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Niciodată singuri
/V
care caută pe cei singuri şi i-a vorbit
n acest veac al
printr-un vis unic. Iacov a auzit pe
supercomunicaţiilor, când
D om nul zicându-i: „Iată, Eu sunt cu
vorbim la telefonul mobil
tine; te voi păzi pretutindeni pe unde
oriunde ne-am afla, când putem
vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara
trimite e-mail-uri la distanţe
foarte mari în câteva secunde şi cândaceasta; căci n u te voi părăsi, până nu
voi împlini ce-ţi spun.” (Gen. 28,15)
putem vedea evenim entele fierbinţi ale
lumii în cam era noastră, la televizor,
Este greu să n e imaginăm to t ce
contactele interpersonale sunt to t mai
frăm ânta m intea lui Iacov în acea
puţine. Deşi noile tehnologii ne-au
noapte. Poate că era plin de remuşcări
promis mai m ult timp liber, în realitate,
faţă de acţiunea îm potriva fratelui şi
avem tot mai puţin. Petrecem to t mai
tatălui său sau simţea că Dumnezeu l-a
m ult timp cu maşini impersonale şi to t
părăsit. Deşi n u ştim cu certitudine ce
mai puţin timp în relaţie cu semenii
era în sufletul lui, un lucru îl ştim sigur
- D um nezeu i-a trimis lui Iacov câteva
noştri. N u este deloc de mirare că
mesaje clare p entru acel mom ent:
oam enii se simt tot mai singuri. De
aceea, singurătatea a ajuns una dintre
Iată, Eu sunt aici lângă tine. Deşi poate
cele m ai com une boli ale sufletului din
că tu te simţi singur, trebuie să ştii că nu
veacul nostru sofisticat.
eşti. Eu sunt lângă tine şi sunt gata să
te ajut. „Te voi păzi pretutindeni, pe
Deşi trăim în zone to t mai
aglomerate, singurătatea este to t mai
unde vei merge, şi te voi aduce înapoi
des întâlnită. Intr-un m om ent sau
în ţara aceasta”. Iacov poate credea
altul, probabil că şi tu ai cunoscut
că Dumnezeu l-a părăsit, dar, în fapt,
ce înseam nă acest lucru. Poate ai
D um nezeu lucra încă pentru el. Deşi el
trăit acest sim ţăm ânt atunci când
nu vedea această lucrare, Dumnezeu
ai schimbat locul de m uncă sau
lucra la m odelarea caracterul lui şi-l
domiciliul, sau când ai fost ocolit de
pregătea pentru ceea ce avea de făcut
cei pe care îi considerai prieteni, sau
în viitor. „Căci n u te voi părăsi, până
după m oartea unei persoane dragi, sau
nu voi împlini ce-ţi spun”. Eu mă ţin
după ruperea unei relaţii, sau poate în
de promisiune. D um nezeu i-a spus
timp ce aşteptai cu team ă rezultatele
lui Iacov că va fi cu el şi va împlini
unei analize în tr-u n salon al unui
făgăduinţa făcută faţa de el. In acel
spital. Sunt astfel de m om ente în viaţa
vis, D um nezeu i-a arătat prin acea
fiecăruia dintre noi, dar există cineva
scară, pe care suiau şi coborau îngerii,
care ne-ar putea înţelege şi ajuta.
că există o cale accesibilă către tronul
harului lui D um nezeu. Prezenţa lui
Dumnezeu în acel loc al singurătăţii
Dum nezeu îi caută
a schim bat fundam ental „direcţia de
pe cei singuri
mers”
a lui Iacov. El a realizat că nu
Dumnezeu este totdeauna aproape
este
singur
după to ate cele întâm plate
de cei cu inima frântă şi este gata să
şi a fost în tărit de prezenţa şi iubirea
le ofere cele mai bune soluţii. El ne
lui Dumnezeu.
caută pe fiecare pentru a ne asigura

I

de dragostea şi susţinerea Sa şi pentru
a ne oferi perspectiva veşniciei. Aşa
s-a întâm plat şi cu Iacov atunci când
D um nezeu l-a căutat în pribegia şi
singurătatea lui. In mijlocul unei
călătorii pline de frăm ântări sufleteşti,
El i S-a descoperit ca un Dumnezeu

fost cauzată de vreo vină personală,
Isus a trăit atât de profund acest
sim ţăm ânt al singurătăţii. El ştie ce
înseam nă să fii părăsit de cei apropiaţi,
de prieteni, pentru că la un m om ent
d at „toţi l-au părăsit” (Mat. 26,56).
D ar ce putem face când suntem în
asem enea situaţii? „Veniţi la Mine, toţi
cei trudiţi şi îm povăraţi, şi Eu vă voi da
odihnă” (M at. 11,28). Isus ne cheam ă
la El p entru a ne oferi prietenia Lui,
pentru a ne oferi dragostea şi pacea
Lui. El are to td eau na timp p entru noi.
A cum , când suntem la începutul
unui nou an şi când o mulţime de
necunoscute apar la orizont, nu trebuie
să uităm că M ântuitorul ne-a făgăduit
că va fi în toate zilele cu noi, până la
sfârşitul veacului, şi nu vom fi singuri
(Mat. 28,20) A cum , când m intea
noastră caută să găsească noi direcţii
de înaintare spre păm ântul făgăduinţei,
să ne am intim de cuvintele pe care
D um nezeu le-a spus poporului Israel,
atunci când era aproape de hotarele
Canaanului: „D om nul însuşi va merge
înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te
va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme, şi
n u te înspăim ânta!” (Deut. 31,8)
Ce este m ai încurajator pentru noi
decât să ştim că D um nezeu va merge
înaintea noastră în acest an, că ne
va căuta şi va fi alături de noi atunci
când vom trece prin m om ente de
singurătate, că va pregăti drum ul şi
n e va asigura călăuzirea divină! ? Deşi
acest an poate fi plin de neprevăzut,
El ne făgăduieşte că nu ne va părăsi,
şi această asigurare valorează mai
m ult decât cea mai bună strategie
om enească. Ce asigurare m inunată!

Isus îi înţelege pe cei singuri
A tun ci când trecem prin m om ente
de singurătate, trebuie să ştim că Isus
ne înţelege cel m ai bine, p entru că El
însuşi a trăit această am ărăciunea a
singurătăţii. Deşi singurătatea Lui n-a
CURIERUL
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Programul pe care urmează să vi-1 prezentăm vine din partea D epartam entului
V iaţa de familie, ca urm are a viziunii elaborate de C om itetul Uniunii. In textul
său, găsim cuvintele: „Ei fac din căm inul lor o biserică şi transform ă locaşul de
închinare într-u n căm in”. Fie ca T atăl nostru Ceresc, care a inspirat această
viziune, să ne dăruiască „şi voinţa, şi înfăptuirea”.
din această perioadă a creştinismului
ele două instituţii,
primar, cea care a devenit o emblemă
familia şi biserica, au
a spiritului misionar, a purităţii
origine divină. Isus
adevărului, este biserica din Efes.
Hristosr care a înfiinţat
primul căm in în Eden,
M artorul credincios foloseşte numele
Efes ca u n num e generic pentru primul
a rostit mai târziu porunca construirii
secol al creştinismului, iar în cuprinsul
primului locaş de închinare: „Să-mi
primului „sigiliu", această biserică
facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în
este reprezentată prin simbolul unui
mijlocul lor” (Exod 25,8). Ideea că
cal alb. Dacă ne gândim la biserica
biserica ar trebui să fie un căm in este
din Efes, apărută în metropola cea
sugerată poate cel mai frumos în cartea
mai im portantă a continentului
prorocului Isaia 6,5: „Le voi da în Casa
asiatic, un centru portuar şi economic
M ea şi înlăuntrul zidurilor Mele, un loc
foarte im portant pentru acea parte a
şi un num e mai bune decât fii şi fiice;
Imperiului Roman, ne impresionează
le voi da u n nume veşnic, care nu se va
faptul că a ajuns foarte puternică şi
stinge”. A ceastă făgăduinţă subînţelege
numeroasă. Se estimează că ar fi ajuns
o relaţie puternică pe coordonata ei
la 50.000 de membri, şi aceasta chiar în
verticală, relaţia cu Dumnezeu, prin
inima păgânismului.
care membrii bisericii devin fii şi fiice
D acă ne gândim la factorul um an
ale Sale. D ar implicit, aceasta înseamnă
pe care D uhul Sfânt l-a folosit în
o puternică legătură şi în direcţia
această lucrare, evident, ne vom opri
orizontală, şi anum e legătura între fraţi
la persoana apostolului Pavel, care a
şi surori. A tâ t termenii de fii şi fiice, cât
vizitat de mai m ulte ori acest oraş şi a
şi cei de frate şi soră aparţin familiei.
stat ani de zile în mijlocul fraţilor de
Pe de altă parte, în N oul Testament,
aici. Totuşi, dintre membrii laici se
sunt mai multe referinţe cu privire la
evidenţiază familia A quila şi Priscila.
faptul că familia unor credincioşi a
Originari din Pont, o provincie a Asiei
devenit o biserică: „Spuneţi sănătate
Mici, au locuit un timp în Roma, ca
fraţilor din Laodicea şi lui Nimfa şi
apoi să fie alungaţi îm preună cu toţi
bisericii din casa lor” (Col. 4,15). Pavel,
evreii, şi aşa au ajuns în oraşul Efes.
în epistola sa către Filimon, transmite
C hiar dacă meseria pe care o practicau
salutul său şi bisericii din casa lui.
era aceea de a confecţiona corturi, din
Insă biserica cea mai reprezentativă
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raportul biblic reiese că preocuparea
lor de căpătâi era misionarismul. Ei
au fost nucleul în jurul căruia s-a
form at biserica din Efes. Despre ei se
am inteşte că şi-au transform at căminul
într-o biserică. Ei au fost colaboratorii
apostolului Pavel, care l-au sprijinit
în mijlocul dificultăţilor întâm pinate
în Efes. T o t despre ei Biblia notează
că erau preocupaţi de formarea de
ucenici. Ei l-au descoperit pe Apolo,
u n tân ăr iudeu cu reale aptitudini
de orator, căruia însă îi lipsea
fundam entul tem einic al cunoaşterii
lui Isus Hristos. A quila şi Priscila l-au
ajutat în aprofundarea adevărului.
T ocm ai pentru că, în conform itate cu
profeţia Bibliei şi dezvăluirile Spiritului
Profetic, biserica răm ăşiţei va trebui
să redobândească toate valorile şi să
ajungă la standardele vieţii creştine din
vrem urile bisericii primare - biserica
din Efes - considerăm că exemplul
lui A quila şi Priscila trebuie repetat şi
în zilele noastre. De aceea am num it
programul bisericii „Aquila şi Priscila
- Biserica din casa ta ”.
Cele mai frumoase reflexii de
lum ină ale vieţii le vom cunoaşte doar
dacă răm ânem devotaţi pe ogoarele
datoriei. Căminul, atelierul sau biroul
pot deveni case ale lui Dumnezeu,
adevărate temple ale închinării.
T urnurile lor se vor realiza prin
înălţarea gândurilor şi a inimii către
Dumnezeu. Şechina va fi prezenţa lui
Isus. A şa au procedat Aquila şi Priscila
în căm inul lor, în casa lor.

La începuturile adventismului în ţara
noastră şi până târziu în anii ’60, în mai
mult locuri din ţară, adunările din ziua
de Sabat se ţineau în familii, acolo unde
lipsea o clădire propriu-zisă. Pastorul
Dezideriu Csongvai povestea despre
experienţa lui pastorală despre acei ani
când biserica se aduna în locuinţa sa.
Pe vremea aceea locuia în Petroşani,
în clădirea bisericii. A utorităţile au
ocupat sala de cult şi au transformat-o
în depozit. Fraţii şi surorile din localitate
şi împrejurimi nu mai aveau unde să
se adune. Atunci, pastorul şi familia sa
au hotărât să-şi transforme locuinţa în
biserică, pentru fiecare zi de Sabat. De
fiecare dată trebuiau să mute mobila

trecut pe lista de rugăciune a familiei.
Nimeni nu părăsea locuinţa respectivă
fără rugăciune. A m asistat la o ocazie
când a venit poştăriţa. Poştaşii sunt de
obicei, foarte grăbiţi. Dar „Maica” a
făcut o invitaţie atât de politicoasă şi de
cuceritoare, încât ea a mai zăbovit câteva
minute, în timp ce sora Demetrescu
înălţa o rugăciune şi în favoarea ei. A
plecat mişcată de acest gest.
T oate modelele de până aici
sunt greu de im itat sau nu mai sunt
necesare, dar modelul la care ne
gândim este plăcerea şi intenţia
expresă de a-i invita şi pe alţii în
casa ta, p entru m om ente de înălţare
sufletească, grupe de rugăciune, şi

ora 10, uneori. N u se serveşte o cină
propriu-zisă, sunt eventual oferite
gustări, sucuri, biscuiţi etc. Faptul că
studiază Spiritul Profetic în com un îi
obligă oarecum indirect să studieze.
Dacă ar răm âne doar pe seama lor, n-ar
studia cu atâta conştiinciozitate şi atât
de profund. Apoi, ideile se completează
prin discuţii. Există o listă de rugăciune
comună. Deja au multe experienţe, atât
personale, cât şi de grup. Toate acestea
sunt stimulente puternice pentru a
continua acest program.
Căminele noastre, prin atmosfera
şi preocupările familiei, pot diferi atât
de mult. U nele cămine pot fi săli de
lectură, cluburi de divertisment, săli

Căminul, atelierul sau
biroul pot deveni case ale
lui Dumnezeu, adevărate
temple ale închinării.

şi să aşeze scaune pentru membri. Şi
aceasta ani de zile.
îm i am intesc de una dintre
com unităţile mari din Bucureşti, unde
copiii nu aveau un loc rezervat pentru
Şcoala de Sabat, şi o familie din curtea
adunării oferea dorm itorul lor în
fiecare zi de Sabat pentru micuţii elevi
ai Şcolii de Sabat.
Astăzi, graţie ajutorului lui
D umnezeu, dispunem, probabil în
toată ţara, de case de rugăciune
adecvate atât pentru adulţi, cât şi
p entru copii, şi nu mai suntem obligaţi
să ne adunăm în case particulare.
D ar oare ar trebui să înceteze această
similitudine a căm inului cu biserica?
Sunt între cei favorizaţi de a fi
cunoscut familia Demetrescu Ştefan.
„Taica” şi „Maica” au avut un rol
însemnat în convertirea tatălui meu
şi de aceea legătura cu dânşii a rămas
totdeauna foarte strânsă. Fiecare vizită
pe care o făceam mă convingea de
faptul că modesta lor locuinţă era, de
fapt, o biserică măreaţă. întâlneam
persoane venite din toate colţurile
ţării cu probleme atât de diverse şi
toţi erau încurajaţi, iar numele lor era

aceasta n u doar incidental, ci conform
unui program bine stabilit. C ând spun
lucrul acesta, m ă gândesc la o familie
tânără, cu responsabilităţi im portante,
care ar putea să le ocupe mai m ult de
24 de ore într-o zi, dar ei au descoperit
bucuria şi beneficiul transformării casei
lor într-o biserică. Săptăm ânal, rude şi
prieteni se întâlnesc şi petrec câteva
ore în studiu şi rugăciune. M ărturia
u nei rude apropiate, şi el patron, este
aceasta: „Sunt atât de fericit de când a
început acest program.”
A m luat legătura cu unul dintre
membrii grupului şi l-am întrebat
despre felul în care se desfăşoară aceste
programe de rugăciune şi studiu.
Fiecare citeşte u n anum it capitol din
cartea Hristos, Lumina lumii. Miercuri
seara, la ora 7, se strâng la unul dintre
membrii grupului. Programul începe cu
m om ente de părtăşie, care durează până
la 20 de minute, apoi cântă împreună
şi după o rugăciune încep discuţiile pe
marginea materialului studiat. T otul se
încheie cu rugăciuni, de obicei se roagă
fiecare. C om ponenţa grupului este
diferită, vin şi adventişti, şi neadventişti.
Părtăşia continuă până târziu, după
CURIERUL

de clasă, restaurante sau doar muzee
cu exponate de mobilă şi bibelouri.
De fapt, fiecare căm in îşi hotărăşte
adevărata destinaţie. D ar cred că
şi astăzi cea mai nobilă şi cea mai
frumoasă destinaţie este aceea de
cămin-biserică. Dom nul Isus ar dori să
viziteze şi căminul nostru şi să spună
aceleaşi cuvinte pe care i le-a spus
odinioară lui Zacheu: „Trebuie să
răm ân în casa ta!” Observaţi că Isus
n u a spus: „Trebuie să trec pe la tine
sau îţi voi face o scurtă vizită”; deşi
era în fruntea convoiului care astăzi
este cunoscut sub numele de: intrarea
triumfală în Ierusalim. Domnul Isus
vrea să răm ână în căminele noastre şi
acolo unde doi sau trei sunt adunaţi în
Numele Său, acolo este şi El, şi aceasta
înseamnă biserică. Fie ca şi căminul
dum neavoastră să cunoască această
bucurie şi acest privilegiu!

Emilian Niculescu,
secretar şi director
al Departamentului
Viaţa de familie,
Uniunea Română
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ADRIAN BOCANEANU
u n t biserici în care Săptăm âna C ăm inului Creştin
se organizează cu regularitate. A cum , acestea
au posibilitatea a da o nouă strălucire acestui
evenim ent. Bisericile care n u au adoptat această
practică sunt invitate să facă acum primul pas.
C u obiective clare şi pregătire atentă, toate bisericile, mici
sau mari, p ot să aibă parte de frumoase binecuvântări.
D ar biserica nu este singurul sediu p entru această
sărbătoare. Primul este propriul suflet - de acolo, din
gândirea, credinţa şi iubirea noastră, porneşte totul. Al
doilea sediu este familia proprie. A l treilea este biserica. Iar
al patrulea este com unitatea socială - cercul apropiat al
prietenilor şi vecinilor, şi chiar viaţa publică, în care suntem
privilegiaţi să ne manifestăm convingerile şi pe care suntem
chem aţi să o transformăm.

S

închinare, recunoştinţă şi sărbătoare
Familia face parte dintre cele mai frumoase daruri ale lui
Dumnezeu. A cesta este un timp prielnic să îm prospătăm
ideile noastre despre familie, să redescoperim planul de la
început al lui D um nezeu şi modul în care el se poate împlini
acum, să rechem ăm am intiri frumoase legate de familie şi să
exprim ăm recunoştinţa faţă de C reator şi faţă de alţii.
Pe plan personal, m ereu avem nevoie să ne însuşim
gândirea lui D um nezeu cu privire la relaţii şi familie,
să cultivăm adm iraţia şi încrederea în planul biblic.
Să-I m ulţum im D om nului p entru ele. Să rem em orăm
binecuvântările, bucuriile, vindecările şi dovezile de iubire
din familie. Pregătiţi astfel, să ne îndreptăm frecvent către
membrii familiei şi să dăm glas mulţumirii. Să povestim şi să
ascultăm istorii ale familiei, să răsfoim îm preună albumele
de fotografii, să scotocim după obiecte încărcate de amintiri,
să alcătuim un arbore genealogic al familiei, să deschidem
un jurnal. Biserica este u n alt sediu al sărbătoririi familiei.
A n u n ţu l făcut din timp, invitaţia ca membrii familiei să stea
alături unii de alţii, decorarea sălii şi crearea unei atmosfere
6
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plăcute transm it u n mesaj binefăcător. U n grupaj de
texte şi cântări despre bucuriile şi binecuvântările familiei,
experienţe povestite de familiile cele mai în vârstă şi de cele
m ai tinere, familii care rememorează evenim ente pentru
care II laudă pe Domnul, cuvinte de apreciere ale unor
familii pentru alte familii care au fost o binecuvântare - iată
câteva elem ente pentru u n serviciu de recunoştinţă şi laudă.
H olul sau chiar sala bisericii poate fi, pentru o săptămână,
o expoziţie de fotografii de familie, mărite corespunzător,
de desene ale copiilor având ca tem ă familia sau de obiecte
din istoria familiilor (vechi Biblii de familie, invitaţii, flori
uscate sau alte obiecte de la nuntă, lucruri păstrate peste
generaţii). Tinerii şi copiii vor fi fericiţi să li se încredinţeze
această sarcină! In sfârşit, sărbătoarea familiilor din
biserică poate deveni sărbătoarea com unei sau a oraşului,
onorându-L pe D um nezeu în tr-u n loc public sau în biserică.
Există destule mesaje şi am intiri neplăcute privind
familia. N u pu ţin e din tre ele au ca sursă biserica, fiind
astfel puse în legătură şi cu D um nezeu. A vem ocazia
să creăm em oţii pozitive, impresii favorabile care să se
transform e în am intiri fericite şi în speranţă durabilă.
A ceasta corespunde Evangheliei. „La fel ca oricare altul
dintre darurile pe care D um nezeu le-a în c red in ţat spre
păstrare omenirii, căsătoria a fost coruptă de păcat;
dar scopul Evangheliei este să-i restaureze p uritatea şi
frum useţea.” (Cugetări de pe Muntele Fericilor, p. 64).

