pastorul Valeriu 
Petrescu. Emisiunea „Jurnal de credinţă" cuprinde dezbateri 
şi comentarii pe diverse teme de larg interes. (ARCC)
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P A G I N A  C O P I I L O R

TRUDY MORGAN-COLE

Ş I

-  Gata, am ajuns?
-  Tara, te rog să nu mai repeţi întrebarea, i-a răspuns 

mama din scaunul din faţă al maşinii. Ţi-am spus deja că 
nu vom ajunge decât târziu, după-amiază.

Tara privea pe fereastră cum kilometrii cei lungi 
alunecau încet şi plictisitor. Călătoreau cu maşina încă 
de la micul dejun şi nu făcuseră decât un popas pentru 
o gustare. I se părea că se aflau în  maşină de o veşnicie. 
De-abia aşteptau să ajungă pe litoral, dar era un drum atât 
de lung până acolo!

-  Uitaţi-vă după indicator, a spus tata. Ar cam trebui 
să intrăm pe drumul 23. După aceea, în  mai puţin de o oră 
ajungem.

-  In sfârşit! zise Marta, care se uita pe o carte cu 
povestiri biblice.

Tara o cam invidia pe sora ei mai mare. Aceasta citea 
şi răsfoia mereu cărţi când călătoreau cu maşina. Dacă 
ar fi încercat şi ea să facă lucrul acesta, i s-ar fi făcut 
rău de maşină. De aceea Tara se uita pe geam, sperând 
să zărească indicatorul pentru drumul 23. Au trecut 
printr-un sat cu o staţie de benzină, un restaurant şi o casă 
cu trei câini în curte, dar nici urmă de drumul 23.

-  Poate că am trecut de indicator, a spus mama.
-  Te rog, mai verifică o dată pe hartă, răspunse tata.
Mama a scos harta din torpedo. A  cercetat-o minuţios,

apoi a privit pe geam.
-  Cum se numeşte drumul pe care ne aflăm?
-  Bănuiesc că este drumul 34, spre est, răspunse tata.
-  Cred că am greşit direcţia când am ieşit din 

autostradă, spuse mama.
-  O, nu! se plânse Tara. înseamnă că avem de mers şi 

mai mult acum?
Tata a tras pe dreapta şi a cercetat harta.
-  Poate că ar fi fost mai bine să cerem indicaţii la 

benzinăria pe lângă care tocmai am trecut, a sugerat 
mama.

Marta a ridicat privirea din carte.
-  Poate că ar fi bine să avem şi noi un stâlp de nor ziua 

şi un stâlp de foc noaptea! zise ea.
-  Ce tot spui? se miră Tara
-  Nu ştii cum au trecut israeliţii prin pustie? zise Marta 

arătându-i Tarei o imagine din cartea ei. Dumnezeu i-a 
îndrumat trimiţând un nor care să-i conducă ziua şi un stâlp 
de foc care să-i lumineze noaptea. N-au greşit nici o răscruce.

-  Sună bine, aprobă Tara, în timp ce tata a oprit maşina 
la benzinărie şi a coborât să ceară indicaţii.

După lăsarea întunericului, cu stomacul ros de foame, 
Tara şi familia ei au ajuns în sfârşit la motelul de lângă plajă.

-  îmi pare rău că ne-am rătăcit, îşi ceru scuze tata în 
timp ce se îndreptau spre restaurant.

-  Nu-i nimic, tati! Toată lumea greşeşte, răspunse Marta.
-  Cu excepţia acelor israeliţi, completă Tara. Pe ei îi 

conducea Dumnezeu, deci nu aveau cum să greşească.
-  Hei, tu chiar nu-ţi studiezi lecţiunea? întrebă intrigată 

Marta. Cu toate că Dumnezeu însuşi îi conducea, ei tot au 
făcut greşeli!

Tata începu să râdă.
-  Ei, şi mie mi-ar fi prins bine un stâlp de nor astăzi

-  poate că nu l-aş fi pierdut din vedere, aşa cum am făcut 
cu indicatorul. Dar nu este minunat că, deşi ne rătăcim şi 
mai facem greşeli, Dumnezeu încă ne călăuzeşte în viaţă?

