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E D I T O R I A L

GABRIEL DINCĂ

I n f l u e n ţ a  -
un dar care ne face responsabili
A

I
n zilele noastre, auzim tot mai des vorbindu-se 
despre influenţă şi trafic de influenţă. Ba mai 
mult, unii chiar sunt socotiţi vinovaţi pentru 
modul cum folosesc influenţa pe care o au. Ceea 
ce este interesant este faptul că Biblia ne face 
responsabili pe toţi de influenţa pe care o manifestăm 

în jurul nostru, indiferent dacă suntem sau nu în poziţii 
de răspundere, pentru că „nici unul din noi nu trăieşte 
pentru sine, şi nici unul din noi nu moare pentru sine”
(Rom. 14,7).

Pe de altă parte, deşi credem că suntem persoane 
independente şi că deciziile pe care le luăm sunt propriile 
noastre alegeri, realitatea arată că cei din jurul nostru ne 
influenţează nu numai comportamentele, ci şi gândurile şi 
aspiraţiile cele mai intime. La o analiză mai atentă, auto
nomia pe care o invocăm adesea se dovedeşte a fi o iluzie.
Cu toţii cerem sfaturi celorlalţi când ne 
aflăm în dificultate sau aderăm la opiniile 
grupului de prieteni sau de cunoştinţe.
Cu alte cuvinte, suntem influenţaţi şi 
influenţăm la rândul nostru, iar această 
influenţă spre bine sau spre rău îşi face 
simţită prezenţa în fiecare zi din viaţa 
noastră. Dar ce este aceasta şi cum se 
manifestă în viaţa noastră?

O  putere spre 

bine sau spre rău
Influenţa este o putere care produce 

un efect în viaţa unei persoane sau
într-un eveniment. Prin acţiunile şi cuvintele noastre, noi 
îi putem determina pe alţii să facă un lucru sau altul, să 
spună un cuvânt sau altul, să gândească într-un fel sau 
altul. Cuvântul inspirat ne spune că „fiecare suflet este 
înconjurat de o influenţă proprie -  o atmosferă care poate 
fi plină de putere dătătoare de viaţă, de curaj, de speranţă 
şi de parfumul plăcut al iubirii. Sau poate fi apăsătoare şi 
rece, plină de întunericul nemulţumirii şi al egoismului, 
sau otrăvitoare, datorită poluării mortale a păcatului cul
tivat. Prin atmosfera care ne înconjoară, fiecare persoană 
cu care venim în contact este afectată, indiferent dacă este 
sau nu conştientă de acest fapt. Aceasta este o responsa
bilitate de care nu ne putem elibera. Cuvintele şi faptele 
noastre, îmbrăcămintea şi comportamentul, chiar şi expre
sia feţei noastre au o anumită influenţă. De impresia pe 
care o facem depind rezultate bune sau rele, pe care nici 
un om nu le poate evalua. Fiecare impuls transmis în felul 
acesta este o sămânţă semănată, care îşi va aduce recolta.” 
(Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 252)

Responsabili pentru atmosfera 
pe care o răspândim în jur
Relaţiile pe care le avem cu semenii noştri au implicaţii 

deosebit de solemne. Prin tot ceea ce facem sau spunem 
modelăm viaţa celor dragi nouă, a vecinilor noştri, a 
colegilor de serviciu şi chiar a persoanelor cu care intrăm 
în contact în fiecare zi.

Oriunde mergem, influenţa ne urmează. In fiecare 
moment, când ne aflăm în prezenţa semenilor noştri, 
noi manifestăm o înrâurire care poate să-i atragă sau să-i 
îndepărteze de Isus. De multe ori, fără să ne dăm seama, 
prin felul nostru de a fi, unii pot fi încurajaţi şi întăriţi sau 
pot fi descurajaţi şi îndepărtaţi de la Hristos şi adevăr. Din 
această perspectivă, Ellen White spunea: „Când cineva te 
întreabă ce mai faci, nu încerca să te gândeşti la ceva trist 
pe care să i-1 spui, pentru a-i câştiga compasiunea. Nu vorbi 

despre lipsa ta de credinţă, despre întristă
rile şi suferinţele tale. Ispititorul este nespus 
de bucuros să audă astfel de cuvinte. Când 
vorbeşti despre subiecte sumbre, îi dai lui 
slavă. Nu trebuie să ne preocupe puterea 
cea mare a lui Satana de a ne birui. Adesea 
ne predăm în mâinile lui, vorbind despre 
puterea sa. Să vorbim mai bine despre 
marea putere a lui Dumnezeu de a uni toate 
interesele noastre cu ale Sale. Vorbeşte 
despre puterea inegalabilă a lui Hristos, vor
beşte despre slava Sa”. (Ellen White, Divina 
Vindecare, ed. 1997, pag. 238)

Iubirea lui Hristos -  o influenţă spre bine
Atunci când suntem plini de dragostea lui Isus, aceasta 

va fi văzută în tot ceea ce înfăptuim. „Când iubirea lui 
Hristos este păstrată ca ceva scump în inimă, asemenea 
mirosului unui parfum plăcut, ea nu poate fi ascunsă. Influ
enţa ei sfântă va fi simţită de toţi aceia cu care venim în 
contact. Spiritul Domnului Hristos în inimă este asemenea 
unui izvor în deşert, curgând ca să învioreze totul, făcând 
pe cei ce sunt gata să piară doritori să bea din apa vieţii.” 
(Ellen White, Calea către Hristos, ed. 1999, pag. 69)

Pentru a trăi o asemenea viaţă, pentru a exercita o 
asemenea influenţă, avem nevoie de harul lui Dumnezeu 
şi de puterea Duhului Sfânt care să ne ajute să plătim la 
fiecare pas preţul efortului, al jertfirii de sine. Să trăim deci 
în atmosfera iubirii şi a credinţei Mântuitorului, astfel încât 
viaţa noastră să radieze acel parfum plăcut care să câştige 
pentru veşnicie inimile celor cu care venim în contact.

Gabriel Dincă,
redactor-§ef, „Curierul Adventist”
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LAURENTIU GHERGHE

ci chiar dacă omul nostru 
de afară se trece, totuşi, omul 
nostru din lăuntru se inoieşte din zi 
în zi-” (2 Cor. 4,16 u.p)

„ ...  căci lucrurile care se văd 
* sunt trecătoare, pe când cele ce 
: nu se văd, sunt veşnice. ”
I (2 Cor. 4,18 u.p)

rivită de aproape, viaţa oamenilor este 
morală. Cercetată de departe este pură 
psihologie. Analizată de foarte departe, ea 
este un simplu act mecanic. Insă atunci când 
te opreşti asupra ei de foarte aproape, este o 

mare tragedie. Cu toate că am fost chemaţi de Dumnezeu 
la desăvârşire, încă ne mai zbatem în neajunsurile vieţii 
noastre. Una din marile tragedii ce bântuie printre noi este 
criza de caractere, criza „omului din lăuntru”. Dumnezeu 
a aşezat ochii noştri în aşa fel, încât să nu ne putem vedea 
chipul. In schimb, am primit ochii minţii ca să ne vedem 
chipul lăuntric, să vedem „omul din lăuntru”. Cu timpul 
însă, omul, adică eu şi cu tine, ne-am descoperit cu mare 
entuziasm chipul din afară şi am uitat să privim la cel inte
rior. Nu suntem oare obişnuiţi uneori, la întâlnirile private 
sau de la biserică, pe stradă sau în dialoguri cotidiene, să 
dăm cu bidineaua cea mare peste cinstea, omenia, valoa
rea, talentele sau alte valori sufleteşti ale semenilor noştri, 
ba chiar uneori ale prietenilor noştri, cu scopul ascuns 
şi lipsit de altruism de a pune în valoare pretinsa noastră 
superioritate? Poate că da... poate că nu... Stocul „omului 
din lăuntru” însă se cam apropie de zero printre noi.

In cartea sa, Aventuri solitare, Octavian Paler face o 
comparaţie între America şi Europa, scoţând în evidenţă 
faptul că ţinta celor două modele de civilizaţie este diferită. 
In timp ce Europa aleargă după „cultură”, America aleargă 
după „ confort ”. Aceste două idealuri modelează viaţa şi 
strădaniile a milioane de oameni. In Europa „ cultura este

obsesia sistemului educaţional ”. In America, „confortul 
este esenţa culturii”. Fără a intenţiona să intru în această 
dispută, doresc doar să observ că proba supremă a unei 
fiinţe umane, şi prin aceasta şi a unei întregi civilizaţii, nu 
este nici „cultura” şi nici „confortul”, ci caracterul. O cta
vian Paler subliniază de asemenea, cu toată forţa, că în 
lume „nu există progres, în afara celui lăuntric”.

Cultura europeană
Acumularea de cunoştinţe este sinonimă cu înţelep

ciunea pentru europeni. De la Gibraltar şi până la munţii 
Urali, „ideile” sunt „dumnezeii” cărora li se închină 
intelectualii europeni. Europa trăieşte încă în epoca 
„ideologică”, analizând totul, autoanalizându-se, filozo
fând pe marginea oricărui subiect, având plăcerea de a 
despica firul în patru. Ca să înţelegem mai bine specificul 
european, Octavian Paler îl defineşte drept „o magie a 
oglinzii”: „Oglinda l-a ajutat pe om să se întrebe cine e, ce 
rost are pe lume, ce vrea, ce aşteaptă de la alţii”. In opinia 
sa, America a înlocuit aproape total „Magia oglinzii cu 
Magia calculatorului ”, obligând pe „ închinători ” să fugă 
de ei, în jocuri sau în interminabile depozite de informaţii. 
Urmând acest drum, civilizaţia e capabilă să producă un 
rău cu urmări greu de evaluat. II poate transforma radical 
pe om într-un maniac al tehnologiei, fugar într-o direc
ţie spre nicăieri, preocupat mai mult de grija de „a avea” 
decât de scopul primordial, urmărit de Dumnezeu în om, 
şi anume grija de „a fi”.
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Confortul american
Confortul american se compune 

din pace şi prosperitate. Idealul acesta 
a făcut ca toate preocupările „milioa
nelor de necăjiţi”, veniţi aici din 
cele patru colţuri ale lumii să anime 
fiecare zi de trudă şi luptă. In legătură 
cu acesta, iată câteva reflecţii din 
aceeaşi carte a lui Octavian Paler: 
Incontestabil, America avansează cu 
o viteză pe care Europa n-are cum 
s-o egaleze -  dovadă că laboratoarele 
americane pregătesc premii Nobel 
în serie. Ea este în acelaşi timp plină 
de contradicţii. A creat o industrie 
alimentară parcă anume pentru încu
rajarea obezităţii şi o altă industrie 
pentru combaterea obezităţii, în care 
moda „fără”, adică „fără colesterol”, 
„fără grăsimi”, „fără multe calorii” a 
ajuns o adevărată obsesie... Dacă eşti 
singur, poţi conversa, folosindu-te de 
calculator, cu toată lumea. La tele
viziune, se zâmbeşte chiar şi atunci 
când e prezentat buletinul meteoro
logic, de parcă „starea vremii” ar fi o 
marfă căreia i se face reclamă, trebuie 
vândută. De altfel, nu e de mirare că 
„happy-end”-ul a cunoscut o carieră 
atât de înfloritoare la Hollywood . 
Americanul simte nevoia să fie asi
gurat că viaţa e frumoasă şi că binele 
triumfă până la urmă asupra răului. 
După gustul american, „Hamlet”, 
„Anna Karenina” sau „Romeo şi 
Julieta” ar trebui să aibă alt final... 
Poate că forţa Americii stă într-o 
sinteză ciudată. Americanul, am notat 
undeva, e un barbar supercivilizat.

Are vitalitatea barbarului, neobosit de 
istorie şi priceperea de a nu se pierde 
în subtilităţi. El rezolvă simplu încur
căturile filozofiei în care se complace 
Europa. Ceea ce e util e bun! Ceea ce 
e profitabil e şi mai bun!”

Fie că s-a oprit în loc, obosită şi 
năucită de istorie, fie că se avântă 
nebuneşte cu capul înainte spre... 
nicăieri, lumea de astăzi, din Europa 
şi din America şi nu numai, are 
nevoie să i se spună că există şi o a 
treia cale spre progres: cea oferită de 
Creatorul universului, prin trimi
terea în lumea noastră a Fiului Său, 
Isus Hristos.

„Om ul din lăuntru ...”, sau 
caracterul creştin
Venind în lumea noastră şi luând 

trup de om, Dumnezeu a intrat în 
istorie, ca să-i vorbească creatu
rii înstrăinate şi să-i comunice, în 
limba ei ruptă de eternitate, care 
îi este destinul şi datoria. Lucrarea 
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, nu 
este oferta unei culturi universale şi 
nici darul unor cunoştinţe care să ne 
înlesnească drumul către confortul 
personal. Problema primordială a Lui 
este cum să ne facă să privim mai des 
în noi înşine şi să ne ajute să ne ridi
căm la starea corespunzătoare a celor 
care locuiesc „în societatea lui Dum
nezeu”. Biblia ne spune că „în Hristos 
locuiesc toate comorile înţelepciunii 
şi ştiinţei”. Cu toate acestea, Mîntui- 
torul nu a întemeiat acum două mii 
de ani, pe pământ, o nouă şcoală de 
filozofie, ci a inaugurat „omul din 
lăuntru”, născut prin iertare şi lucra
rea Mîngîietorului. Scriptura ni-L pre
zintă pe Fiul lui Dumnezeu înmulţind 
pâinile şi peştii, vindecând slăbiciuni 
trupeşti, mergând pe ape, potolind 
calamităţile naturale şi, în final, 
biruind chiar şi moartea. Dar toate 
acestea nu-L fac precursorul unei ere 
„super-tehnologice”. Deşi putea să o 
facă, Isus Hristos nu ne-a dăruit nici 
aerul condiţionat, nici maşina cu abur 
sau cu explozie, nici energia atomică 
şi nici vreun leac universal împotriva 
tuturor epidemiilor ucigaşe. „Medicul 
cel Bun” a ales să trateze un pacient 
mult mai important decât trupul 
nostru: „omul din lăuntru”.

Privind de la înalţimea perspecti
vei veşnice, pe care Biblia o aşază de 
atâta timp înaintea noastră, înţelegem 
că atât Europa, cât şi America au 
greşit calea. Intr-o providenţială ale
gere a cuvintelor, Dumnezeu spune: 
„Voi prăpădi înţelepciunea celor înţe
lepţi (cultura europeană) şi voi nimici 
priceperea celor pricepuţi” (confortul 
progresului tehnologic american)
(1 Cor. 1,19; Iov 5,12-13; Ier. 29,14; 
Ier. 8,9). De asemenea, apostolul 
Pavel întreabă retoric: „Unde este 
înţeleptul? Unde este cărturarul?... 
N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea 
lumii acesteia? Căci întrucât lumea, 
cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut 
pe Dumnezeu în înţelepciunea lui 
Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu 
cale să-i mântuiască pe credincioşi 
prin nebunia propovăduirii crucii ”.
(1 Cor 1,19-21). Astfel că, Dumnezeu 
a reformat lumea, nu prin cultură sau 
revoluţie tehnologică, ci prin cruce, 
trimiţând în lumea umbrelor pe Fiul 
Său, ca să moară pentru vina mea şi a 
ta. Mântuitorul încă îi aşteaptă pe cei 
care cred în jertfa Lui să vină la El şi 
să-şi modeleze astfel, pentru veşnicie 
şi mântuire, „omul din lăuntru”.

Caracterul, sau „omul din lăun
tru”, înseamnă o bază neclintită de 
adevăr moral, o lume a idealurilor 
înalte care să fie în stare să mişte 
voinţa pentru a realiza lucrurile lui 
Dumnezeu, tăria de a urma idealurile 
Sale cu riscul de a îndura pierderi 
considerabile.. .statornicie neclintită
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şi neşovăitoare în urmarea idea
lurilor cerului. La întrebarea cum 
se poate schimba caracterul cuiva, 
filozofii lumii au spus că aceasta se 
va face fie atunci când oamenii vor fi 
„iluminaţi” de cunoştinţele civiliza
ţiei, fie atunci când vor fi scoşi din 
panica celor sortiţi să trăiască în 
lipsuri şi sărăcie. Nici comunismul 
ateu şi nici materialismul capitalist, 
supraabundent, nu au reuşit însă 
schimbarea caracterului. In confu
zia contemporană, glasul limpede 
al Scripturii ne propune o soluţie 
în două etape: o transformare a 
„omului din lăuntru” prin influen
ţare şi imprimare.

Isus Hristos -  
posibilul portret 
al devenirii noastre
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său 

în lume, ca să vedem în El un ideal şi 
un posibil portret al devenirii noastre 
eterne. Am fost creaţi „după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu” şi nu ne 
vom împlini decât atunci când vom 
redeveni „asemenea Lui”. Mântuito
rul S-a întrupat ca să-L putem vedea 
iarăşi pe Creatorul nostru. Omenirea 
este mereu atrasă şi fascinată de 
frumuseţea şi perfecţiunea Lui. Chiar 
cele mai mari opere de artă sunt 
izvorâte din admiraţia faţă de Cel ce a 
devenit Răscumpărătorul lumii.

D uhul Sfânt -  soluţia 
„stocului zero”
Admiraţia noastră faţă de Isus ne 

lasă încă neputincioşi şi falimentari 
în strădaniile noastre. Din această 
cauză, Dumnezeu a hotărât să ne 
rezolve această problemă prin trimi
terea Duhului Sfânt, care este dat 
tuturor celor ce-1 cer. Schimbarea 
produsă de Duhul Sfânt în inimile 
noastre este prezentată de Pavel în 
scrisoarea sa către creştinii din Gala- 
tia: „Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea, înde
lunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioşia, blîndeţea, înfrîna- 
rea poftelor” (Gal. 5,22-23). Adevărul 
este că nu ne putem schimba singuri. 
Suntem făcuţi de Dumnezeu şi 
putem fi recuperaţi doar prin străda
niile Lui pline de dragoste.

Gândeşte-te, iubite cititor, acum, 
la început de an, la „omul din lăun
tru...”. Eşti mulţumit de el? Cum ai 
dori să arate în 2005 ? Ce aşteptări 
ai de la tine? Dincolo de educaţia 
pe care o avem sau de confortul pe 
care îl avem, prin case sau maşini, 
vă invit să luaţi decizii spirituale 
care să nu reducă stocul „omului din 
lăuntru...” la zero, ci, din contră, 
să-l crească. Ceea ce suntem este 
darul lui Dumnezeu pentru noi, iar 
ce vom deveni este darul nostru 
pentru Dumnezeu. Pentru cei ce vor 
reuşi există o mare răsplată.

G iu jeta fiu ti/i t'a

„ OH fit/ (/f/i / 'âlf/lt/Hf...

O  Pe cine ţi-ai dori ca soţ, soţie, 
ginere sau noră? Pe cineva „cult”, 
„bogat” sau „de caracter”?

O  Cui i-ai încredinţa, spre păstrare, 
banii? Unuia „cult”, „bogat” sau „de 
caracter”?

O  „Omul din lăuntru” este ceea ce 
eşti tu pe întuneric.

O  Ii admirăm pe oamenii de geniu, îi 
invidiem pe cei bogaţi, ne temem de cei 
aflaţi la putere, dar, de necrezut, nu ne 
încredem decât în oamenii de caracter.

O  Caracterul unui om este ca şi 
gardul de scânduri: nu poate să stea mai 
bine în picioare, dacă-1 dai cu vopsea.

O  „Omul din lăuntru” este ceea ce 
ai face, dacă ai fi sigur că nimeni nu va 
afla vreodată.

O  Dacă vrei să cunoşti caracterul 
cuiva, uită-te la felul în care-i tratează 
pe cei de la care nu poate câştiga nimic.

O  Reputaţia este ceea ce cred oame
nii despre n o i , „omul dinlăuntru” este 
ceea ce vede Dumnezeu că suntem.

Laurenţiu Gherghe, 
pastor, comunitatea Bacău, 
Conferinţa Moldova

Declaraţia preşedintelui Jan Paulsen cu privire la dezastrul din Asia

„In mijlocul durerii şi al suferinţei, aceşti oameni nu 
sunt uitaţi de Dumnezeu. Fiecare dintre ei este preţios în 
ochii Lui”, a spus pastorul Jan Paulsen, preşedintele Bise
ricii Adventiste într-o declaraţie ce are în centrul atenţiei 
tragedia din 26 decembrie 2004, din Asia, pe care acesta o 
numeşte „un dezastru umanitar fără precedent”.

„Avem de-a face cu o tragedie pe care ne este greu s-o 
înţelegem. Descoperim impactul ei continuu în durerea 
celor care-şi jelesc apropiaţii, în neajutorarea copiilor 
care şi-au pierdut părinţii şi în nevoia disperată de apă şi 
hrană a supravieţuitorilor. Este o ironie faptul că acest 
dezastru a avut loc într-o zonă a lumii care nu este pregă
tită pentru asemenea catastrofe. Bărbaţii, femeile şi copiii 
afectaţi de tragedie sunt, în marea lor majoritate, săraci.”

Pastorul Paulsen, care a condus în trecut Agenţia 
Adventistă pentru Dezvoltare şi Refacere (ADRA) şi care, în 
mai mult de 40 de ani de misiune, cunoaşte bine acţiu
nile necesare după astfel de evenimente, îi îndeamnă pe

membrii bisericii să răspundă cu promptitudine la apelurile 
făcute pentru ajutorarea celor în nevoie.