M â n g â ie re şi încurajare
In familie avem parte de cele mai mari bucurii, dar tot
atât de adevărat este că aici trăim şi cele mai adânci decepţii
şi suferim pierderi sfâşietoare. Nu puţini din cei care vin în
biserică pot să asculte lucrurile frumoase, pe care le spunem
despre familie, şi să se scufunde mai tare în dezamăgire,
ruşine şi disperare. Ne aducem aminte cum sărbătorile
în familia lui Elcana declanşau cele mai mari crize de
deprimare şi deznădejde pentru Ana!

T atăl nostru ceresc este
„Dumnezeul oricărei mângâieri” (2
Cor. 1,3), D om nul Isus cheam ă la
Sine pe „cei trudiţi şi îm povăraţi”
(Mat. 11,28), iar Evanghelia ne spune:
„Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul
M eu” (Is. 40,1).
Pa plan personal, avem privilegiul
să aducem înaintea lui D um nezeu
necazurile şi pierderile noastre, să
ne lăsăm cercetaţi de El şi să aşezăm
asupra Lui poverile noastre. Durerile
n e fac conştienţi de nevoile noastre,
ne determ ină să ne recunoaştem
greşelile şi să învăţăm din ele. Pavel
vorbeşte despre un fel de întristare
care „este după voia fui D um nezeu,
aduce o pocăinţă care duce la
m ântuire şi de care cineva n u se
căieşte niciodată; pe când întristarea
lumii aduce m oartea” (2 Cor. 7,10).
D upă ce tratăm cu D um nezeu
durerile personale, după ce primim
m ângâierea şi înţelepciunea Lui, ne
apropiem de membrii familiei şi de
biserică cu sensibilitate şi îm preună
simţire. „Prin m ângâierea prin care
noi înşine suntem m ângâiaţi de
Dum nezeu, să putem m ângâia pe
cei ce se află în vreun necaz!” (2
Cor. 1,4). O săptăm âhă a familiei nu
poate să treacă sub tăcere durerile
familiilor - pierderi prin moarte,
separare sau divorţ, înstrăinare,
violenţă, infidelitate, îndepărtare
de D om nul şi de biserică. N im eni

n u trebuie să sufere singur şi nim eni
n u trebuie să fie făcut să creadă că
trebuie să-şi lase necazurile afară când
intră în biserică sau să n u vină deloc.
Facem parte din acelaşi trup al lui
Hristos, şi suferinţa unuia este trăită
de to t trupul, începând cu C apul şi
con tin u ân d cu noi. A m intirea datelor
când au avut loc decese, acordarea
unui timp p entru îm părtăşirea
pierderilor şi a durerilor, un grupaj
de texte şi cântări care recunosc
tragismul experienţei um ane şi o
aşază în co ntextu l speranţei - acestea
sunt şanse de eliberare, vindecare şi
dobândire a unei noi speranţe. Pasul
urm ător ne duce spre cei de dincolo
de familia bisericii. Este atât de
m ultă suferinţă neauzită, nealinată,
neînţeleasă în jurul nostru. U n
telefon, o vizită făcută celor îndoliaţi
şi dispoziţia de a-i asculta şi de a simţi
cu ei jalea, ruşinea sau revolta sunt
o binecuvântare p en tru ei şi chiar
p entru noi, căci e „mai bine să te duci
într-o casă de jale” (Ecl. 7,2.3). O
invitaţie la masa noastră şi oferirea
de pâine coaptă de noi sau fructe din
grădina noastră transm it mesajul că
viaţa merge în ain te prin pierderi şi
trebuie trăită pe deplin, chiar „în valea
um brei m orţii” (Ps. 23,4)-

Instruire
Desigur, aceasta nu poate lipsi,
dar eficienţa învăţării creşte enorm
în contextul de autenticitate şi
sensibilitate care se creează atunci
când ne bucurăm cu cei care se
bucură şi plângem cu cei ce plâng.
C ând vorbim de instruire, există
două pericole. Primul este să o facem
într-u n mod legalist, condam nator.
Este un fel de a da sfaturi şi învăţături
pentru familie care îi face pe cei care
au o viaţă frumoasă de familie să se
simtă şi mai satisfăcuţi, iar pe cei care
au necazuri să plece şi mai dezamăgiţi
şi disperaţi: „Celui ce are, i se va da, şi
va avea de prisos; dar de la cel ce n-are,
se va lua şi ce are!” (Mat. 25,29). Din
fericire, timpul când se va da această
sentinţă nu a sosit. Instruirea care ajută
este îmbibată de speranţă viguroasă,
realistă şi adecvată pentru condiţiile şi
posibilităţile ascultătorilor. Cel de-al
doilea pericol, foarte real în ce priveşte
familia, este să transm item păreri şi
prejudecăţi proprii sau preluate, fără
CURIERUL

discernământ. Pavel ne avertizează:
„Să nu vă potriviţi chipului veacului
acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea
minţii voastre” (Rom. 12,2).
Ce surse alimentează învăţătura
pe care o dăm? A vem privilegiul
să studiem un trim estru întreg
mesajul Bibliei cu privire la familie.
U n m aterial foarte preţios, în bună
măsură neglijat, este capitolul 15 din
M anualul Bisericii. Cărţile inspirate de
care dispune biserica noastră (Căminul
adventist, îndrumarea copilului, e tc .),
citite şi îm părtăşite cu um ilinţă şi
supunere, sunt de neînlocuit.
Avem ocazia potrivită să aflăm din
partea celor din biserică în ce domenii
este resimţită nevoia de pregătire
- potrivit vârstei, experienţei şi
preocupărilor. Această săptămână poate
să declanşeze activităţi de educare,
potrivit domeniului de interes - pe
plan personal, în familii şi biserici, şi în
societate. In Com unitatea Popa T atu
din Bucureşti, un grup de familii foarte
tinere parcurg, un trimestru pe an, un
studiu al Bibliei centrat pe familie, în
cadrul Şcolii de Sabat, după care se
întorc la studiile comune. T o t aici se
organizează, de două ori pe an, Sabate
ale familiei în natură. Unele Conferinţe
organizează tabere de vară pentru
familii. Experienţa acumulată în biserică
ne încurajează să mergem spre societate.
Sola Scriptura pune la dispoziţie un
material foarte apreciat pentru familii
(Când dragostea se întoarce acasă), iar
ASEF ne poate ajuta atât cu materiale,
cât şi cu voluntari. Să cultivăm viziunea
unei societăţi însănătoşite prin lucrarea
noastră iubitoare şi curajoasă!

Servire
Familia se dezvoltă viguros şi sănătos
în servire - între membrii familiei mici,
în biserică şi în societate. Săptămâna
Căminului Creştin este un prilej să
redescoperim valoarea vizitării împreună
a celor în nevoie. Copiii trebuie să
descopere de mici bucuria ajutorării
altora, astfel încât torţa slujirii creştine
să fie dusă mai departe. Cartea recent
retradusă, Sfaturi pentru o slujire
creştină eficientă de Ellen W hite, este o
necesitate în fiecare familie.
Ellen W h ite îi descrie astfel pe
părinţii şi copiii care se întorceau după
întâlnirea avută cu Isus: „Mamele
au fost mângâiate. Ele s-au întors
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Personal

In familie

în biserică

In localitate

R ecunoştinţă,
sărbătorire,
închinare

Studiu pe pasaje
biblice despre
bucuriile familiei.
Studiile Şcolii
de Sabat sunt
o sursă bună.
Rememorarea
binecuvântărilor
avute în familie.

Seară cu istorisiri şi amin
tiri de familie. Colectarea
de amintiri (obiecte,
albume). Ceremonie a
recunoştinţei. Arbore
genealogic.

Decorarea sălii şi
expoziţie cu amintiri ale
familiilor.
Aşezarea membrilor pe
familii mari.
Texte, imnuri şi mărturii
de recunoştinţă pentru
familie.
Reconsacrarea familiilor.

Realizarea unei colaborări
(primărie etc.). Pregătirea
unei săli publice sau a
bisericii.
Identificarea şi prezentarea
unor familii respectate în
localitate.
Rugăciune de
binecuvântare.

Com pasiune,
împăcare

Identificarea pier
derilor proprii în
familie şi reflecta
rea cu rugăciune.
(2 Cor. 7,10)

Discuţie asupra pierde
rilor din familie intr-un
an. Cuvinte şi gesturi
de împreună simţire.
Discuţie despre rolul
crizelor în contextul
credinţei.

Identificarea şi prezen
tarea pierderilor suferite
de familiile bisericii în
ultimul an. Compasiune
în cuvinte şi acţiuni.

Vizitarea familiilor care au
suferit recent pierderi, mai
ales a celor lipsite de sprijin
social. Menţionarea lor şi
rugăciune într-un eveni
ment public.

Instruire,
dezvoltare

Aprofundarea
studiilor Şcolii
de Sabat, trim. 1:
Studiul unei cărţi
pentru familie
şi reflecţie cu
rugăciune.

Studiul în comun al
Şcolii de Sabat, trim. 1:
Seară de împărtăşire a
descoperirilor.
Consiliu de familie.

Studierea şi seminariza
rea capitolului XV din
Manualul Bisericii.
Aplicaţii practice.

Organizarea de seminarii
cu materiale de la Şcoala
de Sabat (trim.l), ASEF şi
Sola Scriptura.

Servire,
acţiune

Aplicaţii practice.
Proiecte simple de
acţiune.

Angrenarea tuturor mem
brilor familiei în servire
reciprocă.

Aplicarea de proiecte de
sprijin pentru familiile
cu nevoi, cu angrenarea
tuturor generaţiilor.

Angajarea în servirea
familiilor cu probleme
relaţionale. Mobilizarea
resurselor localităţii.

acasă întărite şi binecuvântate
de cuvintele lui Hristos. A u fost
încurajate să-şi ducă poverile cu o
nouă bucurie şi să lucreze cu nădejde
p entru copiii lo r .... (Hristos) ştia
că aceşti copii urm au să II asculte şi

să II primească drept M ântuitor al
lor ..” (Hristos, Lumina lumii, p. 476,
477). Fie ca această binecuvântare
durabilă să răm ână asupra indivizilor,
familiilor, bisericilor şi societăţii, prin
Săptăm âna Căm inului Creştin.

Adrian Bocăneanu, pastor,
Comunitatea Popa Tatu,
şi director, Departamentul j
Viaţa de familie,
Conferinţa Muntenia

Mărturisiri. ..
In ultimele m inute ale Săptăm ânii de Rugăciune,
îm preună cu C om unitatea Popa T atu din Bucureşti, am
încercat să aflăm cu ce răm ânem p entru mai departe
- ceva pentru minte, ceva pentru inimă, ceva pentru
acţiune. A m invitat la am von patru tineri. Prima m ărturie
a fost unei studente din ultim ul an: „Aceasta a fost prima
Săptăm ână de Rugăciune în care n u m -am plictisit”.
A m întrebat-o dacă m otivul a fost interior sau exterior.
R ăspunsul a fost: „Interior. A ngajam entul interior decide
dacă o activitate spirituală ne captivează sau n u ”. Acest
lucru nu este surprinzător. La începutul săptămânii,
această tânără se hotărâse pentru botez.
A doua persoană, dirijojea corului, a mărturisit că a fost
captivată de subiectul Sabatului. La începutul săptămânii,
ea a lansat pe reţeaua de internet a tinerilor bisericii noastre
(cam 150 de participanţi) un apel - „să nu avem din nou
o Săptămână de Rugăciune fără nici un ţel”. A dventistă la
a patra generaţie, tânăra s-a hotărât să studieze din Biblie
- ca pentru prima dată - despre Sabat. „A sosit timpul ca
8
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Dumnezeul părinţilor mei să devină Dumnezeul m eu.”
A treia mărturie, a dirigintelui-ajutor de la Tineret, a
vizat de asemenea Sabatul şi orientarea spre servire.
A patra persoană, radiind de bucurie şi nerăbdătoare să
vadă ce va urma, a vorbit despre iniţiativa care s-a răspândit
rapid, de a păstra legătura cu tineri prin scurte mesaje
pe telefonul celular. încurajări, apeluri pentru sprijin în
rugăciune, reflecţii asupra unor teme spirituale, cuvinte de
laudă şi închinare, cu prescurtările şi năstruşniciile uzuale
ale tinerilor care scriu un SMS, i-au înconjurat pe tineri cu o
atmosferă de har. A lţi tineri s-au pregătit pentru proiectele
de sfârşit de an - acţiuni ale iubirii, speranţei şi servirii.
D ar p en tru noi, ce a răm as durabil din Săptăm âna de
R ugăciune - ceva p en tru m inte, ceva p en tru inimă, ceva
p e n tru acţiune? „D om nul aşteaptă să Se milostivească de
voi, şi Se va scula să vă dea îndurare, căci D om nul este
u n D um nezeu drept: ferice de to ţi cei ce nădăjduiesc în
El.” (Isaia 30,18)
(Adrian Bocăneanu / A A R C Muntenia)
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„Lucrarea
noastră
pentru Hristos
trebuie să
înceapă cu
familia, în
cămin...”
(Ellen W h ite, Căminul
Adventist, p. 31)

FAMILIA (A MENTOR...
BERNARD CSERGEZAN
ând eram copil, m ă captivau „ciudăţeniile”
Scripturii. Printre acestea, se află cele două
nume: Acuila şi Priscila. Până în adolescenţa
timpurie, am crezut că e vorba de doi bărbaţi,
în Fapte capitolul 18, întâlnim această
familie ca u n sprijin deosebit în viaţa apostolului
Ei îl consiliază, îl încurajează pe apostolul descurajat;
ajută la formarea spirituală a lui Apolo, chiar mai m ult
casa lor devine o biserică. In această săptăm ână specială
- Săptăm âna Familiei Creştine - exemplul acestor soţi
este o sursă de inspiraţie pentru familiile timpului nostru.
D acă atunci a fost necesară consilierea în m om ente de
descurajare, încurajarea, formarea spirituală, cu cât mai
m ult azi, aceste nevoi îşi aşteaptă împlinirea.
Ellen W hite spune: „ Lucrarea noastră pentru Hristos
trebuie să înceapă cu familia, în căm in...” (Căminul
Adventist, p. 31)
In Psalmul 128,3, soţia este com parată cu o viţă, pe când
copiii sunt com paraţi cu nişte lăstari de măslin. Măslinul
este valoros p entru că poate fi folosit în întregime: fructele
se consumă, crengile sunt folosite la foc, iar acestea au
lem nul de esenţa cea mai tare din jurul M editeranei. C ând
ai o astfel de imagine despre copii, schimbi priorităţile, îţi iei
în serios rolul de m ento r spiritual.

C

Iată câteva sugestii, cu ajutorul cărora familia poate
deveni o biserică în care se închină membrii ei, iar mai
târziu este deschisă şi pentru alţii.
> Isus, persoana centrală in familie. Com oara dătătoare
de mângâiere şi pace, de care are nevoie fiecare inimă, este
o Persoană. Ea este extrem de aproape şi totuşi nu poate fi
Pavel.
îm părţită cu altcineva. Stă la dispoziţia tuturor. D ă putere
în vrem uri de încordare şi aduce m ângâiere în vrem uri de
tristeţe. N e-a iubit mai întâi, vrea să aibă grijă de noi, dar
nu vrea să ne forţeze şi ne dă libertatea alegerii. Relaţia
personală, intim ă cu Dumnezeu, prin Fiul Său Isus Hristos,
este cel mai im portant lucru în viaţă. (Ross Campbell,
Adolescentul - copilul meu, p. 127-128.)
> învăţare prin exemplu în familie. Psihologii au descoperit
că „modul în care înveţi” influenţează m odul în care vei fi
în stare să-ţi am inteşti ceea ce ai învăţat. Ei au descoperit
că o persoană reţine: 10% din ceea ce citeşte; 20% din ceea
ce aude; 30% din ceea ce vede; 50% din ceea ce spune;
90% din ceea ce spune şi face. (D epartam entul V iaţa de
familie, Altarul de seară, p. 34). N u ştiu dacă, în familia
dum neavoastră, se mai atenţionează copiii, spunând: linişte,
ta ta şi m am a se roagă, e timpul lor special?! Copiii foarte
rar fac ce li se spune, ei fac ceea ce văd. C ând eram copii,
ne jucam „de-a adunarea”, pentru că aveam u n model şi
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lucrul acesta ne plăcea. Părinţii au o
însărcinare specială în transm iterea
valorilor spirituale.
^ Familia - un exemplu în iertare. U n
copil trebuie să înveţe din exemplul
părinţilor cum să ierte şi cum să ceară
iertare, atât de la Dumnezeu, cât şi
de la oameni. Părinţii îl învaţă acest
lucru în primul rând iertându-1. Apoi,
când fac ei o greşeală care îl răneşte
pe copil, îşi recunosc greşeala şi îi cer
iertare. (Ross Campbell, Adolescentul
- copilul meu, p. 132-133). A ceasta este
învăţătura lui Isus: „şi ne iartă nouă
greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri” (M at 6,12). De la
tatăl fiului risipitor putem învăţa... N -a
aşteptat ca fiul său să-şi ceară iertare,
înainte ca să-şi arate dragostea. A ieşit
în întâm pinarea lui, l-a îm brăţişat şi l-a
sărutat, până ca fiul risipitor să fi scos
vreun cuvânt. El a fost cel care a luat
iniţiativa împăcării. Ferice de omul care
a învăţat cum să-i ierte pe cei care l-au
rănit şi care este în stare - la rândul
său - să ceară iertare.
>
Tim p special în familie. Pentru
ca acest timp să existe, e posibil
să fie nevoie să înlăturaţi anum ite
activităţi şi să asiguraţi u n stil de
viaţă mai simplu, ca toţi să poată
participa la aceste m om ente speciale.
(D epartam entul V iaţa de familie,
10
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Altarul de seară, p. 31). A cest timp
trebuie să cuprindă citirea Scripturilor,
rugăcinea, şi muzica. Programul
trebuie să corespundă capacităţii de
înţelegere a celor prezenţi. N u trebuie
pierdută din vedere părtăşia, care are
u n rol special. Ea oferă timp pentru
cunoaştere, îi apropie oam eni şi
deschide inimi.
In istorie, există o femeie - pe nume
Suzanne - care mi-a d at mult de gândit.
A avut nouăsprezece copii, dintre care
nouă au supravieţuit vârstei şcolare.
Soţul ei călătorea mult pentru a procura
familiei cele necesare. Intr-o scrisoare
către soţul ei, ea spunea că simţea o
mare răspundere pentru copii. S-a
hotărât să dedice o seară pe săptămână
pentru a sta de vorbă cu fiecare din ei.
Şi zilnic se ruga o oră pentru copii, ca
ei să devină oamenii pe care îi doreşte
Dumnezeu. O are merita efortul?
Numele ei de familie era Wesley. Doi
dintre băieţii ei - John şi Charles - au
crescut mari şi au transformat Anglia,
determinând o adevărată revoluţie
spirituală şi socială. (Linda Dillow,
Partenera creatoare, p. 44)
>
Valoarea personală în familie. De
noi depinde ceea ce vor deveni copiii
noştri când vor creşte mari. Intr-o zi,
trei prieteni care se jucau îm preună
au fost întrebaţi ce vor să se facă când
vor fi mari, iar răspunsurile lor au fost
următoarele:
- Eu voi fi doctor, a spus primul
dintre ei. Aşa a spus tata.
- Eu voi fi avocat, a spus al doilea,
p entru că aşa a spus tata.
Eu n-am să fiu nimic, a spus
ultim ul dintre ei. A şa a spus mama.
Lucrarea de m odelare a caracterului
nu este num ai o îndatorire sfântă, ci şi
u n înalt privilegiu. In mâinile tale slabe
se află, poate, în devenire o persoană
care va schimba faţa lumii. Iţi priveşti
tu copilul în felul acesta? O ptica
ta în această privinţă are o mare
im portanţă. Ce vezi tu în copilul tău?
Poate deveni el u n Moise, u n Petru, un
mare misionar sa u ... ???
y Speranţa creştină în familie. Starea
de spirit a tinerilor de azi este lipsa de
speranţă, neajutorarea şi disperarea.
Factorii care determ ină această
stare pot fi: părinţii care alcătuiesc
tabloul vieţii foarte sumbru, prezenţa
învăţătorilor şi a profesorilor fără
credinţă sau, pe de altă parte, biserica
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şi societatea cărora le lipseşte mesajul
speranţei. Copiii noştri au nevoie de
speranţă pentru a face faţă unui viitor
nesigur. Ce putem face? La fiecare
întâlnire specială a familiei, să alegem
un text biblic care are u n mesaj al
speranţei. Iată câteva: Ier. 29,11;
31,3; Isaia 41,10 etc. Siguranţa că
Dumnezeu există, că El ne iubeşte şi că
făgăduinţele Lui sunt adevărate sunt
com ponentele unei vieţi caracterizate
de speranţă.
A ceste elem ente indispensabile
unei familii, constituie fundam entul
transformării ei în biserică, într-un
loc special al închinării, părtăşiei şi
misiunii. Serva D om nului spune:
„Fiecare familie este o biserică ai
cărei conducători sunt părinţii. Prima
preocupare a părinţilor trebuie să fie
aceea de a lucra pentru m ântuirea
copiilor lor” (Ellen W hite, Child
Guidance, p. 479). Familia care face din
casa ei biserică - pentru membrii care o
com pun - este pregătită să-i primească
şi pe alţii în acest cerc al părtăşiei.
A m auzit povestindu-se despre
m odul în care cercul părtăşiei este
lărgit într-o com unitate din Germania.
Există oam eni care au u n dar special
de a se apropia de cei mici, de tineri.
Copiii sunt fericiţi în prezenţa lor.
A ceste persoane au hotărât să „adopte”
unul sau mai m ulţi copii. In ce constă
acest lucru? La fiecare întâlnire au un
cuvânt special de încurajare, o atenţie,
un autocolant - nu sunt necesare
dulciurile, care i-ar putea deranja pe
părinţi - le spun povestioare, se roagă
pentru reuşita exam enelor sau altceva
de genul acesta. C u trecerea timpului,
chiar studiază împreună. Părtăşia,
atenţia acestor fraţi, îi ajută pe tineri să
răm ână în biserică.
D acă responsabilitatea educării
copiilor ar putea fi redusă la un
singur cuvânt, acest cu v ân t ar trebui
să fie iubire - n u a tât de m ult o
iubire sentim entală, cât una care se
dăruieşte, un gen de iubire care spune:
„Sunt hotărât să fac to t ce îmi stă în
putere spre binele tău .”

