C

A nul LXXXIII
Octom brie 2006
nr. 10

U

P

R

I

3
4

Publicaţia oficială a Bisericii
Creştine Adventiste de Ziua
a Şaptea din România

N

S

Editorial

Parfum sfânt
Gabriel D incă
D evoţional

Sem nificaţii ale crucii
Gheorghe M odoran
Reportaj

7

A tâta d or

8

A m aflat p reţul libertăţii

10

Romică Sârbu
Reportaj
Valeria Roman
Tineret

în fata
> deciziei...
George Şchiopu
Interviu

12

D ragostea în acţiune
Reportaj

16

A pare lunar, sub coordonarea
C om itetului U niunii

18

Redactor-şef: G abriel Dincă
C onsultanţi:
T eodor H u ţan u , Em ilian N iculescu,
Ioan C âm pian-Tătar,
Teofil Petre, M arius M unteanu,
Virgil Peicu, Szâsz Ernest,
M ihai M aur, C sabai G yula Lâszlo
C olaboratori speciali:
Lucian C ristescu, Viorel Dima,
G eorge Uba, V aleriu Petrescu,
C ristian M odan, M agyarosi Barna
T eodora G oran
Director: Iacob Pop
T ehnoredactare şi grafică: Liliana Dincă
Corectură: Florica G heciulescu
Im prim are:
Casa de E ditură „Viaţă şi Sănătate",
Str. V aleriu B ranişte nr. 29,
Tel. 323 00 20; 323 48 95;
Fax. 323 00 40

Adresa redacţiei:
Curierul Adventist,
str. Labirint 116,
Oficiul poştal 20,
cod 74124 - Bucureşti
E-mail: curierul@adventist.ro
ISSN 1220-6725
2

CURIERUL

ADVENTIST

—

OCTOMBRIE

20
22
24
25
26
28
30
31
2006

C ongresul „am basadorilor”
Gabriel D incă
Experienţă

Casa D o m n u lu i, u n loc de scăpare
D oru Grigoroiu
Pagina m em brilor

V ino şi tu!
Sînziana C onstantin
De la colportori...
Spiritul Profetic

Să m ai ascultăm de proroci?
Lucian Floricel
Tineret

Valuegenesis
Corrado Cozzi, Paul Tompkins
Sănătate

Vino şi vezi...
Teodora G oran

Ştiri
Pagina copiilor

C â t de m are este D um nezeu?
Bonnie Walker
De la inim ă la inimă

Biserica d in oglindă
Teodor H utanu

E

D

I

T

O

R

I

A

L

Pqiffum sfânt
GABRIEL DINCĂ

%

unt multe lucruri care ne pot atrage
în această lume, dar ceea ce ne-a
ajutat să găsim plăcere în a trăi şi
a-I sluji lui Dumnezeu a fost şi
rămâne dragostea nespus de mare
$
a D om nului Hristos, manifestată în jertfa
de la Golgota. Deşi nu o putem înţelege pe
deplin, suntem câştigaţi de iubirea Sa. Ea ne
ajută să privim dincolo de orice dificultate
şi suferinţă a vieţii şi ne oferă o frumoasă
perspectivă a veşniciei. C ând privim la cruce,
putem vedea cât de m ult ne-a iubit Dumnezeu
şi ce a însemnat această iubire pentru D om nul
nostru Isus Hristos. Nimic din răul revărsat la
Golgota nu l-a determ inat pe Isus să renunţe
la salvarea noastră. El a răspuns cu amabilitate
la brutalitate, cu puritate sufletească la răutate şi ipocrizie, cu o
dragoste fără margini la ura şi rebeliunea mulţimii dezlănţuite
la cruce. Prin jertfa Sa plină de dragoste, ne-a oferit mântuirea şi
ne-a arătat cum să trăim şi să ne pregătim pentru împărăţia Sa.

membrii bisericii”. „O iubire curată şi sfântă,
care să reprezinte iubirea exemplificată în
viaţa şi activitatea lui Hristos, este ca un
parfum sfânt.” (Ellen W hite, Minte, caracter,
personalitate, voi. I, p. 245,247)

S

Iu b ire a curată si
/ sfântă
Acest parfum m inunat al iubirii, revărsat din belşug la
cruce, înviorează şi înfrumuseţează vieţile noastre. Această
dragoste turnată în inimile noastre produce frumuseţea
caracterului creştin. Atunci când iubirea lui Hristos umple
inima şi m intea noastră, influenţa ei se va revărsa în jurul
nostru prin cuvinte şi fapte pline de bunătate, pentru că
iubirea este un principiu activ, care transformă caracterul,
stăpâneşte impulsurile, învinge răutatea, înalţă şi înnobilează
gândurile noastre. Ea aduce fericire, pace şi bucurie fiecărui
suflet însetat după o viaţă mai bună. D e aceea, Isus ne invită
să cultivăm în vieţile noastre acest dar ceresc, pentru că El
lucrează atât la m ântuirea noastră, cât şi a semenilor noştri. „Să
vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi
unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii
Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13,34.35)
„Creştinii care manifestă unii faţă de alţii spiritul unei
iubiri lipsite de egoism aduc pentru Hristos o mărturie, pe
care necredincioşii nu o pot nega şi în faţa căreia nu pot
rezista. Puterea unui asemenea exemplu este inestimabilă.
N imic nu va învinge cu un atât de mare succes planurile lui
Satana şi ale emisarilor lui şi nimic nu va contribui într-o
asemenea măsură la zidirea împărăţiei Răscumpărătorului,
cum o va face iubirea lui Hristos, manifestată de către

Iubirea - o putere vindecătoare
„Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste” le
scria Pavel corintenilor (1 Cor. 16,14), pentru
că iubirea este fundam entul şi esenţa vieţii
creştine. N u teama de consecinţe sau obligaţia
ne determină la bunătate, ci adevărul lui Isus
prim it în dragoste. N um ai ascultarea motivată
de dragoste ne dă putere să biruim egoismul
nostru şi să fim îndelung răbdători şi plini de
amabilitate cu aceia care ne produc suferinţă
şi amărăciune. O viaţă plină de iubire dezinteresată este un
argum ent pentru îm părăţia lui Hristos, căruia oamenii nu i
se pot împotrivi. „O inimă în care guvernează iubirea nu se
lasă copleşită de pasiunea răzbunării împotriva unor jigniri
pe care mândria şi iubirea de sine le consideră intolerabile.
Iubirea nu este bănuitoare, ci interpretează întotdeauna, în
maniera cea mai favorabilă, motivaţiile şi faptele altora”.
„Iubirea pe care Hristos o împărtăşeşte şi o inspiră fiinţei
umane este o putere dătătoare de viaţă. Fiecare parte vitală a
organismului —creierul, inima, sistemul nervos - este atinsă
de puterea vindecătoare. Prin ea sunt puse în mişcare cele mai
elevate energii ale fiinţei. Ea eliberează sufletul de vinovăţia,
supărarea, teama şi îngrijorarea care epuizează resursele vieţii.
Ea aduce liniştea şi sentimentul de siguranţă. Ea inspiră în
suflet o bucurie pe care nimic din ceea ce este pământesc nu o
poate alunga - bucuria în D uhul Sfânt - o bucurie dătătoare
de sănătate şi viaţă.” {Idem, voi. 2, p. 247,254)
Când această iubire a lui Hristos ne cuprinde inimile, ea va
fi manifestată în orice aspect al vieţii noastre şi va oferi celor
din jurul nostru un parfum plăcut de viaţă spre viaţă. Ea nu
va putea fi ţinută ascunsă, ci va deveni asemenea unui izvor în
deşert - minunea
lui Dumnezeu
care dă viaţă celor
care sunt gata să
Gabriel Dincă,
piară.
redactor-şef,

„Curierul
Adventist”
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SEMNIFICAŢII
GHEORGHE MODORAN

Răzvrătire în ceruri. Lucifer a declanşat
războiul împotriva lui Dumnezeu. A câştigat
aliaţi şi a pornit atacul. Creaturile împotriva
Creatorului. Rezultatul afostpierderea
cerului şi mutarea teatrului de război pe
pământ. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu
faţă de răzvrătire?Soluţia lui Dumnezeu a
fost una surprinzătoare —crucea.
esajul central al Scripturii este crucea.
Puterea Evangheliei se bazează pe
cruce, care este manifestarea dragostei
supreme - agape - a lui Dumnezeu.
Pavel foloseşte termenul de cruce ca
o prescurtare a Evangheliei. Greutăţile şi încercările vieţii
nu reprezintă crucea pe care trebuie s-o poarte ucenicul
lui Hristos, ci ele sunt consecinţe ale păcatului şi toţi
oamenii, credincioşi sau necredincioşi, le suportă la fel.
Crucea pe care credinciosul trebuie să o poarte pentru a-L
urma pe Isus este crucea pe care El a purtat-o. N u trebuie
să separăm crucea noastră de crucea Lui. D omnul Hristos
a trebuit să suporte ocara şi ruşinea crucii din cauza urii
lui Satana şi a lumii. Aceasta este crucea pe care trebuie
s-o purtăm şi noi, ca ucenici. Ceea ce Satana şi lumea I-au
făcut lui Isus, la cruce, vor încerca să facă şi ucenicilor
săi. „De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în
Hristos Isus vor fi prigoniţi.” (2Tim . 3,12)
De ce nu suntem dispuşi să ne luăm crucea şi să-L
urmăm pe Isus Hristos? De ce lumea nu ne urăşte astăzi
şi nu aruncă asupra noastră ocara lui Hristos? S-a făcut
lumea mai bună? N u este decât un singur răspuns: pentru
că lumea nu-L vede pe Domnul Hristos în noi; pentru că
lumea se reflectă în biserică. Dar să-L lăsăm pe Domnul
Hristos să Se descopere în viaţa noastră prin puterea
Evangheliei şi lumea se va întoarce imediat împotriva
noastră. Se pare că, în prezent, suntem interesaţi prea
mult de imaginea noastră în lume, de popularitatea
noastră. C u ce preţ? „Vai de voi când lumea vă va vorbi
de bine!” De aceea, chemarea cerului pentru noi este: „Să
ieşim dar afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui.”
(Evrei 13,13)
Este capital pentru noi să înţelegem adevărata
semnificaţie a crucii, pentru că ea este pentru cei ce sunt
pe calea mântuirii „puterea lui Dumnezeu”. (1 Cor. 1,18)

M
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M I CRUCII
De aceea, nu este de mirare că Satana ar
dori să nu înţelegem realitatea crucii. El
este mulţum it când creştinii îşi decorează
bisericile cu cruci, când imprimă cruci
pe Bibliile şi pe cărţile lor, când le pun
la gât ca medalioane, când le aşază la
răspântii de drumuri sau pe vârfuri de
munte. El se bucură chiar atunci când
se predică sau se scrie despre cruce, atâta
timp cât nu am pătruns marele adevăr
al crucii. Adevărul despre cruce trebuie
să fie restabilit şi înălţat printre oameni,
înainte de încheierea istoriei lumii,
lumina se va revărsa de la cruce şi va
inunda inimile credincioşilor, luminând
întregul pământ de slava lui Dumnezeu.
Vom privi asupra crucii din punctul
de vedere al marii lupte şi al ispăşirii.

1. Crucea şi m a re a luptă
Marea luptă, care a început în
ceruri, a atins punctul culm inant la
cruce. Doar privindu-1 pe Satana în
lumina crucii, putem înţelege cine a
fost el cu adevărat. D e fapt, în lupta
începută în ceruri, ţinta principală a
lui Lucifer a fost D om nul Hristos, dată
fiind poziţia Sa de onoare, de egalitate
cu Tatăl. Atacându-L pe Dumnezeu,
el a urmărit nimicirea Fiului. După
preluarea stăpânirii asupra pământului
pentru mai m ult de 4000 de ani,
Satana a păstrat secretul dorinţei lui
lăuntrice de a-L nimici pe Fiul lui
Dumnezeu.
Dar într-o noapte tăcută, pe dealurile
Betleemului, Satana şi îngerii săi au
auzit o muzică răscolitoare de amintiri.
Un grup din foştii lor prieteni cântau:
„Slavă lui Dumnezeu în locurile înalte
şi pe pământ pace şi bună învoire între
oameni”. Apoi, Satana a auzit cuvintele
spuse păstorilor: „Nu vă temeţi, căci vă
aduc o veste bună (...): astăzi în cetatea
lui David vi S-a născut un M ântuitor”
(Luca 2,10.11). Cu adevărat era o veste
bună pentru păstori. Dar pentru Satana?
Cu siguranţă era şi pentru el o veste
bună. Iată o ocazie „minunată” pentru

a-şi îndeplini planul, dorinţa nutrită
atâta timp în inima lui —să-L omoare
pe Fiul lui Dumnezeu. Ce ocazie mai
bună ca aceasta ar putea fi! Isus Hristos,
vrăjmaşul său, Şi-a asumat riscul de a
veni ca un prunc neajutorat în lumea
controlată de Satana. Folosindu-1 pe
Irod ca agent al său, şi-a pus planul în
aplicare, chiar dacă trebuiau să moară
toţi pruncii de parte bărbătească, până
la doi ani, din Bedeem. Dar ceasul lui
Isus nu sosise. Deşi Biblia nu raportează
nimic, cu siguranţă că Satana a urmărit
acest lucru de-a lungul copilăriei şi
tinereţii Domnului Hristos. Apoi, Fiul
lui Dumnezeu Şi-a început lucrarea
publică, şi Biblia raportează numeroase
atentate la viaţa Sa —toate iniţiate de
Satana însuşi. Iată doar un exemplu:
.Atunci iudeii, iarăşi, au luat pietre ca
să-L ucidă” (Ioan 10,31). De nenumărate
ori, Satana i-a provocat pe oameni să-L
omoare. Toate aceste încercări au eşuat
dintr-un singur motiv - „ceasul Său nu
sosise încă” (Ioan 7,30; 8,30).
Dar, la cruce, Satana a primit
controlul deplin pentru a face cu Isus
ce va dori. Se părea că planul său de
milenii era pe cale să se împlinească.
Sosise însă tim pul ca Satana să fie
demascat. Se descoperea aici toată ura
sa înverşunată pe care o transferase mai
marilor norodului care strigau: „La
moarte cu El!”, „Să fie răstignit!” Este
adevărat, răstignirea a implicat ruşine,
ocară şi suferinţe fizice, care nu pot fi
exprimate. Dar un lucru este foarte
important să înţelegem —suferinţele
D om nului H ristos pe cruce nu
veneau de la D umnezeu. Dumnezeu
Tatăl suferea îm preună cu Fiul Său
pe cruce „împăcând lumea cu Sine”
(2 Cor. 5,9). Este adevărat, crucea a
fost în planul lui Dumnezeu. Dar nu
Dumnezeu a fost responsabil pentru
evenimentele de la cruce. Crucea a
fost rezultatul direct al urii lui Satana
şi al păcatului. Aceasta înseamnă că
nu trebuie să punem semnul egalităţii
CURIERUL

între suferinţele fizice ale Domnului
Hristos de la cruce şi jertfa Sa, sacrificiul
Său mântuitor. Să nu fim niciodată în
confuzie cu privire la ceea ce Satana
I-a făcut lui Isus, la cruce, cu ceea
ce Dumnezeu I-a făcut Fiului Său.
Dumnezeu şi Satana n-au fost parteneri
la cruce, fiecare şi-a avut planul lui
diferit. Satana, care a fost singurul
responsabil pentru suferinţele fizice ale
Domnului Hristos la cruce, urmăreşte
să-i înşele pe creştini pentru a crede că
suferinţele Sale reprezintă sacrificiul
suprem care realizează mântuirea
noastră. Niciodată! Dacă ar fi aşa, Satana
ar avea o contribuţie la mântuirea
noastră, iar aceasta ar fi absurd.

2. Crucea şi ispăşirea
La cruce a fost mai mult decât ceea
ce era vizibil —ocară, suferinţă şi moarte.
Crucea este „pentru cei chemaţi, puterea
şi înţelepciunea lui Dumnezeu” (1 Cor.
1,24). Să privim dincolo de teribilele
suferinţe fizice ale Domnului Hristos,
la povara şi agonia cumplită de la
cruce. Suferinţele Sale fizice, oricât de
sfâşietoare au fost, n-au niciun rol în
ispăşirea noastră. Durerile fizice au venit
de la Satana şi de la oamenii insuflaţi
de el, dar sacrificiul suprem, mijloacele
prin care păcătoşii sunt împăcaţi cu
Dumnezeul cel drept vin din altă sursă.
Ca şi călcători ai Legii, plata păcatului
este moartea. Care moarte? Moartea
a doua. Prima moarte nu este plata
păcatului. Este doar consecinţa păcatului.
Domnul Hristos a experimentat pentru
noi pe cruce a doua moarte - moartea
veşnică. Acesta este adevăratul sacrificiu
al Domnului Hristos pentru noi. Noi
suntem împăcaţi, răscumpăraţi prin
moartea Sa. Satana s-a străduit să-i înşele
pe oameni, spunând că avem suflete
nemuritoare şi moartea înseamnă pur şi
simplu o separare a sufletului de trup. A
doua moarte devine imposibilă, pentru
că sufletul continuă să trăiască şi după ce
trupul moare. Iată de ce aproape întreaga

ADVENTIST

—

OCTOMBRIE

2 00 6 5

biserică creştină s-a concentrat asupra
suferinţelor fizice ale Domnului Hristos
la cruce, ca fiind sacrificiul suprem pentru
omenire. în realitate, suferinţele Sale fizice
n-au fost mai mari decât cele îndurate de
nenumăraţi martiri de-a lungul istoriei.
Acesta este motivul pentru care cei mai
mulţi creştini cred că plata păcatului nu
va fi moartea veşnică, ci tortura veşnică în
flăcările iadului.
Determinând biserica să vadă crucea
din perspectiva romană, Satana a
umbrit sacrificiul adevărat al Domnului
Hristos. Doar când vom privi crucea din
perspectiva iudaică, aşa cum o prezintă
autorii Noului Testament, vom putea
înţelege semnificaţia ei deplină. Crucea
romană a fost, fără îndoială, cel mai
dureros şi ruşinos instrument de execuţie
inventat de oameni. Inventat de fenicieni
pentru prima dată în jurul anului 600
î.Hr., a fost adoptat de egipteni, de
unde a fost preluat şi „îmbunătăţit” de
romani pentru execuţia sclavilor şi a celor
mai mari criminali. Dar pentru iudei,
crucea a însemnat ceva cu totul diferit
faţă de concepţia romană, ceva care dă
sens strigătului lor ca Isus să fie răstignit.
Potrivit cu Ioan 19,5-7, iudeii au cerut ca
D omnul Hristos să fie răstignit, pentru
că „S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu”
(v. 7). Totuşi, când cercetăm pedeapsa
prescrisă pentru blasfemie în Vechiul
Testament, descoperim că legea stipula
omorârea cu pietre, nu răstignirea (vezi
Lev. 24,16). Cu siguranţă că iudeii erau
conştienţi de lucrul acesta atunci când
strigau în curtea lui Pilat. Mai înainte,
când D omnul Hristos declarase: „Eu şi
Tatăl una suntem” (Ioan 10,30), iudeii
au pus mâna pe pietre ca să-L ucidă.
De ce ulterior i-au cerut lui Pilat să-L
răstignească, mai ales că răstignirea nu
era practicată de iudei? Răspunsul este
că iudeii aveau în minte ceva mai mult
decât doar moartea lui Isus. Ei identificau
6