„Nu este momentul să întrebăm ’de ce’, sau să căutăm 
explicaţii -  este posibil ca unele răspunsuri să nu le 
primim înainte de întoarcerea lui Isus. Acum este timpul 
de acţiune. Acum este momentul în care să-i atingem pe 
semenii noştri cu compasiune, să-L descoperim pe Hristos 
prin atitudinea noastră plină de speranţă, într-o situaţie 
plină de frică şi deznădejde.

Am încredere că fiecare dintre voi va face tot posibilul 
pentru a-i ajuta pe cei în nevoie prin rugăciuni şi resurse 
materiale, fie prin ADRA, fie prin alte organizaţii impli
cate în acest efort.”

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, organizată formal 
în anul 1863, în Statele Unite, are 13,6 milioane de membri 
botezaţi şi 25 de milioane de simpatizanţi, în 203 ţări ale 
lumii. ADRA lucrează la nivel global din anul 1984.

(AARC -  Departamentul Comunicaţii, AZŞ din România)
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S T U D I U  B I B L I C

MAI EXISTĂ

MIHAI MAUR

S
e vorbea în vechime despre un program care 
avea să schimbe destinul vieţii pe pământ.

El avea puterea de a transforma fiinţa omului 
simplu, dar şi a celui „complicat” şi nimeni 
nu rămânea acelaşi după ce întâlnea progra

mul Cartea Cărţilor. Am dori parcă să gustăm mai mult din 
nostalgia acelor vremuri rupte parcă din poveste, dar cruda 
realitate goneşte visele. Pământul se clatină bezmetic, 
moartea pândeşte şi-n văile paradisiace, economia lumii 
se prăbuşeşte, civilizaţia a uitat de unde vine, cine este şi 
încotro grăbeşte... şi vai, biserica, martorii mântuirii parcă 
nu se regăsesc. Această ecuaţie cu prea multe necunoscute 
va rămâne, în cea mai mare parte, nerezolvată. Pământul 
se va clătina până la dezmembrare, moartea îşi va lua cu 
tot mai mare nesaţ tributul, iar aurul şi argintul lumii vor 
„rugini”. Două lucruri însă ar putea fi soluţionate: o parte 
a lumii să-şi regăsească memoria şi să accepte salvarea 
venită din cer, iar purtătorii luminii să-şi redobândească 
identitatea şi să accepte suprema trimitere. Rămâne însă 
întrebarea: CUM? Răspunsul ne aşteaptă de două milenii.

Puterea Cuvântului
Prea adesea uităm că lumea de ieri, care avea probleme 

similare cu ale noastre, s-a redresat în mod miraculos 
atunci când s-a lăsat întâlnită de puterea aceea vie şi 
lucrătoare, mai tăietoare decât orice sabie cu două tăişuri, 
care pătrundea până acolo că despărţea sufletul şi duhul, 
încheieturile şi măduva, şi judeca simţirile şi gândurile 
inimii: Cuvântul lui Dumnezeu.

Sătui de datini şi tradiţii strămoşeşti, de explicaţii 
talmudice şi comentarii rabinice, purtând în suflet amarul 
deşertăciunii şi fără strop de orizont, în ziua Cincizeci- 
mii, trei mii din casa lui Israel primesc operaţia pe cord 
deschis, se supun puterii transformatoare a Cuvântului 
simplu al lui Dumnezeu şi, minune mare, ei ştiu acum cine 
sunt, de unde vin şi încotro se îndreaptă. Acesta n-a fost

decât debutul miracolului. Raportul despre acest pro
gram simplu al lui Dumnezeu e mai mult decât fantastic: 
„Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, 
numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o 
mare mulţime de preoţi veneau la credinţă” (Fapt. 6,7).

Invincibilul Program al lui Dumnezeu, nu viza doar 
casa lui Israel. Lumea păgână prea plină de superstiţii şi 
ritualuri fără sens, zăcând în cel mai dens întuneric, a fost 
luminată şi resuscitată de aceeaşi putere a Cuvântului. 
Luca ne scrie: „Neamurile se bucurau când au auzit lucrul 
acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului.” (Fapte 13,48).

Medicament pentru suflet
Puterea Cuvântului e uimitoare când îţi iei timp pentru 

a-1 însoţi pe înaltul demnitar al Etiopiei. Specializarea 
lui e în finanţe, dar de o vreme pasiunea lui sunt sulurile 
sfinte. Se întoarce din concediul petrecut la Ierusalim. Ar 
fi avut şi alte variante: ziguratele din Babilon, plaja din 
Tir, Coloseum-ul din Roma, Acropole în Atena şi apoi 
banii nu erau o problemă. De ceva vreme însă, suferă 
cumplit cu „inima” şi nu se regăseşte. Nimic din tot ce are
-  putere, prestigiu şi avere -  nu-i poate umple hăul din 
suflet. S-a dus la Ierusalim, pentru că a auzit că se găsesc 
leacuri de inimă, şi că un program periodic de pelerinaj 
ar putea fi soluţia. Nu e convins că a găsit ce căuta, dar 
acum, în drum spre casă, citeşte cu ardoare din cartea 
lui Isaia. Nu prea înţelege, dar simte că a pus mâna pe-o 
comoară. „înţelegi tu ce citeşti?” şi, ca trezit din vis, îl 
zăreşte pe Filip, asistentul marelui Chirurg. In câteva ore, 
inima aceea deşartă, de piatră, a fost schimbată cu una 
nouă, şi asta prin Cuvânt. S-a dus la Ierusalim bolnav, trist 
şi debusolat şi se întoarce operat, vindecat, plin de bucurie 
şi cu un nou sens al vieţii. Fusese transformat dar nu la 
Ierusalim, ci în prezenţa programului simplu, dar invin
cibil: Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, nu mai conta nici 
puterea, nici prestigiul, nici aurul sau argintul, ci numai
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dorinţa fierbinte de a spune şi altora 
că viaţa are cu adevărat un sens.

Urmărind cu atenţie cartea 
Faptele Apostolilor, nu este greu de 
descoperit impactul uluitor pe care 
Cuvântul simplu l-a avut asupra 
tuturor celor care s-au lăsat întâlniţi 
de acesta. Fie că vorbim de înalţi 
demnitari, famenul etiopian, sutaşul 
Comeliu, fie că vorbim de filosofi, 
Dionisie Areopagitul, sau de oameni 
simpli, Lidia vânzătoarea de purpură, 
temnicerul din Filipi, toţi aceştia au 
experimentat minunea transformării 
într-o fiinţă nouă.

Cuvântul lui Dumnezeu, medi
camentul miraculos pentru o parte a 
civilizaţiei de atunci, iudei şi neamuri, 
a fost în acelaşi timp instrumentul de 
redescoperire a identităţii purtătorilor 
de lumină şi a acceptării supremei tri
miteri. „Dumnezeul părinţilor noştri 
te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi 
pe Cel Neprihănit, şi să auzi cuvinte 
din gura Lui; căci Ii vei fi martor faţă 
de toţi oamenii...” (Fapte 22,14.15), 
e una dintre declaraţiile care nu mai 
necesită nici o explicaţie. Ceea ce nu 
a reuşit Gămăliei, în ciuda talentului 
său de necontestat, de mare profesor, 
va reuşi Cuvântul lui Dumnezeu în 
confruntarea directă cu pacientul 
Saul din Tars, de exemplu.

Există o vorbă de duh care spune 
că niciodată omenirea n-a învăţat 
nimic din istoria trecută, şi lucrul 
acesta e valabil atât pentru civilizaţia 
mileniului trei, cât şi pentru martorii 
lui Hristos de la vremea sfârşitului. 
Pentru o vreme când planeta are 
timp pentru orice, mai puţin pentru 
Cuvânt, devin limpezi cuvintele lui 
Isus: „Dar când va veni Fiul Omului 
va găsi El credinţă pe pământ?”.

Dacă „credinţa vine în urma auzirii, 
iar auzirea vine prin Cuvântul lui 
Hristos”, sunt toate şansele ca lumea 
aceasta să se scufunde în abis. Deşi 
soluţia de atunci e încă la îndemână, 
lumea aceasta pare resemnată. Pe 
măsură ce anii trec, minunea puterii 
transformatoare a Cuvântului pare tot 
mai mult doar o poveste, şi atâta tot. 
Egoistă şi rece, neîmplinită şi nemân
gâiată, lumea de azi e parcă pregătită 
să-şi accepte cumplita soartă. Intre 
zgârie norii fumegânzi şi tzunami dez
lănţuite, generaţia aceasta se pregă
teşte să-şi dea suflarea.

Transformat prin Cuvânt
Mai înspăimântătoare e însă 

neputinţa purtătorilor de lumină, cu 
identitatea rătăcită prin colbul vremii 
şi fără tragere de inimă în ce priveşte 
misiunea. Această rămăşiţă pare 
sleită de puteri acum, când semnele 
adventului sunt citite chiar de copii 
şi când ar trebui să răsune întreita 
solie îngerească din New York până 
în Sri Lanka. Parcă se aude suferinţa 
profetului de ieri: „Care este cauza 
secetei din biserică? Răspunsul este: 
Noi îngăduim ca mintea să se abată 
de la Cuvânt. Dacă Cuvântul lui 
Dumnezeu ar fi consumat ca hrană 
pentru suflet, dacă ar fi tratat cu 
respect şi consideraţie...” (Ellen 
White, Mărturii, voi. 6, pag. 392).
In scrierile profetului apare mereu 
un „dacă” dureros. Dar tocmai acest 
„dacă” generează o sumă de veşti 
impresionante. Aceeaşi putere veche 
a Cuvântului mai poate încă lumina 
rămăşiţa: „Dacă Biblia ar fi citită mai 
mult şi dacă adevărurile ei ar fi mai 
bine înţelese, noi am fi un popor mult 
mai luminat şi mai inteligent. Sufletul

primeşte energie, cercetând paginile 
ei” (Ellen White, îndrumarea copilului, 
pag. 394). Acelaşi Cuvânt al Celui 
Preaînalt poate restaura intelectul 
celor chemaţi să fie mărturisitori la 
vremea sfârşitului: „Dacă Biblia ar fi 
studiată cum trebuie, oamenii şi-ar 
întări intelectul. Subiectele tratate în 
Cuvântul lui Dumnezeu, simplitatea 
distinsă a exprimării sale, precum 
şi temele nobile pe care le prezintă 
minţii, dezvoltă în om facultăţi ce 
nu pot fi dezvoltate altfel... Cel ce o 
studiază, ce-i contemplează măreţele 
subiecte şi se asociază cu imaginile ei 
înalte va fi mai curat şi mai înălţat în 
gânduri şi sentimente decât dacă ar 
fi petrecut timpul citind orice lucrare 
de origine omenească numai, ca să 
nu mai vorbim de cele cu caracter 
îndoielnic. Mintea tânără dă greş în 
a-şi atinge cea mai nobilă dezvoltare 
atunci când neglijează Cuvântul lui 
Dumnezeu -  cea mai înaltă sursă de 
înţelepciune.” (Ellen White, îndruma
rea copilului, pag. 393, 394)

Şi în acest „dacă” condiţional 
există o ploaie de lumină şi pentru 
această lume terminată. „ învăţăturile 
Bibliei au o influenţă vitală asupra 
prosperităţii omului, în toate aspectele 
vieţii. Ea dezvăluie principiile ce sunt 
p iatra de colţ a prosperită ţii n a ţ i 
unii, principii care au strânse legături 
cu bunăstarea societăţii şi care sunt 
protecţia familiei, principii fără de care 
nici un om nu poate reuşi să ajungă 
la utilitate, fericire şi cinste în această 
viaţă şi nici nu poate s-şi asigure viaţa 
veşnică.” (Idem, pag. 394)

N-a fost şi nici nu va exista până 
la advent vreun program care să 
electrizeze martorii şi să lumineze 
lumea, în afară de Cuvântul simplu, 
dar invincibil, al Creatorului. După 
următoarele cutremure şi clătinări ale 
puterilor cerului, după ce mulţi îşi vor 
fi dat sufletul de groază în aşteptarea 
lucrurilor care se vor întâmpla pe 
pământ, câţiva, destul de puţini faţă de 
miliardele lumii, se vor îndrepta spre 
sala de operaţie a Cuvântului Sfânt, 
pentru salvarea lor. Şi totuşi, de ce să 
aşteptăm până atunci?

Mihai Maur, pastor, comunitatea Timi
şoara 1, şi director al Departamentului 
Educaţie, Conferinţa Banat
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D I V E R S E

AUREL NEATU

„ M e a  c u l p a !”

E
xpresia are o obârşie religioasă, provenind 
dintr-o rugăciune catolică, Peccavi, care constă 
în a-ţi mărturisi păcatele şi a te lovi cu pumnul 
în piept, rostind cu glas tare, după fiecare gre

şeală pe care ţi-o recunoşti, „mea culpa, mea culpa!”. Ce 
bine că nu trebuie să ne rugăm în felul acesta!

Foarte interesant este însă sensul juridic al acestei 
expresii. In tribunalele romane, înainte de începerea 
proceselor, acuzaţii erau întrebaţi dacă îşi recunosc vina.
In caz afirmativ, spuneau: mea culpa! Şi în acest fel, unii 
obţineau circumstanţe atenuante, iar alţii erau chiar 
absolviţi de vină. Oare ce altceva aşteaptă Dumnezeu de 
la copiii Săi decât strigătul acesta?

In urmă cu puţin timp, am citit experienţa unui preot, 
relatată în cartea Omul care nu poate greşi. Se spune că 
acesta era un om deosebit, cu o viziune extraordinară şi voia 
să facă ceva măreţ pentru Dumnezeu. Din nefericire, fără să 
ştie, oamenii pe care i-a angajat să strângă fonduri pentru 
biserică nu îi împărtăşeau morala. Ca urmare, s-a văzut pe 
sine pus sub acuzaţie şi condamnat pentru fraudă. Ceea ce 
face ca această experienţă să fie deosebită este faptul că 
un conducător creştin excepţional şi-a admis greşeala fără 
nici o ezitare. Fraza scrisă pe copertă este fascinantă prin ea 
însăşi: „Clopotele de alarmă ar fi trebuit să bată când mi s-a 
spus odată că sunt omul care nu poate greşi”.

Nici unul dintre noi nu se găseşte într-o poziţie din care 
să nu poată face greşeli. Trebuie să fim întotdeauna aler
taţi de clopotele de alarmă, care sună să ne avertizeze că 
am putea fi la limita unei probleme potenţial dezastruoase.

Aşa cum fiecare conducător spiritual are puterea sa, 
şi el are slăbiciunile sale. Viaţa privată, latura practică a 
credinţei, este cea care creează probleme oricărui creştin. 
Suntem în prima linie a bătăliei spirituale, foarte expuşi 
atacurilor şi ispitelor de orice natură. „Haina de preot”
(1 Petru 2,9) nu conferă imunitate.

„Satana studiază orice semn de slăbiciune în firea 
omenească, notează păcatele pe care toţi sunt înclinaţi 
să le comită şi după aceea are grijă ca ocaziile pentru 
încurajarea tendinţei spre rău să nu lipsească. El îi ispiteşte 
pe oameni să abuzeze în ceea ce este îngăduit, făcându-i 
ca prin necumpătare să slăbească puterile fizice, mintale şi 
morale.” (Ellen White, Tragedia veacurilor, pag. 355)

Citez în continuare o frază dintr-un articol, apărut 
într-un cotidian de mare tiraj : „Ipocrizia, înşelăciunea şi 
lăcomia au dizolvat sufletul naţiunii. Infracţiunile -  unele 
îngrozitoare, altele mici -  acoperă toată scara eşecurilor 
umane, de la slăbiciunea voinţei la laşitatea morală, de la 
ipocrizie la avariţie necontrolată”.

Avertizări asemănătoare întâlnim deseori, nu neapă
rat în periodice creştine, ci în reviste şi ziare laice. Lumea 
atrage atenţia asupra unei probleme, prezente şi în biserica 
creştină de astăzi, şi anume lipsa de moralitate. Dacă nu ne 
vom ocupa de această situaţie neplăcută şi îi vom întoarce 
spatele, acest fapt va cauza mai mult rău decât orice altceva.

Un principiu biblic de bun simţ în acelaşi timp şi care 
trebuie urmat cu consecvenţă este acela că niciodată nu 
poţi cere altuia să fie ceea ce tu nu eşti.

Imaginaţi-vă un triunghi isoscel. Drumul fiecărui creştin 
începe la baza triunghiului, cu multe opţiuni privind felul în 
care să trăiască, modul cum să-şi petreacă timpul şi alegerile 
pe care trebuie să le facă. Totuşi, cu cât te ridici pe acest 
triunghi, cu cât îţi asumi mai mult acţiunea de a conduce, 
cu atât ai mai puţine opţiuni. In vârful triunghiului nu mai 
ai, în mod fundamental, nici o opţiune. Numărul opţiunilor 
descreşte, pe măsură ce responsabilitatea creşte.

Mulţi creştini nu înţeleg această regulă. Ei trăiesc după 
principiul că, pe măsură ce au mai multă influenţă, au 
mai multe opţiuni şi alegeri. încep să trăiască ei, care sunt 
„învăţători”, ca şi cum ar fi mai presus de lege, neglijând 
astfel avertizarea dată de Dumnezeu prin apostolul Pavel: 
„Tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi.'
Tu care propovăduieşti: ’Să nu furi’, furi? Tu care zici: ’Să 
nu preacurveşti’, curveşti... Tu care te făleşti cu Legea, 
necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? Căci 
’din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între 
neamuri’, după cum este scris” (Rom. 2,21-24).

Unii creştini nu par să înţeleagă importanţa pe care o 
are credibilitatea în propovăduirea Cuvântului lui Dum
nezeu. Predicarea bine documentată, bazată în totul pe 
Scriptură, dar nesusţinută de o viaţă trăită, este totuna cu 
nimic. Putem să ne permitem comportamente lumeşti, dar 
este imoral să pozăm în oameni religioşi o dată ce ne-am 
pierdut credibilitatea în faţa celorlalţi. Oamenii au nevoie 
mai întâi de modele, şi apoi de predici.

Nehotărârea unora de a-L urma pe Dumnezeu cu toată 
inima îmi aminteşte, fără a intenţiona să jignesc pe cineva, 
de un măgar celebru, altul decât cel al lui Balaam, rămas în 
istorie sub numele de „Măgarul lui Buridan”. De fapt, acest 
măgar n-a existat niciodată. Buridan, un filozof scolastic fran
cez din secolul al XlV-lea, l-a născocit pentru a-şi susţine o 
argumentaţie. Măgarul, plasat la distanţe egale între o găleată 
cu apă şi un tain de ovăz, nu se putea decide cu ce să înceapă: 
să-şi potolească foamea sau să-şi stingă setea, fiind ameninţat 
să piară din pricina şovăielii lui. Această nehotărâre, fatală şi 
ridicolă în acelaşi timp, descrie situaţia unei persoane care, 
solicitată deopotrivă din două părţi în acelaşi timp, nu se 
decide pentru nici una şi, de fapt, le pierde pe amândouă.

Ori de câte ori a fost nevoie, Dumnezeu a condamnat, prin 
prorocii Săi, duplicitatea şi inima împărţită a poporului Israel, 
anticipând finalul nefericit, concretizat în lepădarea lor ca 
naţiune. „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.. (Mat. 6,24) - 
E timpul să ne hotărâm: „Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi 
Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor 
cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de râu, sau dumne
zeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi.” (Iosua 24,15)

Fii sincer! Când ai strigat ultima dată „mea culpa!”?

Aurel Neaţu, pastor, comunitatea Craiova, 
şi director al Departamentului Libertate Religioasă 
şi Relaţii Publice, Conferinţa Oltenia
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LUCIAN FLORICEL

„Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, . . .  propovăduieşte Cuvântul, stă- 
ruieşte asupra lui la timp şi ne la timp. ..” (2 Tim. 4,1-2)

N
u cu mult timp în urmă, am avut parte 
de o surpriză de proporţii. In Bucureşti 
fiind, un tânăr se apropie de mine şi 
mă întreabă dacă îmi aduc aminte de 
predica pe care am ţinut-o cu 12 ani 
în urmă, în Comunitatea Popa Tatu. Am rămas surprins 

şi am făcut un mic efort de memorie pentru a-mi aduce 
aminte subiectul prezentat. Nu a fost totuşi prea greu, 
pentru că a fost singura mea predică prezentată în această 
biserică, şi aceasta cu ocazia încheierii studiilor teologice, 
în vara anului 1992.

Surprins, l-am întrebat cum de a ţinut minte subiectul 
unei predici deja prăfuite... Surpriza a fost şi mai mare 
când mi-a reamintit aproape toate ideile principale ale pre
dicii, inclusiv scurtele ilustraţii folosite. Subiectul fusese: 
Spiritul de intoleranţă.

Tânărul mi-a spus: „Atunci aveam întotdeauna la mine 
un pix şi un caiet pentru a nota lucrurile pe care le consi
deram importante... dar acum... ”

Dar acum...
Profesorul Jean Agassiz, un cunoscut om de ştiinţă, 

spunea: „Creionul este unul dintre cei mai buni ochi!”
Este celebră istoria tânărului student care s-a prezentat 

înaintea profesorului Agassiz, informându-l că este

preocupat de studiile ştiinţifice din toate domeniile 
zoologiei, dar în mod special de studiul insectelor, şi 
cerându-i coordonare în activitatea de cercetare.