Bemard Csergezan,
director, Departamentul
Viaţa de familie,
Conferinţa Transilvania
de Nord
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De la infractor* ♦.
VIOREL OLTEANU
u n t Viorel O lteanu, din Târgovişte, am 33 de ani
şi provin dintr-o familie de ortodocşi. A m fost
botezat în biserica AZŞ S peranţa din Târgovişte
pe data de 8 mai 2004- V reau să-I mulţum esc
lui D um nezeu p entru acest num e frumos, Isus. Ii
mulţum esc pentru dragostea m anifestată faţă de mine, astfel
încât m-a adu n at de pe cărările rătăcite pe care umblam, ma scos din groapa pieirii, şi prin harul Său, mi-a transformat
viaţa şi mi-a descoperit adevăratul sens al vieţii.
Fericirea autentică în această lume ţine de alegerile pe
care le facem: putem face alegeri bune sau alegeri foarte
bune. înainte ca D um nezeu să m ă chem e în lucrarea de
salvare.de suflete pentru Hristos şi îm părăţia cerurilor
- adevăratul scop al vieţii - telefonul m eu zbâm âia din
cauza mesajelor: „Hai, vino în Spania! Sau vino în Italia!”
Fratele meu mă suna din străinătate: „Ce faci? H ai aici să
faci bani şi să te apuci de afaceri!” I-am spus: „M-am băgat
deja în afaceri mari: fac afacerile Universului!
Pentru un pum n de euro în plus sau în minus, pe care
şi aşa îi ia apa din cauza inundaţiilor nu m erită să-ţi pierzi
vrem ea şi să te ocupi cu altceva decât să te implici în
lucrarea de a-L face cunoscut pe D um nezeu oamenilor. N u
e nimic care să-ţi umple mai m ult sufletul de bucurie decât
ocazia de a spune oam enilor dezamăgiţi şi fără speranţă
despre dragostea lui Fsus şi despre nădejdea într-o viaţă
veşnică alături de El, pe N oul Pământ.
Lucrez ca misionar cu literatura (colportor), deoarece ştiu
ce valoare are o carte. Până la treizeci de ani, nu am ştiut ce
lucruri m inunate se află între copertele Bibliei. Prin harul lui
Dumnezeu, am primit o Biblie, într-o puşcărie din Germania,
de la o călugăriţă catolică. Eram în al şaselea an de detenţie,
detenţie pe care am împărţit-o în mai multe penitenciare din
Germania, Grecia şi în aresturi în Franţa şi Ungaria.
D rum ul spre puşcărie a început în copilărie, pe vrem ea
când savuram cu nesaţ şi trăiam cu fiori în stomac filmele
de acţiune de la televizor, cu spargeri şi urm ăriţi cu poliţia.
In ciuda faptului că eram cel mai cum inte şi mai timid copil
din clasă, mă identificam în visurile mele cu marii spărgători
şi oamenii de acţiune de pe ecran.
U n înţelept spunea: „Ai grijă ce-ţi doreşti, căci s-ar putea
să ţi se îm plinească”. V ăzându-m i aspiraţiile ascunse, S atana
nu a întârziat să-mi ofere ocaziile, iar acele filme pe care
le trăiam im aginar au devenit curând realitate. Tim p de
10-12 ani, am dus o viaţă de infractor şi, zi de zi, noapte de

S

noapte, trăiam doar să com it infracţiuni, de la furturi simple
şi spargeri până la jafuri şi m ulte alte nelegiuiri. Cineva
mi-a inoculat ideea că lum ea aceasta se îm parte în două
categorii: şmecheri şi fraieri, iar p entru a căpăta reputaţie
în lum ea aceea pierdută, îmi dădeam toată silinţa pentru
a ieşi în evidenţă în tr-u n mod cât mai negativ cu putinţă.
C ăutam răul pentru a suplini lipsa m ea de im portanţă în
societate şi vedeam că, cu cât mă afişam mai m ult prin
vorbe m urdare de cartier şi prin fapte cât mai extravagante,
cu atât eram mai apreciat de această categorie de oam eni ai
lumii infracţionale.
C ăutam să-mi sting setea cu surogatele lui Satana:
distracţii (cei mai nefericiţi oam eni sunt acei oam eni
care stau în jurul unei mese şi simulează că se distrează),
aventuri, desfrâuri, droguri legale şi ilegale, goana după bani
şi după reputaţie, în anturajul băieţilor de cartier.
Eram ca un câine care roade la u n os; e viaţa lui acel os,
nu poţi să i-1 iei din gură, p entru că te muşcă. O feră-i însă o
halcă de carne şi o să vezi ce se întâm plă. C ând Dumnezeu
a făcut ca lum ina să pătrundă în m intea mea însetată şi
dragostea Lui să-mi inunde inima, toate acele lucruri după
care alergam nebuneşte şi din care îmi făcusem fel de fel de
idealuri mi-au devenit, dintr-o dată, cele mai mari gunoaie.
A cum lucrez în cadrul Serviciului U m anitar pentru
Penitenciare şi le spun deţinuţilor că lum ea aceasta nu se
îm parte în şm echeri şi fraieri, ci toţi sunt semenii noştri, pe
care trebuie să-i iubim la fel ca pe noi înşine.
In întunericul şi rătăcirea mea, am observat de multe
ori cum C ineva mă ocroteşte. A m fost la un pas să fiu
îm puşcat de poliţie, când veneam de la o spargere de noapte
în Grecia, dar n u am fost. Puteam să m or de nenum ărate ori
în accidente, în timpul urmăririlor poliţiei, dar n-am murit.
Era să mă îmbolnăvesc de toate bolile posibile, din cauza
anturajului mizerabil, dar nu am fost niciodată bolnav.
U na dintre ocaziile în care am văzut m âna lui
D um nezeu a fost aceea când, după ce am abandonat o
maşină furată în G erm ania şi după ce am fost urm ărit
câţiva kilometri printr-o pădure de către poliţie, m -am oprit
brusc, neînţeles de prietenii cu care eram şi C ineva m-a
înd em n at providenţial: „O preşte-te şi aprinde bricheta!”
In faţa noastră, la o ju m ătate de m etru, se afla o prăpastie
abruptă, greu de observat chiar şi ziua.
„Dar D um nezeu care este bogat în îndurare, pentru
(urm are la pag. 23)
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PRIVILEGIUL DE A SUFERI
CU DUMNEZEU
M ă num esc D aniel Secaru
şi locuiesc în Tim işoara. Dedic
această scrisoare tu tu ro r celor ce
suferă şi şi-au pierdut încrederea în
D um nezeu. A m fost urm ărit de mic
de D um nezeu şi salvat de nenum ărate
ori. In clasa a IX-a, am fost lovit de o
m aşină pe trecerea de pietoni, iar eu
am răm as la păm ânt. C hiar în acea
clipă se oprea u n tram vai în staţia
din apropiere şi u n om din m ulţim ea
înm ărm urită a sărit, oprind o altă
m aşină care gonea în noapte, oprind-o
la 50 cm de mine. Pe cân d aveam
cam 13 ani, o boală letală L.E.D. şi-a
făcut debutul: tem peratură, dureri
în to t corpul (mai ales în piept),
distrugerea rapidă a organelor, apoi
ar fi u rm at decesul. T a ta era u n om
descurcăreţ şi eram sigur că va rezolva
totul. M -a dus la m ulţi doctori, dar
nim ic. C u fiecare încercare nereuşită,
speranţa de vindecare m urea încet,
dar sigur. A u u rm at tratam en te
naturiste, dar nimic. M am a avea
încredere în Dum nezeu. M -a dus la
m ănăstiri şi a plătit slujbe şi rugăciuni,
dar nim ic. A tu n ci m i-am d at seama
de n ep u tin ţa oricărui om de pe
păm ânt. Boala evolua, iar durerile
erau aşa de mari, încât, în ultim a
perioadă, încercam să dorm în poziţia
unui om care stă pe scaun (ridicat
aproape v ertical), din cauza durerilor
insuportabile din piept. Şi aşa au
trecu t ani. Zi de zi, plângeam şi nu
înţelegeam de ce Se po artă D um nezeu
aşa cum m ine, de ce este aşa de
supărat şi mă rugam să-mi descopere
ce p ăc at groaznic comisesem, p entru

a-m i p u te a cere iertare şi a m ă îm păca
cu El în ain te de m oarte. M am a se
ruga în c on tinu u cu lacrim i şi spunea:
„Ţi-aş da inim a m ea d in piept, dacă
aş p u te a”, dar n u a p u tu t. T rebuia
să fiu operat la inim ă (prolaps de
valvă m itrală - deform area valvelor),
pentru că inim a se zbătea haotic.
U ltim ul tratam en t: m edicam ente
puternice p en tru calm area durerilor,
iar boala s-a agravat. T o ate
tratam en tele au fost în treru p te, iar
doctorul a spus: „Nu am ce să-ţi mai
fac”. A u rm at o recădere groaznică.
Ştiam că D um nezeu p oate face ceva,
dar n u credeam că va face nimic. A
m urit ultim a speranţă şi rugăciunea.
T ăcere. In tr-o noapte, am avut u n vis
ciudat. S tăteam în faţa unei persoane
înalte şi aveam convingerea că este
D um nezeu - D om nul H ristos. Era
linişte în sufletul m eu şi n u m ă durea
nimic. N u m ă sim ţeam vrednic să
ridic ochii spre El, aşa că m ă uitam
doar la picioarele Lui. M ă sim ţeam
ticălos, dar fericit ca niciodată.
Speranţa a înviat şi, în zilele care
au urm at, a avut loc o schim bare în
viaţa mea. O bucurie nem ărginită.
Boala a d at înapoi, şi eu m -am dus
la u n control E.K.G. D octorii s-au
a d u n a t şi n u înţelegeau cum poate să
dispară o m alform aţie fără operaţie şi
to tu l să fie perfect. N u ştiu cum am
ajuns acasă, dar ştiu că, după ce am
in tra t pe uşă, am căzut pe genunchi,
copleşit şi plângând, L-am în treb at
pe D um nezeu de ce a vin d ecat aşa
u n ticălos. „D oam ne, aş vrea să p ot
să spun tu tu ro r ce b u n eşti T u, ce

ai făcut în viaţa m ea şi cum poţi să
rezolvi oricui problem a, chiar d acă nu
m ai su n t speranţe”. D ar cum?
A m în c ep ut să-L caut, să înţeleg
ce trebuie să fac şi care este rostul
tu tu ro r lucrurilor. Intr-o zi, când mă
întorceam cu Brigitte (soţia mea) de
la C atedrală şi sim ţeam că îmi lipseşte
ceva, trei persoane discutau cu un
vecin chiar lângă uşa mea. A u in tra t
în discuţie cu m ine şi i-am întreb at
care este diferenţa din tre ei şi ceilalţi.
M i-au spus doar una. M i-am verificat
„credinţa” cu Sfânta S criptură şi am
co n sta ta t abateri grave de la adevăr
în viaţa mea. Pas cu pas, D um nezeu
m -a condus să-mi văd greşelile şi să
doresc să fiu spălat şi ie rta t de păcate.
La pu ţin ă vrem e după botez, am fost
in v itat să prezint o serie de prelegeri
evanghelistice. O întreb are stăruia
în inim a mea: „De ce eu? De ce n u
prezinţi T u, D oam ne?” Intr-o seară,
când cei din biserică cântau, a venit
răspunsul: „Nu tu eşti cel care cu ani
în urm ă te-ai rugat fierbinte să poţi
spune lum ii întregi ce a făcut D om nul
p en tru tine?”
Scrisoarea aceasta este încă o
m ărturie despre ceea ce poate face
D um nezeu p e n tru noi. M ulţum esc
şi pe această cale lui D um nezeu şi
ştiu că, fără suferinţă, eu n u L-aş fi
găsit niciodată. M ulţum esc tutu ro r
celor care au fost alături de mine
în încercările mele, m -au ajutat,
s-au rugat, m i-au acordat încredere,
m -au încurajat şi m -au susţinut
ca adevăraţi fraţi. D om nul să vă
binecuvânteze!
„Cum voi p u tea răsplăti
D om nului toate binefacerile
Experienţa ta,
Lui faţă de m ine?” (Psalmi
experienţa bisericii tale
116,12).
Daniel Secaru, Timişoara
C are su n t ex p e rie n ţe le pe care le -a ţi av u t

în ultim u l tim p cu D u m nezeu? C u m a lu c ra t
D o m n u l în v ia ţa d u m n e a v o a stră şi a bisericii
d in care faceţi p arte? N e p u te ţi spune u n a d in tre ele? D a că a v e ţi astfel de
e x p erien ţe , vă in v ită m să le scrieţi şi să le trim ite ţi pe adresa:
C urierul A dventist, str. Labirint nr.116, Bucureşti; e-mail: curierul@ adventist.ro
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CU ADEVĂRAT, DUMNEZEU
NU ÎNTÂRZIE NICIODATĂ!
Proaspătă absolventă a unei
facultăţi, Irina (num e fictiv) este
angajată ca inginer minier. începe cu
entuziasm n o u a ei viaţă, făcându-şi
planuri mari, visând la u n viitor
fericit. Se înscrie apoi la şcoala de
şoferi. Nim ic n u părea să-i întunece
planurile şi visurile. D in acest
m otiv era m ereu plină de viaţă şi de
energie.
Pe n eaştep tate însă cerul a
în c ep u t să se în tu nece. A sperat că e
ceva trecător, că soarele va străluci
d in nou, că norii vor trece şi to tu l va
fi ca înainte.
N u a fost însă aşa. Boala de care
suferea şi de care n u ştiuse înainte,
se agrava în fiecare zi. M edicii n-au
p u tu t face m are lucru. Spitalele au
devenit a doua ei casă.
Fără tată, fără fraţi, îm preună
doar cu m am a ei, a în cep u t lupta.
Z adarnică trudă! Boala W illson nu
se lăsa doborâtă uşor. în tâ i i-au fost
afectate mâinile, apoi picioarele, apoi
vorbirea şi to ate organele interne.
D upă 15 ani de suferinţă, Irina îşi
pierduse orice speranţă de vindecare.
Fiecare zi era trăită în p at sau în
scaunul cu rotile, d ep end en tă fiind
în totalitate de m am a ei, care îi era
m ereu alături.
P en tru a-şi face câteva analize
şi tratam en te necesare la unul
dintre spitalele din Bucureşti, avea
nevoie de o m inune. Pe lângă
cei aproxim ativ de 800 km ce o
despărţeau de capitală, mai erau
m ulte obstacole de trecut.
Intr-o zi însă, a in trat în casa
lor u n străin. Era u n m em bru al
Bisericii A dventiste din T inca
(judeţul Bihor), trimis ca misionar de
C onferinţa B anat.
A u vorbit despre necazurile
lor, despre D um nezeu, care este
ato tp u tern ic şi iubitor, şi despre
Biserica lui Hristos, care lucrează
p en tru gloria P ărintelui veşniciei.
D upă ce s-au rugat îm preună,
la plecare, m isionarul le-a asigurat

pe aceste femei necăjite că Biserica
A d v en tistă se va im plica în
rezolvarea situaţiei lor.
A u u rm at p en tru m isionar zile de
lu ptă şi, adesea, dezamăgire. P uţini
au fost cei dispuşi să se implice.
C hiar conducătorii bisericii au fost
rezervaţi. A u fost con tactaţi, în
Bucureşti, pastori care să caute în
bisericile deservite un loc de găzduire
p en tru o tâ n ără n eadv en tistă care se
oferise să o însoţească pe Irina, dar
n u s-a găsit u n astfel de loc!
In tr-u n târziu, prin mijlocirea
u n u i pastor d in conducerea
C onferinţei B anat, s-a rezervat un
loc, tim p de 10 zile, la Institutul
Teologic de la C ernica.
U n ortodox, câţiva penticostali
şi câţiva adventişti au făcut donaţii
pentru acest proiect de ajutorare,
dar banii n u erau suficienţi. S-a
mers însă în ain te, prin credinţă.
S-au cum părat biletele de tren şi,
în penultim a zi, s-a com pletat suma
necesară cu cele 4 m ilioane care mai
lipseau. C u adevărat, D um nezeu nu
întârzie niciodată!
Lipsind m ai m u lt tim p din
localitate, m isionarul n u a p u tu t să
o viziteze pe Irina im ediat după ce
aceasta s-a întors de la Bucureşti.
D upă câteva săptăm âni, cân d a
vizitat-o, a fost foarte surprins. Irina
pu tea să facă singură câţiva paşi şi
vorbea m ult m ai coerent. C ea mai
m are bucurie a fost când Irina nu
a v ru t în ruptul capului să răm ână
aşezată la rugăciune, aşa cum stătea
de obicei, ci s-a în c ă p ăţân a t să se
ridice în picioare. A poi l-a în soţit pe
m isionar până în stradă.
Problem ele Irinei n u s-au sfârşit
încă. D ar D um nezeu poate co ntin ua
ceea ce a începu t. El va lucra, de
asem enea, şi la vindecarea sufletului
ei şi al m am ei sale. Astăzi, în familia
lor se studiază Biblia şi se în v a ţă to t
mai m ulte despre D um nezeu.
Viorel Paşca, misionar voluntar,
Vaşcău, judeţul Bihor
CURIERUL

Prin rubrica Scrisori a publicaţiei
Curierul Adventist, doresc să mă
adresez com itetului de redacţie,
conducerii U niunii Bisericii
AZŞ din R om ânia şi tuturor
colaboratorilor redacţiei, pentru
a transm ite salutări frăţeşti de pe
meleagurile Moldovei, aducând în
acelaşi timp prinosul recunoştinţei
şi al m ulţum irii noastre lui
Dumnezeu, p entru binecuvântările
harului nem ăsurat.
Iată-ne ajunşi la „bilanţul
spiritual 2005”. Aflându-ne
în Săptăm âna de Rugăciune,
îm părtăşim făgăduinţele divine şi
căutăm răspunsuri la întrebările
noastre cu privire la evenim entele
care se petrec în biserică şi în lume.
îm i am intesc de anii
începuturilor primirii credinţei,
când, la vrem ea aceea, drumurile
lucrării evanghelice erau închise
propovăduirii şi reformei şi ne
m ângâiam cu textul din Ezechiel
9,4: „Cei ce suspină şi gem”.
D ar timpurile au trecut, şi acum
avem privilegiul de a ne exprima
liber şi de a organiza lucrarea în
biserici după lum ina descoperită
în Sfintele Scripturi şi în Spiritul
Profetic. C red că editurile noastre
trebuie să stea în turnul de veghe,
preţuind toate ocaziile oferite de
Dum nezeu pentru aceste lucrări,
m ulte dintre ele fiind aşteptate de
veacuri.
Este timpul să ne întrebăm ,
fiecare, asem enea primilor creştini
ai bisericii apostolice: „Doamne,
ce vrei să fac?” (Fapte 2,6). Care
sunt priorităţile actuale pentru
înaintarea lucrării bisericii noastre?
Ajută-ne, Doamne, să ne unim
eforturile pentru înlăturarea tuturor
piedicilor şi îndeplinirea mandatului
încredinţat nouă!
C u dragoste frăţească, în Hristos,
G. Luca, Botoşani
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SĂ- L CUNOSC PE ... EL!