CURIERUL

ADVENTIST

crucificarea cu atârnarea de un pom, ceea
ce pentru ei însemna că persoana astfel
executată era sub blestemul irevocabil
al lui Dumnezeu (Deut. 21,23). Pentru
ei, aceasta era moartea a doua, pentru că
iudeii nu credeau în nemurirea sufletului.
Blestemul lui Dumnezeu a fost întradevăr asupra D om nului Hristos la cruce
(„S-a făcut blestem pentru noi, fiindcă
este scris: Blestemat e oricine este atârnat
pe lemn” Gal. 3,13), dar nu pentru
blasfemie, aşa cum era acuzat de iudei. La
cruce s-a întâmplat ceva teribil. Pentru că
asupra Dom nului Hristos apăsau păcatele
lumii, devenind blestem pentru noi, Tatăl
L-a părăsit. D om nul Hristos a rămas
singur şi fără speranţă. El şi păcatele
lumii. Fără speranţă de înviere, fără
speranţă de a mai vedea pe Tatăl din nou.
Astfel, D om nul Hristos a experimentat
moartea a doua. Acesta este sacrificiul
suprem oferit de D om nul Hristos pentru
salvarea noastră la cruce.
Se ridică întrebarea: C um a fost posibil
ca D omnul Hristos să experimenteze
moartea a doua, moartea veşnică, dat
fiind că El era divin? Desigur, divinitatea
Domnului Hristos n-a murit la cruce. El
a m urit ca om şi înlocuitorul nostru. Ceea
ce a m urit la cruce a fost viaţa noastră
umană, corporală, pe care a primit-o la
întrupare. Divinitatea este nemuritoare,
de aceea nu poate muri nici de prima
moarte, nici de moartea a doua. Atunci
cum se poate împăca moartea veşnică cu
faptul ca El a înviat? Răspunsul constă
în „golirea”, „dezbrăcarea de Sine” care
a avut loc la întrupare (Fii. 2,6.7). Ce a
implicat aceasta? In m od clar, în scopul de
a fi Mântuitorul nostru, D omnul Hristos
Şi-a depus întreaga fiinţă împreună cu
orice prerogativă sau putere divină în
mâinile Tatălui. In m od voit, El S-a
făcut robul Tatălui. Aceasta înseamnă că
Dom nul Hristos a păstrat divinitatea Sa,
dar a renunţat la folosirea independentă
a acesteia în tot timpul vieţii Sale
pământeşti. Această înţelegere aruncă
o lumină importantă asupra morţii
Domnului Hristos la cruce.
Ca Fiu al omului, a fost dependent de
Tatăl nu numai pentru fiecare nevoie a
Sa, ci de asemenea şi pentru învierea Sa.
Deşi poseda propria viaţă divină, necreată
şi neîmprumutată, El n-ar fi putut învia
din morţi fără autoritatea şi intervenţia
Tatălui (Rom. 6,4; Fapte 2,24.32; Efes.
1,20). Viaţa divină a Dom nului Hristos
n-a încetat la cruce, ci ea a fost pusă
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deoparte pentru noi, în schimbul morţii
a doua, care era partea noastră de drept.
Dumnezeu a fost drept, redându-I viaţa
divină pusă deoparte pentru fiinţele
păcătoase. Pentru că Dom nul Hristos,
în timpul vieţii Sale pământeşti, nu s-a
supus în niciun fel păcatului, nu merita să
fie pedepsit prin moartea a doua. După
înviere, această viaţă redată Domnului
Hristos nu mai aparţinea doar Lui. Prin
jertfa crucii, viaţa veşnică a devenit o
viaţă împărtăşită celor mântuiţi. N u este
suficient doar să cunoaştem adevărul
despre cruce negând semnificaţiile crucii.
Trebuie să fim atinşi de puterea crucii, de
puterea sângelui Domnului Isus Hristos.
N u trebuie să interpretăm expresia
„sângele lui Hristos” ca referindu-se în
m od literal la sângele Său uman. Acesta
nu era diferit de sângele nostru (Evr.
2,14) şi nu avea o putere salvatoare în
sine. Sângele lui Hristos semnifică jertfa
Sa supremă, viaţa Sa divină la care El
a renunţat în schimbul vieţii noastre
condamnate. N u este suficient că
Domnul Hristos a purtat păcatele noastre
la cruce, aducând iertarea. Noi trebuie
să fim eliberaţi de sub puterea păcatului.
Pentru aceasta, noi înşine trebuie să fim
răstigniţi împreună cu El. In timp ce
purtarea păcatelor noastre la cruce este
mijlocul îndreptăţirii, moartea noastră
în Hristos, răstignirea noastră, este calea
sfinţirii. Păcatele noastre sunt iertate şi
suntem curăţiţi prin sângele D omnului
Hristos, dar natura noastră păcătoasă nu
poate fi iertată, ci trebuie să fie distrusă,
răstignită (Gal. 5,24). Când acceptăm atât
sângele Domnului Hristos (moartea Sa
pentru păcatele noastre), cât şi crucea Lui
(moartea noastră în El), descoperim cu
adevărat puterea minunată a crucii.
Cea mai mare descoperire a unui
necredincios este că D om nul Hristos
a m urit pentru el. Dar cea mai mare
descoperire a unui credincios este că el
a fost răstignit împreună cu Hristos, şi
acum viaţa lui este ascunsă în Hristos
(Col 3,3). Să strigăm şi noi împreună cu
apostolul Pavel: „Mulţumiri fie aduse lui
Dumnezeu pentru darul Său nespus de
mare!” (2 Cor. 9,15)

Gheorghe Modoran,
profesor,
Institutul Teologic
Adventist, Cernica
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R O M IC Ă SÂRBU
m cântat de multe ori
singur sau îm preună
cu biserica frumosul
im n advent „Atâta
dor”, iar simţămintele
de aşteptător nerăbdător al revenirii
D om nului deveneau to t mai profunde.
Niciodată însă sentim entele de dor
n-au fost atât de intense ca în Sabatul
din 9 septembrie 2006.
De ce? Pentru că atunci, într-o
atmosferă de sărbătoare, în sala mare
a Institutului Teologic Adventist de la
Cernica s-a desfăşurat serviciul divin
special de hirotonire a paisprezece
colegi pastori, iar „Atâta dor” a fost
im nul cu care am pus punct întregului
program. A fost ca o concluzie a tuturor
învăţăturilor, o exprimare completă
a ceea ce înseamnă să fii urmaş al lui
Hristos, adventist de ziua a şaptea.
Să începem însă cu începutul.
La ora 10:00 dimineaţa, în faţa unei
săli arhipline, a avut loc deschiderea
serviciului divin prin im nul 59, „Ca
un cerb setos”, exprimându-ne apoi
dispoziţia de a sluji, de a fi gata la
chemarea Domnului, prin citirea
cuvintelor Scripturii din Isaia 6,1-8.
D upă un mom ent muzical şi
strângerea colectei, cei 14 pastori au fost
prezentaţi plenului, rând pe rând, ca
martori şi împreună slujitori ai aceluiaşi
Dumnezeu. Iată numele lor: Marius
Cristea, Eugen Radu, Cătălin Strâmbu,
Tiberiu Georgescu, Robert Mandache,
Marius Necula, Marius Andrei,
Laurenţiu Ionescu, Ciprian Muşuroi,
Claudiu Şerban, Vali Bădescu, Daniel
Bugean, Laurenţiu Matei, Alin Văduva.

A

D upă scurtele caracterizări, pastorul
Teodor H uţanu, preşedintele Uniunii
Române, a prezentat cuvântul lui
Dumnezeu. Expunerea s-a bazat pe
pasajele din Evrei 12,1-3 şi 2 Tim otei
4,3-5, accentuându-se în m od repetat şi
apăsat nevoia imperioasă de slujitori nu
după standardele lum ii contemporane,
ci potriviţi cu realităţile Scripturii,
atât în ceea ce priveşte caracterul, cât
şi felul de a sluji. Aceste calităţi, după
cum afirma fratele H uţanu, cer un preţ:
pierderea popularităţii, persecuţia etc.
C ând toate acestea se întâmplă, slujitorii
lui Dumnezeu trebuie să privească „cu
luare aminte la cel ce a suferit din partea
păcătoşilor o împotrivire aşa de mare
faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă
pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în
inimile voastre” (Evr. 12,3).
Chemaţi apoi la amvon împreună
cu soţiile lor, tinerii pastori şi-au
prezentat declaraţiile de misiune. Apoi
ne-am plecat pe genunchi şi, în tim p ce
ne-am pus mâinile peste ei, preşedintele
Conferinţei M untenia, pastorul Teofil
Petre, a cerut binecuvântarea lui
Dumnezeu asupra vieţii lor, familiilor
lor, slujirii lor şi asupra bisericii noastre.
Rugăciunea de binecuvântare
a fost urm ată de m om ente alese,
când trezorierul Uniunii, pastorul
Ioan Câmpian, a rostit cuvântul de
trimitere, iar pastorul Eduard Călugăru,
trezorierul Conferinţei M untenia, le-a
urat un bun venit în familia pastorilor
hirotoniţi. Pentru păstoriţe, urarea
de bun venit a fost rostită de sora
Gianina Floricel, din partea Asociaţiei
Păstoriţelor.
CURIERUL

încheierea programului ne-a adus
aproape de speranţa adventă prin
im nul m enţionat mai devreme ,A tâta
dor”. In acele momente, mi-am
am intit de îndem nul la rugăciune al
M ântuitorului, o rugăciune specială:
„Mare este secerişul, dar puţini sunt
lucrătorii! Rugaţi dar pe D om nul
secerişului să scoată lucrători la secerişul
Său” (Luca 10,2). Această nevoie de
lucrători trebuie să aducă propriilor
noastre inimi convingerea răspunderii
personale pentru împlinirea întocmai a
acestei nevoi. Fiecare dintre noi, membri
ai bisericii rămăşiţei, suntem o parte a
împlinirii acestei rugăciuni. Trebuie să
ne rugăm şi apoi să pornim în credinţă
să lucrăm cu Dumnezeu, ca răspuns
la rugăciunile noastre. îndem nul
Domnului Hristos exprimă urgenţa. De
aceea, cred că a sosit vremea să dăm la
o parte orice piedică şi păcatul care ne
înfăşoară aşa de lesne şi să lucrăm pentru
acea unitate în slujire, pentru care cu
atâta dor S-a rugat Mântuitorul: „ca ei să
fie una” (Ioan 17,11). „Domnul Hristos
aşteaptă cu m ult dor să Se manifeste în
biserica Sa. Când caracterul D omnului
Hristos va fi în mod desăvârşit reprodus
în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la
Sine, ca fiind ai Săi.” (Parabolele Domnu
lui Hristos, p. 70). M ă rog ca să ne fie şi
nouă dor. Amin.

Romică Sârbu,
director,
Departamentul Educaţie,
Conferinţa M untenia
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VALERIA R O M A N
D e asemenea, atrăgea atenţia asupra înţelegerii diferite a
âmbătă, 17 septembrie 2006, orele 9:00. Sala
fenom enului libertăţii religioase, fie ca forţă creatoare, fie ca
Palatului din Bucureşti îşi deschide uşile pentru
potenţial argum ent pentru conflict. D epinde de noi, de ce
mulţimea de invitaţi dornici să participe Ia Primul
parte ne situăm, a conchis dom nia sa.
Festival de Libertate Religioasă din Europa.
O p tân d p entru libertatea în Hristos, preşedintele
Organizat de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
U niunii, fr. Teodor H uţanu, a deschis apoi Biblia, afirmând:
îm preună cu Asociaţia „C onştiinţă şi Libertate”, evenimentul
a adunat laolaltă o întreagă echipă de prezentatori, tehnicieni,
„N u există libertate religioasă!. Suprema libertate este robia,
dar nu orice fel de robie, ci robia faţă de H ristos”.
solişti sau instrumentişti, pregătiţi să transmită un mesaj
Fără schimbare de ton, invitatul special al Conferinţei
inedit oaspeţilor prezenţi. Printre ei: John Gratz, directorul
Generale, fr. John Gratz, relansează marea provocare pentru
D epartam entului de Libertate Religioasă de la Conferinţa
Generală, reprezentanţi ai Uniunii, ai Conferinţelor, oficiali
biserică. Aceeaşi pe care a lăsat-o Isus, prin testam ent,
din partea Ministerului Culturii, ziarişti, membri adventişti
urm aşilor săi: „’Voi veţi fi martorii Mei!’” şi mai mult, veţi
sau de alte confesiuni de pe întregul cuprins al ţării.
fi semne ale revenirii glorioase. Libertatea religioasă, chiar
Biserica A.Z.Ş. reprezintă, îm preună, semne vizibile pentru
Atmosfera prevestea o zi memorabilă. Şi într-adevăr, aşa cum
anticipa preşedintele Asociaţiei „Conştiinţă şi Libertate”, pastorul tim pul care se scurtează.”
Un alt semn „înrămat” de o lume întreagă ne-a făcut mai
Viorel Dima, după program am plecat acasă altfel decât am
venit. Şi asta, pentru că ne-am întors cu respect faţa spre trecut,
atenţi la împlinirea profeţiei. In aprilie 2005, liderii mondiali
îngenunchează la catafalcul papei Ioan Paul al Il-lea. Şi imediat
pentru că am cântărit iar şi iar preţul libertăţii, pentru că ne-am
după accea, un mesaj complementar vine prin declaraţia
cutremurat şi ne-am um plut sufletele de speranţă deopotrivă.
nevinovată a senatorului american Hilary Clinton: „N u există
Cuvinte memorabile ca: „Vom trăi în libertate!” sau
„Aici stăm şi nu putem altfel!” au fost reafirmate în debutul
grup care să fie mai concentrat asupra libertăţii religioase,
programului de către reprezentanţii Conferinţelor, în rapoartele
ca adventiştii de ziua a şaptea”. Intr-adevăr, avem cei mai
prezentate. Rând pe rând, Abel Iştoc, Marius Munteanu, Romică buni experţi în domeniu, biserica însăşi se pregăteşte pentru
Sârbu, Virgil Peicu, Ionică Răceală, Szasz Ernest şi Costel M itran
încleştarea viitoare, spunea John Gratz. D ar până atunci „vrei să
devii un semn pentru Dumnezeu? Fii tu semnul!”
au sintetizat activitatea bisericii în domeniul libertăţii religioase,
Prima parte a programului se încheia optimist. ,Avem
încercările dar şi izbânzile obţinute în această direcţie.
A urm at prezentarea invitaţilor de către preşedintele
libertate religioasă în România, după cum avem şi apărători din
oficiu”. Doi dintre ei, jurnalişti de profesie au primit plachete
U niunii Române, fr. Theodor H uţanu. Printre aceştia,
de recunoaştere, pentru că au promovat valorile toleranţei şi
dom nul Florinei Frunză, director în cadrul Secretariatului de
Stat din M inisterul C ulturii şi Cultelor, purtătorul de cuvânt
ale libertăţii în zone în care minoritarii nu au acces. Este vorba
despre Ioan Zubaşcu, ziarist la România liberă, şi Cristi Ţepeş,
al unui mesaj de apreciere şi susţinere a cultelor minoritare.
D om nia sa remarca im portanţa dialogului interconfesional, a realizator al emisiunii Viaţa spirituală din grila televiziunii
naţionale. în discursul rostit cu ocazia înmânării distincţiilor,
acceptării celuilalt pe fondul aderării la U niunea Europeană.
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p a s to r Mihaf la z lo

G h o o rg h e P esca rii

domnul Zubaşcu spunea: „Mulţumesc lui
Dumnezeu că sunt un om liber, pentru a fi
purtătorul Lui de cuvânt. Doresc ca vocea
Lui să se audă limpede prin mine”.
Partea a doua a festivalului, cea mai
impresionantă de altfel, a condensat
informaţii, mărturii, evocări tulburătoare
despre diferitele etape prin care a trecut
biserica în decursul timpului. Ameninţaţi
cu deportarea, scoşi din registrele
bisericii, forţaţi să treacă la ortodoxism,
bătuţi şi torturaţi, membrii bisericii şi-au
păstrat credinţa, doctrina şi misiunea.
Mai mult, în perioada în care biserica
a fost scoasă în afara legii (anii 19421945), numărul membrilor s-a dublat. A

M a ta ch e Sarici

fost perioada în care mulţi practicanţi se
retrăgeau în m unţi pentru traduceri, alţii
îşi riscau viaţa transportând Biblii sau
făcând activităţi de colportaj.
Au fost evocate nume preţioase de eroi
ai credinţei. Depoziţiile sau mărturiile
rămase de la eî, puse în scenă în mod
dramatic, ilustrează cât mai fidel realitatea
faptelor. Fapte care ne spun că suntem
încă spectatorii unei lumi nedrepte. O
lume care a urzit sentinţa nr. 1123, aflată
în arhivele Judecătoriei din Timişoara.
Aceasta condamna la închisoare, în anul
1950, tineri adventişti pentru delictul de
„anarhie”, introdus în armata română.
In timp ce se citea sentinţa de către un
CURIERUL

„pseudojudecător”, în scenă intrau, rând
pe rând, „anarhiştii” acelor vremuri. Au
fost aplaudaţi îndelung pentru dovada
de creştinism consfinţită cu privarea de
libertate. Iar noi, cei mai tineri, primeam
încă o lecţie despre preţul libertăţii. II
vom cântări de mâine altfel?
Cu rouă în ochi, am întâmpinat apoi
piatra comemorativă, pe care erau înscrise
numele a şase martiri, morţi înainte de
vreme, pentru crezul şi încăpăţânarea de
a-L mărturisi pe Hristos. Fiecare nume
cu povestea lui unică a fost rostit într-un
gest restitutiv, cu admiraţie şi speranţă
- Gheorghe Oreşciuc, Mihai Laslo, Matache Şorici, Gheorghe Pescaru, Dumitru
Roman, loan Zaharia. Apoi, la mormân
tul simbolic, au fost depuse şase flori,
semn că Biserica Adventă îşi cinsteşte cum
se cuvine deschizătorii de drumuri.
Ce mai putea urma după atâta emoţie,
împletită cu cântec!? In mod inspirat, un
angajament pentru tânăra generaţie, care,
având mărturiile trecutului şi făgăduinţele
prezentului, poate găsi resurse pentru
aceaşi cauză, într-o posibilă luptă nouă.
,Aici stăm şi nu putem altfel, pentru că
izbăvirea noastră, a tuturor, se apropie!”
Aleluia, au cântat de două ori corurile
reunite, iar cei prezenţi au răspuns printr-o
rugăciune: „Vino, Doamne Isuse!”

Valeria Roman,
sociopsiholog,
Comunitatea Brâncoveanu,
Bucureşti
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GEORGE ŞCHIOPU
Taţa este compusă dintr-o succesiune de alegeri,
De ce voia lui Dum nezeu?
în fiecare zi facem zeci, sute, chiar mii de
De la o lume a idealului în perioada copilăriei - o lume în
alegeri. Majoritatea alegerilor au devenit atât de
care credinţa în Dumnezeu este simplă şi curată, familia este
obişnuite, încât nici nu ne mai dăm seama de
văzută ca un loc fără griji, iar cariera este „aleasă” pentru „a-i
faptul că puterea voinţei este folosită la fiecare
ajuta pe oameni”, se ajunge odată cu adolescenţa pe un tărâm al
pas. Zilnic alegem să mâncăm, să mergem, să zâmbim,
să
scepticismului
şi incertitudinii. Aş putea spune că de modul în
plângem, să citim, să urâm, să iubim, să visăm... Zilnic alegem
care este folosită puterea voinţei în această perioadă se pun bazele
să devenim mai slabi sau mai puternici prin folosirea voinţei.
pentru majoritatea înfrângerilor sau biruinţelor de mai târziu.
Sunt însă anum ite alegeri pe care încercăm să le cum pănim
De ce este important ca alegerea pe care o fac să fie în
destul de bine sau, chiar dacă nu o facem, ele rămân esenţiale
armonie cu voinţa lui Dumnezeu? în primul rând, pentru că
pentru viaţa noastră. în faţa celor patru întrebări existenţiale
Dumnezeu ştie întotdeauna ce este mai bine pentru noi, iar noi
de bază - Cine sunt? De unde vin? De ce sunt aici? Unde merg?
depindem de El pentru fiecare secundă pe care o trăim. In al
—se află trei domenii unde, în funcţie de alegerile făcute,
doilea rând, pentru că El este atât de mare, iar noi atât de mici
oamenii pot găsi un răspuns satisfăcător la acestea. Religia,
şi doar El cunoaşte viitorul. în al treilea rând, pentru că doar ce
familia şi cariera sunt cele trei câmpuri unde fiecare individ
vine de la El conduce la El. Drumurile oamenilor sunt confuze şi
trebuie să aleagă.
nesigure, în timp ce cărarea Sa, fie că treceprin pustie, fie că trece

V

prin mare, este o cărare sigură.1Nu poate exista fericire şi siguranţă

D ilem e

decât în perimetrul voinţei divine.

