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Vise spulberate sau
binecuvântări nevisate?
GABRIEL DINCA
cum, când privim în urm ă la anul care s-a
scurs, putem vedea şi înţelege mai bine ceea ce
la începutul anului era un necunoscut total. N u
ştiu ce-a însem nat pentru dum neavoastră anul
2006, dar este posibil ca pentru unii dintre
noi să fi fost un an al încercărilor sau poate al îm plinirilor
şi al speranţelor reînviate. Dacă pentru a doua variantă ne
bucurăm , ce putem spune despre prim a variantă?

A

Coşm
ar sau m a re h ar?
/
Deşi nu suntem fericiţi atunci când visele noastre devin
coşmaruri, Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să privim dintr-o
altă perspectivă aceste situaţii. Experienţa lui Iosif şi a Măriei
ne oferă o nouă înţelegere a problemelor care apar în viaţa
noastră. Ca orice tânără care visa să se căsătorească şi să aibă
o familie, Maria aştepta acest m om ent deosebit în viaţa ei.
Era logodită şi tim pul nunţii nu era departe, când o veste
neaşteptată face ca viaţa ei să fie dată peste cap. „îngerul a
intrat la ea şi a zis: Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare
har; D om nul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!’
Turburată foarte m ult de cuvintele acestea, M aria se întreba
singură ce putea să însemneze urarea aceasta. îngerul i-a
zis: ’N u te teme, Mărie; căci ai căpătat îndurare înaintea Iui
Dumnezeu. Şi iată că vei rămânea însărcinată, şi vei naşte un
fiu, căruia îi vei pune numele Isus.’” (Luca 1,28-31)
în ciuda faptului că nu înţelege planul lui D um nezeu,
ba chiar îi răstoarnă toate proiectele şi îi aduce m ultă durere
sufletească, M aria se încredinţează în m âna călăuziri divine.
Ruşinea, reproşul şi um ilinţa suportate din partea semenilor
ei nu o îm piedică să se supună voii lui D um nezeu.
Această atitudine plină de credinţă ne arată cât de im portant
este să ne supunem voinţei lui Dumnezeu în orice circumstanţă
a vieţii. N u trebuie să ne temem de călăuzirea Sa, pentru că El
niciodată nu face ceva greşit pentru noi. Indiferent ce
s-ar întâmpla în viaţa noastră, putem fi siguri că D umnezeu
foloseşte aceste situaţii pentru slava Sa şi binele nostru veşnic.
Ceea ce părea a fi cea mai mare tragediei în viaţa Măriei s-a
dovedit a fi cea mai mare binecuvântare nevisată.

Un p riv ile g iu unic
Asemenea Măriei, Iosif era un om credincios şi tem ător
de D umnezeu. însă, atunci când a aflat că logodnica lui
era însărcinată, visele şi speranţele lui s-au spulberat.Viaţa
Iui a fost bulversată total. Pentru că o iubea, el s-a gândit
să nu o supună oprobiului public sau poate chiar să-i

cauzeze moartea, ci să o lase pe ascuns. în aceste m om ente,
D um nezeu a trim is un înger pentru a-i spune lui Iosif că
ceea ce se întâm plă cu M aria nu este u n lucru obişnuit al
unei femei necredincioase, ci o manifestare a harului Său.
Ceea ce el a perceput a fi un coşm ar era, de fapt, miracolul
întrupării M ântuitorului. El era om ul ales de D um nezeu
pentru a creşte şi instrui pe Salvatorul acestei lum ii.
Fără să ştie cum se vor derula lucrurile în viitor, el şi-a
asum at această decizie şocantă, pentru că ştia că este lucrarea
lui D um nezeu, şi acest lucru era suficient. Ceea ce părea o
prăbuşire totală a unui viitor frumos avea să fie un privilegiu
unic în istoria omenirii.
O astfel de situaţie, când o ştire dă peste cap toate visurile
şi speranţele unui om , se poate întâm pla şi în vieţile noastre,
în astfel de m om ente, inim ile noastre sunt zdrobite de
evenimente neaşteptate şi nedorite. D urerile neîm plinirii
planurilor noastre ne îm piedică adesea să-L vedem pe
D um nezeu care lucrează în spatele acestor evenimente. Poate
că n u ne place când visurile noastre sunt sfarâmate, dar când
ajungem să vedem tabloul întreg al călăuzirii divine, vom fi
recunoscători pentru m odul cum El a lucrat pentru noi.