DUMITRU POPA
Şi să-L

cunosc pe El şi puterea
învierii Lui, şi părtăşia suferinlelor
Lui, §i să mă fac asemenea cu
moartea Lui; ca să ajung cu ariCi!
chiP, dacă voi putea, la învierea din
morii.
(Filipe ni 3,10.11)

D

.,

u pă ex p e ri e nţ a

de la p o rţil e
Damasc ului ,

,,

cea mai mare

d o rin! ă a lui
Sa ul din T ars, ce l ca re avea să el ev in ă mare le aposto l
a l nea muril or, a fos t aceea de a- L c un oaşte pe Ace la
ca re, oprindu-l din înc râ nce n area lui , îi spu sese bl ân d,
mu s tră tor, d ar plin de iubire : "Sa ule, Sa ul e, pe ntru ce
m ă pri go n eş ti ? .. C in e eş ti Tu , Doa mn e? .. Eu sun t Isus
pe ca re-L pri go l~ eş ti! ... Tre murând ş i plin d e fri că , e l a
zis: 'Doa mn e, ce vrei să fac?'"
Ş i nu este de mirare că năz uinţa v i eţii sale a fost aceea de
a-L c unoaş te pe El , pe Domnul Isus Hristos şi pe El răs tignit
(l COL 2,2). Căc i, mă rturisea el plin de rec un oştinţă:

"Pentru mine ... ~ trăi es te Hristos! II
Ş i această pute rni că

printr-o

tota l ă lepăd a re

realitate a v ie ţii sale s-a dar pe faţă
se sine (Fil. -3,8), fiind con şti e nt de

mare le adevă r că ... pâ n ă nu înţel ege m să devenim nimic,
Dumneze u nu poa te face ninuc din no i ş i pe ntru no i,

pentru că El a făc ut totul din ... nimic .
De asemenea, în lepă d a rea sa de sine, el a în ă lţat crucea
Domnului Hristos şi iubirea Sa jertfitoare, componente ale
une i autentice vieri spirituale.
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T oate acestea m-au făc ut să
înrreb: Ce Însea mnă oare
Domnul Hristos pentru mine?
În ce măs ură a influe nţa t EI
viaja mea şi cum se re fl ec tă
acest lucru în tOt ceea ce sunt
ş i fad
Analizâ nd ce le de mai
'.,
sus, de un lucru sunt pe
-.
deplin convins, ş i anume
... ~ '. -.<
că o schim ba re ra di ca l ă, o
, •
,
schimba re profund ă, trebui e
să se produ că în viata mea , in
vi ata fi ecă rui a dintre noi, în
ceea ce pri veşte modul de a înjelege apartenen!" n oas tră
la bise rica Sa d in aces te oile ale s fâ r ş itului .
"Să- L cunosc pe El !" Ce mă rturi e pute rnică! Iubirea lui
Pavel pentru Domnul Isus Hristos nu putea fi mai bine
mă

-

I ANUAR I E

2006

.

exp rim a tă, nu putea

fi

red a tă În termeni mai e xpres iv i

ca aceş ti a. Permanenta d orinjă a lui Pavel era aceea de
a avea o pro fundă comuniune cu Domnul Isus Hristos,
o c un oaş te re pe rson a l ă, n e mijl oc ită a Sa . Pavel tânjea să
c unoască, să experimenteze "puterea în vierii Lui" În viata şi
slujirea sa.
Ca rezultat al aces tei id e ntităji cu Cel ca re l- a chema t
la slujire, în tră irea ş i slujirea sa, apostolul Pavel n-a ocolit
şi nu a fu git de s ufe rinţă . Se rva Domnului spune : "Ş i
din toa te darurile pe ca re Ce rul le poate revă rsa asupra

oa menilor, împ ă rt ăş irea c u suferinjele lui Hristos este
încrederea cea mai mare şi onoa rea cea mai în a ltă . "

(H ris tos, Lumina lumii , eel. 1997, p. 225)
De repnut că, elin momentul în care Domnul i S-a
descoperit la porjile Damascului , el n-a mai fost ace l aşi. A

fost cucerit de iubirea Lui şi a devenit
slujitorul Său plin de iubire şi de
dorinţa de identificare cu El. Şi el se
confesa galatenilor: „Am fost răstignit
îm preună cu Hristos, şi trăiesc... dar
n u m ai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte
în m ine”.
Care sunt priorităţile noastre?
Putem spune şi noi înaintea lui
Dumnezeu, cum spunea apostolul
neamurilor: „Pentru El (pentru
Hristos Isus, D om nul m eu), am
pierdut toate şi le socotesc ca un
gunoi, ca să câştig pe Hristos” (Fii.
3,8). Da! N oi trebuie să ajungem să-L
cunoaştem şi să-L urmăm:
> când vom ajunge să avem o mai
mare înţelegere şi iubire pentru cei ce
zac sub povara păcatului, decât pentru
lucrurile trecătoare ale aceste lumi;
> când vom ajunge să îi iubim
mai m ult pe semenii noştri decât pe
noi înşine;
> când vom fi gata să fim turnaţi
ca o jertfă de băutură p entru a-i
câştiga pe alţii la D om nul Hristos,
atunci D om nul Hristos va fi în noi şi
p entru noi... nădejdea slavei.
A ţi auzit vreodată istoria
vameşului Zacheu, după ce
M ântuitorul l-a întâlnit acolo, sub
bătrânul sicomor sau dud? Se spune
că, din m om entul acela, Zacheu a
început să se com porte atât de ciudat,
încât soţia lui era convinsă că în el
s-a produs u n dezechilibru psihic. In
fiecare dim ineaţă, Zacheu, în loc să
se îndrepte spre locul său de muncă,
el o lua în partea opusă, având cu
el o mică cazma şi u n urcior pentru
apă. In cele din urmă, curiozitatea şi
îngrijorarea au făcut ca soţia sa să se
ia după el, urmărindu-1 să vadă unde
se duce şi ce anum e face.
Astfel, în dimineaţa aceea, l-a văzut
mergând la fântâna din centrul cetăţii,
unde şi-a umplut urciorul cu apă, apoi
l-a urmărit pe drum ul ce ducea la
bătrânul sicomor. Aici a turnat apa din
urcior la rădăcina lui, săpând păm ântul
de jur-împrejurul lui şi mângâindu-i
trunchiul. Ieşind din ascunzătoarea sa,
curiozitatea soţiei fiind prea mare ca
s-o mai poată reţine, îl întrebă:
- Ce înseam nă toate acestea?
- Aici L-am cunoscut, i-a spus el
şi a continuat să repete: Aici L-am
cunoscut... Aici L-am cunoscut!
Da! Isus din N azaret n-a fost un

om pe care, Întâlnindu-L odată, să-L
mai poţi uita.
^
N u poţi să-l asculţi învăţăturile
şi inima să nu-ţi fie convinsă de
dumnezeirea Lui. Mulţimile care-L
urmau au înţeles acest lucru.
P' N u -L poţi persecuta, ca apoi
să-ţi vezi liniştit de drum. Saul din
Tars a învăţat acest lucru pe drumul
Damascului şi în tot restul vieţii sale n-a
uitat aceasta lecţie.
> N u poţi să-ţi speli mâinile de
vinovăţia condamnării Lui şi apoi să-ţi
vezi liniştit de treburi. Pilat, procuratorul
roman, a trăit grozăvia unui astfel de
raţionament şi a sfârşit tragic.
> N u -L poţi lepăda, fără să
plângi amar atunci când ai citit iertarea
în privirea Lui şi pe faţa Sa. Petru,
ucenicul cel slab, a trăit un astfel de
moment al vieţii lui.
> N u -L poţi trăda, fără ca în final
să-ţi dai seama de gestul acesta nesocotit
şi de grozăvia actului săvârşit, luda, prea
mândru ca să se pocăiască, s-a convins
prea târziu de acest lucru care, din
nefericire, nu l-a dus în Ghetsemani, ca
pe Petru, ci... la spânzurătoare.
> N u poţi să-L priveşti murind
pe lemnul crucii, fără să fii convins că
acolo, pe crucea înălţată între cer şi
pământ, Se află Fiul lui Dumnezeu.
Sutaşul roman, abrutizat şi cu inima
împietrită în lungile războaie purtate,
a învăţat acest lucru şi nu s-a putut
reţine să nu exclame uimit şi pe deplin
convins: „Cu adevărat, Acesta a fost
Fiul lui Dumnezeu".
In aceste zile ale înm ulţirii
fărădelegii şi ale convulsiilor
naturale, cân d to tu l pare că iese
din făgaşul lor, cân d veghetorii de
pe zidurile Sionului dormitează,
cân d cei patru îngeri su n t gata să
slobozească vânturile apocaliptice, ce
înseam nă oare D om nul Isus H ristos
p en tru mine, p en tru tine, p en tru noi
toţi?
Putem noi oare spune îm preună cu
apostolul Pavel: „Căci pentru mine
a trăi este Hristos şi a muri este un
câştig” (Fii. 1,21)?

Ai auzit?
P e n tru dezvoltarea ta
personală, trim estrul 1/2006
îţi p u n e la dispoziţie, în cadrul
bisericii locale, u n set de
program e de îm b u n ătă ţirea

studiului biblic:

J

{

tQ „Jurnalul m eu
devoţional” - u n ghid
in terac tiv p e n tru studiul zilnic.

£ □ U n ghid p entru
„M em orarea Bibliei”
- p e n t r u t o a t e v â r s te le .

£0 U n număr de Seminarii
noi şi Dileme biblice
- p e n tru dezbaterile de S abat
după-am iază.

CQ Biblia A udio (MP3)
în lim bile ro m â n ă şi engleză.

£□

„M ărgăritare”-

bro şu ră sem estrială cu cele
m ai frum oase c ita te d in E llen
W h ite .

|y;:
Dumitru Popa,
pastor pensionar

|

M
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Cei interesaţi se pot adresa
pastorului sau direct la Conferinţă.

ADVENTIST

—

IANUARIE

2 0 0 6

15

\

j
j

S

P

I

R

I

T

U

L

P

R

O

F

E

T

I

C

O moştenire
ce nu trebuie pierdută

LUCIAN FLORICEL

A
n 1965, u n sociolog german,
confirm ată niciodată. N u vă este
doam na Irmgard Simon, şi-a
cunoscută, spre exem plu, expresia
publicat lucrarea de doctorat în
„biserici întregi îm preună cu pastorii
M unster, W estfalia. Subiectul
lor vor cădea” sau „nici nu va ajunge,
tezei a fost: „Adventiştii de ziua
nici nu va trece de anul 2000”?
a şaptea şi Ellen W h ite ”. Concluziile Singurul lucru pe care-1 pot face
publicate au fost de-a dreptul
este să cer sursa, cartea şi pagina. Cel
surprinzătoare, atât prin profunzimea
mai adesea, răspunsul este că nu ştie
studiului, cât şi prin sinceritatea
exact unde este, dar sigur trebuie să fie
debordantă a autoarei:
undeva, pentru că - iată argum entul
„Adventiştii de ziua a şaptea
de bază - toţi au auzit de această
trăiesc încă în spiritul lucrării lui Ellen
declaraţie!!
W hite, şi num ai atâta tim p cât vor
In cele m ai m ulte ocazii, nu se pot
păstra această moştenire, adventiştii
da referinţe, pentru că declaraţiile
vor avea viitor”. (Roger W . Coon, A
respective nu există. In alte ocazii,
G ift o f Light, ed. 1988, p. 60)
aud referinţe foarte exacte din articole
C um să păstrăm această moştenire?
greu accesibile publicului larg, ca de
C u ocazia unui sem inar de istoria
exem plu Review and Herald sau Signs
religiilor, vorbitorul prezenta cu
o f the Time din 12 iunie 1898. Sună
m ultă emfază un anum it evenim ent
atât de im presionant prin precizia
din istoria creştinismului secolului al
anunţată! Insă deseori ele nu sunt
II-lea, aducând ca argum ent scrierile
autentice sau sunt citate incorect.
unui părinte bisericesc, Augustin,
In m area m ajoritate a cazurilor însă,
an u nţând sigur pe sine volumul 9 din
răspunsul final este că cineva a spus
Istoriile Creştine. D in nefericire pentru
lucrul acesta şi sigur trebuie să existe.
el, în sala seminarului se găsea un bun
C um a apărut această pleiadă de
cunoscător al scrierilor lui A ugustin afirmaţii apocrife, cu o astfel de largă
pur şi simplu, seria de scrieri anu n ţată
circulaţie la nivelul bisericii? A ceste
nici m ăcar nu exista!
lucruri pot fi sincere şi fără intenţii
Mi s-a întâm plat adesea, în
rele sau pot fi tendenţioase şi chiar
prezentările cu privire la Spiritul
răutăcioase; pot fi doar o înţelegere
Profetic, să mi se pună întrebări cu
greşită sau, pur şi simplu, o încercare
privire la anum ite presupuse declaraţii
grosolană de susţinere a unui punct
ale lui Ellen W hite. U nele dintre ele
de vedere personal în încercarea de
mă surprind prin larga lor răspândire
a o im pune întregii biserici. C a să fie
- deşi existenţa lor n u a p u tu t fi
acceptat, trebuie să i se dea autoritate

I
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şi atunci Spiritul Profetic devine
mijlocul de manipulare pentru un
num ăr destul de însem nat de membri
ai bisericii.
Ce-i de făcut atunci pentru ca
această moştenire spirituală să nu se
piardă şi nici să n u fie alterată?
In Comprehensive Index of the
Writings o f Ellen G. White, A rthu r
W h ite sugerează câteva căi prin care
au pătruns aceste presupuse declaraţii
în tradiţia orală a credincişilor:

1. Pasaje extrase din
contextul lor
Ellen W hite spunea: „Mulţi studiază
Scripturile cu scopul de a dovedi că
ideile lor sunt corecte. Ei schimbă
sensul C uvântului lui Dumnezeu, ca
să se potrivească cu părerile lor. Şi
fac la fel şi cu Mărturiile pe care El
le trimite. Ei citează jum ătate dintr-o
propoziţie, neţin ân d seama de cealaltă
jum ătate care, dacă ar fi citită, ar arăta
că raţionam entul lor este greşit” (3 SM
32). Cele mai multe dificultăţi apar în
înţelegerea mesajelor din Mărturii, unde
ruperea textelor de context „face să
apară că scrierile mele ar susţine ceea ce
ele de fapt condam nă”. Recomandarea
Fundaţiei W hite Estate este că, până
şi în cazul cărţilor compilate, este bine
ca atunci când u n text este neclar să
fie căutată cartea de unde a fost luat
fragmentul şi studiat în context. A m
putea spune că nimic nu a deranjat-o

mai mult pe EUen W hite ca această
folosire greşită a scrierilor sale.
U n exemplu concret, cu privire la
această folosire a propoziţiilor rupte de
context, este acela referitor la folosirea
de fructe şi legume la acceaşi masă. In
Divina vindecare citim: „Nu este bine să
se m ănânce fructe şi vegetale la aceeaşi
masă”. Unii, care scot această declaraţie
din contextul ei literar, au transformato intr-o lege absolută, aplicabilă tuturor.
Dar, dacă citim mai departe, contextul
lămureşte dilema: „Dacă digestia
este slabă, folosirea ambelor va
provoca oboseala şi neputinţa de a
depune efort intelectual. Este mai
bine să se consume fructele la o
masă şi legumele la alta”. (Divina
vindecare, p. 113). Deci, pentru cei
cu digestia slabă este făcută această
recom andare - ea nu e însă o
regulă generală.

2. Scrieri atribu ite în
mod greşit
N u de puţine ori se produce
confuzie între pasajele citate
din diferite cărţi şi afirmaţiile
Spiritului Profetic. In timp,
repetarea lor, asociată cu
diferite evenim ente, conduce
la cim entarea ideii că pasajele
aparţin lui EUen W hite. Poate că
acesta este m otivul pentru care
unele afirmaţii s-au răspândit cu
rapiditate printre membri, căpătând
greutate profetică.
De exemplu, în efervescenţa
aşteptării anului 2Q00, declaraţia
„nu va ajunge nici n u va trece” i-a
determ inat pe m ulţi să se lege de o
speranţă falsă a încheierii istoriei în
preajm a anului 2000. De unde oare
să fie această declaraţie? C ert este că
ea încă produce nedum erire: O are
ce a vrut Ellen W h ite să spună prin
aceasta? Este surpinzător că această
declaraţie, cât şi altele au căpătat o
asem enea autoritate profetică, încât
este greu să convingi că, de fapt, ele nu
aparţin Spiritului Profetic.

3 . 0 asociere incorectă de idei
Poate că acesta este unul dintre
cele mai sensibile dom enii ale abordării
Spiritului Profetic. Asocierea ideilor
într-u n m od greşit, in ten ţio n at sau
poate uneori neinteţionat, a produs
rupturi dureroase şi m ultă am ărăciune

în biserică. Este celebră - o celebritate
negativă - asocierea de biserici care-şi
pierd caracterul advent şi pastori care
îşi pierd credinţa şi m isiunea formulată
în cele din urm ă în termenii: „biserici
întregi îm preună cu pastorii lor vor
cădea”. Bineînţeles, inteţia era aceea
de a dem onstra decăderea absolută
a Bisericii A dventiste, transform ată
dintr-o dată, după părerea unora, în
adevăratul babilon spiritual de care
trebuie să te separi.

„Va veni timpul
când mulţi vor fi
lipsisţi de cuvântul
scris. Dacă acest
cuvânt este întipărit
în memorie, nimeni
nu-l poate lua de
acolo. ”
(Manuscris Releases, vol.l, 1906, p. 760)

De fapt, această asociere, ca şi
multe altele, au vrut să dea o motivaţie
profetică unei acţiuni pur umane,
de separare de Biserica lui Hristos.
N im eni nu contestă posibilitatea ca o
com unitate locală să îşi piardă credinţa
sau, fapt real, ca unii pastori să eşueze
în misiunea lor, dar până la a sugera
că biserica a apostaziat ca întreg este
cale lungă. Dimpotrivă, Ellen W hite
a subliniat întotdeauna dragostea
continuă a lui Hristos pentru Biserica Sa:
„Slabă şi cu defecte, având mereu nevoie
să fie avertizată şi sfătuită, biserica este
totuşi obiectul supremei preocupări a
Domnului Hristos”. (7 T 17)
De fapt, aceste lucruri n u ar fi
prins atâ t de m ult, dacă biserica ar
fi obişnuit să aibă în studiu cărţile
Spiritului Profetic. A tunci am fi ştiut
cu certitudine ce este şi ce n u este
adevărat în aceste afirmaţii.

CURIERUL

4. M em orie defectuoasă
A m putea să spunem că este cea
mai nevinovată cauză a confuziei.
R ecom andarea este ca, atunci când
nu reuşim să m em orăm u n pasaj, să
folosim cartea. C ineva spunea că cea
mai bună memorie este hârtia. Uneori,
m emoria ne joacă feste, aşa că, mai
ales în punctele sensibile, pasajul
este bine să fie citat exact aşa cum
este el în carte. Poate că aici este şi o
problemă de exerciţiu - de m ult s-a
pierdut obiceiul de a învăţa diferite
pasaje pe dinafară. C hiar şi textele de
memorizat au ajuns texte de citit. N u
trebuie să ne mirăm dacă, în urma
lipsei acestui exerciţiu de memorie,
ajungem să am estecăm a tâ t de m ult
lucrurile.