Dacă până aproape de vârsta adolescenţei, alţii au ales pentru
noi, acum suntem puşi în faţa unor decizii capitale de care
depind fericirea şi binele nostru atât pentru viaţa aceasta, cât şi
pentru cea viitoare. Iată câteva întrebări care frământă mintea şi
sufletul nostru în perioada adolescenţei şi a tinereţii:
• Sunt atâtea chemări, care este cea sigură? Sunt atâtea religii,
este vreuna adevărată? Dacă da, care? Chiar este important să am
o religie?
• în mod inerent, te simţi atras de o anumită persoană. Poate
fi el prietenul tău? Sau ea prietena ta? Faptul că te-ai întâlnit
cu el (ea) este la întâmplare sau providenţial? Ar putea fi el (ea)
partenerul ideal pentru tine? Este Dumnezeu de acord cu această
alegere? Cum pot să cunosc voia lui Dumnezeu în privinţa
aceasta?
• Ce şcoală să urmez? Care este domeniul în care mă voi
simţi împlinit ca om? Este bine să învăţ o meserie sau să urmez
cursurile universitare? Ce facultate să aleg? Contează mai mult
simţul utilităţii sau împlinirea materială?
10
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Voia lui Dum nezeu şi voia o am en ilor
De ce ne este greu să putem deosebi voia lui Dumnezeu? In
manualul scris pentru consilierea tinerilor, Josh McDowell şi
Bob Hosteder prezintă câteva răspunsuri la această întrebare. E
posibil ca voia lui Dumnezeu să fie considerată pierdută, iar noi
trebuie să o găsim. Insă nu este treaba noastră să găsim voia lui

Dumnezeu. Este treaba lui Dumnezeu să ne-o descopere, iar treaba
noastră este săfim receptivi şipregătiţi.2 Un alt motiv pentru care
nu cunoaştem voia lui Dumnezeu este pentru că nu vrem s-o
cunoaştem. Şi aceasta pentru că fie ne este teamă de ea, fie că nu
ne place, deoarece poate fi în contradicţie cu firea şi planurile
noastre egoiste şi păcătoase.
Uneori, se întâmplă că vrem să cunoaştem voia lui Dumnezeu
pentru ca numai după aceea să hotărâm dacă se merită sau nu să
o împlinim. Ori a căuta să cunoşti voia lui Dumnezeu nu este tot

una cu achiziţionarea unei maşini noi; omul nu poateface un test

de încercare a voii Salepentru a decide apoi
dacă vrea. să o cumpere sau nu. Dacă aşa
stau lucrurile în viaţa unui tânăr, acesta nu
va cunoaşte niciodată voia lui Dumnezeu
până când nu va începe să dorească cu
adevărat voia lui Dumnezeu în locul voii
sale.3 D e fapt, cea mai bună atitudine în
vederea descoperirii voii lui Dumnezeu
este aceea de a fi dispus să o împlineşti,
indiferent care ar fi aceasta.

Voinţa universală şi
specifică a lui Dum nezeu
Când vorbim despre voia lui
Dumnezeu este bine să ştim că sunt
lucruri universal valabile care trebuie
să însoţească deciziile noastre. De
exemplu, voia lui Dumnezeu este
mântuirea tuturor oamenilor, iar noi
trebuie să răspundem iniţiativei divine.
Puritatea în gând, spirit, vorbe şi fapte
trebuie să caracterizeze relaţia noastră cu
Dumnezeu, cu semenii şi cu noi înşine,
aşa cum este revelat în Legea morală şi în
Cuvântul Scripturii.
Sunt însă zone gri, specifice, în care cu
toate că motivaţiile şi scopurile urmărite
sunt bune, ne este foarte greu să luăm
o decizie. Chiar în timp ce scriu acest
articol, un proaspăt absolvent de liceu
mă întreabă prin telefon: „Ce să fac?
Unde să-mi duc dosarul?” „Dar, parcă, ai
hotărât odată!” - îi răspund. Tace. Nu-i
liniştit. E bine? E rău? Dacă n-are viitor
ceea ce am ales? Dacă nu-mi place?

Pasi în cunoaşterea
divine

vom

Vom încerca să descoperim câţiva
paşi pe care putem să-i facem pentru
descoperirea voii lui Dumnezeu,
bazându-ne pe un episod relatat în
Geneza, capitolul 24. Ceea ce se întâmplă
aici are de-a face cu alegerea partenerului
de viaţă, dar modelul poate fi folosit şi în
alte circumstanţe.
Pe scurt, Avraam îl trimite pe slujitorul
său Eliezer, un om credincios şi cu
experienţa vieţii, să-i aleagă o soţie din
aceeaşi ţară cu a lui (vers. 3, 4). Bazat pe
experienţa trecutului, Avraam declară prin
credinţă că îngerul Domnului va merge
înaintea lui Eliezer pentru îndeplinirea
misiunii (vers. 7, 40). Ajuns la destinaţie,
Eliezer se roagă în inima lui (vers. 12-14,
45 p. p.), punând un semn prin care să
o cunoască pe cea aleasă pentru Isaac.
Deşi, a pune un semn este echivalent cu a
intra, oarecum, într-o lume a hazardului,

cel stabilit de Eliezer are o mare doză de
obiectivism. Acesta urmărea verificarea
caracterului celei alese: ospitalitate,
dragoste faţă de semeni şi faţă de
creaturile lui Dumnezeu (vers. 14). Totul
se desfăşoară foarte repede. Răspunsul la
rugăciune este foarte prompt, iar în urma
discuţiilor purtate în familia Rebecăi,
fata este lăsată să decidă singură dacă va
merge sau nu cu Eliezer. Răspunsul ei este
scurt, dar foarte clar şi curajos: Da, vreau!
(vers. 58). Unirea dintre Isaac şi Rebeca
înseamnă o împlinire reciprocă a unor
nevoi emoţionale şi existenţiale pentru
Isaac şi Rebeca (vers. 67).

Cea m ai bună
atitudine în vederea
descoperirii voii
lui Dumnezeu este
aceea de a f i dispus
să o împlineşti,
indiferent care a rfi
aceasta.

Să observăm câteva principii
călăuzitoare, aşa cum reies din această
relatare:
1. Orice decizie, fie că este vorba de

alegerea religiei, partenerului sau a carierei,
trebuie săfie făcută în cadrul teritoriului
delimitat de guvernarea divină. Aici ne
putem referi atât la principiile morale
revelate, cât şi la Cuvântul lui Dumnezeu,
interpretat nu din perspectiva a ceea ce
vreau eu să se întâmple, ci din perspectiva
a ceea ce Dumnezeu a vrut să transmită
din punct de vedere literar, în timp şi
spaţiu.
2. Vezi cum te-a condus Dumnezeu în

3. Roagă-te! Nu doar atunci când
trebuie să iei decizii importante, cifii un
om al rugăciunii. Fii obişnuit să depinzi de
Dumnezeu în orice lucru, mic sau mare.
4. Apelează la ajutorul unor oameni cu

experienţă şi maturi din punct de vedere
spiritual pentru sfat şi rugăciune.
5. Gândeşte-te în ce măsură va influenţa
alegereafăcută, caracterul tău şi al
celorlalţi. Vei putea să-ţi dezvolţi relaţia cu
Dumnezeu în noile condiţii?
6. Fii pregătit şi deschis săprimeşti un
răspuns şi altfel de cum te aştepţi. Soluţia pe
care tu o vezi s-ar putea să fie bună, dar
răspunsul lui Dumnezeu este cel mai bun.
7. Alege! Este timpul să porneşti înainte.
N u aştepta ca altul să aleagă în locul tău,
asumă-ţi responsabilitatea. Folosindu-ţi
voinţa, devii mai puternic, mai matur,
mai responsabil.
Probabil niciodată înainte n-ai simţit
ameţeala aceasta specială. Atunci când
ai decis ţi-ai asumat o responsabilitate
uriaşă. Un amestec de teamă şi aşteptare,
de suspans şi griji îţi învăluie fiinţa într-un
foc. Dacă până acum te-ai jucat cu
Dumnezeu şi nu te-ai supus Cuvântului
Său, dacă i-ai batjocorit pe semenii tăi
şi pe oamenii lui Dumnezeu, dacă până
acum ai ales fiind condus de instinct mai
degrabă decât de raţiune, de sentimente
şi nu de revelaţie, atunci opreşte-te!
Recunoaşte-L pe El ca Suveran al vieţii
tale. învaţă să umbli cu El şi abia după
aceea poţi găsi pacea.
Dacă însă ţi-ai închinat viaţa
Domnului cu toată inima, dacă te-ai
pus la dispoziţia Sa cu tot ce ai şi cu tot
ce eşti, atunci fii liniştit. Viaţa ta este în
mâinile Sale. Este timpul să depinzi de
El mai departe. N u aştepta să înţelegi
totul dintr-odată. Va veni o vreme când
vei privi în urm ă şi vei zice, lăudându-L
pe Dumnezeu cu toată fiinţa ta: Da,
Dumnezeu a fost cu mine!
Bibliografie
1Ellen G. White, Patriarhi şiprofeţi, Ed. „Viaţă şi Sănătate”,
Bucureşti, ediţia 1996, p. 287.
2Josh McDowell, Bob Hostetler, M anual de consiliere a
tinerilor, Ed. Noua Speranţă, Cluj-Napoca, vol.l, p. 289.
3 Idem, p. 290.

trecut şi, pe baza a ceea ce El este, păşeşte
înainteprin credinţă. Adu-ţi aminte că
Dumnezeu este unic, iar în Universul
creat de El, tu eşti unic. El are un plan
special pentru tine, iar în lumea lui
Dumnezeu niciodată nu se poate vorbi
despre întâmplare, coincidenţă sau noroc.
CURIERUL

George Şchiopii,
director,
Departamentul Tineret,
Conferinţa Oltenia
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Curierul Adventist: Cum s-a născut ideea
acestui proiect?
Violeta Piţurlea : In cursul lunii
noiembrie 2005, fr. R obert Folkenberg
a venit în România pentru a discuta
anum ite aspecte organizatorice cu
responsabilii proiectului Global Mission.
Acest proiect are în vedere implicarea
unui grup de studenţi în susţinerea unor
activităţi misionare în diferite zone ale
lumii.
C u acea ocazie, noi ne-am exprimat
dorinţa de a participa la misiunea
externă, în calitate de cadre medicale.
Fr. Folkenberg s-a bucurat de dorinţa
noastră, dar a venit cu o altă propunere.
N e-a invitat să ne luăm cu noi halatul
alb şi instrum entele necesare pentru
consultaţia medicală, dar în acelaşi tim p
să avem pregătite, pentru prezentare,
şi unele subiecte religioase. Acest lucru
ne-a determ inat să luăm în serios această
provocare, să pregătim temele religioase
şi să fim gata p entru a prezenta în fiecare
seară un subiect religios în faţa unui
auditoriu de peste 350 de persoane.
Lucrul acesta nu a fost uşor, pentru că
niciuna dintre noi nu a avut o asemenea
experienţă în România. C u toate acestea,
am văzut m âna lui D um nezeu care ne-a
călăuzit şi întărit pentru a face faţă acestei
chemări.

CA.; Prezentaţi-ne, vă rog, grupul de
români implicat in această lucrare.
Violeta Piţurlea: Iniţial, grupul
nostru era form at din nouă surori, dar
una dintre noi nu a mai p u tu t veni din
12
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motive familiale. D in Tg. Jiu a fost
Carm en Ciupag, din Turnu Severin
—Eleonora Vişan, Mihaela Vişan,
Emilia Ciupag, M ihaela Avrămuşi,
iar din Bucureşti —Mihaela H uţanu,
Aurora C âm pian şi Violeta Piţurlea.
în Africa, ne-am întâlnit cu trei fraţi
pastori: Emilian Ţăran, Laurenţiu
Nistor, D anubian M odoran şi
trei elevi de la liceul adventist din
Bucureşti: Sara Ştefan, Aida Eremie
şi Ionuţ Pohrib.

CA.: Există diferenţe culturale care
pot crea dificultăţi de adaptare pentru
cei care doresc să viziteze Uganda, să
lucreze sau să se stabilească acolo?
Sara Ştefan: D epinde de la om la
om. Personal, sunt o fire sociabilă,
şi multe lucruri m i-au părut ciudate
în Uganda, doar pentru că e o lume
diferită de cea unde am crescut şi
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am trăit. Dar, pentru mine, acestea
nu au fost probleme —să mănânc
mâncarea lor sau să mănânc cu
mâna uneori, să salut în felul
în care salută ei. Acestea au fost
diferenţele care pentru mine au fost
evidente. Sunt sigură de altfel că,
dacă eşti pentru D om nul într-un
anum it loc, El va fi cu tine şi chiar
dacă există obstacole sau diferenţe
culturale, El te va ajuta să le
depăşeşti.

CA.: Vă rog să ne vorbiţi despre Uganda.
Emilia Ciupag: Uganda este o ţară mică, în estul Africii. La sud se
află Lacul Victoria, de unde izvorăşte N ilul Alb. Are reputaţia de cea mai
prietenoasă ţară africană datorită locuitorilor foarte prim itori şi ospitalieri
şi de Elveţia Africii, din cauza vegetaţiei ecuatoriale superbe. Capitala
ţării este Kampala, un oraş cu clădiri moderne, hoteluri şi chiar mall-uri.
Uganda este formată dintr-o varietate de triburi, care îi conferă identitatea
unică, de ţara cu m ulte limbi şi un singur popor. Populaţia ţării este de
2.813.5000 locuitori. Suprafaţa este de 236.000 km 2. Limbile oficiale sunt
engleza si swahilli. Agricultura este cel mai im portant sector din economie.
Religia - 85% dintre locuitori sunt creştini (catolici, cel mai mare num ăr
de aderenţi, anglicani, penticostali şi adventişti - 1,5%), iar restul sunt
mulsulm ani şi practicanţi ai religiei tradiţionale. D atorită num ărului mare
de com unităţi etnice, cultura în Uganda este diversă. M edia de vârsta este
de 35 de ani, datorită SIDA şi malariei - cele mai grave boli în Uganda.

CA.: Vă rog să ne prezentaţi biserica din Uganda.
Ionuţ Pohrib: Uganda face parte din Diviziunea Africa Centrală şi de
Est, are 758 de biserici ce cuprind 148.801 de mem bri. Este o biserică
în creştere, care păstrează „dragostea dintâi”. O am enii te întâm pină cu
căldură, nu doar pentru că eşti alb sau că eşti din America, ci pe oricare
alt vizitator, chiar pe un consătean. Este o biserică activă. Spre exemplu,
biserica în care eu am predicat a oferit în prim ul Sabat 90 de diplome
pentru Studii biblice, majoritatea prim itorilor fiind neadventişti. De
asemenea, în Sabatul următor, biserica a oferit haine, prim ite din partea
unei asociaţii, unui num ăr respectabil de orfani din acel sat (Kaswa) - şi
aceştia neadventişti.
D in punct de vedere organizatoric, sunt foarte bine pregătiţi. Fiecare îşi
cunoaşte locul în biserică şi tot ce are de făcut face cu to t sufletul, începând
cu responsabilul cu partea electrică şi audio până la pastor. înainte să ajung,
aveam impresia că va trebui să mă ocup de toate. Am fost plăcut impresionat
să-mi dau seama că, de fapt, există câte un om pentru orice lucrare.
De ce spun că este o biserică în creştere? Pentru că cel puţin
evanghelizările de acest gen aduc roade. E drept, ei acceptă în rândul
m em brilor şi m ulţi copii. Dar, vorbind cu un băieţel de 14 ani, care se
pregătea să se boteze, mi-am dat seama că traiul în condiţiile de acolo
îl face să gândească mai matur. Sunt darnici, sunt cinstiţi şi reuşesc
să-L observe pe Isus în viaţa lor. Uneori, chiar mai bine decât noi.
A bţinându-m ă totuşi de la comparaţii, îndrăznesc să spun că între noi
şi ei este o diferenţă mare. N u numai
în stil, îm brăcăm inte sau gen muzical,
dar eu am întâlnit acolo oameni dornici
să-L slujească pe Dumnezeu, oameni
care se m ândreau cu N umele lui Isus.
Slujbele religioase şi-au păstrat curăţia
necesară închinării. Ei sunt conştienţi
de prezenţa lui D um nezeu în locaşul de
închinare. Despre închinători n u pot
spune prea m ulte lucruri privitoare la
viaţa lor cotidiană, în schimb ştiu că cei
care sunt m em bri II iubesc cu adevărat
pe Isus şi au avut cel puţin o experienţă
cu El. N u este o biserică prea mare, dar
reprezintă potenţialul de a se răspândi
cu repeziciune. Şi poate, de ce nu, cu
ajutorul nostru, al tuturor.

CURIERUL

CA.: Ce impresie v-a lăsat biserica din
Uganda?
Laurenţiu N istor: Biserica din Uganda
mi-a părut o biserică receptivă în prim ul
rând la îndem nurile D uhului Sfânt şi ale
Scripturii, decât la obstacolele de natură
adm inistrativ-pragm atică cum ar fi: voinţa,
necredinţa oamenilor, lipsa banilor, relaţiile
stricate dintre m em bri. Adventiştii din
Uganda sunt extrem de conştienţi de
misiunea lor, prezentată în M atei 28,19.20.
Pentru ei, nevoile materiale nu constituie o
frână în viaţa lor, ci provocări ale credinţei.
In Biserica din Uganda, excepţia este
laodiceanismul, iar regula este hărnicia
bisericii filadelfiene - acolo nu simţi că
adventismul a atins „suficienţa” —majoritatea
membrilor bisericii percep responsabilitatea
şi povara misiunii către semenii lor, la nivel
vital, este suprem ul ţel al existenţei. Iar tot
ceea ce fac conduce spre misiune.

CA.: D in cefei de oameni era form at
auditoriul? Sunt ugandezii deschişi pentru
evanghelizare?
Aida Ştefan: Pot spune că majoritatea
auditoriului meu era format din oameni
simpli, dar care doreau să vadă şi să asculte
lucruri noi, pe care mai devreme sau mai
târziu aveau să şi le însuşească. Intr-una din
seri, am avut ocazia să discut cu un om alb,
care mi-a spus că a fost plăcut impresionat
de lucrarea pe care noi o făceam acolo. De
asemenea, am fost impresionată de sinceritatea
acelor oameni şi totodată de faptul că, în
ciuda condiţiilor grele în care trăiau, ştiau să se
bucure şi să zâmbească atunci când le vorbeai.
Era m inunat să vezi cât de sincer poate fi un
om, doar privindu-1 în ochi. Ştiau să apeleze la
Dumnezeu în orice circumstanţă.
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CA.: Care era programul unei zile obişnuite şi cum se desfăşurau întâlnirile de
evanghelizare?

CA. : Ce v-a impresionat cel mai
m ult în această experienţă?