-  Când vrei să începem? l-a întrebat profesorul Agassiz.
-  Chiar acum, a replicat hotărât studentul
Profesorul a luat un peşte numit „haemulon” şi i-a cerut

să-l cerceteze şi să formuleze câteva concluzii, lăsându-1 
apoi singur. După 10 minute de „cercetare ştiinţifică”, 
studentul a ajuns la concluzia că observase tot ce era de 
observat la acel „obiect” de studiu. Aşa că a pornit să-l 
caute pe profesor pentru a-i prezenta observaţiile. Spre 
nemulţumirea lui, a aflat că profesorul a plecat pentru 
mai multe ore, dar a lăsat vorbă să fie aşteptat de tânărul 
student. Neavând ce face, tânărul s-a întors la peştele lui 
şi, privindu-1 cu mai multă atenţie, a descoperit câteva 
amănunte care îi scăpaseră mai înainte.

Târziu, spre seară, când profesorul s-a întors şi tânărul 
i-a prezentat concluziile, profesorul i-a răspuns:

-  Nu ai privit peştele cu prea multă atenţie şi nu uita, 
creionul este cel mai bun ochi. Sunt convins că până 
mâine dimineaţă vei descoperi noi lucruri. Priveşte-1 din 
nou! Priveşte-1 din nou!

A doua zi, tânărul s-a prezentat cu noi concluzii, 
mărturisind:
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-  Trebuie să recunosc, ieri nu l-am 
privit cu prea multă atenţie!

-  Priveşte-1 din nou, au fost singu
rele cuvinte ale profesorului!

După trei zile lungi de cercetare 
continuă, singurele cuvinte ale profe
sorului au fost:

-  Priveşte la peştele tău cu mai 
multă atenţie şi nu uita, creionul este 
unul dintre cei mai buni ochi.

Mai târziu, tânărul avea să spună 
că aceasta a fost cea mai bună lecţie 
pe care a primit-o vreodată.

In această ilustraţie pot fi găsite 
bazele unei cercetări riguroase:

• cercetează şi notează
• interpretează datele observate
• aplică ceea ce ai descoperit
Când aţi notat ultima dată

câteva gânduri dintr-o predică?
Sau când aţi completat ultima 
dată spaţiile libere de sub între
bările din Studiile de la Şcoala 
de Sabat? Când a fost ultima 
ocazie când aţi studiat Scripturile, 
având şi un caiet în care să notaţi 
gândurile descoperite, ideile care 
v-au umplut inima de bucurie?
Dar când aţi subliniat ultima dată 
frazele pline de solemnitate pe care 
le-aţi citit în Spiritul Profetic?

Am vizitat un bătrân membru 
al bisericii şi l-am găsit măcinând 
porumb pentru păsări. M-a invitat în 
casă şi i-am găsit masa plină de cărţi, 
Biblia deschisă, ochelarii, câteva 
pixuri de culori diferite, un caiet cu 
notiţe. Poate veţi spune că are timp. 
Eu pot să spun că este o problemă de 
interes, nu de timp -  de preocupare, 
de o ordine a priorităţiilor.

Adevărul este că trăim într-un 
timp al superficialităţii, al lucrurilor 
făcute la repezeală, ne mulţumim cu 
lucrurile gata făcute, cu mâncărurile 
semipreparate sau cu ştirile servite 
în grabă. Internetul care îţi stă la

dispoziţie cu referate pentru orice 
disciplină şi an de studiu şi nu-ţi cere 
decât un minimum de efort: doar să le 
„descarci”, să pui în colţul din dreapta 
numele tău şi... gata lucrarea!

Nimic nu mai cere din partea 
noastră efort, imaginaţie, profunzime, 
inventivitate -  toate au fost deja 
gândite înaintea noastră. Vrem, nu 
vrem, trebuie să recunoaştem că 
sistemul a fost adoptat cu uşurinţă şi 
în biserică.

Găseşti predici gata făcute pe 
internet şi nici nu se cere efort pentru 
pregătirea unui program muzical. Ele

„Prima şi cea mai înaltă 

datorie a oricărei fiinţe 

raţionale este să înveţe din 
Scripturi ce este adevărul şi 
apoi să meargă în lumină, 

încurajându-i şi pe alţii să-i 
urmeze exemplul.

(Ellen White, Tragedia Veacurilor, pag. 599)

sunt gata întocmite şi circulă de la o 
comunitate la alta, iar seminariile îţi 
spun când să zâmbeşti şi chiar şi rugă
ciunile sunt scrise în încheiere. Dacă 
nu le avem pe acestea, atunci folosim
0 casetă video, un CD sau, mai nou, 
un DVD, şi totul este OK!

Ce-i de făcut?
Sfatul profesorului Agassiz este de 

mare folos: „creionul este unul dintre 
cei mai buni ochi!”

lată şi câteva sfaturi inspirate:
„Prima şi cea mai înaltă datorie a 
oricărei fiinţe raţionale este să înveţe 
din Scripturi ce este adevărul şi apoi 
să meargă în lumină, încurajându-
1 şi pe alţii să-i urmeze exemplul. 
Trebuie să studiem Biblia zi de zi, cu 
sârguinţă, cântărind fiecare gând şi

comparând verset cu 
verset.” (Ellen White, 
Tragedia Veacurilor, 
pag. 599)

„Studiul Bibliei 
reclamă eforturile 
noastre cele mai sâr- 
guincioase şi o gândire 
neobosită. După cum 
minerul sapă în cău
tarea comorii aurifere 
din pământ, cu tot

atâta hotărâre şi perseverenţă trebuie 
să căutăm comoara din Cuvântul lui 
Dumnezeu.

In studiul zilnic, metoda verset cu 
verset este adesea de cel mai mare 
ajutor. Studentul trebuie să ia un 
verset şi să-şi concentreze mintea în 
încercarea de a afla gândul pe care l-a 
pus Dumnezeu acolo pentru el şi apoi 
să mediteze asupra lui până când şi-l 
însuşeşte. Un pasaj studiat astfel, până 
când semnificaţia lui este limpede, are
o valoare mai mare decât perindarea 
prin mai multe capitole, fără a avea în 
vedere vreun scop bine definit şi fără a 

dobândi cunoştinţe clare.” (Ellen 
White, Educaţie, pag. 150)

Este timpul să învăţăm să 
ne concentrăm şi să observăm 
detaliile. Să învăţăm să folosim 
creionul şi hârtia pentru a nota 
descoperirile făcute. Niciodată 
textul nu va spune totul de la 
prima citire, dar a săpa adânc în 
sensul profund al Cuvântului este 
marele nostru privilegiu şi aceasta 
conduce la descoperirea bogăţiilor 
infinite ale lui Dumnezeu. Vom 

fi astfel stimulaţi să studiem mai mult 
şi mai mult. Fiecare nouă descoperire 
pretinde o descoperire nouă, aşa că nu 
ne mai putem opri, fiind cuceriţi de 
adâncimea iubirii lui Dumnezeu.

Fiecare creştin ar trebui să 
cunoască în profunzime cărţile Bibliei 
şi să poată argumenta cu versete din 
memorie. Ar trebui să fie capabil să 
identifice şi să aplice trăsăturile de 
caracter ale marilor personalităţi ale 
Bibliei, să fie în stare să cuprindă 
esenţa vieţii lui Isus şi să sublinieze 
fundamentul învăţăturilor Lui. Ar 
trebui să cunoască şi să susţină desfă
şurarea istorică a profeţiilor biblice...

Mulţi creştini se mulţumesc cu o 
citire superficială şi simt că o cunoaş
tere profundă este rezervată pastorilor 
şi teologilor, dar Biblia a fost scrisă 
pentru oricine, iar conţinutul ei îşi 
deschide tezaurul pentru fiecare cer
cetător sârguincios al ei. Aceasta este 
cu adevărat o provocare.

Apostolul Pavel îi vorbeşte lui 
Timotei de un „la timp şi ne la timp”.

Acum cu siguranţă este timpul!

Lucian Floricei, pastor, comunitatea Brăila, 
şi director al Departamentului Spiritul 
Profetic, Conferinţa Muntenia
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M I S I U N E

PROVOCAREA UNUI VIS
EMILI AN ŢĂRAN/
/ V

I
n urmă cu opt ani, la ora de tineret, dirigintele a 
început programul cu următoarea întrebare: „Ce 
vrei să devii în viaţă?” Şi pentru că nu am sesizat 
diferenţa de nuanţă dintre viaţa spirituală şi viaţa 
de toate zilele, răspunsul meu a fost sincer şi direct: „Vreau 

să devin misionar!”. .. ceea ce a stârnit râsete înfundate ... 
şi am continuat cu glasul aproape stins, „asemenea apos
tolului Pavel”. Dirigintele, privind spre mine îngăduitor a 
continuat: „Bine, bine, dar ce meserie vrei să ai în viaţă?”

O dată cu trecerea timpului, gândul de a fi misionar l-am 
purtat pretutindeni, ca o flacără olimpică. M-a întărit în 
colportaj, m-a sensibilizat în spitale şi orfelinate, mi-a lărgit 
orizontul cunoaşterii în studii biblice la domiciliu, m-a înăl
ţat în sate izolate şi m-a copleşit în Africa. Una dintre cele 
mai frumoase experienţe a fost chemarea lui Dumnezeu 
de a duce această flacără şi pe 
meleagurile africane.

Totul a început în urmă cu 
şapte luni de zile. Dumnezeu a 
pus chemarea Sa pentru mine 
în cuvintele unui frate, care 
mi-a zis: „Tu trebuie să mergi 
să vezi cum lucrează Dumne
zeu şi în alte ţări. Ai nevoie 
de o viziune mai amplă! Să 
vezi puterea lui Dumnezeu şi 
lucrarea Duhului Sfânt”.

In acea dimineaţă, cuvintele 
lui au dat glas visului meu. Da, vreau să fiu misionar.
Să trec frontiere, să cunosc culturi şi să lucrez pentru 
Dumnezeu.

Totul a fost ca în vis
In puterea lui Dumnezeu stau toate lucrurile. In foarte 

scurt timp, am primit aparatura necesară pentru a des
făşura o campanie de evanghelizare în Africa. Deja se 
hotărâse şi locul unde voi merge: Uganda. Am încercat 
să vizualizez harta Africii, încercând să aflu unde este 
Uganda. Am asociat ţara cu un dictator, Amin Idi Dada, 
cu foamete, mizerie, sărăcie şi atât.

Cu toate acestea, ştiam că Dumnezeu va pregăti lucruri 
frumoase. Apoi, peste o lună, am primit toate aprobările 
de care aveam nevoie şi, după încă o lună, am primit banii 
necesari călătoriei noastre. Am plecat la acest drum aşa cum 
i-a trimis Domnul Hristos pe ucenici: „... să nu luaţi nici 
aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă,... 
căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.” (Matei 10,9.10)

Ceea ce ne-a aparţinut nouă a fost dorinţa din inimă. 
Am venit cu inima deschisă şi Dumnezeu a completat 
resursele noastre cu materiale tehnice şi financiare.

Nu a fost zi, până la plecarea noastră, să nu vorbim 
despre Uganda. Telefoane, internet, ambasade, toate 
vorbeau doar despre Uganda.

A venit ziua mult aşteptată. Soarele şi-a trimis razele 
călduroase de iulie peste braţele întinse ale avionului care 
ne duceau spre misterioasa şi îndepărtata Uganda. Am 
avut un simţământ sublim, aflându-mă în avion deasupra 
norilor. Cu cât pământul se micşora sub privirile noastre, 
un simţământ de nimicnicie, amestecat cu admiraţie, a pus 
stăpânire peste mine. „Ci cât sunt de sus cerurile faţă de 
pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se 
tem de El” (Psalmi 103,11).

Călătoria a decurs bine. Am trecut peste deşert, dune 
de nisip, rezerve de petrol şi mici oaze de lux, cu grădini 
luxuriante şi piscine cu apă cristalină. Toate acestea au

fost copleşitoare. Două 
dimensiuni, sărăcie şi lux, 
educaţie şi analfabetism, 
supraponderali şi subnu
triţi. O lume care fasci
nează şi în acelaşi timp 
repugnă.

Marcaţi de sărăcie
Pe aeroportul din 

Uganda, am fost aşteptaţi 
de un membru al comite
tului Uniunii ugandeze. 

Distanţa dintre aeroportul Entebe şi capitala ţării, Kampala, 
este de 50 de km. Pe tot parcursul drumului, am fost asaltaţi 
de întrebări într-o engleză curată, dar cu un puternic accent 
african. Am rămas uimit de uşurinţa cu care ei vorbeau 
această limbă. Foarte repede am aflat că, de fapt, datorită 
ocupaţiei britanice, timp de câteva decenii, până la câştiga
rea independenţei, limba engleză a devenit limba oficială de 
stat. (foto 1)

Am rămas marcaţi de sărăcia în care aceşti oameni sunt 
obişnuiţi să trăiască. Multe lucruri din ţara noastră erau 
pentru ei de neînţeles. Parcă timpul şi tehnologia s-au 
oprit undeva în secolul al XlX-lea. In fiecare dimineaţă, 
ne adunam cu toţii în jurul unei mese, în holul hotelului. 
Aveam cu noi laptopurile şi materialele de studiu. La 
aceste întâlniri, participau translatorii şi noi (eu, soţia mea
-  Esther şi o soră din America -  Victoria).

A trebuit să adaptăm fiecare prelegere la nivelul lor de 
cunoaştere şi înţelegere. Nu puteau să înţeleagă ce sunt 
acele găuri negre din spaţiu şi multe alte idei prezente 
în prelegeri. Dar ceea ce ne-a uimit a fost un incident 
petrecut într-una din acele dimineţi. După momentele
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de studiu şi rugăciune petrecute 
împreună, am trecut la dezbaterea 
subiectului pentru seara respectivă. Şi 
pentru că Victoria ţinuse devoţionalul 
folosindu-şi laptopul, eu nu l-am mai 
deschis pe al meu. Dar când a trebuit 
să facem modificările asupra prelege
rii, Victoria m-a rugat să fac schimbă
rile necesare în Power Point. Fiecare 
îşi avea translatorul în partea stângă. 
Victoria mi-a cedat locul şi am trecut 
lângă Paul, translatorul ei. In momen
tul în care am atins leptopul ei, faţa 
lui s-a schimbat dintr-o dată. Era 
plin de uimire şi consternare. Nu-i 
venea să creadă că eu pot să ating şi 
să lucrez cu laptopul ei. Uimirea nu 
era pe fondul cunoştinţelor mele, ci 
se datora modului în care el percepea 
aceste aparate. S-a ridicat brusc şi, cu o 
voce tremurândă, a întrebat-o pe Vic
toria: de ce? Şi după ce l-am liniştit, 
am aflat dilema în care se afla. De la 
bun început, pentru că fiecare aveam 
laptopul personal, necesar 
pentru prezentare, el a crezut că 
ele sunt un fel de al doilea eu.
Ceva din noi, asemenea unui 
copil, carne din carnea noastră, 
suflet din sufletul nostru, numai 
că era ceva mai avansat.

Cu zâmbetul unui copilaş, 
deşi avea peste 40 de ani, după 
câteva minute de explicaţii, 
apăsa fascinat pe tastele lapto- 
pului. Uimirea noastră a fost şi 
mai mare când am aflat că el 
lucra pentru guvern, fiind un fel de 
comisar în cadrul poliţiei economice.

A m  devenit unul de-ai lor
Nici la locul închiriat pentru predi- 

care lucrurile nu erau mai bune. Totul 
ilustra simplitatea lor. A  trebuit să 
cumpărăm un cearşaf pentru proiec
tarea imaginilor. Au fost probleme şi 
cu fixarea acestuia pe bârnele care sus
ţineau cortul în partea posterioară. Au 
încercat să lege cele patru colţuri ale 
cearşafului cu funii împletite din coajă 
de trestie de zahăr, făcute pe moment. 
Dar nu au fost bune, deoarece nu erau 
rezistente. Cearşaful trebuia să fie 
întins bine, altfel ar fi fost tot timpul 
în bătaia vântului şi s-ar fi deteriorat 
calitatea proiecţiilor. Atunci le-am 
sugerat să-l fixăm în cuie. Şi, cu priviri 
neîncrezătoare, m-au întrebat: „Dar ai 
bani şi pentru cuie?” La început, am

crezut că nu înţeleg întrebarea, dar 
ochii lor îmi spuneau cât de serioasă 
este această problemă.

De trei ori am fost nevoiţi să ridi
căm din temelie întregul cort. Intr-un 
mod de necrezut, trei furtuni puter
nice s-au abătut doar asupra oraşului 
nostru în decurs de 2 săptămâni. Şi, 
de fiecare dată, furtună era însoţită 
de rafale puternice de vânt. Spun 
de necrezut, pentru că aici vântul 
doar adie sau bate, dar nu e furtună. 
Şi, de fiecare dată, stâlpii de susţi
nere erau scoşi din pământ de forţa 
vântului, iar întreg cortul era prăbuşit 
la pământ. De fiecare dată, lucrul 
acesta se întâmpla cu o jumătate de 
oră înainte de începerea programului. 
De fiecare dată, am fost acolo ca să-i 
ajut. Priveam la ei cum încercau să 
scoată cuiele din lemne, pentru a le 
refolosi la reconstruirea cortului. Cu 
câtă grijă se foloseau de ele, pentru a 
nu se strica de tot. Acesta este un alt

va

aspect care m-a impresionat într-un 
mod deosebit, (foto 2)

Situaţia lor economică este deosebit 
de grea. De aceea garderoba lor se 
rezuma la câteva haine cusute şi 
răscusute. Cu toate aceste neajunsuri, 
ei sunt sinceri şi mulţumitori pentru 
ceea ce au.

In scurt timp, am devenit unul 
de-ai lor. Am stabilit cu prezbiterii 
locali un program de vizitare a celor 
mai sărace familii din zona respectivă. 
Am făcut 20 de pachete cu alimente 
şi, timp de 5 zile, cu 2 ore înainte de 
începerea programului de evangheli
zare, vizitam câte patru familii. Prima 
familie vizitată, avea 14 persoane, din 
care 9 adulţi. Părinţii acestor copii 
muriseră de SIDA cu ceva timp în 
urmă. Fata cea mare era căsătorită, 
iar soţul ei muncea cu ziua pe unde 
apuca, încercând să întreţină întreaga

familie. Singurele lor rezerve de 
hrană erau câteva rădăcini şi un sac 
de porumb. La sosirea noastră, ochii 
tuturor se umpleau de uimire, lacrimi 
şi recunoştinţă, (foto 3)

Pentru acest popor, care a trăit 
sub opresiunea albilor, a fost greu de 
înţeles motivul pentru care un alb, 
le trece pragul casei, îi mângâie, le ia 
copiii în braţe şi apoi, în final, cere 
binecuvântarea lui Dumnezeu asupra 
întregii familii, prin rugăciune. De 
ce? Cum este posibil? Acestea erau 
întrebările cu care ne întâmpinau. 
Intr-un timp, aveam senzaţia că eram 

pe punctul de a stârni un conflict 
la nivel local între locuitorii albi 
şi mine. Faptele acestea nu au 
rămas fără ecou. Multe dintre 
persoanele vizitate au participat 
la prelegerile noastre, deşi aveau 
de făcut un traseu între 5-10 km 
pe jos. Doar cei mai înstăriţi îşi 
puteau permite o bicicletă, iar de 
maşină nici nu putea fi vorba.

Interesant este faptul că, pentru 
această campanie, biserica locală a 
închiriat un teren public în centrul 

oraşului. Această ţară este predomi
nant musulmană. Cu toate acestea,
o paletă largă de culte creştine se află 
acolo. De exemplu, numai Biserica 
Adventistă are cu puţin peste 200.000 
de membri. Din aceste motive, este 
foarte greu să iniţiezi o campanie de 
evanghelizare în biserica locală. Nimeni 
nu vine acolo. Dar într-un cadru 
public, toţi se simt liberi să participe.

Zona unde a fost închiriat acest 
teren se află la 15 kilometri de bise
rica locală. Uneori, chiar şi membri
lor le era greu să vină până acolo. 
Mulţi plecau de acasă cu 2-3 ore mai 
devreme de ora începerii programu
lui. Pe timp de zi, nu se vedeau decât 
câteva bârne, scheletul cortului.
Apoi, cu o oră şi jumătate înainte de 
începerea programului, totul începea 
să capete formă şi culoare. Alimen
tarea reţelei de curent se făcea cu un
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generator pe bază de benzină, care 
ne-a pricinuit multe încercări.

Pentru că nimeni nu ştia timpul 
exact al consumului de benzină, 
deseori se întâmpla ca generatorul să 
se oprească în timpul prezentării pro
gramului, fie la început, fie la mijloc, 
şi chiar înainte de apel, ceea ce făcea 
imposibilă comunicarea vizuală şi cea 
auditivă. Iar fără microfon, era foarte 
greu să acoperi zgomotul de fond al 
zonei, (foto 4)

Şerpi şi întuneric
Intr-una din seri, pe când 

vorbeam despre cei patru 
călăreţi din cartea Apocalipsei, 
descriind ce înseamnă calul 
roşu, din audienţă s-a auzit un 
strigăt puternic şi toată lumea 
a început să fugă. In scurt 
timp, mulţimea s-a împrăştiat.
Un şarpe îşi făcuse prezenţa 
în audienţă. Motivul pentru 
care ei au fugit era îngrijorător. 
Muşcătura acelui tip de şarpe 
nu este mortală, dar produce
o infecţie puternică. Datorită 
lipsei acute de medicamente, aceste 
muşcături devin mortale. De fapt, tot 
timpul am fost în pericol. Mulţi dintre 
ei sufereau de boli contagioase, care se 
transmit cu rapiditate. Apoi, mai sunt 
scorpioni, şerpi, ţânţari şi multe alte 
animale al căror venin poate produce 
multe victime.