5. Nu în ultimul rând - pur
şi simplu im aginaţia
D acă im aginaţia este bogată,
aceasta n u trebuie să am estece sacrul
cu profanul. Im aginaţia îşi are rolul
ei, dar n u trebuie confundată cu
Biblia sau Spiritul Profetic.
A vem o m oştenire unică,
puternică, bogată şi spirituală.
S untem datori să o păstrăm curată,
vie şi nealterată, indiferent de
trecerea anilor peste noi.
„Nici o inimă reînnoită nu poate
fi m enţinută to t timpul curată, dacă
sarea cuvântului nu este folosită
zilnic.” (Our High Calling, 1897, p. 215)
„C redinţa voastră să fie întem eiată
pe C uvântul lui Dumnezeu. Ţ ineţi
cu tărie m ărturia vie a adevărului.”
(Evangelism 1905, p. 362)
„Păstraţi în memorie cuvintele
preţioase ale lui Hristos. Ele vor fi
mai preţioase decât aurul şi argintul.”
(Testimonies for the Church voi. 6,
1900, p. 81)
„Va veni timpul când mulţi vor fi
lipsisţi de cuvântul scris. Dacă acest
cuvânt este întipărit în memorie,
nim eni nu-l poate lua de acolo.”
(Manuscris Releases, vol.l, 1906, p. 760)

Lucian Floricei, secretarul
Asociaţiei Pastorale şi
director al Departamentului
Spirutul Profetic,
Conferinţa M untenia
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„CÂNTEC DE DRAGOSTE PENTRU SANCTUAR”
Interviu cu Richard M . Davidson

Curierul Adventist: In primul rând,
am dori să vă cunoaştem . C ine sunteţi
şi care este lucrarea pe care o faceţi la
U niversitatea Andrews?
N um ele m eu este Richard Davidson
şi sunt profesor şi şef de catedră la
D epartam entul V echiul T estam ent al
U niversităţii Andrews.
C.A.: C are este scopul vizitei
dum neavoastră în România?
A m vizitat Rom ânia în urm a invitaţiei
făcute de Institutul Teologic A dventist
din Rom ânia pentru a preda u n curs de V echiul T estam ent
şi pentru a conduce Săptăm âna de Rugăciune din cadrul
cam pusului de la Cernica.
C. A .: C are credeţi că ar trebui să fie prioritatea num ărul
u nu a studenţilor dintr-un campus adventist?
Prioritatea num ărul unu cred că ar trebui să fie
cunoaşterea C uvântului - C uvântul întrupat, Isus Hristos,
şi C uvântul scris, Sfânta Scriptură. A ceasta ar trebui să fie
temelia pe care studenţii să construiască orice lucru din
viaţa lor.
C.A.: Ce reprezintă Săptăm âna de Rugăciune pentru un
campus universitar?
Consider că Săptăm âna de Rugăciune este o ocazie
im portantă pentru studenţi de a regândi şi reordona
priorităţile lor şi de a experim enta reînnoirea lor spirituală,
prin întâlnirea cu Isus Hristos în C uvântul Lui. De
asem enea, cred că Săptăm âna de Rugăciune este u n timp
de a aprofunda Scripturile şi de a vedea cum Biblia aduce
prospeţime în viaţa personală a studenţilor. In timpul şederii
mele în România, am întâln it u n grup de studenţi dornici
să studieze Cuvântul. A fost o adevărată plăcere să avem o
asem enea părtăşie în jurul Cuvântului.
C.A.: P entru că ştim că aveţi un „cântec de dragoste
pentru S anctuar”, vă rugăm să ne spuneţi cum este înţeleasă
şi predicată această învăţătură de Biserica Adventistă?
Biserica A dventistă crede că lucrarea D om nului Hristos
în S anctuarul din cer este inima „adevărului prezent” al
Scripturii, care trebuie prezentat lumii în aceste ultime
zile ale istoriei. Mesajul Sanctuarului, aşa cum este învăţat
de Biserica A dventistă, este unic pentru că nici o altă
denom inaţiune nu învaţă în felul acesta. N oi credem că
mişcarea adventă a fost chem ată la existenţă de Dumnezeu,
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ca să proclame mesajul celor trei îngeri
din Apocalipsa 14, şi aceste mesaje au
în centru Sanctuarul: „a venit ceasul
judecăţii” (14,7). N oi credem că trăim
în tim pul judecăţii preadvente, care se
desfăşoară acum în cer, şi aceasta nu este
o veste care să n e îngrozească, ci o veste
bună. Isus este acum angajat în lucrarea de
apărare a sfinţilor Lui îm potriva acuzaţiilor
lui Satana, adversarul nostru. N oi nu
trebuie să ne tem em de judecată atâta
timp cât continuăm să-L acceptăm pe
Isus, ca neprihănire a noastră, în fiecare zi. Isus este Fratele
nostru mai mare, Prietenul nostru cel mai bun, înlocuitorul
nostru, care plăteşte preţul păcatelor noastre, A vocatul
nostru, care niciodată n u a pierdut vreun caz, M artorul
credincios care mărturiseşte în interesul nostru, şi de
asem enea, Judecătorul nostru. Ce veşti bune!
A cestea sunt cele m ai bune veşti, p entru că Dumnezeu
a făgăduit că n e va da biruinţa în viaţa creştină. El ne dă
o inim ă nouă şi D uhul Sfânt, ca să ne ajute să ascultăm
de Legea Lui (Ez. 36,26-27). Şi astfel m ărturia puterii
Evangheliei va juca un rol în îndreptăţirea caracterului lui
D um nezeu în ochii întregului univers (Ezech. 36,23). Ce
veşti copleşitoare şi m inunate!
C .A .: U nii membri spun că această în v ăţătu ră este mai
greu de înţeles. C onsideraţi că această doctrină poate fi
înţeleasă pe deplin num ai de teologi?
Sanctuarul este u n subiect profund, dar el este de
asem enea unul care poate fi făcut simplu de înţeles chiar
p en tru copii. Eu am îm părtăşit câteva adevăruri profunde
cu „teologii în devenire” de la Institutul A dventist, dar am
şi încercat să arăt frum useţea acestei doctrine într-u n mod
cât m ai simplu. In esenţă, mesajul Sanctuarului pe care
D um nezeu doreşte să-l ofere creaturilor Sale este simplu.
Eu îl num esc „principiul E m anuel” - D um nezeu cu noi.
C hiar înainte de apariţia păcatului, D um nezeu a venit în
spaţiu şi timp şi a trăit în tr-u n loc real, Sanctuarul ceresc,
şi a invitat ca universul necăzut să vină şi să aibă părtăşie
cu El, în casa Lui cerească. C ând păcatul a apărut în Locul
Prea Sfânt al T em plului Lui, El Şi-a luat responsabilitatea
de a găsi o rezolvare a problemei păcatului. El a continuat
principiul Em anuel - D um nezeu cu noi, aşa că a luat natura
noastră păcătoasă şi a m urit p entru noi la C alvar (care a fost

„altarul” Sanctuarului ceresc, Evrei 13,10), şi acum
îşi continuă lucrarea lui de salvare a problemei
păcatului, o dată pentru totdeauna, în adevăratul
loc unde păcatul a apărut - în Locul Prea Sfânt
din ceruri. C ând această lucrare grandioasă va fi
încheiată, El va veni şi va lua pe poporul Lui de pe
păm ânt, şi noi vom trăi pentru veşnicie în N oul
Ierusalim - aşa cum este scris în Apoc. 21,3.16. In
veşnicie, noi vom trăi cu D um nezeu în Tem plul
Lui. El va fi D um nezeul nostru, El va fi Emanuel
- „Dumnezeu cu noi”. Este acest lucru aşa de dificil
de înţeles? Eu am îm părtăşit acest mesaj cu copiii
în vacanţele biblice şi, oriunde am prezentat acest
mesaj, ei au înţeles. Eu cred că Sanctuarul, cu
imaginile sale vizuale, ne va ajuta să facem tangibil
Planul de M ântuire.
C.A.: C um influenţează această învăţătură
despre Sanctuar viaţa noastră zilnică?
în v ăţătu ra cu privire la Sanctuar este mai mult
decât o doctrină care trebuie crezută, ea este
mai-mult decât doctrinele biblice care, p entru a
le învăţa, avem nevoie de texte-cheie care să le
susţină. Eu am găsit în mesajul Sanctuarului o
cale a vieţii. Eu îl numesc „viaţa Sanctuarului”.
De patru ori, cartea Evrei ne invită să venim prin
credinţă în Sanctuarul ceresc şi să ne im aginăm că
noi trăim deja acolo cu Isus (Evrei 4,16; 6,19.20;
10,19-22; 12,22-24)!
Putem considera că trăim deja în casa cerească
a lui D um nezeu cu Isus, că prin Isus noi avem
acces la adevărata prezenţă a lui D um nezeu, şi prin
sângele Său putem veni în prezenţa Sa şi putem
considera că suntem deja îm preună4a sărbătoarea
Ierusalimului ceresc. Şi după aceea, într-o zi foarte
apropiată, El va veni fizic şi ne va lua la Sine, unde
vom locui în veşnicie cu El.
C.A.: Ce mesaj aveţi pentru membrii Bisericii
A dventiste din România?
M -am bucurat că Biserica A dventistă din
R om ânia a com em orat ziua de 22 octom brie ca
un timp de aducere-am inte a M arii Dezamăgiri
din 1844 şi ziua de naştere a Mişcării A dvente, aşa
cum pionierii noştri au descoperit în mesajul biblic
al Sanctuarului. Eu am iubit totdeauna cântecele
cântate despre acest evenim ent şi am înţeles că
acest cântec, pe care studenţii l-au cân tat în fiecare
seară, a fost special compus ca să fie c ân tat în
fiecare biserică, în Sabatul din 22 octom brie 2005.
Mesajul m eu pentru Biserica A dventistă
din Rom ânia este că nu trebuie să ne am intim
de această doctrină a Sanctuarului doar pe 22
octombrie, ci în toate zilele anului. Doresc ca, în
fiecare zi din viaţa noastră, să experim entăm „viaţa
Sanctuarului”. D um nezeu vine curând, ca să ne ia
acolo unde, prin credinţă, speranţa noastră a mers
deja - în Sanctuarul Lui ceresc.
Dum nezeu să vă binecuvânteze.

Proiect al Departamentului de Tineret

Descriere pe scurt:
LAn g ru p consecvent de tineri d in tr-o
comunitate medie sau mare decid ca,
timp de un an/ să asiste

pe.riod\c. (cel

puţin o da tă sau de două ori pe lună)
o biserică mică din vecinătate,, pentru
a susţine serviciile divine, seminarii,
proiecte sociale şi evanghelistice.

Scop:
^

S ă ofere asistenţă bisericilor mici,
ca re nu au potenţial de autosusţinere
şi de dezvoltare.
S ă ofere tin e rilo r ocazia de a-J_ sluji
pe Dum nezeu şi biserica S a , în timp
ce îşi dezvoltă abilitătile si d a ru rile
oferite de Dumnezeu.

Ţinta:
S ă ajute la creşterea bisericii asistate
(numerică şi calitativă), astfel în c â t
aceasta să se autosusţină si să fie
cap a b ilă să continue p-nisiunea în

zona

ei de influenţă.
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SUPREMA
PORUNCĂ
A DEVENIRII
ION BUCIUMAN
ând S-a uitat D om nul D um nezeu la toate cele făcute
de m âna Sa şi a văzut că erau foarte bune şi că fiecare
îşi avea drum ul său, potrivit poruncii de facere, S-a
gândit ca, în privinţa omului, să procedeze într-un
mod aparte. Pe lângă înscrierea com andam entelor
divine direct în n atu ra şi în inim a sa, omului i-a fost rostită şi
în m od explicit porunca de creştere personală, de multiplicare
num erică şi de dezvoltare vocaţională. In rândurile care urmează ne
vom ocupa doar de prima parte a acestei porunci esenţiale, adresate
omului de către Dumnezeu.

C

Creşterea este o chem are im perativă

Dumnezeu i-a binecuvântat şi
Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi,
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul,
şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste
peştii mării, peste păsările cerului,
§i peste orice vieţuitoare care se
mişcă pe pământ.” (Gen. 1,28)
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D um nezeu nu a lăsat la latitudinea omului alegerea de a creşte
sau nu. O dată cu instinctele primare, care aveau să garanteze
supravieţuirea şi stabilitatea fiinţei, Făcătorul a aşezat în om vocaţia
creşterii. C eva din interiorul fiinţei avea să determ ine urcarea
continuă a omului de la o fază la alta, până la m aturitate. In ciuda
faptului că păcatul a produs o dezordine cum plită în m ulte privinţe,
această poruncă primară a fiinţei continuă să acţioneze im perativ
chiar şi în condiţiile păcatului. A sem enea tuturor fiinţelor din
jurul său, asupra cărora D um nezeu a dat omului superioritatea şi
stăpânirea, fiinţa um ană nu poate să n u crească, iar atunci când
stagnarea sau regresul apare, lucrul acesta este resim ţit şi considerat
ca o anom alie şi ca o nenorocire.
Lipsa creşterii fizice a copiilor este im ediat un sem nal de alarmă
atât pentru medici, cât şi pentru părinţi. D in p unct de vedere
spiritual, lucrurile ar trebui să se întâm ple la fel. U nul dintre cele
mai mari neajunsuri în dom eniul creşterii spirituale este lipsa
unui sistem suficient de sensibil, care să evidenţieze stagnarea şi
regresul personal. C ân d acestea se produc, n u sunt sesizate decât
destul de târziu, iar atunci, de cele mai m ulte ori, mecanismele
de protecţie ale sinelui au început deja să apere starea de fapt ca
pe o caracteristică stabilă, proprie şi necesară. Cei în cauză au
început deja să se considere superiori tocm ai prin faptul că nu se
mai schimbă. Ei numesc aceasta credincioşie faţă de principii, dar,
în esenţă, ea este suferinţă, anorm alitate şi neascultare faţă de
porunca fundam entală a creşterii continue.
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Creşterea
este naturală
/

staturii plinătăţii Maestrului. Fiinţa
creştinului aflat în prezenţa luminii
divine devine ea însăşi purtătoare
de lumină, îm plinind idealul lui
Dumnezeu, ca urmaşii Săi să se
manifeste ei înşişi ca lum ini ale lumii.

uriaşii cei puternici, vor găsi m etode
să-şi rezolve nevoile. Fie vor porni
în vegetaţie înaintea copacilor şi vor
înflori mai înainte ca frunza lor să le
pună în umbră, fie se vor m ulţum i cu
cele câteva pete de lum ină mişcătoare,
care se strecoară totuşi printre crengile
suverane de deasupra. U nele plante,
foarte puţine, s-au adaptat sau poate
că aşa au fost făcute, să trăiască şi fără
lumină, dar în cazul acesta, ele sunt
lipsite de clorofilă şi sunt nevoite să-şi
producă astfel substanţele de hrănire şi
creştere.
N ăzuinţa sufletului omenesc după
lum ină n u este m ai puţin im perativă ca
a verdeţurilor din grădină. Cuvintele
filosofului m urind: mehr licht (mai

A m învăţat din copilărie că
primele fructe care se coc sunt, de
regulă, viermănoase ori vătăm ate
de vreo boală. Creşterea oamenilor
şi a sufletului lor este oarecum
supusă aceleiaşi legităţi. Unele
dintre caracteristicile păcatului, care
constituie instrum entul predilect al
vrăjmaşului sufletelor, sunt exagerarea
şi abuzul. Exemplul cel mai elocvent şi
dureros îl poate constitui mecanismul
de declanşare şi dezvoltare a ţesutului
canceros. In m od esenţial, cancerul
este o anomalie a creşterii. D atorită
unor cauze aflate încă în studiu,
celulele canceroase nu se mai supun
ritm ului norm al de creştere, iar
tum oarea care se dezvoltă este o
exagerare pe cât de inestetică, pe
atât de periculoasă p entru creşterea
şi chiar supravieţuirea întregului corp.
N um ai creşterea naturală este
sănătoasă şi productivă. A ceasta
este lentă, echilibrată şi ireversibilă.
In condiţiile păcatului, creşterea
are uneori perioade mai alerte sau
m ai lente, dar trebuie să se producă
n econtenit, frumos şi progresiv.
Pentru o creştere de calitate,
sunt necesare condiţii optime.
Rolul condiţiilor este aşa de mare,
încât am putea crede că acestea
determ ină creşterea. Parţial, poate
fi adevărat, dar în ultim ă instanţă,
creşterea este m anifestarea naturală
a com andam entului divin, stabilit
omului de la început de făptură.
Biblia notează cu deosfebită
sensibilitate candoarea şi inocenţa
\ ____________________________________
creşterii marilor ei personaje. Despre
Moise, Samuel şi Isus H ristos sunt
multă lumină), în ciuda dificultăţilor
făcute observaţii pline de gingăşie, că
de interpretare absolută, exprimă
erau frumoşi pentru părinţii lor şi din
neostoita umblare a omului după
ce în ce mai plăcuţi înaintea tuturor.
lum ina bună, care vine de sus şi care
C reşterea acestora era viguroasă,
luminează pe orice om venind în
naturală şi binecuvântată.
lume. Scriptura precizează clar că
Isus Hristos este această lum ină şi El
Creşterea este aspiraţie
însuşi Se afirmă şi Se oferă pe Sine ca
spre lum ină
Lumină a lumii.
Rolul luminii în creştere poate fi
Prin natura şi lucrarea Sa, Fiul lui
observat foarte bine într-o pădure.
D um nezeu atrage spre Sine sufletul
M area bătălie p entru existenţă se dă
omului, iar urm area ascultării acestei
la cotele înalte ale coroanei arborilor
chem ări este creşterea şi dezvoltatrea
care-şi revendică peticul vital de
personală. Pe m ăsură ce lumina
lum ină solară, la care aspiră şi pentru
adevărului care este în Isus Hristos
care se luptă din răsputeri. Plantele
umple sufletul credinciosului, viaţa sa
mai mici, care n u se pot pune cu
cea nouă se înfiripă şi creşte spre cotele

Creşterea este bucurie
şi îm plinire

Pe măsură ce lumina
adevărului care
este în Isus Hristos
umple sufletul
credinciosului,
viaţa sa cea nouă
se înfiripă şi creşte
spre cotele staturii
plinătăţii Maestrului.

CURIERUL
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C ând se naşte u n copil într-o
familie, bucuria şi împlinirea acesteia
(precum şi necazurile şi grijile aferente)
sunt departe de a se fi term inat. Ele se
află abia la început. V a mai fi bucurie
când pruncul începe să-i recunoască
pe cei din jur, când începe să se ridice
în picioare sau când face primii paşi.
Apoi, când începe grădiniţa sau şcoala,
sau liceul, sau facultatea, sau
când îşi ia serviciu, fiecare nouă
realizare este ocazie de bucurie şi
de sărbătoare.
Poate că bucuria maximă
a părinţilor, dar n u ultima,
este atunci când copiii lor se
căsătoresc. In ciuda stresului
şi a sentim entului inevitabil de
pierdere şi despărţire, n u n ta
copiilor este un m om ent de mare
împlinire, atât p entru părinţi,
cât şi p entru copii. N u este lipsit
de im portanţă faptul că însăşi
devenirea noastră spirituală şi
m ântuirea noastră veşnică sunt
asemuite cu o sărbătoare de nuntă.
Ceasul binecuvântat al aşezării
din nou a lucrurilor este u n pas
nou şi sublim în drum ul creşterii
continue, poruncite de D um nezeu
omului încă de la facerea sa.
Sincopa dureroasă şi nedorită a
păcatului, a durerii şi a morţii nu
a p u tu t înfrânge suprema poruncă a
devenirii. A ceasta răm âne în veac,
asem enea lui D um nezeu care a dat-o,
iar ascultarea de aceasta a fost, este
şi va fi o sursă necurm ată de bucurie
şi de împlinire. U rm area naturală nu
poate fi alta decât uimirea, adoraţia şi
slava veşnică.