Mihaela Avrămuşi: Programul unei zile obişnuite începea cu un devoţional
al întregii grupe de rom âni, întâlnire care se putea prelungi până la prânz.
D upă masa de prânz începea pregătirea pentru programul de seară. La locul
evanghelizării, aveam un program special p entru copii, apoi o prezentare de
sănătate, după
care urm a
subiectul
teologic. La
întoarcerea
la hotel,
aveam o nouă
întâlnire, în
cadrul căreia
îm părtăşeam
întregului grup
ceea ce ni se
întâmplase
în seara
respectivă,
la locul
evanghelizării.

Violeta Piţurlea: Cel mai
m ult m-a im presionat faptul că
acei oameni erau foarte fericiţi,
indiferent de starea lor materială,
care de cele mai m ulte ori era
foarte precară. Este o lecţie pe care
noi o învăţăm foarte greu.”
Sara Ştefan: „M -au im presionat
mai m ulte lucruri decât pot
spune, dar le prezint pe cele
mai im portante. Felul de a fi al
oam enilor —oamenii sunt plini
de viaţă, de voioşie şi gata să
răspundă chemării lui Dumnezeu.
Sunt oam eni simpli, dar sinceri
şi profunzi. M -a im presionat şi
faptul că, deşi oamenii nu au o
stare materială bună, sunt fericiţi
cu puţinul pe care îl au. Am fost
la o şcoală pe insula Buvuma, iar
copiii care aveau doar un rând de
haine, dar nu aveau încălţăminte,
erau fericiţi.
Laurenţiu Nistor: Foarte
m ult m -au im presionat relaţiile
dintre oameni. Şi noi ştim să fim
ospitalieri, mai ales cu străinii, dar
între n o i... ne cunoaştem. Am
observat cu stupoare şi mustrare de
cuget că civilizaţia şi rafinamentul
aduc şi păcate rafinate. Acolo,
falsitatea, ipocrizia, invidia,
românescul sentim ent „să moară
şi capra vecinului”, preocuparea
pentru aparenţe şi disimularea nu
există.
In al doilea rând, m-a uim it şi
provocat autenticitatea lor. C ât
bine ştiu să facă oamenii, îl fac cu
toată inima. Vreau să subliniez că
„cu toată inima” —100% - la un
african, ar echivala cu 300% sau
400% „cu toată inima” pentru
un european. în Europa învăţăm
să m im ăm sau să păstrăm discret
sentim ente şi credinţe, dar în
Africa, învăţăm să trăim deschis.
Cred că aceste calităţi de caracter
ajută semnificativ la creşterea
bisericii din Uganda.
Eleonora Vişan: M -a impresionat
m ult entuziasmul cu care cântau
acei oameni, m odul lor de
manifestare la auzul m inunilor
săvârşite de D om nul Isus.

CA.: în celfe l ţi-a influenţat viaţa această
experienţă?
Eleonora Vişan: M i s-a întărit convingerea
că noi nu suntem nim ic fară D uhul Sfânt.
N um ai atunci când ne punem la dispoziţia
lui D um nezeu El poate face m inuni cu noi
şi prin noi. Acum, având această convingere,
sunt dispusă să lucrez pentru D om nul oricând
şi oriunde. C er ajutor lui D um nezeu ca să mă
mulţum esc cu cât mai p u ţin pentru a putea oferi
altora cât mai m ult.

CA.: Ce aţi recomanda celor ce nu vor avea
ocazia să predice Evanghelia într-o ţară străină?
Aurora Câmpian: In predicarea Evangheliei
nu există limite, graniţe. Recomandabil este
să începem să propovăduim Vestea Bună a
m ântuirii nu num ai sub form ă de predică, ci mai
ales trăind o viaţă de zi cu zi. Putem începe acest
experim ent din familie, cu vecinii, prietenii, casele
de copii, azilele de bătrâni, în mijloacele de transport, în zonele calamitate
etc. Să nu pierdem clipele preţioase, ocupându-ne doar de propria noastră
persoană sau de lucruri mai puţin im portante! Putem să im plicăm tinerii în
proiecte de slujire, pentru ca ei să vadă condiţiile în care trăiesc alţi copii şi
tineri de vârsta lor. Astfel, vor fi dispuşi să ajute, să îm partă, să dăruiască şi
altora din ceea ce au ei. O astfel de experienţă aduce beneficii de ambele părţi,
atât celui care primeşte, cât şi celui care oferă, bucuria sim ţită fiind egală.

CA. : Care sunt planurile de viitor?
Mihaela Vişan : Intenţionez să împărtăşesc şi altora din experienţa mea cu
D um nezeu şi să continui să lucrez în program ul Global Evangelism, care va
avea loc şi la noi în ţară, în anul acesta.
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CA.: Ce v-a impresionat cel mai m ult în această experienţă?
Aida Eremie: Aş putea enum era o m ulţim e de lucruri
care m -au im presionat, dar acum m ă gândesc la unul
singur: doar printr-o privire, acei oam eni erau capabili să
împărtăşească o sinceritate mai mare decât oricare alta,
cunoscută de mine vreodată. In acest fel, puteam citi
ca într-o carte deschisă bunătatea, amabilitatea, dorinţa
lor de a-ţi fi de folos la orice pas. C hiar şi în magazine
vânzătorii te întrebau, lipsiţi de interes: Cefaci? Cum te
sim ţi? şi uneori, Cum te cheamă?
Ionuţ Pohrib: Ceea ce m-a im presionat peste măsură
a fost faptul că ei nu acceptă niciodată o apreciere
la m odul personal. O rice com plim ent le-ai face, ei
îl atribuie lui D um nezeu prin cuvintele „laudă pe
D om nul”, în tim p ce fac un gest prin care arată în sus.
O rice cuvânt de apreciere, în orice dom eniu, pentru
orice om, este întâm pinat cu un „m ulţum esc” zâmbitor,
urm at de un hotărât „lăudat fie D om nul.

Mihaela Avrămuşi: Cel mai m ult m -a im presionat
diferenţa mare care exista între puţinii oameni bogaţi
din Uganda şi majoritatea celor care trăiau la limita
sărăciei. Am fost foarte marcată de felul în care copiii
din şcolile pe care le-am vizitat trăiau în condiţii grele şi
totuşi erau aşa de m ulţum iţi.
Mihaela Vişan: Prăpastia dintre cultura noastră şi cea
africană tradiţională a avut im pact extraordinar asupra
mea. M -au m arcat simplitatea, sinceritatea, naturaleţea,
deschiderea şi lipsa lor de prejudecăţi. D e asemenea, am
fost im presionată de receptivitatea lor faţă de Evanghelie
şi de faptul că II prim eau pe H ristos cu toată fiinţa lor.
Am înţeles astfel că una dintre deficienţele noastre este o
trăire prea intelectuală a religiei şi că experienţa creştină
este una totală: a m inţii, a inimii şi a trupului. M ă bucur
că D um nezeu mi-a acordat această şansă de a-mi lărgi
orizontul spiritual.
Emilia Ciupag: Cel mai
m ult m -au im presionat copiii,
bucuria cu care te întâm pinau
şi zâm betul lor perfect.
D antura lor albă te fascina. Ei
nu aveau dantura aşa pentru
că se spălau des pe dinţi,
ci pentru că nu consum au
dulciuri, ci num ai fructe.
Chiar dacă mâncau un
singur fel de mâncare în
fiecare zi, nu erau nemulţum iţi
şi erau to t tim pul bucuroşi. Se
bucurau de orice dar pe care îl
primeau de la noi, chiar dacă
era doar un simplu pix sau un
balon.
Şi mai ales m-a
im presionat faptul ca aceşti
copii, doreau cu disperare să
înveţe, să studieze, ca să poată
să-şi ajute părinţii (dacă mai
aveau), fraţii şi bunicii.

Aurora C âm pian: U nul dintre cele mai im presionante
aspecte ale vieţii africanilor este spiritul m ulţum itor
pe care îl manifestă în faţa celor mai mici atenţii. Un
zâm bet sau un sfat este suficient pentru a-şi exprima
recunoştinţa chiar aplecându-se pe genunchi sau
oferindu-se să înalţe o rugăciune pentru tine sau pentru
familia ta. U im itor este, de asemenea, respectul pe
care îl arată unii faţă de alţii, şi în prim ul rând faţă
de Dumnezeu. Totodată, am adm irat în m od special
cadrele didactice, sanitare, liderii religioşi, manifestând
constant o sete de cunoaştere, pornită din dorinţa de a
depăşi condiţia. Izbitor este contrastul dintre m ediul în
care trăiesc şi starea lor sufletească, chipul lor purtând
în perm anenţă amprentele bucuriei, păcii şi liniştii.
Stresul nu constituie una dintre problemele ugandezilor,
relaxându-se prin muzică şi părtăşie.
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„Biruinţa este a Domnului11 Pr. 21.31
FAC TOTUL PENTRU EVANGHELIE,
CA SA AM SI EU PARTE DE EA
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GABRIEL DINCA
unt anum ite întâlniri în care se creează o
„ambasade” (standuri de carte în marile magazine, în
atmosferă aşa de frumoasă, încât parcă te simţi în
locurile aglomerate din marile oraşe, în staţiunile turistice,
cer. Aşa a fost şi Congresul „am basadorilor” cu
prezentarea de seminarii de sănătate şi educaţie în şcoli
şi instituţii ale statului) care au fost deschise şi au oferit
literatura din U niunea Română, care a avut loc la
posibilitatea ca „ambasadorii lui D um nezeu” să răspândească
Stupini, în perioada 8-10 septembrie 2006. Cu
mesajul
m ultă emoţie şi dăruire, colportorii şi-au înălţat cuvintele
de ceresc şi să manifeste spiritul de slujire şi dragoste
al D om nului Hristos. In felul acesta, s-a p u tu t prezenta
laudă, la deschiderea Sabatului, prin im nul „Măriţi pe Isus
evanghelia sănătăţii în instituţii ca: Filarmonica din Râmnicu
prin cântare”. Au cântat cu toată fiinţa lor iubirea salvatoare
Vâlcea, Poliţia judeţeană din Tg. Jiu, Consilul judeţean
a D om nului Hristos. Au m ărturisit şi îm părtăşit bucuriile
Buzău, Judecătoria din Călăraşi şi Rm. Vâlcea, bănci şi alte
şi încercările pe care le-au avut atunci când au mers din
instituţii ale statului. Un lucru neobişnuit a fost atunci când
casă în casă ca mesageri ai cerului şi am văzut pe feţele lor o
u n fost infractor, acum „ambasador”, a prezentat seminarii
bucurie şi o dăruire care izvorau cu siguranţă dintr-o legătură
de educaţie şi sănătate în procuratura din Călăraşi.
profundă cu M ântuitorul lor.
Pe lângă prezenţa îngerilor şi a M arelui C olportor, această
In deschiderea celui de Al Şaptelea Congres al
întâlnire a fost onorată şi de prezenţa fr. Gabriel M aurer
Colportorilor, fr. M ihai G oran, responsabilul cu această
secretar şi director de publicaţii la Diviziune, precum şi
lucrare în ţara noastră, a adus în atenţia participanţilor
a
fraţilor: Emilian Niculescu, secretarul U niunii; Iacob
m odul m inunat în care D um nezeu a condus această
Pop,
directorul de publicaţii; Lazăr Forrai, director ASEF;
activitate şi în acest an. Deşi această lucrare întâm pină o
M arius M unteanu, preşedinte C onferinţa Moldova; Marius
rezistenţă to t mai mare din partea vrăjmaşului odată cu
Cojocaru, trezorier, C onferinţa Transilvania de Sud.
apropierea revenirii D om nului Hristos, harul lui D umnezeu
Mesajul spiritual prezentat de fr. Emilian Niculescu a
face încă posibilă răspândirea Evangheliei. Au fost exprimate
adus
în atenţia celor prezenţi textul din 2 Samuel 15,17, în
cuvinte de recunoştinţă la adresa lui D um nezeu pentru
care
îm
păratul s-a oprit la cea din urm ă casă, o prefigurare
oportunităţile care s-au deschis şi s-au enum erat noile
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adunat în fiecare dimineaţă la ora 7:30
pentru a cere ajutorul şi intervenţia
lui Dumnezeu pentru diferite situaţii
şi probleme din lucrarea lor. Aceste
experienţe ale intervenţiilor divine
dorim să le publicăm în revista Curierul
Adventist, în numerele următoare.
D in experienţele prezentate, a ieşit
în evidenţă faptul că, anul acesta,
s-a înregistrat un record neaşteptat în
ceea ce priveşte vânzarea cărţii Hristos,
Lumina lumii. In lunile iulie şi august
a.c., pe litoral s-au vândut peste 1100
de cărţi la persoane care au dorit să
cunoască mai m ult despre viaţa lui
Isus. O doam nă a venit la standul de
carte şi a m ulţum it unei colportoare,
spunându-i: ,A nul trecut am luat Viaţa
lui Isus (Hristos, Lumina lumii) de la
standul dumneavoastră, ca s-o ofer
cadou cuiva, şi dvs. mi-aţi recomandat
ca, înainte s-o ofer cadou, să o citesc.

Am făcut ce mi-aţi spus şi acum cartea
este în biblioteca mea. Tocmai încercam
să renunţ la Biblie, pentru că nu o
înţelegeam, dar citind cartea Viaţa lui
Isus am înţeles mai bine evangheliile.”
Programul s-a încheiat duminică,
la orele 13:30, după ce au fost
prezentate noi m etode de lucru în şcoli
şi instituţii ale statului şi rezolvarea
unor probleme administrative ale
colportorilor. Pentru cei 170 de
ambasadori ai cerului, întâlnirea
de la Stupini a însem nat un nou
popas de recunoştinţă şi m ulţum ire
la adresa lui D um nezeu pentru
călăuzirea Sa şi experienţele misionare
din acest an. A fost un tim p de
dezvoltare şi consolidare a relaţiilor
dintre colportori, dar şi o ocazie de
reconsacrare, încurajare şi instruire
p entru tim pul rămas până când vor
bătea „la cea din urm ă casă”.

T T c a tă S c r i p t u r a este i n s u f l a t a de fy u m n e x e u
s i d e j c / c s c a s ă î n v e ţ e , s ă m u s tre , s ă în d r e ja te , s ă
a lucrării Fiului lui David, care a fost
dispus să bată la toate uşile şi să Se
oprească în cele din urm ă la ultim a casă.
U n mesaj care ne am inteşte de faptul că
„în curând, se va bate la cea din urm ă
casă, în curând se va ţine ultim a clasă
de botez şi va fi oficiat ultim ul botez”.
C olportorii au fost invitaţi să bată la
toate uşile îm preună cu Isus şi să ajungă
cât mai curând la cea din urm ă casă.
In Sabat, mesajele spirituale, prezentate
de fraţii Lazăr Forrai şi Gabriel Maurer,
i-au motivat şi încurajat pe colportori
în misiunea lor, dar cea mai mare parte
a timpului a fost alocată prezentării de
experienţe de pe frontul de luptă. Fiecare
Conferinţă, în funcţie de numărul de
colportori, a avut alocat un număr de
minute pentru a prezenta minunile lui
Dumnezeu. Tot cu această ocazie, s-au
prezentat scurte rapoarte ale activităţii de
colportaj a fiecărei Conferinţe.
Adunaţi din toate colţurile ţării,
„ambasadorii” au adus cu ei minunile şi
bucuriile lor cu Dumnezeu, dar în acelaşi
timp, au primit susţinerea şi încurajarea
din partea M ântuitorului şi a bisericii
Sale. Un m om ent cu totul special, la
această ocazie, a fost „timpul rugăciunii
de mijlocire”, când colportorii s-au

d e a în ţ e le p c iu n e în n e p r ifiă n ir e , j j e n t r u c a e m u f f u i
J ^ u m n e x e u s ă j î e d e s ă v â r ş it ş i c u t e t u f d e s to in ic
jo e n t r u o ric e lu c r a r e B u n ă .
2 T f i m v t e i I J
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DORU GRIGOROIU

Odată cu declanşarea războiului dintre Israel şi Liban, mulţi oameni nevinovaţi diti aceste două ţări au avut
de suportat zile şi nopţi de groază, in care viaţa putea să fie încheiată în orice clipă. Un loc de scăpare în faţa
bombardamentelor era lucrul cel mai important pentru cei ce locuiau în nordul Israelului.
Printre cei care au suportat aceste zile grele s-au numărat şi fraţii noştri adventişti din Israel, care au dorit să
ne împărtăşească din experienţele lor cu Dumnezeu.
substanţială, am căutat un alt loc de şedere. Au trecut cu
u este uşor să fii într-un loc unde este război.
greu acele zile şi a venit ziua cea mai aşteptată, Sabatul. La
La auzirea sirenelor, trebuie să alergi de
urgenţă la un buncăr (un adăpost la 5-6
deschiderea Sabatului eram în casa pastorului îm preună cu
metri adâncime în păm ânt, care are un grad
mai m ulţi oaspeţi pe care îi avea. A fost un Sabat m inunat,
dar noi ne gândeam unde vom sta în continuare. Aşa că,
înalt de rezistenţă la bombardamente). Aşa
s-a întâm plat şi cu noi de mai multe ori, dar lucrul
în acesta
tim p ce meditam la această problemă, mi-a venit o idee.
Ce-ar fi să găsim un loc de adăpost pentru cei care sunt încă
ne-a oferit de fiecare dată siguranţa vieţii, dar şi o stare greu
în buncăre la Naharia şi în Haifa? M -am gândit imediat la un
de suportat. N u ştiam ce se întâm plă la suprafaţă, iar zilele şi
spaţiu al bisericii din Ierusalim, care era folosit pentru anumite
nopţile petrecute în acel loc retras ni se păreau aşa de lungi.
întruniri de studiu. Am propus să ne rugăm. Fr. Lascu a
D upă câteva zile petrecute în buncăr, starea de tensiune pe
înţeles nevoia şi planul nostru de a-i ajuta şi pe alţi semeni
care o resimţeam tot mai m ult ne-a determinat să luăm decizia
de-ai noştri, care erau în aceeaşi nevoie, şi ne-a încurajat să
de a merge în Ierusalim, unde pericolul bombardamentului
ne rugăm şi să sunăm pe fr. Richard Elafear, preşedintele
era mai mic. Am plecat cu familia la Ierusalim şi am închiriat
Misiunii. Am fost bucuroşi să aflăm că preşedintele Misiunii
o cameră la hotel. A fost foarte greu să încuiem casa şi să
s-a arătat încântat de propunerea noastră şi chiar ne-a promis
plecăm, fără să fim siguri că vom mai găsi casa intactă la
sprijinul său în această lucrare. Da, Casa lui Dumnezeu este
întoarcere. Pentru că nu ştiam când se va term ina războiul, iar
camera de la hotel pe care o închiriasem însemna o cheltuială
un loc de scăpare pentru cei care II caută.
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Aşa că i-am sunat im ediat pe toţi acei prieteni care ştiam că
sunt în buncăre şi, cu glasul trem urând, ne m ulţum eau. U nul
dintre ei ne-a spus: „Voi sunteţi m âna lui D um nezeu pe păm ânt”,
pentru că ne scoateţi din acest loc unde este o ploaie de bombe.
In scurt tim p, cei care căutau un loc sigur l-au găsit. In acea
noapte, unii dintre aceştia au şi fost cazaţi la C entrul Adventist
de Studii. Pe unii i-am adus cu maşina noastră şi a fr. Lascu, iar
sora Zizi, soţia dânsului, ne-a oferit hrană din belşug. Era târziu,
dar eram aşa de fericiţi de locul acela liniştit, în care ne adusese
D om nul. In zilele următoare, au ajuns mai m ulţi refugiaţi,
pentru că sunasem la primăriile oraşelor din nordul Israelului
şi anunţasem de acest loc sigur şi gratuit pentru refugiaţi. Cei
adăpostiţi în acest loc erau în num ăr de 39 de persoane, în prim a
serie. Spun prim a serie, pentru că a fost un tim p când nu s-a mai
bom bardat şi oamenii au plecat la casele lor. D ar lucrul acesta nu
a durat m ult şi a început din nou bom bardam entul, aşa că în a
doua serie, au fost 41 de persoane, cu vârste cuprinse între 9 luni
şi 92 de ani.
D um nezeu a lucrat într-un m od m inunat şi a ajutat şi alte
persoane să se alăture acestei lucrări de binefacere. Astfel, am
prim it hrană, apă şi bani, atât de la primăria oraşului, cât şi de la
diferite firme alimentare. In acestă perioadă, am fost contactaţi de
ambasada României în Israel şi s-a scris un articol într-un ziar din
Ierusalim despre implicarea Bisericii Adventiste de a oferi un loc
de cazare refugiaţilor.
Acest tim p petrecut la C entrul Adventist de Studii ne-a oferit
m ulte experienţe frumoase. U na dintre acestea a fost întâlnirea
cu familia G att, o familie de evrei care aflase de acest loc de
scăpare. Ei cunoşteau limba română, pentru că au locuit un tim p
în România, iar dom nul G att a fost directorul A nsamblului de
muzică populară „Doina Moldovei”. Surpriza mare a fost atunci
când, îm preună cu cei refugiaţi, am deschis Sabatul cu „Shabat
Shalom”, iar dom nul G att, cu lacrimi în ochi, ne-a întrebat
de unde ştim acest cântec. I-am spus că un frate l-a învăţat în
Argentina. D upă câteva m om ente, şi-a şters lacrimile şi ne-a spus
că el a com pus acest cântec, cu 30 de ani în urmă.
Deşi eram refugiaţi, D om nul a făcut ca bucuria şi speranţa
să fie în fiecare zi în sufletele noastre. Intr-unul dintre Sabate,
am mers cu refugiaţii la grădina m orm ântului şi le-am explicat
profeţiile biblice. G rupul era form at din rom âni, ruşi, evrei şi
arabi. Fiecare refugiat avea experienţa sa cu D umnezeu, iar unii
dintre aceştia au luat hotărârea să păzească Sabatul D om nului.
O altă experienţă deosebită a fost aceea în care o familie de arabi
au bătut la uşa noastră. N u ştiam ce să facem atunci când ne-au
cerut un loc de adăpost, dar ştiam că erau arabi. Ne-am rugat
D om nului şi, după mai multe clipe de ezitare, ne-am hotărât să-i
prim im şi pe ei, pentru ca apoi să aflăm că erau creştini catolici.
Au fost Sabate de neuitat, în care am putut vorbi celor care erau
cu noi despre dragostea lui Dumnezeu şi jertfa D om nului Hristos.
C u toate că nu ştim ce a însemnat din perspectiva mântuirii această
experienţă pentru cei peste 70 de oameni care au găsit un loc de
scăpare în Casa D om nului, ştim totuşi că ei au cunoscut iubirea
D om nului Hristos şi lum ina adevărului Său.
Spre sfârşitul războiului, bom bardam entele s-au intensificat,
iar în zilele de 12-13 august, s-au tras în ju r de 200 de bom be
pe zi. C u toate acestea, am sim ţit cu toţii că suntem sub
ocrotirea Celui Preaînalt şi El ne-a ajutat să ajungem cu bine
la casele noastre. D om nu l să fie lăudat p en tru bunătatea şi
credincioşia Lui faţă de noi.