După puţin timp, câţiva curajoşi, 
înarmaţi cu beţe, au fugărit şarpele. 
Un sfert din audienţă nu s-a mai 
întors. Am făcut comparaţia între 
şarpele care fugise, şi şarpele din Apo- 
calipsa, care-i prigoneşte pe creştini, 
şi am reluat cursul prezentării. După 
numai 15 minute, pe când prezentam 
ultimul cal din profeţie, curentul s-a 
întrerupt brusc. Peste întreaga adu
nare s-a lăsat un întuneric dens. Nu 
se vedea absolut nimic. Nici măcar 
un opaiţ sau o lumânare aprinsă. Sunt 
foarte scumpe. De iluminat public,

nici nu mai amintim. Cerul era întu 
necat şi doar răsuflarea lui Nelson îmi 
tot repeta unde mă aflu.

Au trecut zece minute şi încă nu s-a 
întâmplat nimic. L-am întrebat ce se 
întâmplă. El mi-a zis că s-a întrerupt 
curentul şi că ei caută acum pe cineva 
care să meargă să cumpere benzină. 
Mi-a fost foarte greu să stau în acel 
întuneric, fără a putea ajuta cu ceva. 
Gândul mi-a zburat la cei de acasă... 
Cât de uşor depăşim noi asemenea 
situaţii, ce imensă deosebire de 
confort!

Casă pentru D om nul
Problema cea mai importantă a 

apărut spre sfârşitul campaniei. Cu 
trei zile înainte de botezul public, 45 
de persoane făceau pregătirea pentru 
botez. Aproape 40 de persoane erau 
din acea localitate, numită Buwenge. 
Satul unde se afla biserica se numea

Magamaga. Şi, pentru că era foarte 
greu ca aceştia să vină la Magamaga, 
biserica a optat ca ei să formeze o 
nouă biserică în Buwenge. Aveau deja 
un teren donat de unul dintre fraţi, şi 
pe el scheletul bisericii, ceva asemă
nător cortului. De jur împrejur, era 
învelit în trestie uscată. Acoperişul 
ridica cea mai mare problemă. Acesta 
fiind tot din trestie, se deteriora foarte 
repede din cauza ploilor care erau 
aproape zilnic. Şi după fiecare ploaie, 
în interiorul bisericii era noroi, pentru 
că podeaua nu era altceva decât 
pământul bătătorit de paşi. Am fost 
cuprins de milă. Deşi clădirea era atât 
de rudimentară, dacă se poate spune 
clădire, ugandezii erau atât de mândri 
de faptul că aveau biserică în locul 
acela. In fiecare zi, măturau aleea din 
jurul bisericii, după ploile care devas
tau stufărişul, (foto 5)

Am vorbit despre această problemă 
cu Esther şi Victoria. Am făcut o chetă, 
şi am reuşit să strângem cei 200 de 
dolari necesari cumpărării căpriorilor 
şi a foilor de tablă pentru schimbarea 
acoperişului. Pentru ei, a fost ceva 
de vis. Timp de două zile, Dumnezeu 
ne-a oferit un timp frumos, iar lucrul 
acesta ne-a îmbărbătat şi mai mult. 
Ne-am dus în pădure şi am tăiat copaci 
înalţi de 10 metri, cu tulpina subţire, 
speciali crescuţi pentru construcţii.
A fost prima dată în viaţa mea când 
am ţinut în mână o macetă, sabia de 
temut a războinicilor africani, acum o 
veritabilă toporişcă. Faptul că am stat 
cu ei, am mâncat şi am lucrat împreună 
a însemnat mult pentru aceşti fraţi ai 
noştri. Nu mai era nici o deosebire între 
noi. Nu mai conta nici culoarea, nici 
poziţia -  eu pastor, iar ei slujbaşi. Eram 
cu adevărat fraţi. Aproape tot timpul 

am cântat. Cuvintele nu 
mai erau necesare. Ochii 
noştri spuneau totul.

Apoi, când totul a fost 
gata, asemenea lui Solo- 
mon, prezenţa lui Dum
nezeu a umplut acea mică 
bisericuţă, cu acoperiş 
de tablă de această dată. 
Ceva se schimbase atât în 
sufletul meu, cât şi în al 
lor. Acum era ceva care 
ne lega mai mult decât 
toate cuvintele la un loc. 
Bucuria lor a fost fără 

margini. Apoi, m-au rugat să anunţ 
la cort că biserica era gata. Cu emoţii 
mari în glas, le-am spus membrilor, 
prietenilor şi oaspeţilor că Dumnezeu 
le-a pregătit un loc minunat pentru a I 
se aduce închinare. In timp ce priveau 
la fotografiile ce le proiectam pe ecran, 
strigăte de Aleluia şi Amin! au cuprins 
întreaga audienţă. Casa Domnului 
era acum pregătită să-şi primească 
oaspeţii, (foto 6)

Testul credinţei mele
Vineri seara, în penultima zi,

Nelson Kiboibo, translatorul meu, un 
om deosebit, mi-a cerut o favoare pe 
când ne întorceam spre hotel. Ştia că 
nu mai avem deloc bani. Toate eco
nomiile noastre le pusesem deja la dis
poziţia lui Dumnezeu. Cu o voce care 
îi trăda starea sufletească, mi-a spus 
că singura persoană care ar fi putut
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să lucreze în continuare cu cele 45 
de persoane în Buwenge era un frate 
evanghelist. Dar el locuia la o distanţă 
de aproape 25 de kilometri. Prezbite- 
rul ştia că nu mai am bani, însă m-a 
rugat să insist la Victoria, rugând-o 
să trimită ea din America o bicicletă 
sau ceva bani pentru a rezolva această 
situaţie. Eu ştiam că Victoria avea 
deja agenda plină cu astfel de cereri 
venite de la biserica ei.

Ca să nu-1 întristez, i-am spus că 
voi discuta acest subiect cu Victoria. 
Insă, până la hotel, în sufletul meu s-a 
dat o luptă. O  bicicletă costa
120.000 de şilingi ugandezi.
Ceea ce însemna 70 dolari.
Ultima rezervă de bani pe 
care noi o mai aveam în 
caz de urgenţă era de 70 de 
dolari. O voce mă întreba:
„ Eşti dispus să renunţi la 
ei? Doamne, dar ce voi face 
dacă vom avea nevoie de 
ceva? Aici nu cunoaştem 
pe nimeni, şi mai sunt 3 zile 
până când plecăm. Dar dacă 
apare ceva neprevăzut pe 
timpul întoarcerii spre casă?
Trebuie să stăm 7 ore în 
Dubai, în tranzit, apoi în Istambul etc.
... cum să plecăm de-aici fără nici un 
ban?” Dar vocea aceea mă tot întreba: 
„Eşti gata să renunţi la ei? Eşti dispus 
să renunţi la tot ce ai pentru aceşti 
oameni?” Eu nu sunt omul hazardului 
şi nu mă arunc înainte, fără să-mi fac 
bine calculul. Dar, de această dată, 
ştiam că provocarea lui Dumnezeu era 
doar pentru mine. Şi atunci am zis în 
sinea mea: „Da, Doamne, dar nu-i voi 
spune lucrul acesta lui Nelson decât 
mâine, pentru că vreau să vorbesc mai 
întâi cu Esther, să-i spun şi ei de lucrul 
acesta, pentru ca decizia aceasta să o 
luăm împreună, la fel ca şi celelalte. Şi 
apoi, indiferent ce va fi, vom aştepta 
răspunsul Tău”. Aşa am hotărât şi 
glasul acela m-a lăsat.

Am fost îngândurat tot drumul.
Ştiam deja ce înseamnă să fii străin

într-o asemenea ţară şi să nu ai cu ce te 
întreţine. Este greu să te ajute cineva. 
Chiar şi fraţii noştri, cu toată dragostea 
şi deschiderea lor, când venea vorba 
despre bani, lăsau capul în jos ... Am 
ajuns la hotel. Victoria şi Esther mă 
aşteptau la masă. Erau fericite. A doua 
zi, urma să fie ziua botezului.

Victoria era nerăbdătoare să 
împărtăşească ceva cu noi. A des
chis mapa ei de lucru, unde se aflau 
trei felicitări. „Astăzi, am primit de 
la familia mea din America, câte o 
felicitare”. Ne-a citit cuvintele de 
încurajare şi de dragoste, trimise din 
partea fiicei, fiului şi a soţului. Apoi, 
ne-a spus că nu ştie ce să facă. 
Intr-una din felicitări era o sumă de 
bani. Dar surprinzător era faptul că 
suma aceea era în bancnote de zece 
mii de şilingi ugandezi. Raţionamen
tul ei era următorul: De ce oare mi-a 
trimis banii aceştia tocmai acum,

.  - , « • # . *  » 
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vineri seara, când nu mai pot face 
nimic cu ei? Azi este Sabat, mâine la 
fel, iar duminică dimineaţa, voi pleca 
cu avionul acasă. Iar banii aceştia nu 
erau uşor de cheltuit. După grosimea 
teancului se vedea că sunt multe 
bancnote. Şi de ce mi-a trimis şilingi 
ugandezi? Eu am plecat de multe ori 
din ţară şi niciodată nu mi-a trimis 
bani în moneda ţării respective. Ce să 
fac cu ei? Nu ştiu!

In acele momente, un glas mi-a 
spus: „Bicicleta!” Cum? Bicicleta? ... 
am rostit în sinea mea... atunci am 
realizat că totul fusese un test pentru 
mine. Ştiam că Dumnezeu nu doreşte 
să ne chinuim, ci doar să-L cunoaş
tem mai bine... Şi cu un glas hotărât, 
i-am spus Victoriei: „Tu ai acolo
120.000 de şilingi ugandezi”. Şi deo
dată Esther şi Victoria m-au întrebat:

„De unde ştii?” Victoria a continuat: 
„De unde ştii că sunt 120.000, pentru 
că eu nici măcar nu i-am numărat”.
Şi cu privirea când la mine, când la 
bani, a început să numere: „10 mii,
20 de mii, 30 de mii ..., 120 de mii”. 
A tât eu, cât şi ele am fost uimiţi de 
lucrul acesta. O minune se petrecea 
sub ochii noştri. Stăpânindu-mi cu 
greu emoţia, le-am istorisit totul. In 
câteva momente, lacrimi de bucurie 
au brăzdat obrajii noştri. Am cântat şi 
ne-am rugat. Mare este Dumnezeu!

Sâmbătă dimineaţa, întreaga familie 
a prezbiterului a fost invitată la hotel. 
După câteva cuvinte de bun venit, 
le-am împărtăşit mica noastră expe
rienţă. La vederea banilor, lacrimi de 
recunoştinţă au început să umezească 
obrajii uscaţi ai bătrânului. Ne-am 
strâns din nou în braţe. A tât de multe 
lucruri făcuse Dumnezeu prin noi, cu 
noi şi pentru noi!

Pretutindeni se auzea 
Amin şi Aleluia!

întreaga biserică se afla în 
sărbătoare. Ne-am adunat cu 
toţii pe malul lacului Victo- 

r'a’ unc ê 177 de persoane,
H ^  din cele trei locuri de evan

ghelizare, erau hotărâte să 
încheie legământ cu Dumne
zeu. Tineri şi vârstnici, femei 
şi bărbaţi formau un şir lung 
de la mal până în locul unde 
îi aşteptau pastorii. Fiecare

I era însoţit de către prieteni şi 
rude în apa lacului. Pe mal, 
corurile bisericilor cântau 

spre slava lui Dumnezeu. Pretutin
deni se auzea Amin şi Aleluia! Praise 
the Lord! Cu adevărat, lăudat să fie 
Dumnezeu! (foto 7)

Ne-am întors în ţară cu o nostal
gie greu de vindecat. îmi este dor de 
ei. Ceva din spiritul lor s-a altoit în 
sufletul meu. Am văzut puterea lui 
Dumnezeu. O văd şi acum. Această 
putere sunt oamenii. Şi sunt gata să 
dau totul pentru ei. Este cea mai înaltă 
lecţie a lucrării misionare. Şi acum, nu 
pot rosti decât cuvintele Mântuitoru
lui: „Tot aşa şi voi, după ce veţi face 
tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: Suntem 
nişte robi, netrebnici; am făcut ce eram 
datori să facem.” (Luca 17,10)

Emilian Ţăran,
pastor, comunitatea Viziru,
Conferinţa Muntenia
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R E P O R T A J

Vieţi schimbate
GABRIEL DINCĂ

I
 Există multe întâmplări din viaţa noastră pe care nu le putem înţelege sau explica întotdeauna. Pe unele le 
recunoaştem ca fiind consecinţe imediate ale stilului nostru de viaţă, altele rămân enigme pentru toată viaţa. Rareori 
ne gândim că ar putea fi minuni realizate de Dumnezeu în viaţa noastră. Ceea ce urmează să citiţi se încadrează 
mai de grabă în categoria minunilor. Spun lucrul acesta, pentru că, în micuţa comunitate din Ungureni, judeţul 
Dâmboviţa, am descoperit vieţi de oameni, care au fost transformate cu destinaţia: veşnicie. întâlnirea cu Domnul 
a fost un moment de înălţare sufletească, care a adus o schimbare radicală în viaţa lor, de aceea i-am rugat să ne 
povestească cum a început experienţa lor cu Dumnezeu.

N u  credeam că se va întâmpla aşa ceva

S
oacra mea, care a fost o credincioasă ce păzea 
duminica, avea o Biblie cu care venea deseori 
la noi acasă. O urmăream, atenţia mea fiind 
concentrată asupra vieţii ei, a modului cum 
vorbea şi trăia ceea ce spunea din această 

carte. Am fost uimită să constat că trăia ceea ce scria acolo, 
în carte, cu excepţia a două învăţături pe care eu le desco
perisem atunci când am început să citesc Biblia, şi anume: 
ziua de închinare şi alimentaţia care era recomandată de 
Cuvântul lui Dumnezeu. In mintea mea era o permanentă 
întrebare cu privire la aceste învăţături pe care ea nu le 
împlinea, deşi trăia cât putea ea de bine ceea ce cunoştea.

Deşi cunoşteam adevărul Scripturii, doream să-l 
trăiesc, dar ceva mă reţinea -  probabil, obişnuinţa unei 
vieţi trăite departe de Domnul şi câte altele pe care acum 
încerc să le înţeleg.

După ani de lupte sufleteşti, a intervenit o boală grea 
în viaţa mea, care mi-a amintit de promisiunile pe care I 
le făcusem lui Dumnezeu că mă voi pocăi după ce căsă
toresc copiii. Dar nu făcusem încă lucrul 
acesta. După multe nopţi de veghe, m-am 
întrebat unde să-L găsesc pe Domnul şi 
care e biserica Sa? Aşa că m-am hotă
rât să studiez mai mult Biblia, i-am spus 
soţului şi copiilor că vreau să urmez calea 
lui Dumnezeu, apoi am început să merg 
la o grupă de studiu biblic. La început, 
nici unul din familie nu a avut nimic 
împotrivă, dar la scurt timp după ce am 
început să cercetez Scripturile aşa cum 
nu o făcusem niciodată înainte, soţul 
meu a început să-şi arăte dezaprobarea, 
apelând la felurite medote de a mă reţine 
din drumul meu, făcând uz chiar de forţă, 
încât am ajuns la despărţire. De multe ori 
mi-a aruncat Biblia, mi-a încuiat poarta şi 
a făcut tot ce a putut, ca să nu mai citesc 
şi să urmez calea credinţei. Dar Dumnezeu 
nu m-a lăsat singură. Copiii m-au susţinut 
şi mi-au spus să fac ceea ce scrie în Biblie.

M em brii co m u n ită ţii U nguren i

Deşi soţul era un om gospodar şi liniştit, când venea 
toamna şi se făcea vinul şi ţuica, începeau problemele.
I-am oferit soţului mai multe cărţi şi reviste, l-am invitat la 
grupa de studiu biblic pentru a se convinge că nu am luat-o 
razna şi nici nu sunt o femeie uşoară, ci doresc un singur 
lucru: să ascult de Cuvântul lui Dumnezeu.

După luni şi ani de zile de frământare şi rugăciune, s-a 
întâmplat minunea: soţul meu a luat hotărârea să trăiască 
în armonie cu ce scrie în Biblie. Trebuie să mărturisesc că 
nu credeam că se va întâmpla vreodată aşa ceva. Şi-L rog 
pe Domnul să mă ierte că nu am avut încredere că soţul 
meu îşi poate schimba viaţa, pentru că nu avea plăcere faţă 
de Cuvântul lui Dumnezeu şi chiar aş putea spune că era 
împotriva lui cu toată înverşunarea.

Acum pot să spun cu toată convingerea că oamenii care 
nu II au pe Dumnezeu sunt cei mai nenorociţi. Pe acest 
pământ, avem multe greutăţi şi încercări, dar dacă Domnul 
este cu noi, putem trece mult mai uşor prin orice situaţie a 
vieţii. Aceia care trăiesc o viaţă împreună cu Isus au o garan
ţie, o fericire şi o bucurie permanentă. (GheorghiţaToma)
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îm i amintesc cum  
beam alcool
Eu, în primul rând, Ii mulţumesc 

lui Dumnezeu că m-a adus aici, lângă 
El, în biserica Sa. M-a scăpat de multe 
lucruri urâte care erau în viaţa mea. 
Vreau să-i mulţumesc soţiei mele care 
a avut atâta răbdare cu mine, faţă de 
câte lucruri urâte i-am făcut, şi fratelui 
pastor care a avut multă înţelepciune 
în discuţiile şi încurajările oferite în 
această perioadă de timp. Aş putea 
spune acum, fără să greşesc, că Dum
nezeu a adus în casa mea nişte îngeri.

Când privesc în urmă şi îmi 
amintesc cum beam alcool, cum 
mă purtam cu soţia şi cum ne-am şi 
despărţit pentru o periodaă de timp, 
aproape că nu pot să cred că am fost 
în stare de aşa ceva. In timp ce eram 
despărţit de soţie -  ea era atunci 
la copiii noştri -  am început să 
citesc din cărţile şi revistele pe 
care le adusese acasă. Când am 
citit în Scriptură: „Ferice de voi 
cînd oamenii vă vor batjocori şi 
vor spune tot felul de lucruri rele 
şi neadevărate împotriva voastră”, 
mi-am dat seama că soţia mea 
suferea un tratament nedrept din 
partea mea şi m-am hotărât să 
ascult de Dumnezeu. După ce am 
chemat-o acasă, atunci când ea 
mergea la biserică să facă focul 
sau curăţenie, am început să merg 
şi eu s-o ajut. După participarea 
la mai multe ocazii de studiu şi la 
biserică, m-am hotărât să-L urmez 
pe Dumnezeu până la sfârşitul zilelor 
mele şi-I mulţumesc, pentru că m-a 
ajutat să mă las de tot ce era urât şi 
rău în viaţa mea. (GheorgheToma)

La început, am refuzat
Experienţa mea a început cu o 

invitaţie pe care mi-a făcut-o nora 
mea de a veni la biserică. Deşi la 
început am refuzat, pentru că îmi era 
ruşine să vin acolo, în cele din urmă 
am venit şi mi-a plăcut foarte mult. 
Dorinţa de a cunoaşte mai mult şi 
bucuria pe care o simţeam atunci 
când veneam la adunare m-au deter
minat să vin în continuare. Eram o 
femeie credinciosă şi eram gata să fac 
orice îmi va cere Domnul. Cu toate 
acestea, eram derutată şi nu ştiam 
încotro s-o iau. Ceea ce m-a impre
sionat foarte mult a fost experienţa 
cuscrei mele, OniţaTudor, care a fost 
pentru mine o adevărată minune a

modului cum lucrează Dumnezeu 
în vieţile oamenilor care II caută cu 
toată inima. Acum, sunt fericită şi 
fiecare Sabat este o sărbătoare de 
nedescris. (Maria Chiţu)

A m  căzut pe stradă
încă din tinereţe, când aveam 

copiii mici, am auzit de adevărul lui 
Dumnezeu de la o vecină care mani
festa atâta bunătate în jurul ei, încât 
copiii mei au fost atraşi de ea. Astfel, 
copiii mei au început să meargă la 
biserică împreună cu ea. După un 
timp, am început să merg şi eu, dar 
soţul mi-a spus că nu-i de acord cu 
acest lucru, aşa că am renunţat.

După mai mulţi ani, soţul meu 
a decedat, tatăl meu a paralizat, şi 
aceste evenimente au adus multă

suferinţă în sufletul meu, încât m-am 
apucat de băut, ca să uit de toate şi 
să închei şi eu viaţa cât mai repede. 
Am ajuns să beau continuu, aşă că 
uneori eram adusă acasă de vecini, 
cu căruţa, iar alteori cu roaba. Iarna 
trecută, am căzut pe stradă după o 
beţie serioasă şi, pentru că a nins 
peste mine, un vecin era să trecă cu 
maşina peste mine, crezând că era un 
braţ de coceni. Domnul l-a îndem
nat însă să se dea jos din maşină şi 
să constate că eram eu. Ajunsesem 
într-o stare deplorabilă, încât lumea 
râdea de mine şi mă considera un om 
de nimic. Uneori, treceau săptămâni 
şi nu mâneam nimic.

Intr-o dimineaţă, a venit băiatul 
meu şi m-a întrebat unde este Biblia. 
I-am spus că este pusă bine, dar este 
plină de praf, pentru că n-am luat-o în 
mână de mulţi ani. S-a dus, a luat-o 
şi mi-a citit fericirile şi multe alte 
pasaje din Biblie. Apoi a plecat, iar eu 
am rămas singură, plângând. Mi-am

zis în inima mea: „Doamne, Tu mă 
iubeşti aşa de mult şi eu nu văd deloc 
acest lucru! Am ajuns în această stare 
gravă, dar Iţi făgăduiesc că de acum 
încolo vreau să Te urmez”. Am venit 
la biserica, la surori, şi le-am spus că 
m-am hătărât să nu mă mai despart 
niciodată de Domnul.