Ion Buciumau, pastor,
Comunitatea Labirint,
Bucureşti
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STUDII BIBLICE
nou-nouţe pentru
Şcoala de Sabat
copii
ă mai aduceţi am inte de lum ina caldă care
intra în dimineţile de Sabat în „căm ăruţa”
voastră plină cu povestiri, de prietenii de
la m ăsuţa cu nisip, de cântecelele ce v-au
colorat copilăria în fiecare Sabat, de arca
im presionantă a lui N oe, de leii lui D aniel sau de
întâlnirii? Peste unii dintre voi, au trecut m ulţi ani care,
poate, au şters frumoasele amintiri. A lţii nici nu s-au
bucurat de lecţiile timpurii din Sfânta Scriptură, dar ştiu
că acum, printre voi, sunt câţiva care s-au „întors” pe acel
tărâm al primelor descoperiri de Dumnezeu. De aceea vă
îndem n, pe parcursul acestui articol, să vă imaginaţi că
ţineţi într-o m ână m âna copilului care aţi fost odinioară, iar
în cealaltă, m âna unui copil din biserica dum neavoastră.
Este foarte cunoscut faptul că, în primii ani de viaţă,
copiii învaţă mai m ult decât to t ce va urma, dar ei învaţă nu
oricum, ci în funcţie de specificul fiecăruia, de stilul său de
învăţare, de particularităţile vârstei, de aceea materialele şi
metodele folosite trebuie adaptate în acest sens. „Părinţii şi
învăţătorii ar trebui m ereu să caute m etode din ce în ce mai
bune. învăţarea Bibliei trebuie să se bucure de gândurile
cele mai bune şi de sforţările cele mai mari ale noastre.”
(Ellen W hite, Educaţie, p. 184)
In urm a unor cercetări atente, efectuate în 1995, printre
instructorii Şcolii de Sabat p entru copii din Statele U nite
şi C anada, responsabilii din D epartam entul Şcoala de
Sabat, de la C onferinţa Generală, au descoperit că aceştia
îşi doreau o programă „adventistă”, bazată pe Biblie şi pe
doctrina specifică bisericii. Instructorii au atras atenţia că
studiile ar trebui să fie m ai colorate şi mai atractive pentru
copii, să îi implice activ în procesul învăţării, p entru ca
în acest fel să fie atins scopul ultim, acela de a-i conduce
pe copii la o relaţie personală cu Isus Hristos. D eoarece un
num ăr alarm ant de m are de instructori şi-au exprim at
insatisfacţia faţă de materialele folosite până atunci şi au
confirm at faptul că apelează şi la alte resurse neadventiste,
administratorii bisericii au decis să aştepte accepţiunea
Bisericii A dventiste din întreaga lume cu privire la
necesitatea schimbării materialelor Şcolii de Sabat pentru
copii. Astfel, în 1996, C om itetul C onferinţei G enerale a
acceptat propunerea p entru noul C urriculum Mondial.
D epartam entul Şcoala de Sabat al Bisericii M ondiale
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a cooptat şi supervizat specialişti teologi şi psihologi din
fiecare diviziune pentru a pregăti noile lecţii din pu n ct de
vedere al informaţiei, al imaginilor şi al activităţilor practice.
Editurile „Review & H erald” şi „Pacific Press” şi-au folosit
to a te resursele pentru a produce în policromie noile
cortul
m
ateriale p entru fiecare nivel de vârstă.
N oua generaţie va avea posibilitatea de a se focaliza
pe cele patru aspecte ale dezvoltării experienţei creştine:
H A R U L , ÎN C H IN A R E A , P Ă R T Ă Ş IA şi SLUJIREA,
predate conform cu nevoile de învăţare specifice vârstei,
însoţite de imagini colorate şi sugestii pentru activităţi
practice. Copiii vor vedea nişte studii atractive care îi vor
implica în activităţi practice, vor fi provocaţi să apeleze
zilnic la învăţăturile Bibliei, bucurându-se de mesajul
distinct adventist, şi vor fi încurajaţi să-şi exercite rolul activ
în biserica lor şi în societate.
La baza noii programe, deci a fiecărei lecţii noi, se află
conceptul de GraceLink (Liantul H arului), care urm ăreşte
cele patru dinamici ale dezvoltării experienţei creştine.
Harul înseam nă „D umnezeu m ă iubeşte”: H arul este tot
ceea ce face Dumnezeu pentru mine, p entru că mă iubeşte.
închinarea înseam nă: „II iubesc pe Isus” şi cuprinde tot
ce fac eu, pentru că II iubesc pe Isus.
Părtăşia înseam nă: „Ne iubim unii pe alţii” şi este tot
ceea ce fac p entru familia şi pentru fraţii mei de la biserică,
p en tru că îi iubesc şi mă simt iubit de ei.
Slujirea înseam nă: „Isus te iubeşte şi pe tin e” şi este
ceea ce fac p entru cei din afara bisericii p entru a le arăta
dragostea lui Dumnezeu.
T oate aceste concepte se regăsesc în programa fiecărei
secţiuni a Şcolii de Sabat pentru copii. De exemplu,
p entru Primii Paşi, lecţiile sunt cuprinse într-u n ciclu de
doi ani şi sunt concepute ţinându-se seamă de stadiul
dezvoltării cognitive a copilului. Astfel, în loc să studieze
o povestire nouă în fiecare săptăm ână, copiii vor avea o
singură povestire pe lună, în care se pune accentul pe una
dintre cele patru perspective: harul, închinarea, părtăşia
sau slujirea. Lecţiile pen tru G rădiniţă sunt concepute
în tr-u n ciclu paralel cu acesta, tot de doi ani, fiecărei
lecţii de la Primii Paşi, corespunzându-i patru lecţii, deci o
prezentare mai detaliată a aceluiaşi subiect, orientată pe
acelaşi concept de bază. Şi la celelalte secţiuni, este aceeaşi

orientare, în cursul fiecărei luni, către unul dintre cele patru
aspecte m enţionate - cei patru piloni ai curriculum-ului.
„Când li se predau copiilor învăţăturile Bibliei, se câştigă
foarte mult, dacă se observă înclinaţia m inţii lor (care sunt
lucrurile care îi interesează) şi dacă se prezintă tocm ai ce
zice Biblia despre aceste lucruri. D in m om ent ce elevii văd
că învăţăturile Bibliei se aplică propriei lor vieţi, ei învaţă să
privească Sfânta C arte ca pe un sfătuitor al lor.” (Ellen W hite,
Educaţie, p. 186)
Pornindu-se de la ideea aceasta, de a ţine seama de nevoile
diferite ale copiilor şi felul în care poate înv ăţa mai bine, sunt
avute în vedere cele patru tipuri de copii, după felul de învăţare:
imaginativul, analiticul, practicul, dinamicul. Astfel, pentru
fiecare lecţie, instructorul va putea să răspundă celor patru
întrebări ale copiilor: De ce să învăţ? Ce anum e învăţ? Cum
învăţ? Şi după aceasta, ce va urma? El va capta atenţia copiilor
cu ajutorul activităţilor pregătitoare (între acestea şi m om entul
de prezentare a m aterialului din Veşti misionare pentru copii, în
prem ieră la noi în ţa ră), stim ulându-i pe copiii care au nevoie
de motivaţie, va da viaţă lecţiei, introducând în m od atrăgător
subiectul care va fi studiat şi le va perm ite copiilor să participe
în mod activ la studiu. In felul acesta, se vine în întâm pinarea
nevoilor copiilor care doresc informaţii. Apoi, instructorul
va adapta întâm plarea biblică la viaţa copiilor, dem onstrând
folosirea în viaţa de zi cu zi a principiului învăţat. Astfel se vine
în întâm pinarea copiilor care au nevoie să afle în ce fel conceptul
nou învăţat le poate fi de folos. La sfârşit, îi va antrena pe copii să
găsească m odalitatea prin care p ot folosi conceptele noi într-u n
mod interesant, îm părtăşind cu alţii lecţia învăţată.
C u ajutorul noilor studii, copiii care învaţă astfel principii
biblice şi nu doar simple istorii, devin m ult mai interesaţi. Iar
participarea la Şcoala de Sabat, devine m ult m ai interesantă,
p entru că este m ult mai activă şi îi învaţă să gândească şi
să exprime ce gândesc. In sistemul GraceLink, lecţia va fi
prezentată p entru prima dată în Sabat, la biserică, şi astfel va
fi n ouă şi interesantă p entru copii. Pe parcursul săptămânii ce
urmează, copilul recapitulează cu părinţii săi acasă şi aplică ideile
studiate, cu ajutorul pasajelor biblice indicate p entru a fi citite cu
familia şi al activităţilor care sunt incluse în materialul studiilor
biblice pentru copii, la fiecare lecţie.
Copii sunt mesaje vii, pe care noi le îndreptăm spre oam eni,
oam eni pe care n u îi vom cunoaşte niciodată, de aceea
ajutaţi-i pe copiii dum neavoastră să strângă
frumos în suflet C uvântul lui Dumnezeu.
Cu drag, un copil
ce-şi aminteşte de
instmctoarea sa.

Cora Dumitru
asistenta directorului
Departamentelor de
Copii şi de Tineret,
Uniunea Română

NOTĂ
O dată cu noile studii biblice p entru copii - num ite Ghid de
studiu biblic - , pentru fiecare secţiune s-a pregătit şi materialul
pentru instructor. In plus, fiecare com unitate locală, care a avut
abonam ente la Studiile biblice pentru copii, primeşte o dată cu
acestea, gratuit, prin grija autorului, volum ul de poezii p en tru
copii - Bună dimineaţa, fetiţă... Bună dimineaţa, băieţel... de
Benone Burtescu.

continuare de la pag. 1 1
dragostea cea m are cu care n e-a iubit, m ăcar că
eram m orţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă
îm preună cu Hristos. El n e-a in v itat îm preună şi
ne-a pus să şedem îm preună în locurile cereşti, ca
să arate în veacurile viitoare nem ărginita bogăţie a
harului Său, în b u n ătate a Lui faţă de noi în Hristos
Isus” (Efeseni 2,4-7).
D um nezeu a avut un plan cu m ine şi m -a iubit
m ult de tot. C e har poate fi m ai m are decât să
fii scos dintr-o atmosferă de discotecă sau bar de
noapte, plin de fum de ţigară şi zgomot nebun,
u nde S atana stă în tr-u n colţ şi jubilează, şi să te
aşeze în... locuri cereşti! D um nezeu e atâ t de bun,
iar pacea D om nului Isus întrece orice sim ţăm ânt
um an. C e onoare poate fi m ai m are decât să-I
slujeşti unui astfel de Dumnezeu?
„C ând su n t plăcute D om nului căile cuiva îi face
p rieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui” (Prov. 16,7).
In trecutul şi rătăcirea mea, îmi făcusem multe
relaţii de vrăjmăşie, dintre care cea care îmi provoca
adevărate coşmaruri era relaţia dintre infractor şi
poliţist. N u puţine au fost ocaziile când a trebuit să
fug cât mă ţineau picioarele... (sau maşina) din faţa
poliţiei. Nici în casă nu aveam linişte. De vreo două
ori m -am trezit cu pistoale la cap, în cam era m ea de
h otel din Grecia, în care au năvălit mai m ulţi poliţişti
civili. Ei bine, rolurile s-au schim bat şi m ă trezesc
deodată, acum ceva timp, în faţa a şaizeci, şaptezeci
de poliţişti, la circa de poliţie din Târgovişte. De
data aceasta, ei stăteau cum inţi în băncile lor, iar eu
îm preună cu o colegă eram în faţa lor, în calitate de
educator de sănătate, venind din partea ASEF. Le
dădeam sfaturi de sănătate, le făceam teste medicale
gratuite şi le prezentam cărţi în dom eniul sănătăţii,
educaţiei copiilor, familiei şi, nu în ultim ul rând,
cărţi ce le îndreptau gândurile către Dumnezeu. Ei
nu co nteneau să mă apeleze Domnule doctor! în sus,
Domnule doctor în jos, iar eu, în timp ce m ă chinuiam
să-mi acopăr cu tabelul de valori al procentului
de grăsime cicatricele tăieturilor făcute cu lama
prin puşcării, mă m inunam şi Ii m ulţum eam lui
D um nezeu p entru puterea Lui transformatoare.
O ocazie recen tă în care D um nezeu m -a
folosit a fost experienţa din lucrarea de colportaj
de pe litoral cân d am avut prilejul de a-i oferi
preşedintelui T raian Băsescu cărţile Hristos, Lumina
lumii, şi Tragedia veacurilor.
...D acă preşedinţii cum pără adevăruri solemne,
înseam nă că trăim şi tim puri solemne!

Viorel Olteanu,
colportor,
Târgovişte
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Doctrina adventistă
în revista
National Geographic

ŞTEFAN
MIHĂICUTĂ
/
/
restigioasa revistă National Geographic, cu un tiraj
lunar de câteva zeci de milioane de exemplare în
toată lumea, prezintă, în num ărul din noiembrie
2005, ca articol principal indicat pe copertă
(cover story), u n material num it „Secretele
longevităţii” (ediţia în limba rom ână are drept copertă un
articol despre Dracula!). A proxim ativ 2400 de persoane au
fost studiate în regiunile cunoscute ca având cei m ai mulţi
longevivi din lume: locuitorii unei regiuni m untoase din
Sardinia, Italia, japonezii de pe insula O kinaw a şi adventiştii
din Loma Linda, California, SUA. A proape toate punctele
de doctrină sunt prezentate şi corelate cu longevitatea
acelor persoane care le respectă.
Jurnalistul D an B uettner a apelat la mai m ulte studii
publicate în literatura m edicală de specialitate, cele mai
m ulte referindu-se la adventiştii de ziua a şaptea, cel mai
studiat grup religios din pu n ct de vedere medical. M ai m ult
de 140 de articole au fost publicate în reviste ştiinţifice
im portante, concluziile acestora fiind poziţionate la nivele
de dovadă A sau 1 + + , acestea fiind cele mai puternice
nivele de dovezi ştiinţifice.

P

Studiile făcute pe adventişti
A dventist H ealth Study, publicat în 1976 de către echipa
profesorului Garz Fraser, de la U niversitatea de M edicină
din Loma Linda, a ajuns la uim itoarea concluzie care arată
că adventistul obişnuit trăieşte cu 4-10 ani mai m ult decât
restul locuitorilor din California.
De ce trăiesc adventiştii mai mult şi sunt mai sănătoşi
decât ceilalţi oameni? Răspunsul la această întrebare este
căutat încă o
dată într-un
studiu foarte
amplu, finanţat
Ai! CfMJfChSS lîJ 'O c lO b e r
de Institutul
N aţional de
143.331
Sănătate al SUA,
început în 2002,
care se aşteaptă
să înroleze peste
125.000 de
participanţi din
Statele Unite
suivoys
surveys surveys surveys
needed mailed
retumed
şi Canada.

t. m,k.
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Dr. Terry Butler, director asociat al echipei de cercetători,
declară: „Multă lume caută să înţeleagă cauzele celor mai
im portante boli cu care se confruntă lumea dezvoltată.
G rupul adventiştilor este unic atunci când se studiază
corelaţii între alimentaţie, boală şi longevitate. N oi credem
că adventiştii vor ajuta la găsirea unor răspunsuri îndelung
căutate în acest domeniu medical”.

M a rg e Jetton activă la 101 ani
A ceastă femeie uimitoare conduce maşina zilnic, iar
recent, poliţia i-a prelungit cu încă 5 ani valabilitatea
permisului de conducere. îşi începe ziua cu mişcare fizică, de
tipul ridicării unor greutăţi uşoare, mers pe jos un kilometru
şi jum ătate şi mers pe bicicletă. Locuieşte la Loma Linda şi
face parte din cea mai longevivă populaţie americană, cea a
adventiştilor din sudul Californiei. „Nu ştiu de ce Dumnezeu
mi-a dat privilegiul de a trăi atât de m ult - spune ea arătând
spre sine. Dar uite c e -a făcut”. D an B uettner spune că religia
ei are, în mod sigur, legătură cu longevitatea.
C a m ulţi adventişti, Marge îşi petrece majoritatea
tim pului cu alţi membri ai bisericii. „E greu să ai prieteni
care n u sunt adventişti - spune ea. U nde să-i cunoşti?
N u faci aceleaşi lucruri ca şi ei. Eu n u mă duc la film sau
la dans”. Prin urm are - spun cercetătorii - adventiştii işi
sporesc şansele de viaţă lungă, asociindu-se cu oam eni care
întăresc obiceiurile sănătoase.
La o caserola de tofu (brânză de soia) şi salată verde,
Marge împărtăşeşte secretul longevităţii ei. „Nu am m âncat
cam e de 50 de ani şi n u m ănânc niciodată între mese - spune
ea, ciocănindu-şi dinţii perfecţi. Sunt toţi ai m ei”. M unca de
voluntariat o ajută să scape de singurătatea care afectează
atât de mulţi vârstnici, scurtându-le viaţa. „Cu mult timp în
urmă, mi-am dat seama că trebuie să m ă îndrept către lume
- spune ea. D oar nu era să vină ea la m ine”.
D upă ce a intervievat mai m ulţi centenari de pe trei
continente, reporterul a constatat că erau persoane
agreabile, nici unul morocănos. Care e secretul unui secol
de bună dispoziţie?
„îmi place să vorbesc cu oam enii - spune Marge. Ii
privesc pe străini ca pe nişte prieteni pe care nu i-am
cunoscut încă.”
A rticolul prezintă şi concluziile unor studii care arată că
acei credincioşi, care merg regulat la biserică, par să trăiască
cu doi ani mai m ult decât cei care n u merg.

Fii credincios!
Botezând u n credincios, pastorul
adventist S cott Sm ith spune că
sănătatea spirituală şi cea a fizică
merg m ână în m ână. „A-L accepta
pe Hristos înseam nă a fi liber, ceea
ce reduce stresul”. Este şi părerea dr.
Elisworth W areham , care la 91 de ani
încă m ai participă la operaţii pe cord.

la -ţi tim p liber!
C ei din familia Rawson, din Colton,
California, pleacă îm preună, sâmbăta,
la biserică, de Sabatul adventiştilor,
fac o excursie pe jos după-amiaza şi o
cursă cu m otocicleta duminica. Este
felul lor de a respecta a patra poruncă
a lui D um nezeu - aceea de a ţine
Sabatul cu sfinţenie.

Iubeşte viaţa!
„Biblia spune să nu mănânci cam e de
porc” - precizează Lydia Newton, care
preferă fasolea, brânza, pâinea integrală
şi o felie de tort. Newton, în vârsta de
112 ani, este printre cele mai vârstnice
20 de persoane din lume, la numai trei
ani diferenţă de capul de listă.
Plăcut de surprinzătoare este
acurateţea şi lipsa de prejudecăţi
(profesionist adevărat) cu care autorul
articolului din National Geographic
descrie biserica:
„Biserica A dventistă - născută
în epoca reformelor sănătăţii din
secolul al XlX-lea, care au popularizat
vegetarianismul organizat, biscuiţii
graham şi cerealele pentru micul dejun
Qohn Harvey Kellog era adventist
când a început să producă fulgi de
grâu), a propovăduit şi a practicat
întotdeauna un mesaj de sănătate.
Interzice categoric fumatul, consumul
de alcool şi de alimente considerate
de Biblie ca necurate, precum carnea
de porc. De asemenea, descurajează
consumul altor feluri de cam e, al
mâncărurilor grele, al băuturilor cu
cofeină şi al condimentelor „excitante”.
„Cerealele, fructele, nucile şi legumele
sunt hrana aleasă pentru noi de
C reatorul nostru” - scria Ellen W hite,
una dintre întemeietoarele Bisericii
A dventiste. D e asemenea, adventiştii
ţin Sabatul, sâmbăta, întâlnindu-se cu
ceilalţi membri ai bisericii şi folosind
acest sanctuar al timpului, ca să se
elibereze de stres. Astăzi, majoritatea
adventiştilor urmează stilul de viaţă

recom andat - o mărturie, probabil, a
puterii de care se bucură îmbinarea
dintre sănătate şi religie.”

Efecte în media internaţională
D upă „Secretele longevităţii” din
revista National Geographic, au apărut
şi primele efecte mediatice. In Statele
Unite, două im portante canale T V au
preluat imediat subiectul în reportaje
despre adventişti. Populaţia lumii a
aflat prin această revistă, care apare pe
to t globul, despre faptul că vecinii lor,
adventiştii, fac parte dintr-un segment
unic de populaţie. Ei trăiesc mai mult
şi mai bine, au o credinţă activă şi
fac obiectul unor studii ştiinţifice
repetate. Canalul T V C N N a oferit un
reportaj despre adventişti, miercuri, 16
noiembrie, în care a arătat modul prin
care aceştia reuşesc să trăiască mai mult
şi mai sănătos decât restul populaţiei.
„Acest articol accentuează încă
o dată incredibila moştenire pe care
Biserica A dventistă o are în domeniul
sănătăţii”, declară Richard H art de la
U niversitatea de M edicină Loma Linda.