So
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KE N IA
D upă ce m ultă vreme a fost o colonie britanică,
începând din 1963, Kenia este o republică
independentă. Se întinde între Etiopia, Tanzania,
Lacul Victoria şi O ceanul Indian şi este străbătută
prin mijloc de Ecuator. Are un relief variat, de la
câmpii şi zone cu vegetaţie perm anentă la platouri
întinse, iar pe vârful m untelui Kenia, zăpadă şi
gheaţă sunt în perm anenţă.
Populaţia este formată din mai multe grupuri etnice
diferite. Speranţa de viaţă la naştere este de 48 de ani.
Aceasta, împreună cu o rată a natalităţii foarte mare, face
ca jumătate din populaţia ţării să fie sub 15 ani.
A nul acesta s-au îm plinit 100 de ani de când
prim ul m isionar adventist a ajuns în Kenia. A. A.
Carscallen a sosit în Kenia în 1906 şi, în 14 luni,
a raportat construirea clădirii de bază a misiunii
şi învăţarea limbii Lao, lim bă ce nu fusese scrisă
până atunci. Mai târziu, el a tradus Evanghelia
după M atei în limba Lao, iar traducerea lui a fost
acceptată spre publicare, în 1913, de Societatea
Biblică din Londra.
D upă sfârşitul Prim ului Război M ondial, au
fost trim ise noi grupuri de misionari şi, odată cu
ei, lucrarea a început să se dezvolte rapid. în 1925,
s-a deschis un spital, apoi o şcoală de fete şi o alta
pentru învăţarea limbii engleze. Sute de profesori au
continuat apoi să deschidă şcoli la sate. Clădirea lor
era locul de întâlnire pentru Sabat, iar dascălul era
conducătorul grupei.
Astăzi, în Kenia, aproape 2 milioane de persoane
se declară adventiste, chiar dacă puţin peste un
sfert dintre ei sunt membri botezaţi. Biserica creşte
într-o m anieră im presionantă, în ciuda problemelor
generale ale Africii: bolile şi sărăcia. O altă mare
problemă este lipsa de pastori pentru cele 9 000 de
biserici şi grupe organizate.
Instituţiile adventiste medicale şi de educaţie,
campaniile de evanghelizare prin satelit, transmise
de aici, confirm ă dorul şi zelul acestor credincioşi de
a grăbi venirea D om nului Isus.
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„T im p ul e scurt.
L ucrătorii p e n tru H ristos su n t necesari p re tu tin d e n i...

SÎNZIANA CONSTANTIN
Curând, am ajuns să batem la uşile directorilor de şcoli, ale
emnele care arată că venirea lui Hristos este
băncilor comerciale, bibliotecilor, muzeelor, la uşile tribunalelor
aproape se împlinesc cu repeziciune. D om nul
şi ale judecătoriilor, parchetului, poliţiei şi primăriei oraşului.
invită tineretul nostru să lucreze ca evanghelişti
îngerii cerului, colaboratorii noştri direcţi, îşi făceau
şi colportori şi să facă lucrare din casă în casă, în
întotdeauna datoria şi îşi deschideau inimile înainte ca noi
locurile în care nu s-a auzit încă adevărul... Aceia
care vor merge în lucrare sub îndrumarea lui Dumnezeusăvor
deschidem
fi
uşile. Când prezentam programul naţional de
îmbunătăţire a sănătăţii din partea Asociaţiei pentru Sănătate,
binecuvântaţi în chip m inunat.” ( M ărturii voi. VIII, p. 230)
Educaţie şi Familie, în colaborare cu Institutul de Sănătate
Publică Bucureşti, de cele mai multe ori eram întâmpinaţi cu
Dom nul m i-a vorbit
zâmbet, interes şi deschidere. Alteori, era nevoie de mai multă
Acesta a fost răspunsul pe care D om nul mi l-a dat la
rugăciune şi de perseverenţă, pentru ca zidul de indiferenţă şi
rugăciunile mele stăruitoare din august 2005, când doream
răceală, ridicat de interlocutor, să fie dărâmat şi biruinţa să fie cu
din tot sufletul să ştiu dacă voia D om nului era să merg, şi
atât mai apreciată, cu cât lupta fusese mai strânsă.
în anul şcolar care avea să înceapă, la catedra de la care le
Aşa s-a întâmplat, de pildă, la Biblioteca Judeţeană din
predam copiilor lim ba engleză sau dacă avea un alt plan
Călăraşi, unde, iniţial, dom nul director era prea ocupat pentru
p entru mine. Câteva zile la rând, D om nul m i-a vorbit despre
a acorda tim p şi atenţie echipei ASEF. Primul rezultat al
nevoia acută de lucrători activi, care să meargă cu Evanghelia
rugăciunii tainice a fost acela că dom nul director a acceptat
la sufletele care pier fară M ântuitor.
să fie totuşi adunaţi angajaţii bibliotecii pentru seminar.
Bucuroasă că am prim it în sfârşit răspuns, am şi început
Mare a fost însă bucuria colportorilor când, la sfârşit, au
să lucrez ca voluntar în lucrarea misionară cu literatură.
văzut încântarea şi aprecierea angajaţilor şi atitudinea total
M ai întâi, am fost câteva zile la stand la Sinaia, unde m-am
deprins să verific tensiunea arterială, procentul de grăsime
schimbată a directorului care îşi cerea scuze că nu le-a acordat
atenţia cuvenită şi care a com andat câte patru exemplare din
din organism, să dau câteva sfaturi de sănătate şi să îndrept
fiecare titlu. D e data aceasta, Dumnezeu depăşise cu m ult
tim id atenţia oam enilor spre cărţi. Apoi, au urm at trei
aşteptările noastre, pentru că atunci când l-am întrebat dacă
săptăm âni de lucru în echipă la Păuleşti, jud. Prahova,
doreşte tot atâtea exemplare din cărţile spirituale, dumnealui
facându-mi ucenicia într-o altă m etodă de lucru, de care
a răspuns fară nici o ezitare: „Sigur că da. în Călăraşi sunt
m-am îndrăgostit repede —lucrarea din casă în casă.
oameni din toate confesiunile care trebuie să aibă ce citi. Când
A urm at o provocare mai mare - oraşul Călăraşi, în care
mai apar noutăţi, să m ă ţineţi la curent”.
aveam să folosim cu preponderenţă m etoda seminariilor
de sănătate. Echipa era formată din 14 tineri, dintre care 4
Adaptabilitatea şi flexibilitatea sunt două calităţi pe care a
trebuit să ni le însuşim repede. La primul contact cu conducerea
aveau experienţă, iar noi ceilalţi trebuia să prindem din mers,
unei instituţii, trebuia să stabilim timpul şi maniera de lucru
să dobândim rapid curajul şi priceperea de a programa şi
cea mai potrivită cu specificul ei. La bănci, stabileam un
susţine un seminar.
D um nezeu ne-a ajutat pe rând să „coborâm din barcă”,
seminar de 15-20 minute cu toţi angajaţii, fie înaintea începerii
programului, fie la sfârşit. La şcoli şi licee, ne restrângeam la 10
începutul a fost tim id, stângaci uneori, dar încurajările
colegilor cu vechime şi chiar ale celor care ne ascultau ne-au
minute, într-una dintre pauze, urm ând ca într-o altă pauză să
ajutat să creştem repede.
le facem cadrelor didactice testele medicale. N u puţine au fost
liceele din diverse localităţi: Constanţa, Rm. Vâlcea, Tg. Jiu,
în care cadrele didactice au fost aşa de încântate de programul
La porţile instituţiilor
nostru, încât ne-au chemat la orele de dirigenţie.
Sfatul inspirat ne spune că „pentru a aborda toate clasele,
La croitorii sau la ateliere de tâmplârie, stabileam
trebuie să venim în întâm pinarea lor, acolo unde se află
seminarul pentru pauza de masă, apoi, pe rând, angajaţii
(lucrează). Rareori se va întâm pla ca ele să ne caute pe noi”.
veneau la teste şi îşi aleageau cărţile dorite.
{Evanghelia prin Literatură, p. 36)
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în tribunale şi judecătorii, nu se
puteau aduna cu toţii la o anumită oră,
aşa că mergeam în două-trei birouri mai
mari, unde făceam prezentarea pentru
toţi cei interesaţi. Seminarul îi ajută pe
oameni să conştientizeze obiceiurile
greşite din stilul de viaţă, testele n u fac
decât să constate dacă ei se încadrează în
valorile normale, dar soluţiile practice,
concrete, pentru schimbare se află în
materialele Editurii „Viaţă şi Sănătate”.
Prezentarea de carte reprezintă
un punct im portant în programul
nostru. „Verba volant, scripta manent”.
Mulţi sunt impresionaţi pe moment,
sunt hotărâţi să facă schimbări, dar,
dacă nu este hrănită, dorinţa aceasta
de îmbunătăţire a stilului de viaţă
dispare sau rămâne doar un vis frumos,
nerealizabil. Dacă intră în posesia cărţii
care-1 motivează, omul are m ult mai
multe şanse să reuşească. O tânără din
Tg. Jiu, al cărei tată bolnav cumpărase
o carte de-a noastră, ne-a mărturisit:
„Tata n-a mai avut nevoie de intervenţie
chirurgicală. A citit cartea şi a făcut
schimbări serioase în stilul de viaţă. Vă
daţi seama? Voi, programul vostru, i-aţi
salvat viaţa tatălui meu!”
„Duceţi cărţi oamenilor de afaceri,
celor care sunt învăţători ai Evangheliei,
dar care nu cunosc adevărurile speciale
pentru acest timp. Solia trebuie dată
’la drumuri’ - oamenilor care iau parte
activă în lucrarea lumii, învăţătorilor şi
conducătorilor poporului”. (Idem, p. 36)
„Iată-ne, trimite-ne!” am răspuns şi la
această provocare, aşa că ne-am hotărât
să-i căutăm duminica acolo unde ei se
închină: în biserici baptiste, penticostale,
creştine după evanghelie, iar la Buzău
am lucrat chiar într-o biserică romanocatolică. In astfel de ocazii, mergem în
m od special cu mesajul sănătăţii, braţul
drept al soliei. Am văzut că, acordând
atenţie acestei ramuri a lucrării, a fost
îndepărtată prejudecata din mintea
multor oameni care i-a împiedicat să
primească până acum adevărul special
pentru acest timp.

M e rg â n d prin credinţă
Au fost câteva locuri în care
Dumnezeu ne-a făcut surprize
neaşteptate. Eram în Râm nicu-Vâlcea,
o localitate înconjurată de mânăstiri, un
bastion al ortodoxiei, în care nu ştiam
ce succes vor avea cărţile spirituale. Insă
Domnul ne-a dovedit încă o dată că,
CURIERUL

dacă păşim prin credinţă, toate lucrurile
sunt cu putinţă. La Romtelecom, am fost
luaţi cu asalt la încheierea seminarului.
Unul după altul, oamenii veneau să ceară
ultimele două cărţi prezentate: Viaţa lui
Iisus şi Tragedia veacurilor. Ba chiar o
doamnă ne-a întrebat îngrijorată dacă
avem suficiente cărţi, căci dorea două
exemplare din Tragedia veacurilor.
Unul dintre principalii factori de
risc în bolile cardiovasculare este stresul.
Oamenii caută în direcţii greşite soluţii
pentru a-1 controla. De aceea, le spunem
că, potrivit studiilor ştiinţifice, cei care
au credinţă în Dumnezeu şi fac din El
ancora sufletului lor fac faţă mai uşor
valurilor frecvente de stres. In acest
context, cărţile spirituale sunt prezentate
cu toată convingerea ca un mijloc
prin care oamenii pot să se apropie cu
încredere de Dumnezeu şi să găsească
răspunsuri autentice la întrebările
existenţiale. Am constatat în multe
locuri că, după prezentarea seminarului
de sănătate, oamenii îşi manifestau mai
mult interesul pentru latura spirituală,
preţuind în m od special cărţile de acest
gen. D e exemplu, într-o singură zi de
lucru, în campania de la Vâlcea s-au dat
30 de exemplare din cartea Tragedia
veacurilor, răspândind mesajul urgent şi
actual pentru acest timp.
Mare este Dumnezeu! El
întotdeauna Se ţine de cuvânt. Mi-a
promis că, dacă voi merge în lucrare sub
îndrumarea Lui, voi fi binecuvântată
în chip m inunat. Cuvintele sunt sărace
şi lipsite de strălucire spre a exprima
prea plinul inimii mele. D om nul este
vrednic de iubit!!!

„Fratele meu, sora mea, nu uita că
într-o z i vei sta înaintea Domnului
întregului pământ, ca să dai socoteală
pentru faptele pe care le-aifăcut...
Atunci, lucrarea ta va apărea aşa cum
este în realitate. Via este mare, iar
D omnul cheamă lucrători. N u îngădui
nici unui lucru să te reţină de la a face
lucrarea de salvare de suflete. Colportajul
constituie una dintre căile cele mai
cu succes de a salva suflete. N u vrei să
încerci?”(Idem, p. 34)

Sînziana Constantin,
colportoare,
Conferinţa M untenia
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U N D U M N E Z E U CARE VO RBEŞTE
„Dumnezeu vorbeşte însă când într-un
fel, când intr-altul...” (Iov 33,14)

C a m p a n ie d e ră z b o i

In faţa mea, pe birou, este aşezat un
mic tablou care înfăţişează un peisaj
superb: soarele —la orizont —îşi trimite
ultimele raze, printre crengile copacilor,
peste luciul de apă al unui lac. Dar cel
mai mult îmi place textul înscris pe
această imagine: „Cred în soare chiar
când nu străluceşte, în dragoste chiar
când sunt singur şi în Dumnezeu chiar
când nu-mi vorbeşte.”
Fără îndoială, Dumnezeu ne-a dat
motive nenumărate, ca să putem crede în
El, chiar când s-ar părea că tace (deşi El
vorbeşte lumii prin natură, prin Cuvânt
şi prin Isus). Insă, atunci când îşi ia timp,
Se apleacă asupra ta - bulgăre de ţărână
—şi îţi vorbeşte personal; daţi-mi voie să
vă spun că acest lucru mi se pare cu totul
special şi minunat!
în activitatea de colportaj, pe care
o desfăşor - prin harul lui Dumnezeu
- de peste 11 ani, au fost multe
experienţe minunate şi diverse. Au fost
ocazii când Dumnezeu mi-a dat o aşa
izbândă, încât îmi venea să strig plin de
emoţie: „Doamne, pleacă de la mine,
căci sunt un om păcătos! D e ce faci aşa
lucruri mari pentru mine?”
Dar vreau să vă spun că, pentru
mine, cele mai importante experienţe
sunt cele prin care Dumnezeu
intervine pentru a răspunde temerilor,
problemelor noastre, sau prin care
confirmă interesul Său major pentru
această lucrare. Voi prezenta în
continuare două experienţe de felul
acesta, în care sunt implicaţi uneori
oameni care nici măcar nu-şi dau
seama că Dumnezeu transmite un
mesaj prin ei.

Când am participat pentru prima
dată la o campanie de colportaj de
mare anvergură, organizată pe litoral,
fr. Mihai Goran ne-a spus în cadrul
întâlnirii de deschidere: „Suntem în
campanie de război! Vrăjmaşul nu va
sta nepăsător... Atenţie mare şi multă
rugăciune...”
Acest lucru urma să se confirme
din plin, chiar din prima zi de lucru.
Patronul care administra sectorul de
plajă, unde voiam să amplasăm standul,
ne-a spus că nu avem ce căuta acolo.
Am pus standul cu cărţi lângă o alee
spre plajă, dar în scurt timp a apărut
un inspector foarte nervos, a oprit
maşina în dreptul nostru şi a început să
ţipe la noi să plecăm de urgenţă, dacă
nu, vine şi ne rupe toate cărţile. Ne-am
dus pe plajă să lucrăm, de la om la om,
dar o fată-jandarm (în uniformă) a
apărut imediat, ne-a spus că nu avem
voie să-i deranjăm pe turişti şi ne-a dus
la comandantul ei.
A venit pauza de prânz şi plaja s-a
golit de oameni. Ne-am dus şi noi
să facem baie şi plajă. Fetele erau în
apă, iar eu m-am întins la soare pe
un cearşaf, în mijlocul plajei. Eram
puţin descurajat din cauza piedicilor
pe care Cel Rău încerca să le pună
şi, tocmai mă rugam în gândul meu:
„Doamne, ce se întâmplă? D e ce ne-ai
adus aici? Oare vom putea să lucrăm
sau vrăjmaşul va reuşi să ne oprească?”,
când au apărut doi jandarmi care
se plimbau pe plajă şi, fără să mă
cunoască, s-au aşezat pe nişte
şezlonguri în apropierea mea, discutând
între ei despre diferite probleme.
Deodată, unul dintre ei îl întreabă

pe colegul lui: „Măi, dar ce este cu
pocăiţii aceştia, cu cărţile lor, care sunt
peste tot?” Celălalt îi răspunde: „Pe
aceştia nu poate să-i oprească nimeni;
nimeni nu stă în calea lor!”
I-am mulţumit lui Dumnezeu
pentru răspuns şi mi-am amintit
de experienţa lui Ghedeon, când
Dumnezeu i-a zis: „Scoală-te şi
pogoară-te în tabără... Să asculţi ce
vor zice, şi după aceea ţi se vor întări
mâinile...” (Jud. 7,9.11).
Am pornit la muncă. Am lucrat pe
alei şi pe plaje, peste tot unde am dorit,
fără nici o piedică. Dumnezeu ne-a dat
o mare izbândă şi a fost o campanie
binecuvântată şi plină de succes, prin
harul Său. A Lui să fie slava!