Ora familiei
• La altarul de seară, povesteşte despre cum te-ai rătăcit tu sau un alt 

membru al familiei, într-o anumită împrejurare.
•  Roagă pe un adult din familia ta să vă vorbească despre o ocazie când a 
simţit că Dumnezeu îi călăuzeşte viaţa.
• Citiţi împreună textul din Exod 13,21.22. Discutaţi despre cum ne 
conduce ̂ astăzi Dumnezeu. De unde putem şti în ce direcţie doreşte

^ D u m n ezeu să ne îndreptăm?

T raducere: Oana Ghiga 
Adventist Review, aprilie 2005
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D E  L A  I N I M Ă  L A  I N I M Ă

L
a câţiva ani după revoluţie, în ţara noastră a 
venit un profesor adventist, a cărui inimă este 
legată de România, ca să ne ajute la organizarea 
activităţii Institutului Teologic. Pastor, teolog, 
fost rector al unui colegiu adventist, cu o 

vastă experienţă de viaţă, el a fost rugat să contribuie la 
edificarea sistemului nostru educativ. La noi era o perioadă 
de efervescenţă misionară şi se construiau multe biserici.
In schimb, şcoli adventiste aproape nu existau. In acest 
context, profesorul a spus: „Dacă nu investiţi în educaţie, 
această frumoasă biserică, cu care vă mândriţi va ajunge 
asemenea multora din Occident, mai repede decât credeţi!” 
Se simţea tristeţe şi îngrijorare în glasul său, pentru că el 
provenea dintr-o ţară europeană în care lucrarea avansase 
la fel de frumos ca la noi, până la un punct.

Mărturisesc că atunci nu am înţeles acest avertisment 
inspirat. Mi se părea o notă disonantă într-un cor care cânta 
bine şi frumos. Au trecut însă anii şi entuziasmul nostru 
misionar a început să scadă, multe dintre bisericile mari şi 
frumoase s-au dovedit prea încăpătoare, iar contactul cu 
Occidentul ne-a influenţat negativ, mai mult decât am fi 
crezut vreodată. Atunci a venit un alt om al lui Dumnezeu, 
rector al unei cunoscute universităţi adventiste şi ne-a spus 
aceleaşi cuvinte: „Dacă nu investiţi în educaţie...”

De ce să investim în educaţie? Pentru că „în sensul cel 
mai înalt, lucrarea de educaţie şi lucrarea de răscumpărare 
sunt una...” (Educaţie, p. 30). V-aţi gândit vreodată că verbul 
„a învăţa” este folosit în Noul Testament, semnificativ, 
mai mult decât „a predica”? Şi gândiţi-vă, vă rog, cum era 
cunoscut Mântuitorul? „Predicatorul”, „Doctorul”? Nu, 
ci „învăţătorul”! In mod evident, în activitatea Domnului 
Isus, învăţarea a fost prioritară (Matei 4, 23). Atunci de ce 
educaţia a fost atâta timp la noi cenuşăreasa lucrării? Să fie 
de vină viziunea noastră preponderent escatologică? Vine 
Domnul, ce rost mai are să ne risipim timpul preţios cu 
şcoala? Sau din cauză că suntem obişnuiţi să ne bucurăm de 
rezultatele pe termen scurt? A cumpăra un obiect produce 
satisfacţie imediată, pe când a plăti un curs sau a sponsoriza 
un elev, presupune viziune şi sacrificiu. Pentru că, în mod 
evident, educaţia costă. Ne costă. Este adevărat, „educaţia 
costă, însă ignoranţa costă mai mult”, după cum spunea unul 
din profesorii menţionaţi mai sus.

Trebuia de mult să investim în educaţie. Alţii au făcut-o 
şi culeg roade minunate. Ţări în care progresul misionar 
este mult mai evident decât la noi au un puternic sistem 
educaţional. Mă gândesc la Brazilia sau la Mexic, de 
exemplu. Este o relaţie evidentă între creşterea bisericii şi 
forţa sistemului educativ.