Oamenii din sat spun că este o 
minune schimbarea mea şi unii chiar 
mă opresc pe drum şi mă întreabă 
cum de am reuşit să mă schimb aşa 
de mult. Acum, sunt fericită şi Ii 
mulţumesc lui Dumnezeu pentru 
răbdarea pe care a avut-o cu mine. 
(Oniţa Tudor)

40  de ani de nehotărâre
Acum aproape 40 de ani, am 

cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, 
dar a fost o luptă şi o amânare 
continuă. Am primit multe che
mări din partea Duhului Sfânt, 
dar tot amânam, uneori chiar 
plângeam, dar continuam tot 
aşa. Intr-o primăvară, mergând 
la biserică cu ocazia Paştelui, am 
auzit preotul spunând că cine 
vrea să-L cunoască pe Dumnezeu 
trebuie să primească botezul. Aşa 
că, după ce m-am întors acasă, 
m-am hotărât să cunosc mai 
mult despre Dumnezeu şi m-am 
hotărât să merg la adunare. Deşi 
nu ştiu să citesc, le-am rugat 
pe surorile mele să-mi citească 

din Biblie şi, după ce am auzit glasul 
Domnului cum îmi vorbeşte, m-am 
hotărât să fac legământ cu El. Acum 
simt o bucurie aşa de mare în sufletul 
meu, că nu pot s-o exprim în cuvinte. 
(Elena Nicolae)

Relatările prezentate ne ajută să 
înţelegem că iubirea şi adevărul lui Isus 
pot înlătura obstacole ce par de netrecut 
în vieţile noastre. Atunci când permitem 
ca Duhul Sfânt să ne conducă în această 
călătorie pământească, vom desco
peri că viaţa este mult mai frumoasă 
împreună cu Isus şi drumul spre cer este
o călătorie a minunilor.

Aceste experienţe au înviorat biserica 
din Ungureni şi au dat un nou suflu 
misionar. Ele sunt o dovadă de netăgăduit 
a puterii transformatoare a Cuvântului lui 
Dumnezeu pentru cei din această loca
litate şi o lumină de speranţă, care a fost 
aprinsă în acest întuneric dens al vremii.

Gabriel Dincă,
redactor-şef, „Curierul Adventist"
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S P I R I T U A L

DANIEL L. HONORE

D
intre toate minunile de vindecare ale 
Domnului Isus, în totdeauna am fost 
fascinat de cele în care M ântuitorul 
a redat vederea celor orbi. Metodele 
folosite de Hristos pentru vindecare 

includeau atingerea — ca în cazul celor doi orbi 
(Matei 9,27-30) — folosirea salivei (Marcu 8,22-26), a 
noroiului (Ioan 9) sau cuvintele — poruncind ca orbul 
să vadă (Marcu 10,52). Indiferent de metoda folosită, 
rezultatul a fost acelaşi: o persoană nevăzătoare a fost 
înzestrată cu darul -vederii.

Cu toate acestea, dincolo de minunile uimitoare ale 
lui Isus, de vindecare a celor orbi din punct de vedere 
fizic, Biblia conţine numeroase relatări ale modului în 
care Dumnezeu vindecă orbirea spritualâ, o orbire care 
îi împiedică să înţeleagă adevărurile veşnice sau planul 
lui Dumnezeu pentru vieţile lor pe cei care suferă de 
această boală. Este posibil ca o persoană să vadă 
perfect din punct de vedere fizic, dar să fie complet 
oarbă din punct de vedere spiritual.

Orbit de materialism
„Domnul a deschis ochii 

lui Balaam şi Balaam a văzut 
pe îngerul Domnului stând în 
drum, cu sabia scoasă în mână. 
Şi s-a plecat şi s-a aruncat cu 
faţa la pământ.” (Num. 22,31) 

înainte ca să îi fie deschişi ochii, Balaam a acceptat să 
fie mituit pentru a blestema pe poporul lui Dumnezeu.

Chiar dacă Dumnezeu îi spusese foarte explicit să nu 
meargă împreună cu ambasadorii împăratului Moabului, 
el nu a putut suporta gândul că pierde darurile pre
ţioase şi banii promişi. înţelegând că eforturile lor sunt 
zadarnice, emisarii Moabului s-au întors acasă. Insă, în 
loc să fie recunoscător pentru că a fost scutit de ispite 
ulterioare, Balaam începe o urmărire înverşunată pentru 
obţinerea imediată a recompensei materiale. Atunci 
când, în harul Său, Dumnezeu pune capăt grabei profe
tului, blocându-i drumul, Balaam este atât de înflăcărat 
de răsplata financiară care îl aşteaptă, încât nu mai vede 
ceea ce măgăriţa sa poate să vadă. Chiar şi minunea 
înzestrării cu darul vorbirii a unui animal de povară nu 
reuşeşte să îi trezească simţurile sale spirituale.

Ellen White descrie scena în următoarele cuvinte: 
„Balaam îşi datora viaţa animalului pe care îl tratase 
cu atâta cruzime. Omul care pretindea a fi profetul lui 
Dumnezeu, care spusese că ochii săi sunt deschişi, şi care 
avusese o viziune a Celui Atotputernic, era atât de orbit 
de lăcomie şi ambiţie, încât nu sesizase prezenţa îngeru
lui lui Dumnezeu, o prezenţă vizibilă, în schimb, pentru 

animalul său.” (Ellen White, Patriarhi şi profeţi, pag. 442)
Balaam este izbăvit de la distrugere atunci când îngerul 

îi deschide ochii, oferindu-i posibilitatea de a privi în 
dimensiunea spirituală. Doar în acel moment, el se aruncă 
cu faţa la pământ, înfricoşat de prezenţa lui Dumnezeu.

Şi noi suntem înclinaţi spre orbire spirituală în preo
cupările noastre materiale. In harul Său, însă, Domnul ne 
trimite stimulente spirituale pentru a ne recăpăta vederea.
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Orbit de teamă

„Elisei s-a rugat şi a zis: ‘Doamne, deschide-i ochii 
să vadă.’ Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a 
văzut muntele plin de cai şi de cară de foc împrejurul lui 
Elisei.” (2 împ. 6,17)

Cu un discernământ spiritual deosebit, Elisei primeşte 
descoperiri divine referitoare la ameninţări concrete 
pentru Israel din partea împăratului Siriei. Iritat de 
eşecurile repetate ale planurilor sale împotriva Israelului, 
acesta trimite o armată care să îl prindă pe Elisei. Aflând 
că Elisei este la Dotan, sirienii înconjoară cetatea în 
timpul nopţii şi se pregătesc de asaltul din zori.

Ieşit din casă dis-de-dimineaţă pentru a scoate apă, 
servitorul lui Elisei îşi dă seama că Dotanul este împre
surat de oştile duşmane. Cuprins de frică, el strigă, „Ah! 
domnul meu, cum vom face?” (v. 15).

Capitolele 4, 5 şi 8 din 2 Împăraţi îl identifică pe Ghe- 
hazi, al cărui nume înseamnă „valea viziunii”, ca fiind ser
vitorul lui Elisei. Intr-adevăr, în acea dimineaţă, vederea 
lui Ghehazi era perfectă, distingând soldaţii sirieni ascunşi 
printre copacii şi stâncile din jurul cetăţii. Insă, lucrurile 
stau cu totul diferit în privinţa orizontului său spiritual.

„Nu te teme”, îi spune Elisei. „Cei care sunt cu noi 
sunt mai mulţi decât cei care sunt cu ei.” (2 Imp. 6,16).

Cuvintele lui Elisei nu sunt de ajuns. Simţind că slujitorul 
său este gata să fie copleşit de frică, Elisei înalţă o rugăciune, 
cerându-I lui Dumnezeu să vindece orbirea spirituală a lui 
Ghehazi. „Oh, Doamne, deschide-i ochii să vadă.” (v. 17).

Când suntem copleşiţi de teamă în faţa unor obsta
cole ce par de netrecut, şi noi II putem ruga pe Dumne
zeu să ne deschidă ochii spirituali.

Orbită de autocompătimire
„Şi Dumnezeu i-a deschis ochii, şi ea a văzut un izvor de apă; s-a dus de a umplut burduful cu apă, şi 

K H  a dat copilului să bea.” (Gen. 21,19).
Pierdută în deşert, o mamă plânge. In jurul ei nu se află decât un ocean de nisip încins. Nu mai 

■ rezistă să se mai uite la Ismael, fiul ei adolescent, care este deshidratat. După multe zile în care a 
rătăcit prin deşert, Agar este în acelaşi loc ca şi la începutul călătoriei.

Intr-un anumit sens, acest itinerar este o metaforă care reflectă viaţa ei. Cu mulţi ani înainte, 
Agar se afla într-un deşert similar. Fiind de acord să servească drept mamă surogat pentru copilul lui 
Avraam, ea suferă batjocură şi insulte născute din gelozie. După ce fuge în deşert, îngerul Domnului 
îi spune să se întoarcă la Avraam şi promite mari binecuvântări pentru copilul cu care era însărcinată. 
Prin Ismael, urmaşii ei aveau să fie fără număr. Ascultând cuvântul îngerului Domnului, Agar se 
întoarce la stăpâna ei.

Acum, după 15 ani, gelozia latentă a fost reaprinsă, o dată cu naşterea lui Isaac. Şi din nou, Agar 
se află în deşertul unde mai fusese înainte. Visurile ei s-au spulberat, aspiraţiile personale au fost distruse. Se pare că şi 
Dumnezeu Şi-a încălcat promisiunile făcute.

Dar, când totul pare pierdut, îngerul Domnului apare. In timp ce se zbate în autocompătimire, Agar pierde o imagine 
importantă: deşi s-a pierdut în deşert, Dumnezeu nu a părăsit-o. îngerul o asigură de faptul că Dumnezeu a auzit strigă
tele fiului ei şi chiar atunci, minunea are loc — Dumnezeu îi deschide ochii şi ea vede un izvor de apă.

Dumnezeu o condusese pe Agar la această sursă de apă, dar ochii ei înceţoşaţi de lacrimi o împiedicaseră să vadă pro
videnţa Sa. Atunci când, în experienţa noastră, suntem conduşi în deşert, ar fi mai bine să căutăm izvoarele divine de 
apă vie. Disperarea şi compătimirea conduc rapid la orbire spirituală şi la moarte. Dar când Domnul ne deschide ochii 
ca să vedem izvorul Său, El făgăduieşte că nu vom mai înseta niciodată.

Orbiţi de oboseală
„Petru şi tovarăşii lui erau îngreuiaţi de somn; dar, cînd 

s-au deşteptat bine, au văzut slava lui Isus, şi pe cei doi 
bărbaţi cari stăteau împreună cu El.” (Luca 9,32)

Pe măsură ce se apropia apusul lucrării pământeşti a 
Domnului Isus, El a căutat să îi pregătească pe ucenici 
pentru perioada dificilă care le stătea înainte. După o 
zi bogată în slujire, Isus a luat cu sine cei mai apropiaţi 
ucenici pentru a Se ruga împreună pe munte. La început, 
ucenicii şi-au unit rugăciunile lor cu cele ale Maestrului lor 
„în devoţiune sinceră”, după cum spune Ellen White. Dar 
pe măsură ce orele treceau, ei au fost „copleşiţi de oboseală 
şi de lipsa de somn şi, tocmai când se luptau să rămână 
treji”, au adormit (vezi Spiritul Profeţiei, voi. 2, pag. 327).

In timp ce ei dormeau, o transformare măreaţă s-a 
petrecut cu Domnul Hristos. Moise şi Ilie au fost trimişi 
din cer pentru a-L reasigura pe Mântuitorul de triumful 
sigur în criza care se apropia cu repeziciune. Trezindu-se 
brusc din somn, spune Ellen White, ucenicii „au privit 
imaginea sublimă dinaintea ochilor lor şi s-au umplut de 
înfiorare şi admiraţie.” (Idem, pag. 320).

Revenindu-şi în simţiri, ei au privit gloria lui Dumnezeu 
şi au prins o parte din binecuvântarea pe care Domnul Isus 
intenţionase să le-o ofere. Cât de mult însă ar fi putut să câş
tige în acea ocazie, dacă nu 
ar fi fost orbiţi de oboseală!

Când devenim atât de 
preocupaţi de grijile noastre 
pământeşti şi de treburile 
zilnice, Dumnezeu alege 
momente din timpul som
nului nostru spiritual pentru 
a ne deschide ochii spre 
realităţile cereşti. Ca şi în 
cazul ucenicilor, El ne tre
zeşte la lumina slavei Sale.
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„Pe cînd şedea 
la masă cu ei, a luat 
pâinea; şi, după ce a 
rostit binecuvânta
rea, a frânt-o şi le-a 
dat-o. Atunci li s-au 
deschis ochii şi L-au 

cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.”
(Luca 24,30-31).

Doi dintre ucenici renunţaseră la învăţătorul lor, la 
solia Sa şi la biserică. Lăsând Ierusalimul în urmă, ei se 
îndreaptă spre casă, spre Emaus. Mişcarea mesianică a 
pâlpâit până a murit, aşa cum se mai întâmplase şi cu alte 
mişcări sociale înainte. Maria şi Petru le povestiseră despre 
mormântul gol, dar ei nu puteau înţelege că avusese loc 
cel mai măreţ eveniment din toată istoria universului.

Hristos li Se alătură în călătoria lor şi caută să le mân
gâie sufletele. El nădăjduieşte că tot ceea ce le spune îi va 
ajuta să II recunoască. Dar ucenicii sunt orbiţi de descu
rajare. La casa lor din Emaus, Hristos rămâne cu ei şi, în 
momentul în care binecuvântează pâinea şi le-o împarte, 
minunea are loc dintr-o dată; ucenicii II recunosc pe 
învăţătorul lor înviat. Apoi, la fel de brusc cum a apărut, 
Domnul Isus dispare dinaintea lor, iar orbirea lor spirituală 
este vindecată. Ei L-au văzut pe Isus Hristos înviat!

Deznădejdea piere în faţa luminii slavei lui Dumnezeu. 
Resuscitaţi, ucenicii nu mai simt foamea. Părăsind totul, 
ei se întorc la Ierusalim în cea mai mare grabă. Este o 
întoarcere la solia învăţătorului lor, la biserică şi la păr- 
tăşia cu apostolii.

Sunt momente în viaţa noastră când suntem încon
juraţi de deznădejde şi de condamnare. Uneori, descu
rajarea noastră poate fi determinată chiar de faptele sau 
de atitudinea persoanelor de aceeaşi credinţă cu noi. In 
aceste momente, suntem ispitiţi să Ii întoarcem spatele lui 
Dumnezeu şi bisericii Sale. Insă, niciodată nu trebuie să 
uităm ultima promisiune a Domnului Isus făcută urmaşilor 
Săi înainte de a se urca la cer: „Şi iată că Eu sunt cu voi în 
toate zilele până la sfârşitul veacului.” (Matei 28,20).

Deschide-m i ochii!
In zilele noastre, 

ne mândrim cu 
inteligenţa noastră, 
dar ne-am pierdut 
discernământul 
spiritual necesar 
pentru a analiza 
în mod adecvat 
evenimentele din 
jur. Apostolul Pavel 
scria că „Evanghelia 
noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 
a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului 
acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei 
lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (2 Cor. 4,4).

Orbirea spirituală nu este însă limitată la cei necredincioşi. 
Există astăzi multe persoane care pretind a fi creştini şi care 
nu au capacitatea de a vedea manifestarea puterii Sale în 
viaţa lor. Tot apostolul Pavel spunea că „omul firesc nu pri
meşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt 
o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie 
judecate duhovniceşte.” (1 Cor. 2,14). Fără discernământ 
spiritual, noi nu putem vedea frumuseţea dragostei lui 
Dumnezeu, aşa după cum un daltonist (o persoană care nu 
distinge culorile) nu poate aprecia frumuseţea curcubeului.

Lipsa discernământului spiritual îi poate afecta chiar şi 
pe conducătorii spirituali. Domnul Hristos ne-a avertizat 
cu privire la pericolele de a urma lideri care sunt orbi din 
punct de vedere spiritual. „Lăsaţi-i, sunt nişte călăuze 
oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea 
amândoi în groapă.” (Matei 15,14)

Dacă dorim cu adevărat să vedem acele dimensiuni spiri
tuale invizibile până acum pentru noi, trebuie să îl rugăm pe 
Domnul Isus să ne deschidă ochii. Atunci vom spune şi noi, 
aşa după cum a răspuns orbul care fusese vindecat de Mân
tuitorul: „Eu una ştiu, că eram orb şi acum văd!” (Ioan 9,25).

Daniel L. Honore, lucrează la Biroul de emigrări din Boston, SUA

Adventist Review, august 2004 
Traducere Cătălin Strămbu

R ă s p u n s  la criza a s ia t ic ă
Agenţia 

Adventistă 
pentru Dezvol
tare, Refacere şi 
Ajutor -  ADRA 

România -  a lansat campania naţională 
de colectare de fonduri: „Răspuns la criza 
asiatică” pentru susţinerea operaţiunilor 
de întrajutorare a victimelor cutremurului 
din Asia. In acest sens, a fost deschis un 
cont special la BCR, sucursala sectorului 3

-  R005RNCB5030000128540007 -  unde 
oricine poate să depună bani în contul 
ADRA România, cu menţiunea „Răspuns la 
criza asiatică”.

Un proiect 
extern asemă
nător, de mare 
succes, a fost 
realizat anul trecut 
pentru populaţia din nordul Irakului, victimă 
a războiului. Proiectul „Răspuns la criza 
irakiană”, în valoare de 291.000 de euro, 
având ca parteneri birouri din reţeaua ADRA 
şi guvernul german, a constat în distribuirea 
de medicamente pentru circa 100.000 de 
persoane. Pentru informaţii suplimentare, vă 
invităm să vizitaţi site-ul ADRA România la 
adresa http://www.adra.ro/ şi să ne contactaţi 
la telefon: 021.252.51.17.
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E X P E R I E N Ţ E

GELU CHIRI LA

A B S E N T
la întâlnirea cu moartea

A

I
n cei 51 de ani pe care îi am, din toată familia, eu 
eram cel mai sănătos. Pe fondul unei sănătăţi de 
fier, a apărut o durere lombară pe care nici n-am 
băgat-o în seamă. In timp, durerea s-a accentuat, 
astfel că în august 2004, în urma unui RMN, am 
descoperit că era vorba de o hernie de disc accentuată, 

care trebuia operată de urgenţă.
Această intervenţie îmi dădea peste cap programul eco

nomic al firmei, unde eram patron. Aveam multe drumuri 
de făcut, multe contracte în Thailanda şi China. Medicul 
însă m-a asigurat că operaţia este uşoară şi că mă voi reface 
repede. Nefiind un fricos, m-am dus senin la operaţie. Eram 
încrezător în medici, dar mai mult decât atât, ştiam că sunt 
un copil al lui Dumnezeu şi nu aveam de ce să mă tem. Pe
11 august 2004, am fost operat. Totul a decurs normal, 
medicii erau mulţumiţi, iar a treia zi de la operaţie am mers 
acasă. Nu aveam dureri şi m-a asigurat că n-o să am nici o 
problemă, căci se vindecă destul de repede şi-mi voi putea 
relua călătoriile de afaceri. A  patra zi, a apărut o durere 
cumplită, aproape paralizantă, de nu mă mai puteam da jos 
din pat. După câteva zile, l-am contactat pe profesorul care 
m-a operat, m-a internat, iar diagnosticul m-a paralizat de 
această dată şi moral: osteodiscită. Cauza bolii este necu
noscută, iar tratamentul nu este cunoscut nici la noi şi nici 
în străinătate. Singurul lucru pe care-1 fac medicii este să 
te imobilizeze în gips şi să stai la pat. I-am întrebat: „Cât va 
dura?” „20 de zile sau mai mult” a fost răspunsul. Am stat 
trei săptămâni în gips de la gât până la genunchi şi am avut 
dureri cumplite. Pastilele pentru calmarea durerii şi pentru 
somn nu aveau nici un efect. După scoaterea gipsului, dure
rile n-au încetat, nu mă puteam mişca sau da jos din pat.

A  mai trecut o lună şi m-am dus iar la spital. Doctorul 
m-a pus din nou în gips pentru încă trei săptămâni. Era un 
chin care credeam că nu se mai termină. Am avut momente 
când mă uitam cu duşmănie la cărţile mele de studiu şi am 
început să mă întreb unde este Prietenul meu care nu m-a 
părăsit timp de 51 de an'i. M-a apărat atât de mult, iar acum, 
la această operaţie, n-a putut să fie cu mâna medicului?
Au fost cumplite întrebările, am strigat la Cer ca niciodată. 
Am căzut în descurajare. Am căzut rău: o dată, de două... 
de mai multe ori. Mă uitam pe noptieră la Biblie şi-mi 
spuneam: „De ce mi se-ntâmplă, Doamne, toate acestea?” 
Fraţii care m-au vizitat mă încurajau, spunându-mi să văd 
şi partea bună a lucrurilor: Dumnezeu ne iubeşte, ne apără 
şi, probabil, este o modalitate de a mă feri de ceva mai rău. 
Pe fondul acesta, am început să mă gândesc şi eu de ce-ar fi 
putut să mă ferească -  poate de vreun accident pe care l-aş 
fi putut avea în acest interval de timp.