Un în g e r p â z e a cortul

Cea de-a doua experienţă despre
care vreau să scriu, Dumnezeu mi-a
dat-o în staţiunea Sovata.
Standul nostru ere amplasat în cel
mai bun loc din oraş - pe terasa „Lacul
Ursu”, iar cortul care era ancorat
de grilajul terasei rămâne acolo zi şi
noapte, de primăvara până toamna. în
vecinătatea cortului nostru se afla, până
nu demult, un urs împăiat, alături de
care mulţi turişti îşi făceau poze. Chiar
şi eu am pozat cu acel urs în 1969,
când am fost pentru prima dată în
Sovata, şi mai am acea poză şi acum.
D e ce spun toate acestea?
Anul trecut, doamna care era
proprietara ursului şi făcea poze
turiştilor, m-a întrebat: „Unde sunteţi
în fiecare sâmbătă? E o zi cu mulţi
turişti şi s-ar vinde multe cărţi...”.
I-am vorbit despre Dumnezeu,
despre credinţă, despre Sabat... Era
impresionată şi îi plăcea să conversăm
pe această temă.
într-o dimineaţă, a
E X P E R IE N Ţ A T A ,
venit direct la mine, foarte
E X P E R IE N Ţ A B IS E R IC II TA LE
speriată, şi mi-a spus:
„Domnule, am avut un vis
Care sunt experienţele pe care le-aţi avut
îngrozitor astă-noapte. Sunt
în ultimul timp cu Dumnezeu? Cum a lucrat
foarte speriată şi inima îmi
D om nul în viaţa dumneavoastră şi a bisericii din
bate atât de tare, de parcă ar
care faceţi parte? N e puteţi spune una dintre ele?
vrea să iasă afară din piept.
Dacă aveţi astfel de experienţe, vă invităm să le scrieţi şi să le trimiteţi pe adresa:
Curierul Adventist, str. Labirint nr.l 16, Bucureşti; e-mail: curierul@adventist.ro
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( u r m a r e la p a g i n a 2 3 )

AŞTEPT CU M A I M U L T D O R R E V EN IR EA
M ă numesc Romelia C îrnu şi
locuiesc în Rm. Vâlcea îm preună
cu soţul meu care este pastorul
com unităţii din această localitate.
In luna mai anul curent, în oraşul
Rm. Vâlcea s-a desfăşurat o campanie
de sănătate, susţinută de o echipă
de colportori/educatori de sănătate,
condusă de M ihai şi Teodora Goran.
S-au prezentat seminarii precum A i
grijă de inim a ta! şi Gândeşte cutezător!,
în instituţii şi şcoli. S-au vândut m ulte
cărţi de sănătate şi de educaţie, dar şi
cărţi spirituale, adesea acestea fiind
primele către care se întindeau mâinile
celor însetaţi după Dumnezeu.
înainte de acest eveniment îi
apreciam pe colportori, dar nu
credeam că pot face şi eu acest lucru,
considerând că nu pot convinge pe
cineva să cumpere o carte. Deoarece
mai prezentasem seminarii în şcoli şi
am calificare de asistentă medicală,
am participat şi eu cu echipa de
colportori la cam pania susţinută în
Rm. Vâlcea. D um nezeu a dărâmat,
treptat, toate prejudecăţile şi temerile
mele şi mi-a dat curajul să aleg să fac
lucrarea aceasta. îm preună cu o altă
soră din com unitatea Rm. Vâlcea, am
pornit să ducem mai departe lucrarea
de colportaj pe aceste meleaguri.
D um nezeu ne-a dat experienţe care
ne-au încurajat şi ne-au confirm at că El
este cu noi în această lucrare.
O Aveam stand în magazinul
W inm arkt —Cozia din Rm. Vâlcea.
O am enii se opreau să-şi măsoare

tensiunea arterială, pulsul, procentul
de grăsime şi indicele de masă
corporală. U nii cum părau şi cărţi. Am
fost întrebată de mai m ulte ori cine
suntem , iar eu le răspundeam oficial:
„ASEF” şi le arătam banerul cu toate
instituţiile implicate în proiect. M ă
temeam să afle că suntem adventişti,
considerând că n u vor mai cum păra
cărţi. A tunci a venit un dom n distins,
şi s-a uitat cu atenţie la cuprinsul
fiecărei cărţi. O cupată cu măsurătorile,
nu am p u tu t să-i prezint fiecare carte,
cum făceam de regulă. La sfârşit, m-a
întrebat dacă suntem adventişti. I-am
răspuns: „Suntem ASEF”, iar el a
insistat: „Dar sunteţi adventişti?” Am
răspuns: „Da, ASEF este o asociaţie
adventistă”. El a continuat: „Ştiam că
sunteţi, după cărţile lui Ellen W hite.
Apreciez lucrarea dumneavoastră. Eu
sunt ortodox şi le reproşez alor mei
că noi n u avem asemenea programe
pentru societate. Va felicit că lucraţi
în interesul com unităţii, fără să faceţi
prozelitism”. Apoi, am aflat că era
medic cu o funcţie de răspundere la
Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea.
Am fost bucuroasă că intr-un m ediu
ultraortodox, adesea ostil cu privire la
adventişti, cum este în Vâlcea, mai sunt
destui oameni care privesc cu ochi buni
lucrarea noastră.

stand şi era interesată de cartea Viaţa
lui Isus. O altă doam nă, prezentă la
stand lângă dânsa, îi spune: „Autoarea
acestei cărţi este sâmbetistă!” Asistenta
îi răspunde: „Eu am întrebat un preot
de la una din mănăstirile din apropiere,
şi el mi-a spus să caut eu singură să
văd care e adevărul, aşa că nu contează
că autoarea e sâmbetistă!” Apoi a
luat cartea şi a plecat. C ontrariată
de răspunsul prim it, doam na care
obiectase despre autoarea sâmbetistă s-a
dus şi a chem at pe soţul ei, i-a arătat
cărţile scrise de Ellen W hite, apoi au
decis să cumpere Tragedia veacurilor şi
Viaţa lui Isus. Am lăudat pe D um nezeu
că a întors efectul vorbelor cu intenţie
răutăcioasă.

2
In perioada verii, am lucrat
în staţiunile din îm prejurim i. Intr-o
zi, aflându-m ă în baza de tratam ent
din staţiunea Căciulata, o asistentă
angajată a bazei de tratam ent a venit la

Acum, aştept cu mai m ult dor
revenirea lui Isus pentru a vedea
finalitatea acestor experienţe.
Romelia Cărnu, colportor,
Rm. Vâlcea

O In urm a seminariilor ţinute
la BRD Rm. Vâlcea, o doam nă
s-a arătat deosebit de interesată de
căţile religioase. D upă ce a cum părat
câteva, a început să scrie colegelor şi
cunoscuţilor citate din ele. Adesea,
trim itea aceste citate prin e-mail.
Intr-o zi, a vorbit cu preotul despre
descoperirea ei. Iar preotul, după ce a
analizat cartea Calea m ântuirii a spus
că nu trebuie să o ţină num ai pentru
ea, ci să o dea şi altora. Aşa că m-a
chem at să-i mai duc opt cărţi pentru
cunoştinţele ei.

(urmare d e la pagina 22)
Am visat că era o zi de sâmbătă, şi în
cortul dumneavoastră era o persoană
strălucitoare, îm brăcată în alb şi de
o statură im punătoare, înaltă cât
cortul. Am crezut că v-au interzis
să mai staţi aici şi l-am rugat să nu
vă oprească, pentru că faceţi un
lucru foarte bun pentru oameni, şi
l-am întrebat unde sunteţi. Atunci,
acel dom n mi-a răspuns: ’N u vă
îngrijoraţi pentru dom nul cu cărţile.

El este în loc bun acum. Pentru voi,
toţi ceilalţi, îngrijoraţi-vă, pentru că
nu veţi mai sta m ult pe aici!’”
în primăvara acestui an, când am
sosit în prim a zi la Sovata, doam na
aceea a venit la stand întristată şi ştiţi
care au fost primele cuvinte pe care
mi le-a spus plângând?
„D om nule, cei de la primărie
mi-au confiscat ursul şi nu-m i mai
dau voie să stau aici şi să fac poze...”
CURIERUL

Dum nezeu vorbeşte „când într-un
fel, când într-altul”.
îţi mulţum esc, Tată, că Tu ne
vorbeşti atunci când avem cea mai
mare nevoie!
Iacob Cătinean, prim-colportor,
Transilvania de Sud
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Să m ai ascultăm

de proroci?
LUCIAN FLORICEL
umplite vremuri!
Duşmanii înverşunaţi
—moabiţi, amoniţi şi
aoniţi - erau chiar la
V ^ / T cporţile Ierusalimului.
Nici un ajutor! Nici un prieten!
Şi atunci, „în spaima sa, Iosafat şi-a
îndreptat faţa să caute pe D om nul... şi
a zis... noi suntem fară putere înaintea
acestei mari mulţimi, care înaintează
împotriva noastră, şi nu ştim ce să facem,
dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
(2 Cron. 20,3-12). Frumoasă rugăciune!
Tot poporul stătea în picioare şi
aştepta răspunsul. Cea mai chinuitoare
întrebare nu era cu privire la răspunsul
Domnului, ci cu privire la dispoziţia
poporului de a-1 asculta şi împlini. Doar
se întâmplase de atâtea şi atâtea ori, în
istoria lor zbuciumată, să nu-1 primească.
Şi iată că răspunsul lui Dumnezeu
vine atât de surprinzător. O m ul ales este
aşa de necunoscut, că este nevoie să i se
prezinte întreaga genealogie pentru a se
şti despre cine este vorba. ■
Tocmai prin el!? N u se putea un altul?
Iar mesajul este şocant. Chiar poate
fi acesta mesajul lui Dumnezeu? „Nu
veţi lupta... mâine ieşiţi-le înainte, şi
D om nul va fi cu voi!” (2 Cron. 20,17)
In comparaţie cu alte momente
surprinse de istoria biblică, poporul
primeşte cu bucurie şi recunoştinţă
răspunsul lui Dumnezeu. „Nu contează
prin cine —aceasta este solia lui
Dumnezeu şi vom asculta!”
Mai mult chiar, împăratul Iosafat
face o mărturisire de credinţă, care este
cheia biruinţei de atunci şi din toate
veacurile: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii
Ierusalimului! încredeţi-vă în Domnul,
Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi!
Incredeţi-vă în prorocii Lui şi veţi izbuti!”
(2 Cron. 20,20)
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Atât de profundă a fost ascultarea
poporului, încât nu numai că au ieşit
înaintea duşmanilor, aşa cum li se spusese,
dar au făcut din momentul acesta de criză
o zi de sărbătoare. înaintea duşmanului
înarmat şi încruntat, ei au ieşit nu cu
arme, ci cu cântăreţi; îmbrăcaţi nu în
armură, ci în hainele lor sfinte, pregătite
pentru sărbătoare.
Uluitoare istorie! Care este secretul?
încredere în Dumnezeu şi încredere în
profeţii Lui.
Istoria biblică a Vechiului şi a Noului
Testament este o continuă luptă între
credinţă şi necredinţă. Profeţii au fost
adesea omorâţi, ridiculizaţi, chinuiţi,
alungaţi, batjocoriţi, contestaţi, acuzaţi.
Istoria de astăzi a Israelului este cea mai
elocventă dovadă a respingerii mesajului
profetic. Oare ce ar fi fost Israelul, dacă
ar fi ascultat de profeţii lui Dumnezeu,
trimişi mereu şi mereu cu soliile pline
de iubire din partea Tatălui ceresc? Ce
ar fi fost, dacă ar fi ascultat de sutele
de profeţii mesianice sau măcar de
glasul lui Ioan Botezătorul, cu privire
la venirea lui Mesia? Au preferat să-l
omoare pe profet, decât să-i asculte
solia. O ri de câte ori Israelul a respins
mesajele profetice, totul s-a terminat
într-o cruntă apostazie, în decădere
morală şi materială. Şi n-au învăţat
niciodată nimic din aceasta.
Să urmărim, pe scurt, o altă istorie
biblică. David, marele rege, poet şi
profet. O zi nefastă. Plimbându-se pe
terasa palatului, o vede pe Bat-Şeba şi
păcatul îi cuprinde inima şi viaţa. Totul
se rostogoleşte ca un tăvălug aducător
de ruină şi de moarte. Adulter urmat de
minciună, minciună urmată de crimă
şi... parcă totul se linişteşte. Urie a murit,
nimeni nu mai ştie nimic. Când totul
părea trecut şi uitat, dintr-o dată, în
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faţa lui David apare profetul cu o solie
teribilă: „Tu eşti omul acela”.
Era rege. Ar fi putut să stingă glasul
profetului, dar oare aceasta ar fi rezolvat
păcatul? David se prăbuşeşte. Dumnezeu
are dreptate. Ceea ce urmează este una
dintre cele mai remarcabile pocăinţe
din istoria omenirii. David acceptă
judecata lui Dumnezeu şi îşi scrie
psalmul pocăinţei: „Ai milă de mine,
Dumnezeule, în bunătatea Ta! După
îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile
mele!” N u a contat numele celui care a
adus solia, ci solia a fost cheia ascultării.
Solomon spunea că nu este nimic
nou sub soare şi că, din păcate, ce a
fost va mai fi. Nici istoria mai recentă
a poporului lui Dumnezeu nu este
scutită de aceste frământări! Sunt şi
astăzi oameni care, ca şi pe vremuri, pun
întrebarea: Va fi cineva pierdut, pentru
că nu a crezut şi nu a ascultat de Ellen
White? Nu, dar va fi pierdut, pentru
că nu a crezut şi nu a ascultat de soliile
trimise de Dumnezeu prin Ellen White.
Vedeţi, aici este diferenţa. „încredeţi-vă
în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi
întăriţi! încredeţi-vă în prorocii Lui şi veţi
izbuti!” (2 Cron. 20,20)
închei cu un gând venit din partea
unui om din afara bisericii, dar un
bun cunoscător al ei - Irmgard Simon:
.Adventiştii de ziua a şaptea încă trăiesc
în spiritul lui Ellen W hite şi numai
în măsura în care vor păstra această
moştenire, ei vor avea viitor.” (Northern
Light, septembrie 1968, p. 7)

Lucian Floricel,
secretar;

Asociaţia Pastorală,
Conferinţa M untenia

T

I

N

E

R

E

T

V alu eg en esis
Sondaj european printre tinerii adventişti

anchetă se va face „on line”, va pleca
el mai mare sondaj care
din computerul tău, de la tine. Este o
s-a realizat vreodată
adevărată inovaţie. Este ceva atât de
printre tinerii adventişti
cuprinzător —vor fi implicaţi peste
din Europa este gata să
înceapă. Gândeşte-te că
25-000 de tineri între 14 şi 25 de ani,
lucrăm la el de doi ani şi iată cădin
ammai
reuşit.
mult de 25 de ţări ale Europei.
Valuegenesis Europa este pe cale să devină
Ar fi fost greu de realizat cu chestionare
tipărite în 18 limbi diferite. Incredibil!
realitate. Ce înseamnă Valuegenesis?
Dă-mi voie să-ţi explic în câteva cuvinte.
Manuela Casti, directoarea Centrului
Dacă deschizi pagina web www.
„Jose Figol” şi directoarea proiectului, a
valuegenesis.org, vei găsi motto-ul care
avut această idee extraordinară de a realiza
explică obiectivul acestui proiect. Este un
acest proiect „on line”. Deci, practic, tu
studiu făcut cu privire la tineretul adventist vei primi o parolă de la pastorul tău sau
din Europa de astăzi, la relaţiile tinerilor cu
de la conducătorul de tineret local. Când
familia, cu biserica şi cu privire la idealurile va veni rândul tău, vei avea Ia dispoziţie
lor religioase şi sociale.
o lună pentru a răspunde la întrebări.
Subiectele la care va trebui să răspunzi
In cursul acestei luni, datorită parolei
sunt numeroase, mergând de la stilul
primite, vei putea deschide pagina de web
www.valuegenesis.org (în acest moment
de viaţă la locul în societate, de la
problemele administrative ale bisericii
este doar în stadiul de promoţie) şi vei
la obiectivele pe care şi le propune, apoi
avea tot timpul necesar pentru a răspunde
subiectele legate de aspectele practice ale
la întrebări. Totuşi rugămintea noastră
comportamentului creştin, pe care trebuie
este să răspunzi la toate întrebările o
să-l adopte cei care sunt mai idealişti în ce
singură dată, într-o singură etapă, ca să
priveşte misiunea noastră, şi multe altele.
ne ajuţi să putem centraliza datele în mod
Pe scurt, o imagine aproape globală!
sistematic. Contribuţia ta va fi extrem
Motto-ul acestui sondaj insistă asupra
de utilă şi de valoroasă. După ce termini
faptului că „mouse-ul computerului tău
de completat chestionarul, care, aşa cum
poate aduce schimbări!” Este interesant
îţi dai seama, va fi foarte lung, parola
să descoperi că folosirea în publicitate a
va expira. De un lucru poţi să fii sigur
imaginilor care leagă un şoricel adevărat de —anonimatul este garantat, nimeni nu va
cel virtual sugerează ea însăşi schimbarea.
putea citi răspunsurile pe care le dai, în
Ideea ne-a fost dată de o tânără din
afară de cei care Ie prelucrează. Compania
Portugalia, Ana Giulia Grave, căreia
ştiinţifică de informatică, cea care a
i-am cerut să se ocupe de partea grafică.
formulat chestionarul, se va ocupa de
Trimiterea la mouse-ul computerului
prelucrarea datelor şi ne va da un raport
tău, ca instrument al schimbării, nu este
statistic definitiv. In acel moment, vom
întâmplătoare. De fapt, toată această
avea o imagine „fotografică” a tineretului

C

adventist din Europa şi a părerilor pe care
le au tinerii despre biserica noastră.
Poate că unii dintre voi se vor întreba
ce avantaj personal au din participarea
la acest proiect. In plan calitativ, atât
individual, cât şi pentru biserică,
avantajele sunt enorme: nu vom rămâne
numai la nivelul unor cifre, puse în
evidenţă de ansamblul de statistici
realizate prin acest sondaj. Pentru noi,
tinerii, nu sunt nişte statistici. Sunt
oameni care îşi fac auzit glasul, care
vorbesc şi care nu sunt deloc invizibili.
Poate că în răspunsurile tale vom găsi şi
o explicaţie cu privire la motivele pentru
care unii tineri se pierd. O intervenţie
direcţionată pe schimbările potrivite ar
trebui să ne ajute să facem şi mai mult
din biserica noastră un sprijin pentru
acela care doreşte să găsească rostul vieţii.
Ce anume vom face după ce vom strânge
aceste date şi după ce le vom analiza
constituie deja un subiect de studiu.
Putem primi şi sugestiile voastre pentru
viitoare planuri.
Lumea noastră se apropie de sfârşit.
Revenirea Domnului Isus este aproape.
Este vremea să întărim potenţialul bisericii
şi să ducem la bun sfârşit misiunea care
ne-a fost încredinţată în mod direct de
Domnul Isus. Fiecare tânăr din biserică
are o misiune precisă. Iată de ce credem în
acest proiect. Sperăm să crezi şi tu!