Cum stăm noi, rom ânii?
O are se potrivesc concluziile
studiilor şi la români? C are sunt
punctele vulnerabile? Probabil că
alim entaţia este zona în care multe
se pot îm bunătăţi. Se respectă regula
alim entelor necurate, care aduce
m ulte avantaje. R ăm ân altele de
respectat, cu beneficii suplimentare.
C onsum ă adventiştii rom âni destule
legume, fructe, zarzavaturi şi nuci?
C âţi sunt vegetarieni sau vegani? Iar
aceştia respectă şi celelalte principii
ale sănătăţii? Iar omnivorii exclud
grăsimea anim ală din alim entaţie şi
preferă, rar, carnea albă în locul celei
roşii? D ar cu mişcarea fizică regulată,
care este u n factor foarte puternic
de protecţie a inimii, cum stau? M ai
ales cei care locuiesc la oraş sau au
peste 50 de ani. N u contează grosimea
muşchilor, ci mai ales tonusul acestora.
Respectarea Sabatului este regulă
în România. Excelent remediu contra
stresului, factor de longevitate şi de
valoare spirituală, care se măsoară în
unităţi de m ântuire a sufletului. A te
întâlni cu Creatorul în ziua Lui, de
vineri seara la apus până sâmbătă seara
la apus. Longevitate? Da. Ce spuneţi de
viaţă veşnică? Pentru că în jurul celei de
CURIERUL

a patra porunci a Decalogului se vor da
marile bătălii spirituale ale viitorului.
In tr-u n num ăr recent al
excelentului săptăm ânal Dilema
Veche, A ndrei Codrescu a scris un
neobişnuit articol, intitulat „Respectă
Sabatul”. U n prieten evreu l-a sfătuit
să ia o zi liberă pe care să o respecte cu
sfinţenie. E Sabatul.
„Alegeţi-vă o zi din săptămână şi
fiţi buni cu voi înşivă. N u vă scoateţi
din casă, nu vă scoateţi din minţi, nu
scoateţi o vorbă. Priviţi afară, printre
pleoapele întredeschise, la vreun copac
sau la o clădire de peste drum, rămâneţi
difuz, nehotărât, fără nimic în gând.
Lăsaţi lucrurile să treacă prin voi ca
vântul sau ca apa, fără să le opriţi cu
gânduri, idei sau judecăţi, n u încercaţi
să aflaţi cum se potrivesc ele cu planurile
voastre cincinale. O zi pe săptămână,
uitaţi de pedagogie, de autoflagelare, de
nemulţumiri şi de furia politică. Chiar
de-ar fi să sune ca u n clişeu, faceţi-o. E
Sabatul. Ceva sau altceva se întâmplă
pe păm ânt, sub pământ, deasupra
pământului, poate că doar cad frunzele
sau mocnesc noi catastrofe, dar orice ar
fi, tu eşti doar u n boţ de cam e care se
ţine de Sabatul Lui. O r să vie şi mâine
- facturile, necazurile, munca. Azi eşti
în Sabat şi nu-ţi pot face nimic, dacă
nu le laşi. Pacea sabatică - spunea
Myron - nu are nevoie de justificări.
Şi Dumnezeu şi-a luat liber în a şaptea
zi, ca să fie singur, nu că ar fi vrut să fie
sâcâit de rugăciuni, tămâie, plângeri şi
cereri. El spera că şi voi veţi face la fel,
atâta tot. Dacă o zi pe săptămână toată
suflarea şi-ar vedea de ale sale, fără să-i
pese de nimic altceva, creaţia ar putea
fi văzută cu ochiul liber şi n-ar mai fi
nevoie de nici o îndreptare. Astea fiind
spuse, sunt oameni care nu au luxul
unei zile libere. Trebuie să se extragă
singuri de sub dărâmături, să panseze
o rană, să înoate ca să-şi salveze viaţa
sau să coboare dintr-un copac. OK, dar
când au term inat cu săpatul şi nu vor fi
murit, atunci va trebui să ţină Sabatul.
Suferinţa poate să aştepte”.
A ceasta ar putea fi salvarea
m ultora. Şi a noastră.
Dr. Ştefan Mihăicuţă,
pneumolog,
Universitatea de
Medicină şi Farmacie
Timişoara
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AM FOST MARTORII
MINUNILOR LUI
CORNEL ROMAN

-am cunoscut pe fr. Simion
şi copiii săi D orinei şi Cristian) au
A lexandru din C onţeşti,
lăsat alte preocupări (unul dintre
Teleorm an, într-o
ei avea casa distrusă de inundaţii)
îm prejurare nefericită. La
şi au început lucrările la două case
cei 76 de ani ai săi, era
în care urm au să se adăpostească
singur şi fără u n adăpost deasupra
fratele Simion şi sora Peşa, doi bătrâni
capului. A pele nem iloase i-au luat
din Conţeşti, care nu încetau să-I
căldura şi siguranţa unui căm in, dar şi
m ulţum ească lui D um nezeu pentru
am intirile de-o viaţă. I-au răm as doar
mesagerii Săi binevoitori.
cred in ţa în D um nezeu şi optimismul,
L-am revăzut pe unchiul Simion
pe care le insufla celor din jur în tr-u n
după ce se m utase în n o u a lui casă, la
m od contagios...
exact o lună de la dem ararea lucrărilor.
In urm a dezastrului cauzat de
N e-a prim it cu bucurie într-una din
revărsarea râului V edea, a prim it de
odăi, încă nezugrăvită, în care se afla o
la au to rităţi u n co rt unde urm a să se
sobă şi u n p at improvizat din cartoane.
adăpostească o vrem e. In tr-u n a din
Era fericit şi recunoscător pentru
nopţile care a n u n ţau toam na, vântul
„m inunea m inunilor”, acest adăpost
şuiera aducând cu el m ari picături
nesperat care i-a red at dem nitatea şi
de ploaie. In patul său improvizat,
a consolidat relaţia lui de o viaţă cu
u nchiul Sim ion simte cu ren tu l de aer,
Dumnezeu.
S-au întâm plat m ulte astfel de
dar şi umezeala care îl ţine treaz de
câteva ceasuri.
m inuni în viaţa celor încercaţi de
,,M -am aşezat pe genunchi şi
ape în acest an. U na dintre ele a fost
am strigat cu lacrim i la D um nezeu”,
înfăptuită pentru T ud o ra Şopalcă, o
povesteşte unchiul. ,,I-am spus lui
b ătrână din localitatea Plosca. Casa
D um nezeu necazul m eu şi faptul că
ei, situată la intrarea în localitate, a
nu mai p u team îndura. I-am im plorat
fost finalizată într-u n tim p record,
ajutorul fără să-mi pierd încrederea
graţie voluntarilor sosiţi din localităţile
Comişani şi Bucşani de D âmboviţa.
în El”.
Răspunsul la această rugăciune
D oam na Şopalcă a fost prima persoană
fierbinte, rostită în miez de noapte,
care a păşit pragul unei case noi, semn
n u a întârziat să apară. In mod
al speranţei şi al renaşterii după potop.
providenţial, primisem u n sem nal de
In urm a apelor, familia O lteanu din
la com unitatea rom ânească adventistă
aceeaşi localitate a rămas pe drumuri.
din N ew York, prin pastorul Petre
Im presionat de încercarea prin care
D anci, care îşi exprima dorinţa de
trecea îm preună cu cei trei copii
a oferi ajutor unor cazuri concrete,
minori, u n frate din Spania le trimite
bani p entru începerea reconstrucţiei.
speciale, în vederea reconstrucţiei de
case. Le-am tăcut cunoscută această
Inspirat de acelaşi gând solidar, grupul
nevoie şi am primit confirmarea pentru
A doram us organizează u n concert
um anitar în oraşul A lexandria.
dem ararea lucrărilor. In urm ătoarele
Cei 49.800. 000 de lei adunaţi din
zile, patru meseriaşi din localitate,
donaţii, intră în contul acestei
(George Anghelescu, Gheorghe U rucu
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familii. Se alătură şi A D R A în tr-un
efort conjugat de a pune um ărul la
finalizarea lucrărilor. Rezultatul poate
fi contabilizat: încă un adăpost care
oferă căldură şi siguranţă unei familii
care nu a încetat să spere.
Iuliana Florea, deşi tânără, este o
femeie năpăstuită. A re trei copii pe
care îi creşte singură, pentru că tatăl
lor i-a părăsit pentru o altă femeie.
C ei patru locuiesc la marginea satului
Plosca, într-o cameră plină de igrasie,
care parcă se topeşte văzând cu ochii.
D in spatele geamurilor privesc cu sfială
şi curiozitate copiii, care pot visa, în
sfârşit, la un trai mai bun. Şi asta pentru
că, alături, se înalţă o construcţie nouă,
care a fost posibilă prin implicarea
autorităţilor locale, dar şi a Bisericii
A dventiste. Susţinem în continuare
această familie pentru finalizarea
lucrărilor la casă, dar şi în împlinirea
altor nevoi cu care se confruntă.
Familia fr. N elu Popescu a primit
o atenţie specială. Faptul că are casa
com plet distrusă de ape, iar unul din
cei doi copii este suspect de leucemie,
a sensibilizat oam eni cu suflet, plecaţi
la m uncă în Spania, dar şi numeroşi
voluntari care s-au dedicat proiectului
de reconstrucţie. De asemenea,
A D R A a oferit un ajutor preţios, astfel
încât în m om entul când scriu acest
articol (jum ătatea lunii decembrie),
construcţia este finalizată.
In privinţa sorei Tudorina Drăgan,
am putea spune că a primit alinare prin
suferinţă. In urma potopului din acest an,
soţul s-a ataşat Bisericii Adventiste prin
mărturia acesteia, care s-a angajat în mod
necondiţionat la refacerea celor două
camere parţial distruse şi reconstrucţia
altor două, distruse în totalitate.

Sora Ciolanu, o bătrână ce
are nevoie de ajutor

Casa în care locuieşte
luliana
/
Florea şi cei trei copii ai ei

Fr. Simion şi cea mai rămas
după inundaţii din casa lui

Noua casă a fr. Simion

In acelaşi mod, sora Floarea Ciolan,
o bătrână care locuieşte îm preună
cu fiul şi nepoţii ortodocşi, a p u tu t
da m ărturie despre solidaritatea
credincioşilor adventişti, care au
oferit materialele necesare demarării
lucrărilor de reconstrucţie p entru casa
distrusă în întregim e de ape.
Seria de „m iracole” ar putea
continua cu enum erarea altor
beneficiari: D um itru Petcana, care
abia îşi revenise după pierderea fiului
în tr-u n accident de m uncă, primeşte
ajutor şi susţinere pentru refacerea
căm inului distrus; Lidia Ciobanu,
singurul m em bru adventist din familie,
găseşte în Biserica A dventistă un
suport nesperat, cu ajutorul căruia
construcţia se înalţă până la acoperiş;
M arian Dragu, care îm preună cu soţia
şi cei doi copii vor avea în curând un
acoperiş deasupra capului. T o ţi aceştia
şi m ulţi alţii au m otive de recunoştinţă
şi pot spune că au fost martorii
minunilor lui D um nezeu în vieţile lor.
D acă ar trebui să facem un bilanţ
al ajutoarelor destinate lucrărilor
de construcţie sau refacere a caselor
(deşi nu suntem încă la finalizarea
lucrărilor), putem afirma că aproape
o sută de familii s-au num ărat printre
beneficiarii ajutoarelor A D R A , ai
voluntarilor adventişţi, ai sponsorilor,
ai persoanelor care, în tr-u n fel sau
altul, s-au dedicat ajutorării semenilor.
A jutorul efectiv s-a materializat în
plata materialelor de construcţie
p entru reconstrucţia totală a caselor
sau pentru refacerea şi recondiţionarea
caselor parţial distruse de ape. Pentru
refacerea caselor, am pu tu t beneficia
şi de câteva zeci de uscătoare, puse
la dispoziţie de A D R A Cehia, un
p artener care s-a im plicat activ în
lucrările de refacere după inundaţiile
din ţara noastră. A jutorul a venit şi sub
forma bunurilor alim entare, igienice,
de îm brăcăm inte, pături şi bineînţeles
prin aportul voluntarilor care au grăbit
lucrările înainte de venirea iernii.
Strategia noastră de lucru s-a axat
pe sprijin diferenţiat, în funcţie de
situaţia stabilită în urm a anchetelor
sociale făcute la faţa locului. A m
afirmat şi cu alte ocazii că biserica
sprijină oam enii în vederea refacerii,
dar nu preia responsabilitatea
beneficiarilor. Ei au avut şi au un
rol activ în desfăşurarea lucrărilor,
CURIERUL

asum ându-şi în cele mai m ulte cazuri
grăbirea sau întârzierea acestora.
In ceea ce ne priveşte, susţinem în
continuare finalizarea lucrărilor (acolo
unde este cazul), încercând chiar o
minim ă dotare a caselor pentru cei cu
posibilităţi financiare reduse (bătrâni,
bolnavi). De asem enea, să m enţinem
o b ună colaborare cu primăriile
localităţilor în care am desfăşurat
proiecte, în vederea im plem entării
altor programe um anitare, de interes
pentru localnici.
U n prim pas a fost făcut prin
obţinerea unei finanţări pentru o serie
de proiecte care vin în sprijinul copiilor
proveniţi din familii defavorizate
(sărace, disfuncţionale, cu u n singur
părinte), prin distribuirea de rechizite
şi alte m ateriale necesare demersului
educativ. De asemenea, îi avem în
atenţie şi pe bătrânii cu venituri foarte
mici, p en tru asigurarea unui trai
decent, prin proiectele în derulare:
„Redă dem nitate unui b ătrân” sau „Cu
u n dolar pe zi hrăneşti u n pensionar”.
U n proiect p entru care nu am
obţinut încă finanţare are în atenţie
consilierea post-traum ă, în încercarea
de a-i ajuta pe oam eni să-şi refacă
imaginea şi să consolideze noul
început cu valori mai „puternice
decât apele”. C redem că acest proiect
este oportun, deoarece am văzut cu
ochii noştri şi faţa mai puţin onorabilă
a unor oam eni aflaţi în criză. A m
p u tu t descifra uşor: nem ulţum ire,
victimizare, invidie, m inciună, etc.
Deşi este o încercare tem erară, în
sensul că n u vom reuşi să rezolvăm
noi toate aceste probleme, suntem
conştienţi că D um nezeu va desăvârşi
lucrarea noastră, oferindu-ne în
continuare sprijin şi putere, pentru
o lucrare pe care n u o putem evalua
privind doar datele statistice.
A vând m ulte alte proiecte pentru
anul urm ător, nu ne răm âne decât
să sperăm ca D um nezeu să-Şi
înm ulţească m inunile şi to t mai mulţi
oam eni să fie m artorii lor.

Comei Roman,
director A D R A ,
Uniunea Română
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ADRA nom inalizată la G ala
O N G -u rilo r din România
„O am eni pentru oam eni"
M arţi, 6 decembrie 2005, la H otel
H ilton a avut loc cea de a treia ediţie a
galei O N G -urilor rom âneşti, „O am eni
p entru oam eni”, organizată de C am era
de C om erţ A m ericană din România
(A m Cham ) şi Asociaţia pen tru Relaţii
C om unitare (A R C ). A D R A România
a fost nom inalizată în cadrul celor zece
categorii de programe cu trei proiecte,
desfăşurate în 2005 - u n proiect de
voluntariat public şi două proiecte de
atragere de fonduri p entru situaţii de
criză: „Speranţa mai tare ca apele”,
„U n strigăt din ape” şi „Răspuns la
criza asiatică”.
G ala „O am eni p en tru oam eni” este
organizată cu scopul recunoaşterii
şi recom pensării eforturilor celor
im plicaţi în activităţi sociale, care
contribuie la mobilizarea de resurse
p rin sponsorizări, donaţii, voluntariat
sau cam panii de strângere de
fonduri. P rintre invitaţii de seamă
ai evenim entului s-au num ărat:
reprezentantul Comisiei E uropene din
Rom ânia, dom nul Jo n ath a n Scheele,
viceprem ierul G heorghe Copos,
p arlam entarii M ona M uscă, M ircea
G eoană ş.a.
R ecunoaşterea şi aprecierile făcute
cu privire la A D R A , cu această

ocazie, se cuvin voluntarilor care
au sacrificat din tim pul lor p en tru a
veni în în tâm p in area celor afectaţi,
donatorilor care au sim ţit îm preună
cu sinistraţii, dar m ai în tâi lui
D um nezeu, care n e-a oferit resurse şi
p utere p en tru a realiza to ate acestea.
(Comei Roman / ADRA)

Im plicarea SUP Moldova
în program e pentru
penitenciarele de minori
Joi, 8 decembrie 2005, la sediul
C onferinţei M oldova, a avut loc
întâlnirea conducerii Serviciului
U m anitar p en tru Penitenciare
- filiala M oldova - cu directorul
Şcolii Penitenciare Bacău, dom nul C.
Bibire, şi cu dom nul inspector şcolar
Ficuţă. C u această ocazie, s-a discutat
şi planificat u n p rotocol de colaborare
p en tru anul 2006. V oluntarii SUP
M oldova vor p u tea prezenta, în anul
urm ător, m ai m ulte program e printre
care: „Ştii şi previi” (droguri, alcool,
tu tu n ), „Prevenirea delincvenţei
juvenile”, „A doua şansă”, „D in nou
acasă”, „Cele 7 m inu n i ale lum ii” şi
diferite sem inarii spirituale adecvate
minorilor. De asem enea, am fost
rugaţi să colaborăm p e n tru vizitarea
familiilor deţinu ţilo r m inori şi
m edierea aplanării conflictelor dintre
familie şi m inorii d eţinu ţi. A preciem

deschiderea oferită de această
instituţie şi interesul p en tru form area
deţinuţilor m inori p en tru o bună
integrare socială.
(Mihai Enea /AARC Moldova)

întâlnirea anuală a
pastorilor pensionari din
Conferinţa
A
/ Oltenia
In Sabatul d in 26 noiem brie 2005,
în localitatea A lexandria, a avut
loc întâlnirea anuală a pastorilor
pensionari. M om entele de laudă şi
evocare a felului în care D um nezeu
a condus biserica Sa au fost susţinute
de fraţii G abriel Vasilescu, A lexandru
Timiş, G heorghe Panait, C ornel
T om a, T iti Pîrvan, P ătrăncuş Ioan
ş.a. Program ul a cuprins prestaţia de
excepţie a corului Sola Scriptura din
Bucureşti şi a în c â n ta t auditoriul timp
de trei ore, prin interpretarea unor
im nuri cu o p u tern ică încărcătură
spirituală.
O aspete d in p artea C onferinţei
O lten ia a fost fratele C iprian C răciun,
secretar al A sociaţiei Pastorale, care
a rostit cu v ân tu l de recunoştinţă
adresat pastorilor pensionari şi
cu v ân tul de trim itere adresat întregii
audienţe. „A ştept m ăreaţa zi” a fost
ultim ul im n in terpretat, care a p u rtat
pe aripi de cân tec năzuinţa tuturor.
(Niţă Petre Daniel / A A R C Oltenia)

Ş T I R I

Radio „Vocea S peranţei" la ceas aniversar
Sâmbătă, 3 decem brie 2005, începând cu orele 18, în
sala cinematografului „Capitol” din Timişoara, a avut loc
festivitatea prilejuită de îm plinirea a 10 ani de când postul
de radio „Vocea Speranţei” em ite perm anent programe în
Tim işoara şi pe o rază de aproximativ 20 km.
In sala arhiplină şi în aplauzele a peste 1.000 de persoane
prezente a răsunat: Aici Radio „Vocea Speranţei” Timişoara!
N e puteţi asculta zilnic între orele 21:00-23:00, pe frecvenţa
89,7 MHz. Genericul celui mai vechi post de radio creştin din
Banat a m arcat începutul concertului de muzică religioasă şi a
sărbătorii de 10 ani de când em item în eter.
La sărbătoarea celor 10 ani de existenţă a Radio „Vocea
S peranţei”, în Tim işoara au fost prezenţi: senatorul de
Timiş, dom nul G heorghe David; inspectorul Consiliului
N aţional al A udio Vizualului, doam na D aniela Popovici;
inspectorul şef al Inspectoratului de M uncă Timiş, doam na
Cornelia Corescu; directorul C entrului M edia A dventist din
28