Am ieşit iarăşi la suprafaţă, mi-am recăpătat încrederea 
şi am început să privesc din nou cu optimism. Dar când am 
văzut că au trecut trei luni şi nu erau semne că durerea ar 
ceda, am căzut iarăşi. Alte întrebări. Este groaznic să strigi şi 
să nu-ţi răspundă nimeni, mai ales că eram învăţat să vorbesc 
cu Dumnezeu mereu. Acum nu-mi mai răspundea. Mă 
simţeam îngrozitor, căci Cerul tăcea. Sau poate nu eram în 
stare să-l percep din cauza durerii, a disperării... Am fost un 
om activ toată viaţa şi dintr-o dată m-am trezit că stau la pat. 
Acolo serveam masa, acolo îmi făceam nevoile şi depindeam

în totalitate de cei din jur. E groaznic! Eram dărâmat. Au fost 
momente, nopţi, când pur şi simplu credeam că voi muri. 
Durerile erau de o aşa intensitate, încât nici nu mai puteam 
să plâng, iar lacrimile curgeau singure. Cuiva apropiat i-am 
mărturisit amărăciunea mea: „Nu cred că Dumnezeu mă mai 
iubeşte. Nu se poate să mă lase aşa, fără să-mi dea un semn că 
ar avea ceva să-mi spună sau că mă poate ridica din pat.”

Zilele au curs, am renunţat la ultimul gips, medicul mi-a 
spus să stau imobilizat la pat, să apelez la pastile, să-nfrunt 
durerea, pentru că trebuie să se vindece. Era decembrie şi 
parcă nu mă mai vedeam sculat niciodată din pat, de aceea 
am căzut într-o stare apatică. A venit pe la mine Aurel 
Burcea, băiatul care este imobilizat în cărucior de 18 ani. 
Pentru prima dată am avut un sentiment de ruşine: un om 
imobilizat într-un cărucior zâmbea şi mă încuraja pe mine, 
care nu eram paralizat, ci doar imobilizat din cauza durerii 
care mă măcina. Atunci mi-am dat seama că starea mea 
sufletească ar fi trebuit să fie mult mai bună decât a lui. 
Vizita aceasta m-a pus pe gânduri. A  trebuit să-mi reformu- 
lez toate gândurile şi relaţia mea cu Cerul.

Au venit şi sărbătorile de iarnă, iar eu eram tot în pat.
In casă nu mai era nici un fel de bucurie, ca altădată. Eram 
disperat, nu mă mai vedeam vindecat. Medicul îmi spunea 
doar să am răbdare. H m ...! Răbdare! Când 51 de ani n-ai 
suferit de nimic şi erai obişnuit ca Dumnezeu să te răsfeţe cu 
de toate: sănătate de fier şi binecuvântări materiale. Mă întâl
neam la adunare cu fraţii şi mă întrebau: „Ce faci, Gelule?”. 
„Suspect de bine!” le spuneam. Atâţia ani să te bucuri de 
dragostea Sa, pentru ca după aceea să crezi că eşti abando
nat... La început, n-am crezut că sunt abandonat, dar când 
am văzut că strigătul meu după Prietenul de fiecare zi era în 
van, am început să intru în panică.

26 decembrie a fost pentru mine o zi a revelaţiei. La ştirile 
de pe CNN, am văzut uimit o ştire transmisă din Thailanda, 
din insula Phuket. Atunci parcă mi s-a luat un văl de pe ochi. 
De ce? Pentru că, încă din iulie, eu şi soţia mea am făcut o 
rezervare pentru luna decembrie, ca sărbătorile să le petrecem 
în insula Phuket, în Thailanda. Trebuia să fim acolo pe 24 
decembrie, iar această insulă a fost măturată de tsunami pe 
26 decembrie. Atunci am căpătat răspunsul aşteptat: de ce a 
trebuit să stau la pat. Rezervările erau făcute din iulie şi am 
renunţat la ele la începutul lui decembrie, când nu mai între
vedeam nici o speranţă să mă fac bine. Tot timpul am sperat 
că-mi voi reveni, iar când voi merge acolo mă voi reface.

N-am înţeles decât atunci cât de mult m-a iubit Dumne
zeu atât pe mine, cât şi pe soţie, şi-n felul acesta ne-a salvat 
viaţa. Ne-am dat seama că n-am fi avut nici o şansă să supra
vieţuim, pentru că doream să fim cazaţi la bungalouri, nişte 
căsuţe mici, situate în zona lagunelor. Acum, acelea nu mai 
există — au fost rase. Sigur nu m-aş mai fi întors de acolo, mai 
ales că la ora la care a avut loc tragedia noi puteam fi pe mare. 
Fiind o fire activă nu-mi place să stau în casă. Acolo totul este 
împânzit de bărci care se închiriază şi se fac deplasări între 
insule. Micile ambarcaţiuni prinse pe mare au fost distruse.

începând cu acea zi, am căpătat o desluşire teribilă şi parcă 
L-am simţit pe Domnul cum mă bate pe umăr şi-mi spune: 
„Uite, ţi-am făcut pe plac să afli de ce nu te-am lăsat să pleci”.
( urmare la pagina 24)
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P A G I N A  P A S T O R U L U I

„Căci mie nu mi-e ruşine de. Evanghelia lui 
Hristos, fluidă ea este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, 
apm a Grecului” (Rom. 1,16)

E
xistă în Evanghelie un ele

ment de uimire, care o face sa 

fie căutată şi dorită de sufletul 

omenesc, în ciuda opoziţiei 

permante din partea firii 

pământeşti, care-i stă permanent împotrivă.

In cea mai mare măsură, această atracţie este 

alimentată de forţa care schimbă vieţile celor 

atinşi de ea. Uneori, acestă putere se manifestă 

încet şi fără strălucire, alteori, ea erupe aseme

nea vulcanului sau a furtunii. In cea de-a doua 

ipostază, găsim adesea Evanghelia lucrând prin 

intermediul minunilor.

Minunile au însoţit începutul Evangheliei 

lui Isus Hristos, ele au continuat de-a lungul 

perioadei apostolilor şi vor marca încheierea 

lucrării Evangheliei. Iată în continuare o serie 

de argumente pentru care semnele şi minunile 

continuă să fie actuale în vestirea Evangheliei.
j

Pentru stârnirea şi 
dezvoltarea credinţei
Atunci când la nunta din Cana apa a fost 

transformată în vinul de cea mai bună cali

tate, ucenicii au început să creadă adevărul 

despre originea divină şi misiunea mesianică 

a învăţătorului lor (Ioan 2,11). Aproape de 

fiecare dată când ei au asistat la toate din cele i 

peste 35 de manifestări ale puterii lui Dum- 

, înregistrate în Evanghelii, credinţa
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lor a continuat să crească până la 

măsura la care ei înşişi au fost în 

stare să facă aceste lucrări. Petru 

şi Ioan au început cu ologul de la 
Poarta Frumoasă şi apoi avalanşa de 
fapte supranaturale a continuat să se 
manifeste însoţind lucrarea lor până 
când credinţa a devenit o realitate 
pe care nici chiar casa cezarului nu o 
mai putea contesta. Cum vremurile 
din urmă sunt arătate ca fiind lipsite 
de măsura necesară a credinţei, 
ne putem aştepta ca Dumnezeu să 
apeleze din nou la aceste izvoare de 
alimentare şi creştere a credinţei în 
El. Chiar şi numai un studiu biblic 
asupra minunilor Mântuitorului 
ar putea avea un efect binefăcă
tor asupra credinţei.

Pentru împlinirea 

nevoilor curente
Fiecare dintre minunile 

săvârşite de Mântuitorul şi de 
ucenicii Săi a împlinit în primul 
rând o nevoie legitimă şi ime
diată. De fiecare dată când 
acest lucru i-a ajutat pe oameni 
sau biserica să iasă dintr-o criză 
sau să depăşească un obstacol 
aparent insurmontabil, minunea 
a împlinit în modul cel mai fericit 
o nevoie. Aceasta putea fi vinul, 
pâinea, peştii, bănuţul pentru taxele 
templului sau sănătatea, şi chiar viaţa 
celor dragi. De la Dumnezeu, care dă 
cu mână largă, se revărsa abundenţă 
de mijloace şi resurse. In faţa acestui 
izvor, biserica nu ar trebui să stea 
nepăsătoare. Ori de câte ori lipsa de 
mijloace este un obstacol în calea pro
păşirii Evangheliei, biserica ar trebui 
să-şi aducă aminte că ferestrele ceru
lui nu se deschid prea greu şi încă nu 
au fost bătute în cuie. Numai necre
dinţa şi neascultarea pot crea dificul
tăţi de acces. Nu banii şi mijloacele 
lipsesc, ci credinţa de a ajunge la ele. 
Dumnezeu este la fel de binevoitor 
să dea lucrurile cu adevărat necesare 
celor care duc lipsă de ele astăzi, cum 
a fost întotdeauna.

Pentru publicitatea 

naturală a Evangheliei
Oricine ştie că reuşita unui proiect 

depinde destul de mult de publicita
tea şi vizibilitatea acestuia. Lucrarea

publică a lui Hristos a beneficiat din 
plin de publicitatea naturală pe care 
minunile Sale au realizat-o fără nici 
un fel de cheltuială suplimentară. 
Uneori, El interzicea în mod expres 
celor în cauză să vorbească despre 
faptele minunate la care fuseseră 
martori. Alteori, îi încuraja să spună 
despre ele familiei, prietenilor şi 
oricui. De fiecare dată, efectul era 
acelaşi: vestea despre puterea Sa se 
răspândea prin satele şi cetăţile din 
jur, astfel încât terenul era din timp 
pregătit pentru vizita Sa. Astfel, 
oamenii s-au informat unii pe la alţii 
despre programul de lucru şi prefe

rinţele Marelui Vindecător. Numai 
cine nu dorea nu putea să verifice, 
prin propria sa experienţă, adevărul 
şi autenticitatea celor spuse. Ceea 
ce-i poate face pe oamenii de astăzi să 
devină agenţi voluntari de publicitate 
a Evangheliei este interesul, curiozi
tatea şi entuziasmul produs de Duhul 
lui Dumnezeu în sufletele atinse de 
puterea Sa.

Pentru descoperirea 

caracterului divin
Una dintre cele mai mari pier

deri ale neamului omenesc, o dată 
cu intrarea păcatului în lume, este 
uitarea frumuseţii caracterului lui 
Dumnezeu. Ideea noastră despre 
Dumnezeu este întunecoasă şi defor
mată, dacă nu chiar, în mare măsură, 
absentă. Prin faptele puterii Sale, 
Dumnezeu Se descoperă pe Sine. 
Grija Sa providenţială este printre 
primele trăsături care ies în evidenţă 
cu ocazia minunilor. Generozitatea 
şi predispoziţia Sa pentru abundenţă

şi îndurare nediscriminatorie sunt 
vizibile atunci când El îşi arată pute
rea. Starea de veghe divină se poate 
vedea atunci când El îşi întinde mâna 
pentru a-i ocroti şi a-i salva pe oameni 
de la pieire. Pentru aceste motive, 
studierea minunilor însoţitoare ale 
Evangheliei lui Isus Hristos devin 
lecţii de învăţătură despre cum este 
Dumnezeu. Cunoscându-L şi înţele- 
gându-L mai bine, dragostea noastră 
pentru Dumnezeu va înflori într-o 
slujire mai atentă şi mai rodnică.

Pentru laudă şi adoraţie
Uimirea care se instala de fie

care dată printre cei prezenţi la 
minunile săvârşite, se transforma 
repede în cuvinte de laudă 
pentru Dumnezeu. Minunile pro
movează adoraţia şi închinarea 
de cea mai bună calitate. Puterea 
care potoleşte furtuna sau care 
cheamă morţii la viaţă este pute
rea care supune şi înalţă sufletul 
în cea mai frumoasă scenă de 
admiraţie şi recunoştinţă. Vieţile 
celor atinşi de această putere 
erau permanent purtătoare de 
motive de laudă şi mulţumire. 
Amintirile cele mai scumpe şi 
cele mai puternice revocau din 
nou şi din nou simţămintele 

acelea unice ale prezenţei şi interven
ţiei divine. De fapt, lauda veşnică a 
mântuiţilor va fi alimentată mereu de 
amintirea procedeelor şi a interven
ţiilor divine în viaţa lor.

Asemenea unui fluviu de laudă 
veşnică, viaţa celor transformaţi de 
puterea divină va prelungi la infinit 
cântarea lui Moise şi a Mielului. Pro
pria lor viaţă este o dovadă a acelei 
puteri care împlineşte voia lui Dum
nezeu peste tot pământul. Nici un 
obstacol nu mai poate sta în calea lor, 
nici o umbră nu-i mai întunecă, nici 
o durere nu-i mai încearcă, nici un 
ţipăt de durere nu li se mai aude de 
pe buze. Nu va fi decât laudă, bucurie 
şi adoraţie, de la o margine până la 
alta a lumii răscumpărate, pentru că 
Dumnezeul minunilor S-a sculat să 
împărăţească.

Ion Buciuman secretar,
Asociaţia Pastorală, Uniunea Română

Ori de câte ori lipsa de 
mijloace este un obstacol 

în calea propăşirii 
Evangheliei, biserica ar 

trebui să-şi aducă aminte 
că ferestrele cerului nu se 
deschid prea greu şi încă 
nu au fost bătute în cuie.
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De la cititori
HOLDELE S U N T  C O A PTE

Când i-am cunoscut pe Marian şi pe Mihaela, am văzut la ei o dorinţă după ceva 
mai bun, mai frumos şi mai curat decât poate oferi lumea aceasta. Era o căutare neros
tită prin cuvinte, aşa că ne-am împrietenit repede. Ceea ce au văzut în familia noastră 
i-a făcut să-şi dorească şi ei această viaţă de familie: pace, bucurie, hrană sănătoasă şi
o adevărată trăire după voia lui Dumnezeu. Mai întâi, au început să studieze Biblia, 
fiecare separat. Apoi, au început să apară întrebările, deoarece erau multe lucruri noi. 
Intr-o zi, Mihaela a spus: „Nu se poate să fie acesta adevărul. De ce nu-1 urmează 
toată lumea?” Am continuat studiul „Există speranţă”. Uimirea lor a fost şi mai mare 
când au descoperit adevărul despre Sabat, starea omului în  moarte, un stil de viaţă 
sănătos. Citind cartea Proiect Sunlight, Marian m-a întrebat: „Chiar o să se întâmple 
aşa ceva?”, apoi s-a grăbit să răspundă: „Eu nu voi asculta de nimeni”. Deja rudele şi 
prietenii i-au ameninţat: „Nu mai venim pe la voi, dacă vă pocăiţi. Ce, aţi înnebunit?” 

In inima lor se dădea o luptă puternică. Intr-o zi, Mihaela mi-a spus: „Soţul meu a 
citit Pilda semănătorului şi ne întrebam: Noi unde ne încadrăm?” In altă zi, Marian a 
luat Biblia la serviciu, iar un coleg a venit la el şi i-a spus: „Ştii că am început să citesc 
Biblia? Mă simţeam plictisit de toate. De când studiez, mă simt altfel”. Bucuros, Marian 
i-a răspuns: „înseamnă că a devenit o modă studiul Bibliei. Hai să-ţi arăt ce am citit eu 
despre Pilda semănătorului”. Duhul lui Dumnezeu i-a condus la apa vieţii şi au înce
put să vină la biserică să studieze. Se simt ca într-o familie. La botezul din septembrie 
2004, pastorul Cornel Popa a făcut apel: „Cine ar dori să se pregătească pentru viitorul 
botez?” Marian şi Mihaela s-au ridicat în picioare şi au zis: „Noi”, şi împreună cu ei şi 
alţii au făcut la fel. Acum ei se pregătesc cu adevărat pentru botezul din februarie 2005.

hvoraş Savu -  evanghelist, Cazaci, Dâmboviţa

B U N U L  SA M A R ITEA N
Având în vedere multele nevoi ale unor semeni de-ai noştri, un grup de credincioşi 

din Comunitatea Crinul, Bucureşti, au iniţiat -  în septembrie 2004 -  un plan de spri
jinire a unor astfel de persoane, în colaborare cu Primăria Sectorului 1 din Bucureşti. 
Prin Direcţia de Asistenţă Socială, s-a primit de la Primărie o listă cu 43 de persoane 
nevoiaşe, cărora li s-a oferit lunar unul sau două pachete cu alimente, în valoare de
200.000 - 300.000 de lei. In acest plan, au intrat încă 23 de persoane în lipsă, din 
zona misionară a bisericii (prieteni de adevăr) şi în jur de 20 de săraci ai comunităţii. 
Lunar, se oferă alimente în valoare de 13-16 milioane de lei.

La această acţiune participă 10 voluntari pentru a duce 50 de pachete finanţate 
prin bunăvoinţa unui frate deosebit de generos. De asemenea, alături de aceşti volun
tari, avem 12 familii care duc propriile pachete, o dată sau de două ori pe lună. Apoi, 
avem şi contribuţia materială şi umană a bisericii, prin Cercul Tabita, care a înviat 
de-a binelea cu această acţiune. Recent, s-au implicat în această acţiune şi celelalte 
două comunităţi din sectorul 1 -  Popa Tatu şi Maranatha.

După 4 luni de activitate a Bunului Samaritean, rezultatele sunt deosebite -  un 
nou suflu de slujire misionară în biserică, peste 80 de persoane care se bucură de 
sprijin material şi sufletesc şi, nu în ultimul rând, relaţii de colaborare prietenească cu 
tot mai multe persoane din cadrul autorităţilor civile.
_______________________________ T itu Ghejan, pastor comunitatea „Crinul”, Bucureşti

\
Experienţa ta, 
experienţa bisericii tale

... .. ■ i -in-— ' i.......' .......... 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 expe

rienţe, vă invităm să le scrieţi şi să le trimiteţi pe adresa:

Curierul Adventist, str. Labirint nr.l 16, Bucureşti; e-mail: curierul@adventist.ro

Mulţumim tuturor acelora 
care, la hotarul dintre ani, 
ne-au trimis un gând, o felici
tare, un mesaj de speranţă.

Dorinţa noastră este ca 
Mântuitorul iubit să înso
ţească paşii fiecăruia dintre 
noi, până la revenirea Sa.

Redacţia

Har şi pace de la Dum
nezeu, ca salutare sfântă, şi 
doresc ca Cel Preaînalt să vă 
binecuvânteze mai departe 
în frumoasa lucrare pe care o 
faceţi, de a pune în mâinile 
noastre revista bisericii de 
care aparţinem, ţinându-ne 
la curent cu ce se mai întâm
plă în viaţa bisericii, atât pe 
plan intern, cât şi pe plan 
mondial.

Pârlea Virgil, 
Sălcioara, Tulcea

(urmare de la pagina 21) 
Atunci m-am prăbuşit la 

picioarele Lui şi i-am cerut 
iertare pentru îndoielile, răz
vrătirea şi supărarea mea. Din 
acel moment, am căpătat un 
alt curaj să înfrunt boala şi, cu 
fiecare zi ce trece, merg spre 
bine. Acum pot spune tuturor 
cu certitudine că, oricât ar fi 
suferinţa de mare, nu trebuie 
să ne îndoim nici o clipă de 
Dumnezeu. Noi îl trădăm 
pe Domnul de nenumărate 
ori, dar El nu ne trădează 
niciodată. Cât de mare este 
diferenţa între modul cum 
gândim noi şi ceea ce El pre
găteşte, în bine, pentru noi!

Am fost atât de neîncreză
tor, tocmai când El lucra la 
salvarea mea. Or, eu voiam să 
mă duc exact acolo unde El 
îmi spunea: „Nu!” şi, fiindcă 
n-a găsit o altă cale care să mă 
oprească să mor, a îngăduit 
această suferinţă.

Gelu Chirilă, 
Comunitatea învingători, 

Bucureşti
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cum spg j  „burţi  pjrnjREnm!"
Te-ai gândit vreodată ce mare deosebire este în felul 

cum zic oamenii „Bună dimineaţa!” După felul cum zice 
„Bună dimineaţa!” poţi să spui ce fel de om este acela cu 
care te-ai întâlnit.

„Bună dimineaţa!” rosteşte cu putere omul bun şi prie
tenos din fire. Când îl auzim zicând aceste cuvinte, ştim 
că el nu are nici o pretenţie şi aşteptăm ca, după ce spune 
aşa, să urmeze un zâmbet plăcut şi o strângere de mână 
familiară.

„Bună dimineaţa!” zice cel timid, 
într-un fel pe jumătate întrebător, 
ca şi cum nu ar fi de ajuns de sigur 
dacă este sau nu o dimineaţă bună.

„Bună dimineaţa!” murmură omul 
veşnic nemulţumit. El ştie bine că 
este dimineaţă, dar nu face nici o deosebire dacă această 
dimineaţă este bună sau nu.

„Bună ’neaţa!” zice omul grăbit. El spune aceste 
cuvinte ca şi cum ar fi surprins văzându-te, şi „dimineaţa” 
rareori se aude când el trece în goană.

Kcum 72 de ani în
Curierul ffdventist

„Bună dimineaţa!” spune un altul fără nici o expresie, 
fără nici un accent sau nuanţă în voce, făcându-ne să ne 
gândim că cel care ne salută este lipsit de viaţă.

„Bun’ ’neaţa!” de-abia rosteşte, de obicei ca răspuns la salu
tarea noastră, omul care aşteaptă ca mai întâi noi să-i vorbim.