Corrado Cozzi —director, Departamentul
Tineret, Diviziunea Euro-Africa
Paul Tompkins —director, Departamentul
Tineret, Diviziunea Transeuropeană

Din partea Uniunii Române
România este programată să participe la acest sondaj în luna ianuarie. Dacă eşti cuprins în grupa de vârstă 14-25 de ani, vei primi
din partea pastorului o parolă şi vei putea completa sondajul on line la tine acasă, la prieteni sau într-un centru care oferă acces la
Internet. Dacă locuieşti în zone unde accesul este dificil, îţi propunem să te asociezi cu tinerii din biserică pentru a închiria un centru
care oferă acces la Internet, pentru perioada de timp pe care o socotiţi necesară. Uniunea şi Conferinţele sunt gata să sprijine financiar
un astfel de demers. In perioada următoare, vom folosi diverse canale de comunicaţie pentru a vă transmite atât parolele, cât şi alte
informaţii utile. Vom publica statisticile finale de îndată ce vor fi disponibile, atât cele referitoare la România, cât şi cele generale
europene, dar şi posibile analize comparative. Va mulţumim pentru colaborare!
\
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Vino si
vezi...
/

TEODORA GORAN
fost cu adevărat o binecu
vântare, o bucurie deosebită
pentru fiecare participant:
Tabăra de Sănătate şi Famiie de pe Valea Drăganului,
desfăşurată între 1 3 -2 0 august 2006.
Este al cincilea an de când Centrul
Misionar de Educaţie pentru Sănătate
de la Herghelia, împreună cu Asociaţia
Sănătate şi Temperanţă şi ASEF,
organizează astfel de tabere în perioada
de vară. Anul acesta, frumosul campus
al Fundaţei Penticostale „Emanuel” din
judeţul Cluj ne-a oferit un loc cu totul
special. încă de la intrare, aleea străjuită
de brazi te anunţă că ai sosit într-un
sanctuar liniştit al naturii. Vile pitoreşti,
ascunse printre pomi, hotelul elegant,
bucătăria şi sala de mese rustică, precum
şi corturi mari, toate aşezate într-un
peisaj încântător, împreună cu personalul
amabil, te invită să petreci acolo zile de
neuitat.
Au sosit în tabără 85 de persoane din
diverse zone ale ţării: bunici, părinţi,
tineri şi copii - familia completă. Ne-am
dorit să fie astfel. După ce fiecare şi-a găsit
locul de găzduire, am fost nerăbdători
să ne cunoaştem la deschiderea festivă
a taberei. Am constatat că majoritatea
persoanelor au venit pentru prima dată
în tabăra de sănătate, dar 50% dintre ei
au frecventat Cluburile de Sănătate din
Bucureşti. Cineva ne-a mărturisit: „La
cluburi mi-am schimbat felul de a vedea
viaţa, şi acum am venit să experimentez
practic un stil de viaţă sănătos...”. Toţi
cei prezenţi şi-au exprimat bucuria de a
petrece o săptămână în acest loc pentru a
se odihni şi în acelaşi timp a învăţa multe
lucruri noi.
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Fiecare zi începea la ora 7:00
dimineaţa când, pe holurile hotelului,
echipa de tineri de la Herghelia cânta
de zor: „Zâmbeşte/roagă-te/laudă-L
dimineaţa... la prânz... pe-nserate....
orişicând”. Şi într-adevăr, feţe zâmbitoare
apăreau prin uşile întredeschise,
mulţumindu-ne pentru deşteptarea
inedită. Unii se trezeau chiar mai
devreme, pentru a beneficia de analize
medicale la cabinetul amenajat în tabară.
Programul de înviorare în stil african
(condus de un tânăr din Africa) a fost
apreciat de toată lumea cu zâmbete de
tip „banana”. Marele dejun era servit cu
pofta creată de exerciţiul fizic şi aerul
curat. Apoi, seminariile erau urmărite
cu deosebit interes: mai întâi, un scurt
gând al zilei ce îndrepta atenţia tuturor
spre Creator, urmat de seminarul ce
prezenta metodele eficiente pentru a
ţine sub control stresul, prezentat de
dr. Daniela Robu şi, în final, seminarul
pe tema biruinţei asupra depresiei,
susţinut de dr. D an Nicolae. La ora
11:00, participanţii se împărţeau repede
pe activitaţi ce se desfăşurau în paralel:
consiliere medicală, spirituală şi pe teme
de familie, masaj de relaxare şi gimnastică.
D upă toate acestea, prânzul vegetarian,
frumos aranjat, era aşteptat cu bucurie şi
savurat pe măsură. Pentru plimbarea de
după-amiază, ne-am împărţit pe grupe
de vârstă, fiecare grupă fiind condusă
de un mentor. Discuţiile purtate au fost
interesante şi atractive, contribuind la
cunoaşterea rapidă a membrilor grupei
şi împărtăşirea experienţelor lor. S-a ales
şi un nume caracteristic grupei, astfel că
am avut de-a face cu vulturi, vrăbiuţe
vesele, broaşte ţestoase şi flori de colţ...
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Am putut merge la plimbare zi de zi,
pentru că D om nul ne-a binecuvântat
cu un timp extraordinar de frumos,
contrar prognozelor meteo şi ploilor
din săptămâna precedentă. înainte de
masa de seară, gospodinele şi nu numai
ele, erau ochi şi urechi la clasa de gătit,
principiile nutriţionale fiind prezentate
cu drag de sora Valentina Dan de la
CSM P Herghelia, iar reţetele practice
—de către bucătăreasa taberei, Blessie
Cruz din Portugalia. întâlnirile de
seară au împletit activităţile recreative,
cu programul copiilor şi seminarii de
familie, susţinute cu mult entuziasm de
Godfrey, evanghelistul african. Focul de

tabără nu a lipsit desigur, şi la mijlocul
săptămânii am vizitat, cu mic şi mare,
Barajul Floroiu, o zonă ce încântă privirea
şi linişteşte sufletul prin frumuseţea
peisajelor.
Copiii au avut parte de un program
adaptat special vârstei lor. Au învăţat
despre minunile Creaţiunii, au alcătuit
planşe frumos colorate, pe care ni le-au
prezentat la finalul taberei, au cântat, s-au
jucat şi ne-au înveselit pe toţi cu inocenţa
şi voioşia lor.
Zilele au trecut repede şi inimile
s-au încălzit şi s-au deschis asemenea
florilor către soare, astfel că în Sabat au
fost pregătite să înţeleagă la ce piatră
kilometrică ne aflăm în istoria acestui
pământ, conform profeţiei din Daniel 2.
De asemenea, am înţeles planul minunat
de salvare, alcătuit de Dumnezeu pentru
omul păcătos. Ne-am simţit ca într-o
familie binecuvântată şi am fost cu toţii
de acord să ne îndreptăm spre ţinta
măreaţă pe care Isus o pune înaintea
noastră: să facem parte în curând din
marea familie a celor mântuiţi. A fost
exprimată această dorinţă prin cântec,
poezie şi mesaje pline de putere.
In seara de final, atmosfera a fost
emoţionantă. Bucuria se revărsa din
fiecare inimă în cuvinte de mulţumire,
de recunoştinţă faţă de Dumnezeu,
Cel care ne-a dăruit această săptămână
binecuvântată şi faţă de toţi cei care
au contribuit la organizarea şi buna
desfăşurare a programului. Pe de altă
parte, era regretul despărţirii. Ne-am dat
întâlnire în acelaşi loc şi în anul următor,
iar administratorul campusului, fr. Ştefan
Sână, ne-a asigurat că s-a simţit foarte
bine în atmosfera acestei tabere, „între
oameni înţelepţi”, şi că ne aşteaptă cu
bucurie oricând.

PENTRU
SĂNĂTATEA TA

Fiecare grupă a pregătit un mic
program, cu cântece şi versete biblice, şi
o adevărată împlinire sufletească se putea
citi pe feţele tuturor. Câteva mărturisiri
ne-au atras atenţia în mod special.
Un tânăr de 19 ani din zonă,
orfan, a crescut în condiţii deosebit
de dificile, obişnuit cu munca pentru
câştigarea existenţei şi totuşi inteligent,
bun cunoscător al zonei de pe Valea
Drăganului. N i s-a alăturat la programele
de seară, după ce l-am întâlnit în prima
zi la plimbare. La sfârşit, ne-a spus: „Va
mulţumesc pentru tot ce aţi făcut pentru
mine; îmi pare atât de bine că v-am
cunoscut; am simţit că fac şi eu parte
dintr-o familie, timp de o săptămână....”
O doamnă din Bucureşti ne-a spus:
„Nu L-am cunoscut pe Dumnezeu prea
mult, până când El mi-a dat cadou o
boală. De atunci m ă bucur să descopăr, zi
de zi, frumuseţea şi grija Lui pentru mine.
Acum mă rog pentru Duhul Sfanţ. Am
înţeles că aceasta este o prioritate...”
O altă doamnă din Bucureşti, la 71
de ani, restaurator de opere de artă şi-a
exprimat cu emoţie bucuria (participantă
la cluburile de sănătate): „Sunt foarte
încântată de frumuseţea acestui loc şi
de primirea deosebită ce ni s-a făcut.
Consider că tot ce s-a întâmplat aici
reprezintă un model de societate normală,
de viaţă normală, în care toţi, cunoscuţi
şi cei mai mulţi necunoscuţi, zâmbim,
ne salutăm şi stăm de vorbă unii cu
alţii... Ne-am îmbogăţit cunoştinţele
despre sănătate, dar ceea ce am primit
pe plan spiritual e cu totul special.
Despre Dumnezeu s-a vorbit cu atâta
naturaleţe, cu atâta sinceritate. M i s-a
părut foarte normal. M -am bucurat de
reacţia noastră, a tuturor. S-a simţit,
ne-aţi prins, ne-aţi cucerit... Să vedem

ce schimbare s-a petrecut - sper pentru
fiecare dintre noi. Am trăit ceva ce nu am
mai trăit până acum şi... doar amintirile
ne vor susţine, pentru că nu vom mai avea
ocazia să trăim într-o societate normală
până la tabăra următoare. Am primit
noi informaţii despre Dumnezeu, am
primit răspunsuri, explicaţii de care aveam
nevoie şi deja am luat nişte hotărâri să fac
paşi înainte în viaţa mea. Vă mulţumesc
tuturor celor care ne-aţi oferit această
săptămână de viaţă normală. Dumnezeu
să vă binecuvânteze!”
Acestea sunt doar câteva dintre
cuvintele care ne-au ajutat să înţelegem
că ceea ce Mântuitorul spune este atât de
adevărat: lucrarea misionară medicală
este braţul drept al Evangheliei. Dacă
urm ăm exemplul Său, inimile oamenilor
se vor deschide m ult mai repede decât
credem noi.
„Isus străbatea toate cetăţile şi
satele, învăţând pe norod în sinagogi,
propovăduind Evanghelia împărăţiei şi
vindecând orice fel de boală şi orice fel de
neputinţă care era în norod” (Mat. 9,35).
Prietene, ai vrea să ai parte de această
bucurie, invitând o persoană sau ofam ilie
să participe la clubul de sănătate din
oraşul tău? A i vrea să te rogipentru acea
persoană, să slujeşti nevoilor ei cu toată
dragostea pe care o primeşti de la El, şi anul
următor să veniţi împreună în tabăra de
sănătate? A r fi cea m aifrumoasă surpriză
de care ne vom bucura nu doar noi, ci
întregul Univers. Te aşteptăm cu drag!

Teodora Goran
director, Departamentul
Sănătate şi Temperanţă,
Uniunea Română

B ăuturile dulci a m e n in ţă copiii
C opiii care consum ă des băuturi îndulcite sunt supuşi unui risc mai mare de obezitate. .
Cercetătorii de la H arvard University au urm ărit dieta unui grup de peste cinci sute de copii, pe
o durată de nouăsprezece luni. Au descoperit că, pentru fiecare sticlă sau pahar în plus de băutură
îndulcită, consum ată zilnic, şansele de a face obezitate au crescut de 1,6 ori. Băuturile răcoritoare
sunt o sursă de zahăr suplim entar în dieta copiilor. ( The Lancet)

P ă re re a celorlalţi
/ contează
Ceea ce gândesc alţii despre tine îţi afectează sănătatea şi tonusul psihic. D upă ce au făcut studii pe
o sută cincizeci de studenţi şi pe colegii lor de cămin, cercetătorii au descoperit că aceia care nu erau
agreaţi de colegii de cameră prezentau un nivel mai ridicat de depresie şi mânie, o imagine de sine
mai slabă şi o stare fizică mai precară decât studenţii care aveau relaţii bune de colegialitate.
Aceste efecte au crescut în numai trei săptămâni. Insă un nivel optim de suport social se dovedeşte
un amortizor valoros împotriva problemelor de sănătate fizică şi mintală. (Ohio State University)
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C red in ţa
unui om
/
„Dum nezeu mi te-a scos în cale,
nea Moise. N u cred că dum neata şi
fraţii de la biserică n u m ă veţi ajuta”.
Aşa a început o experienţă ce avea să
pună serios la încercare tăria credinţei
m em brilor com unităţii Cherleşti,
judeţul O lt. D om nul C onstantin
Stoica, un om nu cu bani, voia să-i facă
un adăpost vecinului său, G heorghe M.
Gheorghe, un om amărât, cu 3 copii cu
vârste de 4, 7 şi 10 ani, cel mic având
probleme serioase de sănătate, un om
parcă de dincolo de marginea societăţii.
D om nul Stoica fusese la primărie, dar
a fost refuzat. U n om ca Gheorghe se
putea afla ultim ul pe o listă a celor ce
ar fi m eritat ajutorul, şi asta n u doar
în satul unde locuia, M oşteni, ci în
toată zona. De fapt, aşa zicea şi dom nul
Stoica: „Ce, noi am merita ca D u m 
nezeu să Se îngrijească de noi!?” Aşa că
fratele Ilie Moise, prezbiterul bisericii
din Cherleşti a pus acest proiect în faţa
fraţilor. D o m n u l Stoica oferea m a te 
rialele, căuta do ar oam eni p ricep u ţi
şi d o rito ri să-i facă lui G heorghe un
acoperiş. Acest proiect a trezit reacţii
in teresante în rân d u l frăţietăţii:
„N u avem tim p ...”, „N u m ai p u te m ,
căci su n tem b ă trâ n i...”, „N u p u te m
sin g u ri...” au fost scuzele.
Ceea ce i-a mobilizat pe fraţi a fost
provocarea: C ine şi cum îi va spune
dom nului Stoica refuzul adventiştilor,
în care el îşi pusese atâta speranţă!?

Aşa că s-a început lucrul. Au ajutat
şi fraţii din com unitatea Curtişoara,
judeţul O lt. S-a investit m ult efort,
bani şi suflet. Astăzi, în satul Moşteni,
toată lum ea ştie ce fel de oameni sunt
adventiştii. U n lucru este deosebit în
toată această experienţă: credinţa unuia
din afară pune la încercare credinţa
celor dinăuntru! Acum, pentru că au
înţeles lecţia, fraţii s-au întrecut în a
m obila noua casă a familiei Gheorghe.
(M arius Gavrilă / A A R C Oltenia)

Final special d e v a c a n ţa
la Sebeş/
Sabatul din 9 septembrie 2006 a fost
unul deosebit pentru biserica locală din
Sebeş. Aflaţi în localitatea Sebeş, din
data de 17 iulie a.c., p entru o vacanţă
de slujire în cadrul proiectului „O
vacanţă pentru H ristos”, organizatorii
proiectului şi mai m ulţi tineri voluntari
au pregătit un program de rămas bun.
La întâlnire au participat foarte m ulţi
locuitori din localitate, care au dorit
să îşi arate prin aceasta aprecierea
pentru eforturile depuse şi dovada
prieteniilor care s-au legat. Pe toată
perioda, aproape 40 de voluntari
din toată ţara, liceeni sau m em bri ai
Asociaţiei A M iCUS din Cluj-Napoca,
au desfăşurat activităţi foarte diverse
în mai m ulte serii. Acestea au cuprins
acţiuni sociale, asistenţă medicală
prim ară la domiciliu, activităţi pentru
copii, orăşelul copiilor, sondaje de

opinie, cluburi de discuţie pentru
tineret, vizite misionare.
Im pactul asupra oraşului a fost
deosebit, proiectul fiind o reuşită.
M edia locală a avut reacţii pozitive.
Studentele Cristina Sălăjan şi Oxana
O niga - liderii grupului - au fost
invitate la postul de radio local şi au
fost solicitate să ofere inform aţii pentru
articole din presa locală. Acest proiect
va deveni cu siguranţă un model
p entru m ulte alte vacanţe de acest gen.
(Anca Beniam in / A A R C Transilvania
de Nord)

V e rn isa ju l exp o ziţiei
„BIBLIA"
In data de 16 septembrie 2006,
la Cluj-Napoca, în biserica de limba
maghiară, a avut loc un eveniment
inedit: vernisajul expoziţiei BIBLIA.
Această expoziţie a fost găzduită întâi
de com unitatea „Salem”, după care
s-a m utat în com unitatea din centrul
Clujului. In ziua festivă, totul a fost
dedicat A utorului C ărţii. La acest
eveniment, au participat diferite
personalităţi din media, cultură şi,
totodată preşedintele filialei Societăţii
Biblice din Cluj. C u toţii au apreciat în
m od pozitiv această iniţiativă a fratelui
Florin Stoica şi a Bisericii Adventiste
din Cluj.
Vom reveni curând cu un articol
mai detaliat.
(M utnean R. Kdroly, redactor EVS)

Ş T I R I

D esch id erea o fic ia lă a clu b u rilo r de
s ă n ă ta te d in C onstanţa
D um inică, 24 septembrie 2006, a avut loc deschiderea
oficială a cluburilor de sănătate din C onstanţa, organizată
de ASEF (Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie),
în parteneriat cu Radio „Vocea Speranţei” C onstanţa.
Evenim entul festiv, la care au participat circa 60 de persoane,
s-a desfăşurat în Aula „Gavrilă Rican” a Universităţii
M aritim e Constanţa. Acest eveniment face parte dintr-o
serie lungă de manifestări organizate la C onstanţa, în 2006,
în cadrul campaniei „Se poate mai bine”. Aceasta a debutat
cu proiectul „O lună pentru sănătatea ta”, în luna aprilie, şi
a continuat cu alte proiecte pe diverse teme, de la cultură,
educaţie şi muzică religioasă, Ia seminarii de creaţionism şi
de profeţie biblică.
D upă deschiderea festivă de duminică, vor începe să
funcţioneze patru cluburi de sănătate, cu întâlniri din două
28
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în două săptămâni, la sediul ASEF din Constanţa, str.
M ircea cel Bătrân nr. 14. Cele patru cluburi pentru care s-au
făcut deja înscrieri sunt cluburile de boli cardiovasculare,
pulm onare, endocrine şi clubul de bucătărie. Programul
deschiderii oficiale l-a avut ca gazdă pe Erwin Kestner,
coordonator ASEF C onstanţa. A urm at o prezentare generală
a postului de Radio „Vocea Speranţei”. Gabriel Kadar, coor
donatorul ASEF, a încheiat această manifestare cu prezen
tarea cluburilor şi înscrierea celor prezenţi. Participanţii au
adresat cuvinte de apreciere pentru program, exprimându-şi
încrederea că ceea ce vor descoperi la cluburi va reprezenta
un eveniment im portant pentru viaţa lor.
(Roland Paraschiv / A A R C M untenia)

T a b ă ra d e la B ră d ă ţe l
In perioada 20-27 august 2006, la Brădăţel, în m unţii Re
tezat, s-a desfăşurat tabăra interdepartam entala a C onferinţei
Banat, coordonată de D epartam entul Asociaţia Pastorală.
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Pastori care zidesc
Faptul ca păstorii sunt percepuţi
ca „ziditori” de suflete este o realitate
probată, dar că ei pot zidi şi case adevărate
se pune uşor la îndoială. Şi totuşi, 23 de
pastori din Conferinţa Oltenia ne-au
convins că pot construi şi ziduri. însoţiţi
de personalul administrativ al Conferinţei,
duminică, 17 septembrie, au plecat spre
localitatea Rast, hotărâţi să construiască
din temelii 4 case.
Este o iniţiativă inedită, susţinută
de Conferinţa Oltenia în parteneriat
cu ADRA Ro, dar şi de primăria
din localitate, care oferă materiale de
construcţie şi loc de cazare pentru
constructori. Lucrările sunt administrate
de pastorul Iosif D iaconu, care are deja
experienţă, reprezentând centrul de
com andă al echipelor TinServ de pe tot
parcursul verii, şi de pastorul Cornel
Pridie, responsabil de calitatea lucrărilor.
Beneficiarii caselor sunt victime ale
inundaţiilor din primăvară, o persoană
cu handicap, m em bră adventistă şi
alte trei familii care au autorizaţii de
construcţie a caselor în regie proprie.
Cei 16 pastori se vor întoarce la
„oile” lor , revenind prin rotaţie cu
echipe formate şi din mem bri laici, până
la finalizarea lucrărilor.
Felicităm corpul pastoral al
C onferinţei O ltenia pentru iniţiativa
şi consecvenţa asumate. O ferim tot
sprijinul necesar şi aşteptăm cu interes
inaugurarea imobilelor. Mai m ult decât
atât, sperăm că misiunea în plan social a
bisercii să câştige capital de imagine spre
slava Dum nezeului pe care îl slujim.