DANIEL NAE

Dacă am reuşit cât de cât să vă conving de importanţa 
educaţiei adventiste, probabil că vă întrebaţi ce am putea 
face la modul concret. Iată câteva sugestii practice:

1. Să ne dăm copiii la şcolile adventiste, acolo unde 
acestea există. Sunt atât de mâhnit să aud atât de des: 
„Şcolile din lume sunt mai bune, frate!” Nu doresc să intru 
într-o polemică pentru care nu am spaţiu! Totuşi, nu ar fi 
mai bune şcolile noastre, dacă o parte din sufletul nostru 
(copiii) ar fi acolo? Iar dacă în zona în care locuim nu există 
o şcoală adventistă, ce ai putea face să fie una?

2. Să îi îndrumăm pe tineri să devină dascăli. Pentru 
mulţi dintre noi, criteriul principal al orientării profesionale 
este „unde se câştigă mai bine”. Să cultivăm vocaţiile
care au legătura cea mai strânsă cu mântuirea şi misiunea 
noastră. Dacă aţi citit textul menţionat mai sus, aţi 
remarcat desigur tripla vocaţie a Mântuitorului: profesor, 
pastor, medic. Sunt atât de bucuros că, an de an, mulţi 
tineri vin la Institut ca să devină pastori. Avem mulţi medici 
consacraţi şi competenţi. In schimb, avem atât de puţini 
dascăli pasionaţi de educaţia adventistă!

3. Să „adoptăm” un copil. Acum câţiva ani, am 
participat la o convenţie, chiar la sediul Conferinţei 
Generale. Intr-una din zile, m-am aşezat la masă lângă 
un frate care, aveam să aflu puţin mai târziu, lucra la un 
departament care implica dese călătorii în ţările sărace ale 
lumii. Cum se întâmplă de obicei, ne-am întrebat de unde 
suntem, cu ce ne ocupăm, dacă suntem căsătoriţi şi dacă 
avem copii... Când am ajuns la copii, i-am spus mai întâi eu 
că am două fetiţe, apoi am continuat: „Dumneavoastră?”.
„Eu am ... 52 de copii!” Am crezut că glumeşte, dar chipul 
său era serios. „Noi nu am putut avea copii”, a spus el.
Ne-am gândit atunci să înfiem măcar unul, însă o vizită în 
Guatemala ne-a schimbat complet planul. Acolo am găsit 
pe stradă o fetiţă care cerşea. Am întrebat-o de ce nu merge 
la şcoală şi mi-a spus că nu are nici ce să mănânce, dar
să mai şi studieze. Când am aflat că ar putea trăi şi studia 
cu aproximativ 20 de dolari pe lună, m-am hotărât să o 
„adopt”. O creşte una dintre bunici în continuare, însă eu 
trimit în fiecare lună banii necesari. Am copii în Guatemala, 
Honduras, India şi câteva ţări din Africa. în  total, am 52 
de copii. Dacă aş fi adoptat unul după formula clasică, nu 
aş fi putut să mai ajut pe altcineva!” Am rămas profund 
impresionat. In ciuda dificultăţilor din ţara noastră, cel puţin 
o parte dintre noi, fie individual, fie într-un mic grup, am 
putea „adopta” un copil căruia să-i oferim şansa de a studia. 
Am descoperi atunci bucuria de a investi pe termen lung!

Daniel Nae, lector univ. drd., ITA  Cemica
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uriera
A D V E N T I S T

Doreşti să cunoşti mai mult din viaţa bisericii? 

Ai nevoie de hrană spirituală pentru 

sufletul tău?

Atunci abonează-te la Curierul Adventist şi vei găsi:

O mesaje spirituale pentru aşteptătorii revenirii Domnului Hristos; 

O ştiri şi reportaje din viaţa viaţa bisericii;

O experienţe şi interviuri;

O teologie, educaţie şi sănătate.

â D V E N T i s T

■> Fiii sunt o
m oştenire

Curierul Adventist, Contactează acum responsabilul cu literatura din

str. Labirint nr. 116; com unitatea ta, pentru  a te asigura de un abonam ent

e-mail: curierul@adventist.ro : la Curierul Adventist pentru  anul 2006.

Acum, acelaşi conţinut în două variante:
|36 lei noi/an -  revista realizată pe hârtie cretată 

26 lei noi/an -  revista realizată pe hârtie off-set

mailto:curierul@adventist.ro