„Neaţa!” mormăie omul care este prea ocupat cu 
chestiuni importante ce nu-i mai îngăduie să fie prietenos.
El nu-şi ia timp nici măcar să rostească şi celelalte patru 
litere de la începutul cuvântului. Şi tot atâtea feluri de a 

zice „Bună dimineaţa!” câte feluri de 
oameni sunt. Cunosc pe cineva care 
doar îşi înclina capul, zâmbea, saluta 
cu mâna, dar nu spunea nimic. Cineva 
ar putea să gândească despre acest om 
că ar face parte din înalta aristocraţie, 

şi deci nu ar vrea să fie văzut vorbind cu oamenii de rând, 
dar eu îl înţeleg. El este mut. Sunt sigur că, dacă ar putea 
să vorbească, ar fi bucuros să spună: „Bună dimineaţa!”

N.W .N., Curierul Misionar, nr.5 , 1933

GljEQRGI jE  QRESe JU C
„Scumpă este înaintea lui Dumnezeu moartea cuvioşi- 

lor săi” (Psalmi 116,15)
Cuvântul acesta se potriveşte în totul morţii de martir 

cu care îşi încheie viaţa sa pământească iubitul nostru 
frate predicator Gheorghe Oresciuc, ucis de oameni răi, în 
noaptea de 21 spre 22 ianuarie 1932, în comuna Frătăuţii 
Noi, lângă Rădăuţi, Bucovina.

Invitat acolo de către iubitorii Evangheliei din 
acea comună, predicatorul Oresciuc a răspuns 
chemării şi a ţinut o adunare cu 10-15 suflete, 
seara, între orele 7 şi 9, vestindu-le solia mântu
irii. După adunare, a plecat la Rădăuţi în sania 
cu care venise din altă parte, având de făcut 
până acasă numai 4 kilometri. Aproape de pri
măria satului, însă, i-a ieşit înainte un grup de 
4 ţărani români, care i-au dat mai multe lovituri 
cu ciomegele în cap şi în spate; apoi, la un prun- 
diş cu bolovani mari, îl aştepta o altă bandă, care 
împreună cu primii răufăcători l-au lovit cu pietre 
mari în cap şi în spate, până ce i-au rupt mai multe 
coaste. Adus acasă aproape în stare de inconştienţă, fratele 
Oresciuc a încetat din viaţă peste câteva ore.

împreună cu iubiţii fraţi Păunescu şi Dorobăţ de la Uniune 
şi Gh. Stănescu, Rizea, Ionescu-Grăjdinoiu şi Mustafa din 
Conferinţa Moldova de Nord, am avut ocazia să asist la 
autopsia făcută de medicul legist. Impresionant a fost îndeosebi 
momentul când medicul i-a deschis inima şi -  amintind de 
felul cum se prezintă inima alcoolicilor şi a fumătorilor -  a 

exclamat: „Iată, ce curată este inima omului acestuia! 
Dovadă că el n-a băut şi n-a fumat toată viaţa sa”. [...] 

Sub influenţa Evangheliei, avem numai simţă
minte de iertare faţă de cei care au făcut o mare 
răutate şi au ucis pe Oresciuc, şi chiar credem că 
Domnul Isus le-ar ierta păcatul lor cel mare, dacă 
ei s-ar întoarce la pocăinţă, potrivit Evanghe
liei. Din cauza aceasta, noi, adventiştii, oameni 
temători de Dumnezeu, prin chiar faptul dureros 
al uciderii lui Oresciuc, ne simţim îndemnaţi nu 

la ură şi răzbunare, ci la multă milă şi iubire, un zel 
şi o stăruinţă şi mai mare pentru frumoasa lucrare de 

predicare a Evangheliei către toţi, după cum stă scris: 
„Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc Evan

ghelia, celor ce dau de ştire!”
Ştefan Demetrescu, Curierul Misionar, nr.6, 1933

E XPEK3E RTK
Acum doi ani, ajungând într-un sat, un frate colportor a 

început să colporteze. Mergând din casă în casă, a ajuns şi 
la locuinţa notarului de acolo, unde a găsit-o doar pe soţia 
domnului notar. Doamna i-a făcut colportorului mai multe 
obiecţiuni cu privire la credinţă. In cele din urmă însă, colpor
torul a convins-o să cumpere cartea Speranţa lumii şi altele.

Acum câtva timp, ducându-se iarăşi prin acele locuri 
şi ajungând la comunitatea noastră din apropierea satului 
unde locuia acea doamnă, acest frate colportor a fost foarte 
bucuros când a văzut-o în mijlocul adunării. Imediat ce 
doamna l-a văzut pe fratele colportor, a venit la el şi i-a zis: 
„Dumneata eşti colportorul care mi-a dat cărţi religioase. Eu 
le-am studiat şi această cercetare a lor mi-a salvat viaţa. Eu 
eram hotărâtă să mă omor. Intr-o zi, înainte de a citi cărţile 
pe care mi le-ai adus, mi-a venit nişte gânduri rele, care mă

îndemnau să mă spânzur. Insă conştiinţa nu mă lăsa, aşa că 
am fost cuprinsă de un grozav zbucium sufletesc şi am înce
put să strig tare către Dumnezeu, încât au auzit şi vecinii. In 
rugăciunea mea, am zis: 'Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc, 
căci dacă nu, mă spânzur’. Când am zis aceste cuvinte, uşa 
s-a deschis şi a intrat o vecină, care auzise de afară cuvintele 
pe care le zisesem. Ea mi-a zis: ’Imbracă-te şi hai cu mine!’ 
Ajungând în mijlocul credincioşilor lui Dumnezeu, am 
primit adevărul, şi astăzi sunt şi eu o copilă a Lui, iar soţul 
meu este şi el pe cale să primească legământul”.

Colportorul s-a bucurat văzând că, într-un timp destul 
de scurt, cărţile vândute de el în acea familie au salvat de 
Ia moarte sufletul sorei şi a adus pace şi fericire în familia 
aceasta.

Curierul Misionar, nr.3, 1932
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S Ă N Ă T A T E

ÎNCREDEREA IN DOMNUL ADUCE SĂNĂTATE
iExtraordinara [egătură dintre corp, minte şi spirit

GERALD R. WINSLOW

N
u există o sursă mai puternică pentru 
sănătatea omului decât încrederea 
deplină în Creatorul care ne-a făcut. 
Credinţa influenţează fiecare dimen
siune a fiinţei noastre, pentru că am 
fost creaţi pentru comuniunea cu Dumnezeu. Multiplele 

dimensiuni ale vieţii noastre -  biochimică, psihosocială 
şi intelectuală -  sunt menite să fie unite în cadrul spiri
tual, în care viaţa îşi găseşte sensul şi înţelesul. înţelep
tul Proverbelor din Scriptură scrie astfel: „Nu te socoti 
singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău! 
Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor 
tale.” (Proverbe 3,7-8)

Biblia afirmă că bunăstarea noastră fizică depinde de 
relaţia pe care o avem cu Dumnezeu. EUen White a pre
zentat acest adevăr când a enumerat „încrederea în puterea 
divină” în lista „remediilor adevărate”, care includea şi alţi 
factori, cum ar fi aerul curat şi dieta adecvată. In altă parte, 
ea a scris: „Asigurarea aprobării din partea lui Dumnezeu va 
fortifica sănătatea fizică. Ea întăreşte sufletul contra îndoie
lii, a nedumeririi şi a durerii excesive care seacă forţele 
vitale şi conduc la boli de nervi”. Vestea bună despre harul 
lui Dumnezeu, adus nouă prin Isus Hristos, reprezintă cea 
mai puternică sursă pentru sănătatea omului.

îndepărtarea de Dumnezeu şi sentimentele de vino
văţie şi disperare le răpesc oamenilor sănătatea de care 
s-ar putea bucura. Psalmistul a descris această experienţă: 
„N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina 
mâniei Tale; nu mai este nici o vlagă în oasele mele, în 
urma păcatului meu.”

Studiu de caz
La începutul activităţii mele de pastoraţie, când eram 

capelan la un spital, am descoperit că legătura dintre 
nevoile spirituale şi sănătatea fizică este complexă. Era 
evident faptul că pacienţii care I se adresau lui Dumnezeu 
cu încredere pentru a-I cere ajutorul puteau să facă faţă 
suferinţelor copleşitoare şi procedurilor medicale dificile. 
Pe de altă parte, am fost surprins să constat cât de mulţi 
pacienţi, unii dintre ei nefiind chiar religioşi, erau siguri că 
boala lor reprezenta o pedeapsă directă, venită din partea 
unui Dumnezeu mânios.

Astăzi, la zeci de ani depărtare de acea perioadă, încă 
îmi mai amintesc de un pacient în vârstă, care era sigur 
că boala care îi ameninţa viaţa era rezultatul răzbunării 
lui Dumnezeu. Când l-am rugat să-mi spună de ce credea 
acest lucru, el mi-a povestit despre vremurile când călcase 
cu bună ştiinţă voia lui Dumnezeu. Mi-a povestit în special 
despre faptul că nu îngenunchea când se ruga, deşi consi
dera că Dumnezeu cere acest lucru. Din acest motiv şi din

altele asemănătoare, el era convins că Dumnezeu îl pedep
sea cu această boală şi că avea să piardă viaţa veşnică.

Inima mi s-a înmuiat când l-am văzut cum plângea cu 
disperare şi am căutat să-l asigur de harul nesfârşit al lui 
Dumnezeu. Ştiam că, indiferent de starea lui viitoare de 
sănătate, nevoia lui cea mai mare era aceea de refacere 
spirituală.

Echilibrul
Povestea acestui pacient arată de ce trebuie să acordăm 

atenţie relaţiei dintre credinţă şi sănătate. Rolul credinţei 
pentru sănătate reprezintă o sursă de speranţă, dacă este 
bine înţeleasă. Dar adevărul acestei relaţii este uşor de 
exagerat. Pericolul distorsionării poate fi mare, mai ales 
în cadrul comunităţilor de credincioşi care pun accentul 
pe standarde înalte de credinţă şi practică, incluzând 
standarde înalte pentru un stil sănătos de viaţă. In lumea 
noastră, aşa îmbibată de păcat cum este acum, sănătatea 
ne părăseşte şi suntem confruntaţi cu moartea. Practicile 
sănătoase şi credinţa nu pot anula înaintarea către moarte 
(vezi, de exemplu, Romani 5,12 şi 1 Corinteni 15,22). 
Aşteptăm o lume nouă, în care moartea, deja învinsă de 
Isus, nu mai are putere (vezi Apocalips 21,4).

Totuşi, atunci când cineva se îmbolnăveşte, de multe 
ori auzim întrebările: Oare a călcat vreun precept al 
reformei sanitare? Viaţa lui a fost în armonie cu planul lui 
Dumnezeu? Astfel de întrebări ne amintesc de ucenicii 
lui Isus care, atunci când au întâlnit un om născut orb, au 
întrebat: „Invăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau 
părinţii lui, de s-a născut orb?” (loan 9,2). Această între
bare descoperă convingerea că bolile reprezintă pedeapsa 
pentru păcat. Ellen White a comentat astfel această idee 
falsă: „Satana, autorul păcatului şi al urmărilor lui, îi făcuse 
pe oameni să creadă că suferinţele şi moartea vin de la 
Dumnezeu -  ca o pedeapsă arbitrară dată din cauza păca
tului. Din cauza aceasta, acela asupra căruia căzuse vreo 
suferinţă sau vreo nenorocire mare mai avea pe deasupra 
şi povara de a fi privit ca un mare păcătos.” (EllenWhite, 
Hristos, Lumina lumii, cap. 51: „Lumina lumii”).

Isus a combătut aceste convingeri deformate, dându-ne 
un exemplu perfect de „slujire personală completă”, 
Îngrijindu-Se de nevoile spirituale şi fizice ale celor care 
cereau ajutor. Când Isus S-a întâlnit cu slăbănogul ai cărui 
prieteni îl coborâseră prin acoperiş, primele Lui cuvinte 
au fost: „Fiule, păcate îţi sunt iertate!” (Marcu 2,5).
Apoi, Isus l-a vindecat de paralizie. Modul în care Isus a 
combinat grija faţă de nevoile spirituale şi de cele fizice 
ale acestui om reprezintă un model pentru toţi cei care 
acceptă chemarea Domnului de a se iubi unii pe alţii, aşa 
cum ne-a iubit El (vezi loan 15,12).
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Deosebirile culturale
Cultura noastră demonstrează 

un interes reînnoit faţă de legătura 
dintre binele spiritual şi sănătatea 
fizică. Acest lucru este evident, dacă 
privim coperta unor reviste cunoscute. 
Reader’s Digest scrie cu litere mari: 
„Raportul medicului — Credinţa poate 
să te vindece”. O copertă recentă a 
revistei Newsweek prezintă o fotogra
fie cu un pacient care se roagă, iar 
textul explicativ spune: „Dumnezeu 
şi sănătatea — Constituie religia un 
bun medicament? De ce savanţii 
încep să creadă?”

Ce anume provoacă acest nou 
interes pentru spiritualitate şi 
sănătate, mai ales într-o cultură 
considerată a deveni din ce în ce mai 
seculară? De ce se acordă acum atât 
de multă atenţie puterii tămăduitoare 
a credinţei? Răspunsul este unul com
plex. Setea omului pentru spirituali
tate este greu de potolit. Chiar şi cele 
mai secularizate persoane se ocupă de 
sănătatea lor -  mai ales atunci când 
simt că aceasta suferă. Dar motivul 
cel mai important pentru renaşterea 
interesului faţă de relaţia dintre spi
ritualitate şi sănătate este rezultatul 
adus de noile investigaţii ştiinţifice. 
Sute de studii au arătat că există o 
relaţie între religiozitate sau spiri
tualitate şi sănătate, iar majoritatea 
acestor studii sugerează că legătura 
este pozitivă.

Oamenii credincioşi, care sunt 
convinşi de beneficiile spiritualităţii 
pentru sănătate, nu prea au nevoie 
de astfel de studii. Dar, într-un timp 
în care ştiinţa a devenit metoda 
dominantă de abordare a adevărului 
pentru milioane de oameni, dovezile 
empirice ale relaţiei dintre spiritua

litate şi sănătate au creat noi ocazii 
pentru folosirea îngrijirii medicale 
bazate pe valorile credinţei. Un medic 
entuziast a mers atât de departe, încât 
a sugerat că, datorită datelor ştiinţi
fice de care dispunem acum, nefolosi- 
rea binefacerilor practicilor spirituale, 
cum ar fi rugăciunea, ar trebui să fie 
considerată ca malpraxis.

Contribuţia creştinismului
In această atmosferă de entuziasm 

popular, creştinii ar face bine să caute 
echilibrul care vine din principiile 
Scripturii. De exemplu, Biblia ne 
învaţă că îngrijirea corpului nostru 
face parte din credincioşia noastră faţă 
de Creator şi că trupurile noastre ar 
trebui să fie considerate drept templul 
Duhului Sfânt (vezi 1 Corinteni 6,19- 
20). Accentul popular pus pe bene
ficiile spiritualităţii asupra sănătăţii 
reprezintă doar jumătate din idee. 
îngrijirea sănătăţii fizice este bună şi 
pentru sănătatea spirituală. înţelege
rea completă a relaţiei dintre spiritua
litate şi sănătate, care poate fi numită 
holistică, ar trebui să se ocupe nu doar 
de beneficiile aduse sănătăţii de spiri
tualitate, ci şi de beneficiile spirituale 
aduse de un stil de viaţă sănătos.

Fără acest echilibru, accentul 
popular actual, pus pe spiritualitate şi 
sănătate, poate reduce spiritualul la 
un fel de leac magic care poate face 
bine sănătăţii. Există destule dovezi 
ale beneficiilor aduse de credinţă în 
domeniul sănătăţii, dar nu acesta este 
motivul nostru pentru a fi credincioşi. 
Conform Scripturii, credinţa noa
stră este un răspuns faţă de harul lui 
Dumnezeu, iar toate acestea sunt un 
dar de la EI (vezi Efeseni 2,8-10). Un 
alt motiv pentru a ne călăuzi după

principiile biblice este 
acela că nu toate felu
rile de credinţă sunt la 
fel de benefice pentru 
sănătate. In studiul lor 
asupra metodelor prin 
care pacienţii religioşi 
tratează suferinţa, 
cercetătorul Kenneth 
Pargament şi colegii 
lui au descoperit că 
manifestările credinţei 

ţ  pot avea rezultate 
benefice sau dăună-

i toare pentru sănătate.

Rezultatele dăunătoare sunt aso
ciate cu credinţa că Dumnezeu este 
răzbunător şi nu ne iubeşte, că bolile 
reprezintă o intervenţie demonică, iar 
Dumnezeu nu are putere, dar şi cu 
conflictele interpersonale din comuni
tatea religioasă a pacientului. Con
vingerile şi practicile spirituale, care 
sunt asociate cu rezultatele pozitive, 
includ căutarea iertării şi a sprijinului 
spiritual din partea unui Dumnezeu 
iubitor şi acceptarea responsabilită
ţii personale pentru colaborarea cu 
Dumnezeu, ca partener activ.

Rezultatele acestor cercetări îmi 
aduc aminte de accentul pe care Ellen 
White îl punea frecvent pe credinţa 
inteligentă şi importanţa colaborării 
omului cu puterea divină. Referitor la 
colaborarea noastră cu Dumnezeu, ea 
a scris: „Numai pe această cale agen
tul uman poate deveni un lucrător 
împreună cu Dumnezeu. Domnul nu 
ne pedepseşte pentru încredere oarbă. 
El nu dezonorează înţelegerea umană, 
dar doreşte ca voinţa omului să fie 
adusă în armonie cu voinţa divină” 
(înalta noastră chemare, p. 310 orig.). 
Numai o astfel de credinţă poate să 
ne întărească sănătatea şi să ne pregă
tească pentru a-i servi pe ceilalţi.

De curând, unii dintre colegii mei 
de la Universitatea Loma Linda au 
scris o carte, intitulată Spiritualitate, 
sănătate şi împlinire, care se doreşte 
a fi un ghid pentru profesioniştii din 
domeniul sănătăţii. Apariţia acestei 
lucrări reprezintă doar unul dintre 
argumentele că adventiştii de ziua a 
şaptea au primit un dar măreţ, care 
constă în credinţa practică în vederea 
servirii oamenilor. Probabil că nu a 
existat niciodată un timp mai adecvat 
în cultura noastră pentru a împărtăşi 
beneficiile bogate ale convingerilor 
noastre despre relaţia dintre credinţă 
şi sănătate.

Putem să le spunem celor în mijlo
cul cărora trăim următoarele cuvinte 
ale Bibliei: „Doresc ca toate lucrurile 
tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea 
ta să sporească tot aşa cum sporeşte 
sufletul său” (3 Ioan 2).

Gerald R. Winslow, profesor la Faculta
tea de Religie, Universitatea Loma Linda

Adventist Review, decembrie 2004 
Traducere Cezar Iliescu
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P A G I N A  C O P I I L O R

-  Nu-mi pasă! mormăi George, puştiul de zece ani, cu 
privirea piezişă şi albastră şi cu ciuful blond.

-  O  să-ţi pese când o să ajungi înaintea directorului de 
tabără, îl tachină Ionel.

Tabăra de vară fusese foarte frumoasă. Desigur, până 
acum, se gândi George în urma celor întâmplate. Din tot 
programul, cel mai mult îi plăcuse atelierul de Studiul 
naturii. Instructorul îi învăţase pe copiii din grupă multe 
lucruri fascinante despre micile creaturi ale lui Dumne
zeu, iar George fusese de-a dreptul încântat. A început să 
înţeleagă şi să iubească animalele şi 
păsările pe care le descoperise chiar 
pe terenul taberei.

Apoi, cu mai puţin de o oră în 
urmă, George şi ceilalţi participanţi 
se adunaseră pentru serviciul divin 
din natură. Aşezându-se pe iarbă 
alături de colegii din grupa lui, el 
spusese:

-  Aş dori ca tabăra asta să nu se 
termine niciodată.

-  Şi eu la fel, adăugase Mihai.
Nu-mi vine să cred că este deja 
sâmbătă.

După un serviciu divin captivant, 
pastorul Ruben le-a spus câteva istorioare interesante.
Insă George avea nevoie la toaletă. Urcând în pădure spre 
locul cu pricina, a dat peste o piatră ciudată. Era ceva mai 
mare decât o minge de tenis şi avea o culoare cenuşie, 
împestriţată cu mici aşchii negre, strălucitoare. A luat-o 
în mână şi a şters-o de ţărână. S-a hotărât să o păstreze 
pentru colecţia lui. Deodată, o veveriţă moţată a traversat 
iute poteca. Fără să se gândească ce face, George a aruncat 
piatra şi a nimerit veveriţa. Băiatul fusese luat cu totul 
pe nepregătite. Veveriţa a scâncit şi a alergat în zigzag 
până la un copac, în care a încercat zadarnic să urce. 
George, care rămăsese mut de uimire, s-a apropiat încet

de micuţul animal. Veveriţa s-a mai zbătut un pic, apoi a 
rămas nemişcată. Ochişorii ei negri rămăseseră deschişi şi 
neclintiţi. George a îngenuncheat lângă micuţa creatură. 
Vai, ce i-am făcut!?

-  Bună lovitură! i-a spus unul dintre băieţii mai mari 
din tabără, care venise prin spatele lui. Oricum, nu sunt 
decât nişte rozătoare.

George a încercat o grimasă de zâmbet.
-  Ei, o nimica toată. Acasă vânez mai mereu, s-a lăudat el.
Urcând mai departe poteca, George a dat ochii cu

Ionel. Acesta văzuse totul de lângă 
cabină şi îi fusese coleg la atelierul de 
Studiul naturii.

-  Cum ai putut să faci aşa ceva? l-a 
întrebat Ionel.

-  Nu-mi pasă! mormăi el cu privirea 
piezişă şi albastră.

Simţea că trebuie să facă pe durul.
-  O  să-ţi pese când o să ajungi îna

intea directorului de tabără, îl tachină 
Ionel, întorcându-se şi alergând spre 
poiană.