CURIERUL

ADVENTIST

— IANUARIE

2006

Bucureşti, pastorul N elu Burcea; adm inistratorii C onferinţei
Banat în frunte cu preşedintele Conferinţei, pastorul Mihai
M aur, reprezentanţi ai mass-mediei timişorene şi ai altor
instituţii din Timişoara. E venim entul a fost larg mediatizat
în ziarele locale. (Pavel Memete / A A R C Banat)

O fertă de fin a n ţa re proiecte
Societatea C reştină a O am enilor de Afaceri din România
(SCOAR) vă face cunoscut că, până pe d ata de 31
martie 2006, secretariatul S C O A R va primi noile cereri
de finanţare p entru 2005-2006. P entru aceasta, trebuie
com pletată cererea-tip de finanţare, care se obţine de la
secretariatul SC O A R.
Informaţii suplim entare p uteţi obţine direct de la
secretariatul SC O A R , str. M ureşului nr. 1, N azna 547526
M ureş sau la num erele de telefon 0265/ 320.548, 0726/
280.684; fax: 0265/ 320.549; e-mail: scoar@ orizont.net.
(Remus Benţa / SC O A R )

Ş T I

Prim eşti, dacă dăruieşti
Sâm bătă, 3 decem brie 2005, cu înc ep ând cu
orele 18:00, în Biserica Baptistă „M aran ath a”
din A rad, a avut loc concertul de colinde
organizat de Radio C N M -A rad, sub genericul
„Primeşti, dacă dăruieşti”. Biserica A dventistă
Salem -A rad a fost in v itată să participe, în
calitate de parten er m edia, având în fiecare
săptăm ână, în ziua de joi seara, în tre orele
18:35-19:30, em isiunea „Repere biblice”.
In prezenţa oficialităţilor m unicipiului şi
judeţului A rad (viceprimarul, prefectul şi
oam eni politici), a reprezentanţilor com unităţii
n eo pro testante arădene şi a unui auditoriu
de peste 1.500 de persoane, mesajul şi
muzica adventistă au adus o jertfă de laudă
D um nezeului Sabaot. Programul a fost
transm is în direct la Radio C N M -A rad şi
ascultat de peste 25.000 de persoane num ai în
oraşul nostru.
(Abel Iştoc / A A R C Banat)

Simpozion despre abuzul
asupra fem eilo r
M onitorul de Botoşani din 28 noiembrie 2005
afirma că „violenţa în familie a fost subiectul
principal al unui simpozion organizat sâmbătă,
26 noiembrie, la Botoşani, în cadrul unui
proiect iniţiat de Biserica C reştină A dventistă
de Ziua a Şaptea. Intitulat Forme de manifestare
a abuzului asupra femeii în familie, acest proiect
a constat în discuţii între psihologi, psihiatri,
medici de urgenţă şi reprezentanţi ai bisericii”.
Sem inarul fiind organizat în biserica Botoşani
Betel, cu ocazia Zilei Internaţionale a Eliminării
V iolenţei asupra Femeii (25 noiembrie),
membrii celor două biserici din Botoşani s-au
b ucurat de prezenţa dom nului N icolae Vlad,
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medic prim ar psihiatru, directorul Spitalului
de Psihiatrie din Botoşani, a doam nei Gabriela
M arinela Axinciuc, psiholog în cadrul
Laboratorului de sănătate m intală. M edicul
N icolae Vlad, specialist în astfel de cazuri şi
având o bogată experienţă în acest dom eniu al
vieţii sociale, s-a bucurat de această iniţiativă a
Bisericii A dventiste şi a apreciat-o. D in partea
bisericii au luat parte la discuţie: pastorul
Marius M unteanu, preşedintele Conferinţei
M oldova, pastorul Ştefan Ropotică, trezorierul
Conferinţei, dom nul N icuşor C urteanu, medic
primar M .G. în cadrul Serviciului Judeţean de
A m bulanţă Botoşani, pastorul A lin A postol
şi pastorul Robert Lungu. U n articol apărut în
Jurnalul de dimineaţă, din 28 noiembrie 2005,
sublinia faptul că atât invitaţii, cât şi pastorii
Bisericii A dventiste „au încercat să arate
oam enilor cauzele care duc la astfel de conflicte,
precum şi unele soluţii care ar putea duce la
regăsirea arm oniei familiale şi sufleteşti”.
(Robert Lungu / A A R C Moldova)

Copii predicatori la A rad
Biserica nr. 4 din A rad a devenit
neîn căpăto are în S abatul din 10 decem brie
a.c. Pe scaune, uneori chiar câte doi pe un
loc sau în picioare, în ă u n tru sau chiar pe
holuri, cei m ari au p u tu t adm ira u n program
su sţin u t de cei 50 de copii şi tin eri predicatori,
ad u n aţi la A rad cu ocazia fazei pe C onferinţă
a proiectului „Copii predicatori”. Deşi a fost
u n program deosebit de lung, n e-am bucurat
de darurile lui D um nezeu descoperite în
copiii n o ştri şi am văzut în ei viitori slujbaşi,
evanghelişti şi pastori. D um nezeu să-i ţină sub
ocrotirea Sa.
(Liviu Roman / A A R C Banat)

A oM

C onstantin
M oldoveanu
S-a născut pe data
de 13 februarie 1925,
în familia Moldoveanu
din localitatea
Heliade Rădulescu
jud. Buzău. De mic a
fost atras de Cuvântul
lui Dumnezeu, iar la
vârsta de optsprezece
ani a primit botezul în
Biserica Adventistă.
Pe data de 12 februarie
1950, s-a căsătorit cu
Victoria Iosif, fiind
binecuvântaţi cu trei
copii.
A slujit biserica
lui Dumnezeu ca
prezbiter şi diacon
mai mulţi ani şi a fost
un cititor pasionat al
cărţilor şi revistelor
tipărite la Editura
„Viaţă şi Sănătate”.
A încheiat călătoria
sa pe acest păm ânt pe
20 noiembrie 2005,
în urma unui nemilos
atac cerebral. A fost
condus de cei dragi
la locul de odihnă,
temporar, cu speranţa
revederii la revenirea
Domnului Hristos.

T I R I

Alias de anatomie clinică,
editat de un grup de adventişti

Convenţia lid erilo r
de Tineret de la Craiova

Dr. John Banks, profesor de anatomie şi fizioterapie la
Andrews University, a lucrat 600 de ore în laboratorul de
disecţie la Atlas of Clinical Gross Anatomy. Acesta este manualul
pe care dr. Banks l-a elaborat în colaborare cu doi absolvenţi a
Universităţii Andrews: Kenneth Moses, conferenţiar la Loma
Linda University, California, şi Darrell Petersen, fotograf şi
arhitect în domeniul biomedical din Elkhart, Indiana. împreună
cu aceştia a lucrat şi Pedro B. Nava, decanul Facultăţii de
Anatomie şi Patologie Umană de la Universitatea Loma Linda.
Publicat în luna mai 2005, de Editura „Elsevier” din Londra,
cea mai mare editură în domeniul educaţiei medicale, atlasul
se află deja pe mesele studenţilor de la Facultatea de Medicină
de la Harvard, Facultatea de Medicină a Universităţii din
Connecticut şi a Universităţii de Sud din California. Este primul
manual de acest fel publicat în ultimii 20 de ani. Volumul va fi în

T im p de patru zile, în tre 1-4 decem brie a.c., în
incinta Liceului Teologic A d v en tist d in C raiova s-au
a d u n at 130 de lideri de T in eret din cadrul asociaţiilor
D ep artam en tului de T in eret al C onferinţei O ltenia.
Sub titlul T IB E R IA D A şi m otto-ul: „M ă iubeşti tu
m ai m ult...” (Ioan 21,15-17), liderii au prins viziunea
organizării a 14 proiecte. D ezvoltarea ca lideri a fost
co n tin u ată şi de această dată de prezentarea a 12 sem inarii
de dezvoltare personală (din cerinţele obligatorii), 6 tipuri
de alte sem inarii şi 38 de specializări.
Serile de părtăşie, ora dem onstrativă şi întâlnirile
pe zone şi pe asociaţii i-au a ju tat pe lideri ca, la finalul
convenţiei, să se angajeze în continu are în tr-o slujire
dezinteresată p en tru m icuţii turm ei B unului Păstor.
(George Şchiopu / A A R C Oltenia)

curând lansat pe piaţa internaţională. (A NN )
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BONNIE WALKER

Nu-mi mai este teama
- N u m ai face aşa!
O biectul m are şi negru, cu aspect de C D , se to t în v ârtea şi părea să umple
cam era. In cen tru l C D -ului era o gaură şi din ea scăpărau doi ochi furioşi. U n
deget lung arăta direct spre M aria, în vârstă de o p t ani.
M aria ar fi v ru t să alerge, dar se sim ţea paralizată. în c ercă să o strige pe
mama, dar nu p utu să articuleze nici un sunet. C ând şi-a d a t seam a că visa, a
în c ercat să se trezească, pen tru ca apoi să trem ure în sp ăim ântată în cam era
în tu n ecată.
„De ce to t visez coşm aruri?” se în treb ă ea. Ceasul ticăia liniştit în noapte,
iar adierea unduia p erdeaua de la fereastră. Felinarul dinspre stradă îşi
trim itea câteva raze în cam eră, iar M aria o p u te a vedea pe surioara ei, A na,
dorm ind în p atu l din cealaltă parte a cam erei. C â t de m ult şi-ar fi dorit M aria
să doarm ă şi ea la fel de liniştit! T otuşi, îi era frică să adoarm ă, p en tru ca nu
cum va să viseze din n o u coşm aruri.
M aria îşi am inti cum îi spusese m am ei că A n a spărsese vaza bunicii, când,
de fapt, ea însăşi era autoarea. M am a o crezuse pe Maria, iar A n a fusese
trim isă în cam era ei şi pedepsită.
M aria nu p utu adorm i m ai m ultă vrem e. C ând în sfârşit a aţipit, som nul
i-a fost agitat şi tu lb u rat de un nou coşmar. D e d ata aceasta, visă o lum ină
puternică, ce apăru dinspre locul unde răsărea soarele. Lum ina sem ăna cu
u n n o r strălucitor, care se apropia din ce în ce m ai m ult p ân ă ce II văzu pe
D om nul Isus cu îngerii Săi. îngerii cân tau d in trom pete frum oase de argint,
în treaga familie a M ăriei alergă afară şi aşteptă pe gazonul d in faţa casei,
privind spre cerul strălucitor.
D eo dată M aria şi-a d at seam a că familia ei era ridicată uşor în văzduh şi
p u rtată spre n orul cel alb. A lergă după ei, strigând că dorea să o ia şi pe ea.
Insă nim eni n u o auzea.
M aria se trezi ţipând. O auzi pe m am a în bucătărie. îşi luă h alatu l şi porni
spre bucătărie.
- Ce s-a întâm plat, draga mea? în treb ă mama.
M aria se aruncă în braţele ei. M am a o legănă uşor şi o m ângâie pe părul
castaniu.
- N u vrei să-mi spui despre ce e vorba, scumpo? co n tin u ă m am a.
M aria îi povesti m am ei coşm arurile pe care le avusese.
- Şi, mămico, am fost atât de neascultătoare! recunoscu ea.

Ora familiei
• Intreabă-i pe membrii familiei dacă au avut vise despre revenirea lui
Isus. Ce semnificaţie au ele pentru voi? C um vă p uteţi ajuta unii pe alţii
să fiţi pregătiţi pentru acest eveniment?
• S unt lucruri pentru care trebuie să vă cereţi iertare între voi?
• Roagă pe cineva să citească 1 Ioan 1,9 şi Romani 10,9. îm părţiţi-vă în
două grupe şi fiecare să ilustreze pe hârtie câte unul dintre aceste texte,
la alegere, apoi arătaţi ce aţi realizat.
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- D ar ce ai făcut? întreb ă în şoaptă
mama.
- M ăm ico, eu am spart vaza bunicii,
îm i pare rău că te-am m inţit, suspină ea.
- M ă bucur că mi-ai spus. A cum
trebuie să vorbesc cu A na, răspunse
m am a îm brăţişând-o. M ai este ceva ce
ai dori să-mi spui?
- A m avut, într-adevăr, tem e de
făcut. îm i pare rău că am m in ţit şi cu
asta. Dar, mămico, oare D om nul Isus
m i-a trimis coşm arul cu CD-ul?
- C ând facem ceva rău, S atana
doreşte să ne descurajeze şi ne inspiră
gândul că Isus n u ne m ai iubeşte. De
aceea, uneori, visăm aşa ceva.
M am a o conduse pe M aria la masă.
Luând Biblia familiei, citi: „D acă ne
m ărturisim păcatele, El este credincios
şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne
cu reţe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1,9).
- T u ai recunoscut faţă de m ine, iar
acum trebuie să vorbeşti şi cu A na. Dar,
m ai întâi, vreau să citeşti ceva. M am a îi
întinse M ăriei Biblia. F etiţa citi: „Dacă
m ărturiseşti cu gura ta pe Isus ca D om n
şi d acă crezi în inim a ta că D um nezeu
L-a înviat din m orţi, vei fi m â n tu it”
(Rom ani 10,9).
- Deci, trebuie doar să le spun altora
şi să cred că Isus este adevărat? în treb ă
Maria.
- Da, răspunse m am a. D om nul Isus
doreşte a tâ t de m ult să fim cu El, în cât
este chiar greu să n u fii m ântuit.
Traducere: O ana Ghiga
Adventist Review, septembrie 2005
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MARIUS MUNTEANU
n studiu recent asupra
familiei concluziona: din
douăsprezece cupluri
căsătorite, patru sar peste
bord; şase stau pe punte,
fără bucurie sau dragoste, cu gândul la
copii, cariere, familie sau biserică; şi doar
două se bucură de o căsnicie împlinită.
Aceste cifre alarmante reprezintă medii,
însă un cămin adventist nu trebuie, nu
poate şi n-a fost creat pentru a rămâne
de nivel mediu.
C um am ajuns aici? M ulte cupluri
se îndrăgostesc, se căsătoresc şi
consideră încheiată m isiunea lor,
în tru cât toate celelalte aspecte se vor
rostogoli fermecător. Fals. O căsnicie
reuşită nu răsare în m od spontan (ca
unele varietăţi de floră) sau prin şansă
(„n-a avut noroc, săraca!”)
Fericirea căm inului nu este dată de
noroc, de vrem uri sau de aştri. N u ne
putem m ulţum i cu u n zâmbet amar de
real la ceea ce a spus Socrate: „Cine
găseşte o soţie bună are şansa să devină
foarte fericit. Şi acesta este un lucru bun.
Cine nimereşte o soţie rea are şansa să
devină un mare filosof. Şi acesta este un
lucru destul de bun. ”
D acă viaţa de căsnicie devine o
binecuvântare sau u n blestem, totul
depinde de cuplul implicat. Indiferent
dacă problemele sunt banale sau
accentuate, oamenii fac uz de trei
soluţii: 1. cea im atură (divorţul), care
este doar un mecanism de scăpare,
nu de rezolvare, oricât de „reale” ar fi
motivele; 2. cei doi îndură o relaţie de
tip „supravieţuire”, în care se prefac şi
suportă în tăcere o convieţuire care se
macină şi îi macină - această soluţie
doar m ână căsnicia, fără a îm bunătăţi
nefericirea; 3. această soluţie presupune
înfruntarea problemelor personale şi
adoptarea unei decizii înţelepte. Chiar
şi cei cu personalităţi incompatibile
pot învăţa să se descurce cu defectele
celuilalt. C uvântul „incompatibil” este
prea adesea folosit de oamenii leneşi,

U

care ignoră punctele nevralgice şi se
retrag în superficialitate.
D oar două cupluri se bucură de o
căsnicie împlinită? Ce au special acestea
două? In mod intenţionat, până acum
am vorbit doar despre ceea ce consideră
oamenii că este căsnicia. Chiar şi a
treia variantă de salvare a unei căsnicii
este un insucces fără elementul cheie.
U nde este Dumnezeu? N u suntem
la biserică? N u trece orice cuplu care
se căsătoreşte pe la biserică? Şi după
aceea, participarea săptămânală la
închinare nu-i favorizează? Vizitarea
bisericii trebuie să fie mai mult decât
evenimentul care dă cuplului un aer de
spiritualitate şi chiar de superioritate
faţă de alţii. Dacă toate douăsprezece
trec pe la biserică, de ce doar două sunt
fericite? Ce are Dumnezeu a face cu
dragostea noastră?
„Tot ce face D um nezeu dăinuieşte
în veci.” (Eclesiast 3,14)
A trece pe la biserică pentru
rugăciune n u este sinonim cu a-L lua
pe D um nezeu acasă. Participarea la
programele Săptăm ânii Căm inului
C reştin n u înseam nă că, obligatoriu, Ii
şi dăm lui D um nezeu primul şi cel mai
b un loc în viaţa noastră. A da un iz
de religiozitate căsătoriei nu înseam nă
că viaţa va fi u n perm anent parfum.
A participa la rugăciunile publice
este prea puţin faţă de ceea ce face
rugăciunea zilnică, acasă, în familie.
A tunci care este soluţia?
Cele două cupluri fericite, din
douăsprezece nu se îndrăgostesc fără
să-L întrebe şi pe Dumnezeu. Sună
fanatic, dar ce face Dumnezeu dăinuieşte!
Cele două cupluri fericite nu
construiesc planuri fără să-L întrebe
şi pe Dumnezeu. Sună a ignoranţă,
a „săraci cu d u hu l”, dar ce face
Dumnezeu dăinuieşte!
Cele două cupluri se m enţin fericite,
pentru că depăşesc superficialitatea
în angajamentul lor de a cunoaşte
adevărata profunzime a trăirii.
CURIERUL

Cele două cupluri îşi păstrează
prospeţimea, pentru că izvorul
cuvintelor şi faptelor lor este C uvântul.
D um nezeu face familii fericite,
pentru ca oam enii să înţeleagă că
este o onoare să laşi voinţa divină să
dirijeze planurile omeneşti.
Probabil că din interior, de undeva,
de multe ori am auzit chem area spre o
viaţă de familie intens spirituală, fiind
sătui de experienţe sumare şi sterpe.
C ând obosim şi ne pierdem nădejdea de
schimbare prin puteri omeneşti (voinţa
şi hotărârea), ne deschidem faţă de un
lucru nou: căm inul fericit este un dar al
Domnului, primit prin har. Schimbarea
interioară după care tânjim este
lucrarea lui Dumnezeu: „cei ce primesc,
în toată plinătatea, harul şi darul
neprihănirii... prin acel unul singur, care
este Isus Hristos!” (Romani 5,17)
Săptăm âna căm inului creştin şi
studiul biblic trim estrial pot fi o parte
din metodele lui D um nezeu de a ne
aşeza în locul în care El poate lucra
pentru câştigul familiilor noastre.
N u vom face nimic altceva decât
să primim u n dar, însă vom şti că
transformarea este reală, deoarece
vom descoperi că fericirea, care ne
este atât de greu s-o dovedim, se
m anifestă acum cu uşurinţă. Dragostea
lui D um nezeu a pătruns dincolo de
straturi superficiale şi a distrus tiparul
obiceiurilor vechi, adânc înrădăcinate.
A m scuturat povara de a ascunde
de ceilalţi adevărata faţă. G ata cu
străduinţa de a mima „familişti
îm pliniţi”, pentru că suntem. N ici n u se
poate altfel, în tru cât dragostea pentru
celălalt face acum parte din firea
noastră - prin dragostea pentru El.

Marius Munteanu,
preşedinte,
Conferinţa Moldova
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Noile Studii biblice pentru copii şi
instructorii de la secţiunile de copii

Pentru trim estrul 1, no il e m at e ri ale pentru in st ru ct o ri au f ost d istribuite gratuit În
co munit ăţ il e ca re au av ut abo name nte la Studiile pentru copii. În cepâ nd cu
trim estrul 112006, acest ea v o r fi distribuite la ce rere. R eco m andă m ca
Ghidurile pentru instructori să fie ac hi ziţ i o n ate de co munitate. Dup ă fo los ire, ele
păstrate pentru ciclul urm ă t or . Pr eţuri l e materiale lor pentru instru ctori sunt urm ă t o
Primii paşi - 9 RON
· Grădiniţă - 7 RON
• Primară - 7 RON
• Veşti misionare -1,5 RON
P.entru acestea, precum ş i pentru eve ntu ale modificări la abo name ntele la Studii bi
pentru cop ii , comenz il e se primesc până la data de 20 februarie 2006 .