GHEORGHE MEREALBE
MARICICA MEREALBE
Gheorghe Merealbe, născut la
data de 11 februarie 1916, a fost o fire
cercetătoare şi dornică de cunoaştere,
pasionat de studiul cărţilor din orice
domeniu. Viaţa sa se schimbă în
momentul în care găseşte o Biblie şi
începe să o studieze. „Intram într-o
altă fază a vieţii”, mărturiseşte el în
momentul în care se hotărăşte să încheie
legământul de botez, prin care devine
membru al Bisericii Adventiste.
în anul 1942, se căsătoreşte cu tânăra
Maricica Pahoncea, care avea să-i fie
„un ajutor potrivit” în viaţă. Merge apoi
la Şcoala Misionară pe care o absolvă
în anul 1947, iar în următorul an li se
naşte o fetiţă —Valentina - bucuria vieţii.
C a pastor, va îndeplini şi alte slujbe
în lucrarea lui Dumnezeu: secretar,
contabil-şef, apoi va lucra la inventar,
în cadrul Conferinţei Moldova. în
anul 1981, iese la pensie, lucrând în
continuare ca pastor pensionar acreditat
oriunde este nevoie.
Adoarme în D om nul pe data
de 21 martie 2006, cu nădejdea vie
în făgăduinţa revederii cu familia
mântuiţilor, în împărăţia lui Dumnezeu.
Cuvântul de despărţire a fost rostit de
fr. Emilian Niculescu, iar colegii pastori
au mângâiat, prin prezenţa lor, familia
îndoliată.

La scurt timp după decesul fratelui,
cea care i-a fost o soţie credincioasă
şi o mamă devotată pentru fetiţa lor,
Maricica Merealbe îl urmează şi dincolo
de mormânt, adormind în Domnul pe
data de 2 iulie 2006. Cuvântul vieţii
pentru familia îndoliată, prieteni şi
fraţi în D om nul a fost rostit de pastorii
Marius Munteanu, Ioan Bidiuc şi Ionel
Mardare. „Dar ştiu că Răscumpărătorul
meu este viu şi că se va ridica la urmă
pe pământ”, este exprimarea credinţei
noastre în revederea cu cei dragi, pe
Noul Pământ.
ALEXANDRU M IC U
Se naşte la data de 4.10.1920, în
localitatea Deduleşti, jud. Buzău,
cunoscând adevărul lui D um nezeu
încă din copilărie. Are dorinţa de
a studia la Şcoala Misionară, dar,
datorită problemelor financiare, nu
reuşeşte acest lucru. îşi vede însă
această dorinţă îm plinită prin prim ul
său fiu, Paulin, care devine pastor.
A fost implicat mai mulţi ani în
lucrarea de colportaj şi a slujit ca
prezbiter în comunitatea natală. Era
apropiat de tineri şi de multe ori mergea
împreună cu ei în lucrare misionară şi
în excursii în natură. D upă o intervenţie
chirurgicală, viaţa lui se scurge repede
spre final. Dorea şi credea că va fi în
viaţă la revenirea Domnului Hristos, dar
planul lui Dumnezeu a fost să-l cheme
la odihnă. încheie alergarea pe acest
păm ânt la data de 20 iulie 2006. Ferice
de morţii care mor în Domnul!

T I R I
Pe parcusul a şapte zile, copii, tineri, părinţi şi bunici, veniţi
din mai m ulte com unităţi ale Conferinţei, s-au bucurat
îm preună de frumuseţile m inunate ale munţilor.
Timpul frumos, traseele montane, seminariile susţinute
de departamentele Conferinţei au contribuit la crearea unei
atmosfere plăcute şi înălţătoare pentru toţi participanţii, care au
înălţat zilnic laude şi mulţumiri la adresa M ântuitorului nostru,
care ne-a binecuvântat şi ocrotit pe tot parcursul taberei.
U n num ăr însem nat de fraţi şi de surori din com unităţile
Ţării H aţegului, îm preună cu pastorii lor şi cu alţi vizitatori
veniţi din mai multe părţi ale ţării ni s-au alăturat şi am
făcut din acel Sabat o zi de neuitat. Un program bogat, cu
m ulte experienţe, m arcat de semnele revenirii lui Hristos
şi înfrum useţat cu im nuri de laudă a făcut ca dorul de Cer
să crească în inimile celor prezenţi. T im pul s-a scurs prea
repede şi dorinţa participanţilor a fost ca, anul viitor, dacă
harul se mai prelungeşte, tabăra să ne adune din nou.
(Liviu Roman / AARC Banat)

Proiecte „Speranţă pentru oraşele m a ri"
Prim ele p a tru proiecte „Speranţă p e n tru oraşele
m a ri” au fost ap ro b ate de C o m ite tu l p e n tru M isiune al
C o n ferin ţe i G enerale, în d ata de 19 septem brie a.c. C o 
m itetu l a m ai a p ro b at 79 de noi proiecte ale „M isiunii
G lo b ale” a căror fin an ţare se ridică la sum a de 2 6 6 .7 4 0
de dolari am ericani. Sum a to tală la care su n t estim ate
proiectele p e n tru M isiunea G lobala în anul 2 0 0 6 se
ridică la 10 m ilioane de dolari am ericani.
U n u l d in tre p ro iecte se va desfăşura în A bidjan,
c en tru l com ercial şi a d m in istrativ al C oastei de Fildeş.
Biserica locală d in oraş şi m em brii acesteia plănuiesc
să înceapă efo rtu l de vestire a Evangheliei în trei etape,
în zona albă a oraşului. Pe te rito riu l C oastei de Fildeş
trăiesc mai p u ţin de 10.000 de m em bri ai Bisericii
A dventiste, d in tr-u n n u m ă r de aproape 17 m ilioane de
lo cu itori. (A N N )
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BONNIE WALKER

Cât de mare este
Dumnezeu?
—Spune-mi o poveste, o rugă
Raisa pe bunica, întorcându-se de
lângă fereastra prin care privise
la măcăleandrii de pe pajiştea
primăvăratică. Ştii vreo poveste
despre păsări?
Bunica se instală în balansoarul
com od, iar Raisa se înghesui alături.
—M ătuşa Jeni obişnuia să-mi
spună poveşti despre păsări, răspunse
bunica. D e fapt, dacă nu m i-ar fi
povestit ea lucrurile acestea, m i-ar fi
fost greu să le cred.
—Spune-mi povestea, chicoti
Raisa.
—Ei, începu bunica, mătuşa Jeni
şi unchiul Ionel locuiau într-o parcare
de rulote, iar cel mai apropiat vecin,
doam na Georgescu, stătea destul de
aproape de ei. C elor două femei le
plăcea să privească păsările şi vorbeau
adesea despre ce mai descoperiseră că
făceau acestea prin curte.
Intr-o zi, doam na Georgescu i-a
telefonat încântată mătuşii Jeni:
—Iţi mai am inteşti de măcăleandrul
despre care ţi-am vorbit, cel care şi-a
făcut cuib în tufişul de lângă fereastra
mea? Ei, a scos pui şi, astăzi, unul dintre
ei a căzut din cuib!
D oam na Georgescu ştia că, dacă ar fi
rămas acolo, l-ar fi p u tu t înhăţa o pisică,

dar n u credea că pasărea m amă l-ar fi
prim it înapoi, dacă l-ar fi aşezat la loc,
în cuib. A urm ărit cum pasărea sărea pe
lângă puiul care piuia, încurajându-1 să
o urmeze.
Deodată, a văzut o aripă galbenă
fâlfâind spre păm ânt şi ambii părinţi au
început să se agite pe lângă pui. Apoi,
s-au aşezat de o parte şi de cealaltă a
puiului, reuşind să-şi vâre fiecare câte
o aripă sub pui. Au început să dea din
aripi şi au zburat în cuib, ducându-1 şi
pe puişor.
—O , bunico, ce poveste frumoasă!
spuse Raisa. îm i plac poveştile cu păsări.
M ai ştii vreuna?
—D a, răspunse bunica. D e fapt,

O r a familiei
Invită-ţi familia la altar. D upă ce citeşti povestirea, vorbiţi despre
puterea lui Dumnezeu. El este atât de mare, încât a putut să trimită foc
din cer pentru a mistui jertfa adusă de Ilie, însă are grijă şi delicateţe faţă
de păsărele.
• Vorbiţi despre diferite moduri în care Dumnezeu poartă de grijă
lumii animale.
• Vorbiţi despre cum aşază Dumnezeu gânduri de dragoste în mintea
ta şi a părinţilor tăi. Daţi pe rând exemple.
Ce cântare cunoaşteţi despre grija lui Dumnezeu? Intonaţi-o împreună!
30
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tocmai am citit una în ziarul de
azi. Se pare că doi soţi se plim bau
pe marginea lacului dintr-un parc
şi au auzit o mare zarvă iscată de
o raţă. Considerând că exista un
m otiv întem eiat, s-au îndreptat
spre locul de unde se auzea
gălăgia. Astfel, când au ajuns la
scurgerea de nivel a lacului, au
observat trei puişori pufoşi şi
galbeni. Trecuseră de margine şi
căzuseră la vreo câţiva metri în
canal.
Bărbatul şi-a folosit mobilul
şi a sunat la serviciul de protecţie
a animalelor. C urând, a sosit
echipa de salvare. U nul dintre
oam eni a spus că, de treizeci de
ani, rând pe rând, cad pui de raţă
peste marginea scurgerii de nivel.
Şi, indiferent de tipul grătarului
folosit, unii pui tot găsesc o
m odalitate să treacă. Cei mai mulţi
reuşesc să înoate şi să apară teferi
într-o altă parte din parc.
Salvatorii din povestirea aceasta
au coborât o scară şi, curând,
au luat puii într-o plasă pentru
a-i duce la m am a lor. Toţi au fost
bucuroşi, pentru că incidentul s-a
încheiat cu bine.
Bunica şi nepoata au rămas
tăcute o vreme, apoi Raisa a spus:
—M ă gândesc la povestirea de
la Şcoala de Sabat, despre faptul că
Isus ştie când cade o vrabie.
—Tu chiar crezi că valorezi cât
un pui de răţuşcă sau cât o vrabie?
o tachina bunica.
—Bineînţeles, bunico, răspunse
Raisa. Poate chiar o fărâmă mai
m ult, chicoti ea, iar bunica râse cu
poftă şi o îm brăţişa cu foc.

Traducere: Oana Ghiga
A dventist Review, iunie 2005
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TEODOR HUTANU
"n exerciţiu atât de
banal, cum este privitul
în oglindă, poate avea
semnificaţii spirituale şi
profetice? Poate fi pus
acest gest în legătură cu viaţa şi sănătatea
bisericii şi chiar cu misiunea ei în acest
timp al sfârşitului?
Oglinda reflectă ceea ce este în
faţa ei. Privesc în oglindă şi m ă văd pe
mine însumi. Este atât de folositor ca,
în timp ce m ă „aranjez”, să mă întreb:
„Cine sunt eu?” într-una dintre cărţile
cunoscutului autor Moris Venden, am
întâlnit o formulare care mi-a plăcut în
mod deosebit: „Pe cel mai mare duşman al
meu, îl văd în fiecare dimineaţă în oglindă,
când mă bărbieresc”. Involuntar, trebuie să
repet strigătul de ajutor al apostolului Pavel:
„O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi
de acest trup de moarte?” (Rom. 7,24)
Profetului înlăcrimat al Vechiului
Testament, Dumnezeu i-a pus întrebarea:
„Ce vezi, Ieremio?” (Ier. 1,11). Aceeaşi
întrebare ne-o pune Atoateştiitorul mie
şi ţie, de fiecare dată când ne privim în
oglindă. Ce răspundem? „Vad familia Ta,
Doamne. Văd Mireasa Mielului. Văd o
biserică fără pată, fără riduri, ci sfântă şi
fără prihană. Văd un popor curat ca luna,
puternic şi victorios, ca nişte oştiri sub
steagurile lor. Văd un uriaş...”
Continuarea este binecunoscută:
„un uriaş... care doarme!” Doarme şi
se priveşte în oglindă! Fără să tresară!
Explicaţia acestei situaţii stranii am găsit-o
într-o temă, reluată chiar de „uriaş” în
diverse variaţiuni: „Biserica nu lucrează,
biserica este lumească, biserica este
apatică, biserica este neiubitoare...”. Chiar
dacă suntem constrânşi să acceptăm că
aşa stau lucrurile, rugăciunea lui Elisei
cheamă la o altă perspectivă: „Doamne,
deschide-i ochii să vadă” (2 Regi 6,17).
Apoi, Dumnezeul lui Ilie rosteşte: „Dar
voi lăsa în Israel şapte mii de bărbaţi,
şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat
genunchii înaintea lui Baal şi a căror gură
nu l-au sărutat” (1 Regi 19,18).
Biserica sunt eu. Biserica eşti tu.
Biserica este ca mine şi ca tine. La fel de

u

evlavioasă, la fel de iubitoare, la fel de
jertfitoare, la fel de iertătoare, la fel de
studioasă, la fel de onestă, la fel de loială,
la fel de gata pentru a Doua Venire. Aici
este necazul de care ne lovim atunci când
judecăm, criticăm sau acuzăm „biserica”.
Aşa ceva poate face doar cineva care s-a
rupt de trupul Domnului sau a divorţat de
familia celor născuţi din nou. O oglindă
bună ne arată cum suntem în realitate şi ne
dezvăluie diverse nereguli, de care altfel nu
am fi conştienţi. Oglinda ne solicită curajul
şi integritatea personală, domenii în care
ezitarea nu este recomandabilă.

Evanghelizare prin... oglindă!
Este nefiresc să plănuim ocazii de
recreere în faţa oglinzii. N u ar fi oare
ciudat, ca înainte de începerea activităţilor
zilei, să-ţi inviţi colegii, la ora şapte
dimineaţa, la o întâlnire pentru pieptănat
sau spălat pe dinţi? Şi totuşi, indiferent
de manierele şi preferinţele noastre,
toate rolurile „jucate” de fiecare dintre
noi sunt expuse privirilor unei audienţe
cutremurător de extinse: „.. .fiindcă am
ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi
oameni” (1 Cor. 4,9).
Succesul misionar personal şi colectiv,
în timpul ultimei vestiri a Evangheliei
veşnice, depinde de adevărata calitate
a vieţuirii noastre: „Cel mai puternic
argument care ar putea fi adus vreodată
în favoarea creştinismului este un creştin
curtenitor şi amabil” (Ellen W hite,
Slujitorii Evangheliei, p. 122). Este deplin
explicabil că aceeaşi pană inspirată insistă:
„Fie ca viaţa şi caracterul să constituie
cel mai puternic argument în favoarea
creştinismului, pentru că astfel toţi vor fi
constrânşi să te cunoască şi să vadă că ai
fost cu Isus şi ai învăţat de la El” (Slujirea
Medicală, p. 39).
Evanghelizare prin literatură sau prin
radio este ceva normal, dar evanghelizarea
„prin oglindă” merită atenţie? Privind
mai adânc, vom accepta că aceasta este
unica metodă. D om nul Isus este unica
esenţă a vieţuirii creştine şi a soliei
salvării. In ultima strigare misionară,
nu „argumentele” vor convinge, ci
CURIERUL

„argumentul” —asemănarea mea şi a ta
cu Mântuitorul nostru. Acest ideal se
cere scos din ceaţa sloganelor sau ticurilor
verbale pioase şi purtat zilnic, deopotrivă,
ca veşmânt de sărbătoare şi haină de lucru
—şi ziua, şi noaptea.
Următoarele două intervenţii ale
iubitului nostru frate Pavel clarifică şi
legalizează evanghelizarea „prin oglindă”.
Fără a lăsa loc vreunui „unghi m ort”, ni
se arată că, mai ales ceea ce este în noi şi
care nu se vede în m od obişnuit, aceea
dă putere evlaviei şi mărturiei noastre.
Această putere nu poate fi stăvilită
de nimic omenesc —organizaţie sau
conducători, regulamente sau comitete
—de aceea eventualele mele neîmpliniri
îşi au cauza primară în „via frumuseţii
mele” (Cânt. cânt. 1,6). Iată ce ne
dezvăluie marele apostol: „Noi toţi privim
cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava
Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi
chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul
Domnului” (2 Cor. 3,18).
„Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi
în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să
vă treziţi în sfârşit din somn, căci acum
mântuirea este mai aproape de noi decât
atunci când am crezut. Noaptea aproape
a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm
dar de faptele întunericului şi să ne
îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim
frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi
în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine;
n u în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă
în D omnul Isus Hristos, şi nu purtaţi
grijă de firea pământească, pentru ca să-i
treziţi poftele” (Rom. 13,11-14).
După un ,Amin!” din toată inima
pentru acest Cuvânt al Domnului,
telescopul profeţiei ne duce pe oglinda
Mării de Cristal! în acea mulţime, care nu
poate fi numărată, să ne revedem - prin
harul cel veşnic - şi tu, şi eu!

Teodor H uţanu,
preşedintele
U niunii Române
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Abonându-te la Curierul Adventist vei găsi
O soluţii biblice la nevoile tale sufleteşti;
O ştiri şi reportaje din viaţa bisericii;
O experienţe şi interviuri;
O articole de teologie, educaţie şi sănătate.
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Curierul Adventist,
str. Labirint nr. 116;
e-mail: curierul@adventist.ro

Contactează acum responsabilul cu literatura din
comunitatea ta, pentru a te asigura de un abonament
la Curierul Adventist pentru anul 2007.