George s-a încruntat.
-  Oricum urăsc tabăra asta, şopti el.

Mă duc singur acasă -  o să fac autostopul.
George o apucă pe drumul care ieşea afară din tabără. 

Lacrimile îl usturau în ochi, dar le-a şters repede. Mergea 
apăsat, ridicând praful în urma lui. Nu intenţionase să 
ucidă veveriţa, dar oare îl va crede directorul?

Deodată, a auzit o maşină în urma lui. Nu mai avea nici 
unde să fugă, nici timp să se ascundă. Maşina a încetinit. 
Era Marius, instructorul lui.

-  Hei, colega, pot să de duc undeva? l-a întrebat Marius cu 
zâmbetul pe buze. Haide, urcă şi spune-mi ce s-a întâmplat.

George s-a urcat şovăind în maşină, iar Marius a parcat 
într-un loc retras, în timp ce băiatul îşi depăna povestea.
A  spus că a nimerit veveriţa, însă nu intenţionase să o

lovească; iar acum, nu mai dorea decât să 
plece acasă.

Marius asculta. Şi mai important este 
că l-a crezut pe George. A fost o tabără de 
neuitat -  mai ales experienţa cu veve
riţa. George nu va uita niciodată micuţa 
veveriţă şi nici sfatul instructorului care 
l-a crezut.

Adventist Review, octombrie 2004 
Traducere Oana Ghiga

Ora familiei
Invită-ţi familia la altar

• Citeşte povestirea de mai sus şi întreabă în ce fel se aseamănă această 
întâmplare cu experienţa lui Petru, care a negat că II cunoştea pe Isus 
(Matei 26).
• George a spus că nu-i păsa, însă ce crezi că simţea în sufletul lui?
• Cântaţi o cântare despre iertarea pe care o oferă Domnul Isus.
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9 adventişti morţi -  India
6 femei adventiste şi 3 copii din satele de pe Coasta 

Andhra Pradesh, India, au fost omorâţi în urma tsunamiu- 
lui din 26 decembrie 2004, raportează Ron Watts, preşe
dintele Diviziunii Asia de Sud. Sute de membri ai Bisericii 
Adventiste din India şi-au pierdut casele şi tot ce aveau. 
După declaraţia lui Ron Watts, familiile de pescari sunt 
cele mai rău lovite. „Membrii Bisericii Adventiste din Peri- 
yathazhai oferă zilnic hrană caldă pentru 300 de pescari 
şi familiile lor. Biserica Adventistă din Idinthakaraj face 
acelaşi lucru pentru 50 de persoane.” In data de 4 ianua
rie, comitetul executiv al Diviziunii Asia de Sud a votat ca 
fiecare angajat al Bisericii Adventiste din India (pastori, 
angajaţi ai spitalelor şi şcolilor, inclusiv pensionari) să 
contribuie cu minimum salariul pe o zi pentru ajutorarea 
victimelor. Comitetul a mai votat ca darurile colectate 
în fiecare Biserică Adventistă din India, în primul Sabat 
din februarie, să fie oferite membrilor afectaţi de tsunami. 
Comparativ cu multe zone ale lumii, salariile angajaţilor 
din India sunt mici, de aceea ajutorul din partea Bisericii 
Mondiale este de mare folos.

(preluare după Adventist Review)
(AARC -  Departamentul Comunicaţii, AZŞ din România)

Conflict devenit binecuvântare -  
Darfur, Sudan
Cu o lună în urmă, doi misionari ai Bisericii Adventiste 

din Darfur au fost arestaţi sub acuzarea de perturbare a 
liniştii publice, deoarece au predicat unor persoane de 
diferite denominaţiuni într-o piaţă.

Alţi creştini din zonă au devenit interesaţi de mesajul 
Evangheliei după ce au văzut că 8 dintre membrii bisericii 
lor au primit botezul. Acest lucru i-a supărat pe conducă
torii bisericii respective, care au mers la autorităţile locale 
şi i-au dat în judecată pe cei doi misionari. Ca rezultat al 
acţiunii lor, Biserica Adventistă a fost obligată să plătească

[irigai t

.im __ _ odihnă
Ion Ion se naşte într-o familie de 

oameni pioşi din Ţigăneşti, judeţul 
Teleorman. împreună cu părinţii, 
primeşte „noua” credinţă adventă şi 
devine pionier al lucrării în această 
comună. Se implică activ în acti
vitatea bisericii din Ţigăneşti încă 
de tânăr, ducând povara lucrării, 
devenind astfel un exemplu de urmat 
pentru multe generaţii de tineri.
Se căsătoreşte cu Alexandra şi au 
împreună trei copii pe care îi cresc 
în temere de Dumnezeu, oferindu-le 
exemplul personal ca model de viaţă.

o amendă de 300 de dolari, iar cei doi au fost închişi. 
Membrii bisericii creştine nu au fost de acord cu acest ver
dict, mai ales că incidentul a fost instigat de conducătorii 
bisericii lor, care au influenţat autorităţile locale.

Incidentul s-a dovedit a fi o binecuvântare, datorită 
comportamentului celor doi care au fost politicoşi şi au 
rămas credincioşi adevărului, chiar şi în închisoare. Ca 
rezultat al acestui lucru, întreaga comunitate a acelei 
biserici doreşte acum să se alăture Bisericii Adventiste. 
Biserica noastră a trimis pe pastorul William Oliver să pre
gătească pentru botez cele 43 de persoane care formează 
comunitatea respectivă.
(AARC -  Departamentul Comunicaţii, AZŞ din România)

CENTRUL INTERNAŢIONAL DE INSTRUIRE 
ÎN LUCRAREA MISIONARĂ MEDICALĂ
Sunteţi un om cu spirit tânăr, aveţi peste 18 ani, sunteţi 

membru al Bisericii Adventiste şi doriţi să vă folosiţi ener
gia şi talentele pentru Dumnezeu, în lucrarea misionară 
medicală? Institutul Herghelia, înfiinţat în 1999, poate fi 
soluţia. Situat lângă un sanatoriu şi într-un frumos peisaj 
de dealuri carpatine, această şcoală pregăteşte studenţi 
pentru răspândirea Evangheliei şi îi învaţă cum se pot 
adopta stiluri de viaţă mai sănătoase. Cu numai 24 de 
studenţi în fiecare an -  din septembrie până în august
-  relaţiile care se leagă asigură o atmosferă greu de găsit în 
alte şcoli mai mari. Dacă vă interesează să aflaţi mai multe 
informaţii despre această şcoală, ne puteţi contacta la: 
CSMPR, Of. p. Ceuaşu de Câmpie, cod 547144,
Jud. Mureş, România
Telefon/fax: 0040-265324011; E-mail: prikler@rdslink.ro

Pentru mai multe informaţii referitoare la instituţia 
noastră, accesaţi pagina web: http://www.immtc.rdslink.ro/ 
school.php, unde puteţi începe procesul de înscriere.

Selectarea studenţilor va avea loc în a doua jumătate a 
lunii IULIE 2005, deci, dacă sunteţi interesaţi, contacta- 
ţi-ne cât mai curând posibil.

Toată viaţa lui este o mărturie vie, pe 
care cei din jurul luo citesc în fiecare 
zi, mulţi cunoscându-L astfel pe 
Dumnezeu.

Vineri, 15 octombrie 2004, la 
80 de ani, după ce se pregăteşte de 
Sabat, adoarme în Domnul ca un 
om deosebit, răpus fulgerător, fără ca 
ceva să fi prevestit aceasta.

Florea Pârlea, născut pe 19 iulie 
1923, la Seaca, judeţul Teleorman, 
trece la odihnă pe 25 septembrie 
2004, la Sălcioara, judeţul Tulcea.

La vârsta de 14 ani încheie 
legământul cu Domnul, prin botez, 
în Caliacra, Bulgaria. In 1940, vine

în Dobrogea împreună cu alţi 11 
membri botezaţi şi formează o grupă 
care devine comunitatea Sălcioara 
de astăzi. In 1946, se căsătoreşte cu 
Maria, întemeind o familie care a fost 
binecuvântată cu trei copii. In comu
nitate a fost dirijor şi organist, pentru 
o perioadă de peste 25 de ani. A con
tribuit cu tot ce a putut la construirea 
noului locaş de cult din Sălcioara. A 
fost un trăitor al adevărului, un cerce
tător sârguincios al Cuvântului.

In ultimii 30 de ani, inima i-a dat 
multe probleme, iar în dimineaţa zilei 
de Sabat, din 25 septembrie 2004, îşi 
încheie viaţa în deplină seninătate şi 
pace, aşteptând dimineaţa învierii.

C U R I E R U L  A D V E N T I S T  — F E B R U A R I E  2 0 0 5 29

mailto:prikler@rdslink.ro
http://www.immtc.rdslink.ro/


Biserica, manifestarea 
lui Dumnezeu în lume 

A 

I
n impresionanta sa rugăciune de la sfinlirea 
T emplului, Solomon Împ le teş te bucurii s tră l u

cite cu mâhniri adânci. vorbeşte despre glorie şi 

despre decădere, conturează tablouri de cinste şi 

de ruşin e, dă glas unor aş tep tă ri s tră luc ite, Însă o 
face cu un spirit umil şi supus. Aceas tă rugăciune exprimă 

mai mult decâ t dorinlele bune ale unui suveran care a 
atins apogeul domniei sale. Solomon vorbeşte ca un profe t 
şi creează un portret al bisericii d in toa te timpurile şi din 
toate locuri le ş i al activit ă lii lui Dumnezeu În biserica Sa. 

Solomon îndreaptă către Dunu1ezeu şap te cereri cu privire 
la situaIii precise, care ocupă un loc legitim in biserica de as tăzi. 

Majoritatea acestor situaIii ind ică spre păcat drept cauză . 

o prezenţă univers ală 
Rugăciunea lui Solomon recunoaşte că păca tu l 

pă trunde to tul - "căci nu este om ca re s ă nu păcătui ască" 

(I Împ. 8,46). Păcatu l are cel pUlin trei aspec te. Ma i Întâi 
este raportul. O ricât de bun este cineva aC llm, rea li ta tea că 
el a tratat pe cineva cu ră u tate rămâ ne . Apoi este deprin
derea . Imagina ţi e păcătoasă şi dorinlă greşită, năzu inţe 
neîmplini te ca ş i fapte săvârşi te sun t Îngropa te În adâ ncul 
fiinlei noastre ş i pot să e rupă ca un vulcan fumegând. 
În s fâ rşit , pe l ângă raport ş i deprindere, păcatul are o 
influenlă . Influenla unei fa pte rele a pă truns atmosfera 
une i situ arii, iar fă p tuitoru l nu, O poa te anu la, aşa c um n u 

iş i poate retrage ae ru l pe care l-a expirat. Firele păca tului 

nu pot fi deznodate prin faptu l că ne frângem mâi nil e ş i 

vrem să nu ne mai uităm înapoi. 

C a păca tul să fi e ie rtat, tre buie ca mai întâi păcă tosu l 

să Îşi vadă fapta ca fiind atât de urâtă ş i de respingătoa re, 

încât să se întoa rcă ş i să adopte o nou ă atitudine şi o nou ă 

perspec ti vă. Păcatul trebuie văzut ca O încă lca re a l egă 

mântului c u Dumneze u. 

Pocăin!" es te autentifica tă prin repara ţi e. Cel pocăit 

cu adevăra t doreşte să repare r ă u l făcut. Ş i el nu işi face 
calcule meschine . N u putem line în mână "avantajul" 

păcatului ş i să ne pocăim. T rebuie să renunlăm. 
A tunci când dorim să face m repara ţi e, descoperim cât 

de incapabili suntem. Este imposibil să reparăm toa te dau· 
nele. Dar ceea ce putem face este Împăca rea, ca să rupem 
l egă turile păca tu l ui . 

Să dăm a tenl ie celor şapte situaIii pentru care se roagă 

Solomon. 

Conflic te ş i s ituaţi i complicate 
(1 Împ. 8,3 1-32) 
I!Dacă va păcă tui c ineva Împotri va aproape lui să u 

ş i va fi sili t să facă un j urămân t, ş i va ve ni ... în casa 

aceasta" (ve rs. 31). Cazu l În d isculie era a tât de com
plica t, Încâ t nu putea fi judeca t pe baza dovezilo r ş i de 
aceea se recurgea la jurămân t. Solomon cere ca Dumne· 
ze u să judece. Ş i as tă: i În h iserică au loc nCÎn lelegc ri ş i 

conflic te. Este ap roape im pos ibil pentru min tea ome
n ească neaju tată să s tab i l ească v inovăJi a ş i să -i con v i ngă 

pe cei în ca u ză. S unte m experti în a ana liza păca te le 

personaje lor d in Bibli e, dar foarte stângaci În a le 
ide n tifica corec t pe ce le ca re apar ac um În b i se rică . Aici 
nu se fo losesc mijloace spec ifi ce sistemu lui de justil ie. 
Judcca ta făc u tă În b ise r i că poa te fi În lc leasă numai de 
persoa ne ca re se supu n Cli s incerita te lu cră ri i D uhu lui 

Sfânt. În plus, bise rica urmăreş te să- i pă s treze În ea atât 
pe cei ca re au greş i t, câ t ş i pe cei căro ra li s-a greş i t. ş i 

să promoveze În tre ei re lalii fr ă leşt i , necesa re Îm pliniri i 
misiuni i ei. Riscuril e sunt mari, pentru că frati i ned reptă· 

l il i s u fe ră toată viala ş i Îi fa c ş i pe ce i laiIi ncfericil i. 
Pentru toa te aceste motive, avem mare nevoie de 

că I ă u z i re di vină atu nc i câ nd adminis t răm d rep tatea 

--,.,... În cazuri le complica tc d in bise ri că. Domnul ne-o 
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făgăduieş te: "Dacă vre un uia dintre voi î i li pseş te 
înle lepc iunea, să o ceară de la D umnezeu ... ş i ea îi va 
fi dată " (Iacov 1.5). 

Înfrângeri miii tare (vers. 33) 
Ca u:a aces to ra este tot păcatu l. Isto ri a lui Israel 

es te ma rca r ă de m ulte înfrânge ri. S unte m în stare 

s ă vorb im Cll competenlă desp re în frânge ril e lui 

Israe l, da r mu lt mai rar vo rbim de spre înfrângerile 

pe ca re le t r ă irn astăz i , ca b i se r i că a lui O Ull1n e:eu. 

T reb ui e să fim ga ta să le re c u n oaştcm , să În le legeOl 
ca uze le, c h iar d acă aces tea i n d i că spre no i în şine. 



Duhul Sfânt îi ajută pe cei care au 
dorinţa sinceră de a înţelege cauza 
înfrângerilor lor. A tunci se produce o 
schimbare a inimii -  supunere faţă de 
Dumnezeu, redescoperirea încrederii, 
lauda plină de credinţă (vers. 34).
Pe aceasta mizează Dumnezeu 
atunci când ne lasă să fim înfrânţi. 
Biserica este un loc unde cunoaştem 
înfrângeri şi pregătim biruinţe.

Secetă (vers. 35)
O nouă urmare a păcatelor. 

In vremurile antice, când nu 
exista tehnologia irigării cultu
rilor şi nici nu existau rezerve 
strategice de hrană, seceta 
însemna inevitabil foamete, 
suferinţă, moarte. Nu trebuie 
să spiritualizăm totul. Sunt 
şi astăzi membri sau biserici 
întregi care suferă din cauza 
sărăciei produse de natura 
neprielnică sau de schimbările 
sociale. Necazuri de felul acesta 
trebuie să îşi găsească un loc 
în viaţa bisericii, în rugăciuni, 
predicare, implorarea interven
ţiei lui Dumnezeu în momente 
critice, ajutor practic şi instrui
rea pentru a folosi metode 
eficiente în astfel de situaţii. 
Nevoile vitale ale credincioşilor 
şi ale concetăţenilor trebuie să 
fie tratate cu iubire şi pricepere, 
în tr-un mod care să-L repre
zinte corect pe Dumnezeu.

Vizitatori la templu  

(vers. 41)
Aceasta este o paranteză feri

cită -  o paranteză misionară. Nu se 
vorbeşte nimic de păcat. Un străin 
vine în Casa Domnului să se roage. 
Ştim că au existat legi potrivit cărora 
străinii nu aveau permisiunea să intre 
în incinta sacră a sanctuarului sau a 
templului. Profeţii au anunţat un timp

„Mântuitorul Şi-a dat 
viaţa preţioasă ca să 
întemeieze o biserică 
în stare să îngrijească 

de sufletele întristate şi 
ispitite. O grupă de cre
dincioşi poate fi săracă, 
needucată şi necunos

cută; dar, în Numele lui 
Hristos, ea poate face, în 
familie, între vecini, în 
biserică şi chiar în locu
rile mai îndepărtate, o 

lucrare ale cărei urmări

Calamităţi naturale şi 
asediu (vers. 37)
Aici avem un şir lung de 

nenorociri care, uneori, pot 
să se cumuleze sau să se determine 
una pe alta. Predicăm adesea, pe 
baza istorisirilor din Biblie, despre 
calamităţi şi crize şi o facem într-un 
fel care sugerează că timpul lor a 
trecut şi că, oricum, copiii lui Dum 
nezeu fac excepţie de la asemenea 
dezastre. Aşa că, atunci când 
cineva este lovit -  şi sunt destui 
care sunt loviţi - ,  ne este greu să 
facem o legătură obiectivă între 
cele citite în Biblie şi viaţa reală. 
Dar biserica îi primeşte bine pe cei 
trec prin nenorociri. Dumnezeu 
este pregătit să-i asculte, şi ceilalţi 
credincioşi simt împreună cu ei.

să ţină cât veşnicia ”
(Ellen White, Hristos, Lumina Lumii 

Bucureşti, ed. 2002, pag. 595)

în care, la Ierusalim, va fi „o casă de 
rugăciune pentru toate popoarele”
(Is. 56,7). Profeţia nu s-a realizat cu 
adevărat. Biserica noastră nu are legi 
care să-i împiedice pe străini să intre. 
Totuşi, clădirile noastre sunt încuiate 
în cea mai mare parte a timpului, aşa 
că nici oamenii casei, nici străinii nu 
pot veni (începem să avem excepţii 
timide). Programul de Sabat nu este 
conceput cu gândul la străini, aşa 
că cei care intră se simt excluşi (Şi 
aici există iniţiative promiţătoare). 
Viaţa bisericii trebuie să fie astfel 
concepută, încât să-i primească bine 
pe străini şi să faciliteze pentru ei un 
răspuns ceresc la rugăciuni.

La război (vers. 44)
Fiind în acelaşi timp biserică 

şi naţiune, Israel s-a aflat adesea 
angajat în război. Din fericire, noi 
trăim în locuri protejate de război. 
Dar biserica există şi în zone unde 
războiul este o realitate cotidiană.
Ea trebuie să răspundă unor dileme 
şi să facă faţă unei situaţii cutre
murătoare. Dumnezeu nu este doar 

un Dumnezeu al locurilor şi al 
vremurilor paşnice, ci şi al celor 
războinice, şi biserica trebuie să 
fie o mărturie vie a acestui lucru.

Exilul (vers. 46)
Situaţia este răsturnată.

Mai sus, Solomon s-a rugat 
pentru străinii care II caută pe 
Domnul la Ierusalim. Aici, el 
mijloceşte pentru israeliţii care 
vor fi deportaţi în urma înfrân
gerii lor în război. Templul nu 
le mai este accesibil. Solomon 
vorbeşte despre „rugăciuni cu 
privirile întoarse... spre casa pe 
care am zidit-o Numelui Tău” 
(vers. 48). Templul poate fi ars, 
biserica poate fi distrusă, dar ele 
dăinuiesc în inima celor care 
s-au închinat acolo şi Dumnezeu 
lucrează pentru restaurare. Chiar 
şi invizibilă, biserica îşi slujeşte 
credincioşii şi îi călăuzeşte spre 
Templul veşnic.

Cele şapte cereri ale lui 
Solomon acoperă marea varietate 
a experienţelor individuale şi 
colective ale oamenilor. Biserica 
primeşte oameni din toate cate

goriile sociale (predicarea şi lucrarea 
pastorală a lui loan Botezătorul, în 
relatarea din Luca 3,10-14, consti
tuie un bun exemplu) şi îşi exercită, 
prin ei, influenţa asupra societăţii 
în toată diversitatea ei. Fără să fie 
intimidată de complexitatea proble
melor, ea II reprezintă curajos pe Cel 

care a spus: „Veniţi la Mine, t o ţ i ...”.
întrebarea prin care Emanuel, un 

băieţel de numai opt ani, şi-a înche
iat mica predică la Festivalul copiilor 
predicatori de la Constanţa -  Viile 
Noi -  merită să fie luată în serios: 
„Cine are nevoie de o biserică a cărei 
influenţă nu depăşeşte zidurile ei?”
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Site-ul oficial al Bisericii Adventiste din România

Şi El le-a zis: „De aceea, orice cărturar care a învăţat ce trebuie despre împărăţia cerurilor 
se aseamănă cu un gospodar, care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi".

Studiile Şcolii de Sabat pentru adulţi, tineri şi copii •  263 de predici în format audio şi video •  Curierul Adventist 
•  35 de volume conţinând scrierile E. G. White în limba română •  Biblia povestită copiilor (mp3) •  56 de schiţe 
de predici •  muzică „Best of Voice of Hope Radio” t Biblia Cornilescu în format audio •  Devoţional 2005 •  Ştiri 
din viaţa Bisericii •  Link-uri către alte instituţii adventiste •  Cărţi în format electronic •  Forum de discuţie