O nou ă c ă lă to rie a s p e ra n ţe i
Deşi poate nu am ajuns la punctul când să înţelegem
to t ceea ce ni s-a întâm plat anul acesta, putem vedea şi
înţelege altfel lucrurile când privim la oam enii credincioşi
ai lui D um nezeu şi la m odul cum El lucrează pen tru ei.
C hiar dacă anum ite planuri ale noastre au fost spulberate
n u trebuie să uităm că ceea ce astăzi poate părea un coşmar,
m âine —când D um nezeu ne explică ce s-a întâm plat — acel
coşmar poate fi văzut ca un miracol al binecuvântărilor.
Putem avea toată convingerea că bogăţiile bunătăţii,
îngăduinţei şi îndelungii răbdări a lui D um nezeu s-au
m anifestat faţă de noi şi în anul 2006. D e ce a fost
D um nezeu aşa de bun cu noi? Desigur, n u datorită m eritelor
noastre, ci datorită harului şi milei Sale faţă de noi. D in
iubire faţă de noi, El ne-a oferit încă o măsură de tim p
pentru a creşte şi a ne pregăti pentru îm părăţia cerurilor şi
acum ne invită la
o nouă călătorie a
speranţei pentru
Gabriel Dincă,
anul 2007.

redactor-şef,
„Curierul
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Vrem sâ ne facem

un nume
ŞTEFAN
ROPOTICĂ
/
e mai despart doar cîteva zile de începerea unui
pământul. „Pentru că n-aţi urm at poruncile Mele şi n-aţi
împlinit legile Mele ... de aceea am necaz pe tine ... voi risipi
nou an. Ce se ascunde dincolo de aceste zile?
Cât reuşim să vedem dincolo de un azi sau de
în toate vânturile pe cei ce vor mai rămânea din tine” (Ezec.
un mâine ? Ce am vrea să vadă Dumnezeu aici,
5,7 - 10; Lev. 26,14.15.33; Deut. 28,64). Cu alte cuvinte,
Dumnezeu nu are nevoie de risipitori.
unde ne-a oferit harul să trăim? Am vrea să fie
timpul în care Dumnezeu să poată vedea altceva în viaţa mea,
Cei ce se risipesc au legi deosebite!
în viaţa familiei mele, în viaţa bisericii mele? Ce responsabilitate
Pentru demnitarul persan, aceasta însemna o acuzaţie ce
ne mai leagă de zilele şi anii care vor veni, de biserica în care ne
o aducea împăratului care era astfel jignit prin faptul că legile
închinăm sau de oamenii de lângă noi ? Suntem marcaţi tot
mai m ult de un cuvînt pe care îl auzim foarte des „risipire” .
mezilor şi perşilor nu erau desăvârşite. Sau o recunoaştere
Oamenii se risipesc, tinerii se risipesc, chiar şi biserica se risipeşte.
a faptului că legile poporului iudeu erau desăvârşite, dar un
Parcă trăim acele vremuri când, „în toate ţinuturile... este risipit
argument insuficient de puternic pentru salvarea lor. Popoarele
un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale
cucerite se bucurau de anumite drepturi. Perşii permiteau
tuturor popoarelor.. (Estera 3, 8). Ca şi Balaam pe vremuri,
tuturor popoarelor cucerite şă-şi păstreze mai departe obiceiurile,
H am an vorbeşte profetic ? Cine este vinovat pentru aceasta sau
religia şi legea. în afară de cele proprii, erau legile imperiului
care trebuiau respectate şi care permiteau o administrare politică
până când va dura ?
N e aducem aminte de prima ocazie de după potop, în care
şi juridică pe care iudeii le respectau, de aceea s-au bucurat de
favoruri deosebite de-a lungul anilor de robie, inclusiv decretele
oamenii au fost confruntaţi cu risipirea. S-au strâns pentru
de întoarcere din robie. Acestea nu erau ameninţate decât atunci
a-şi face un nume şi pentru a nu mai fi risipiţi pe toată faţa
pământului. „Dar D omnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa
când împăratul putea emite un decret prin care erau forţaţi să-şi
încalce principiile religioase. Acest lucru putea surveni în orice
pământului; aşa că au încetat să zidească cetatea” (Gen. 11, 8). O
m om ent şi poate surveni şi astăzi la fel de surprinzător.
unitate cu care însă Dumnezeu nu a fost de acord. Consecinţa
a fost o risipire în felul în care ei nu s-au gândit vreodată. Are
Oare destinul poporului ales este să fie mereu risipit? De
multe ori, risipirea a fost mijlocul prin care Dumnezeu Şi-a salvat
Dumnezeu alte planuri?
poporul de atacurile lui Satana (Apoc. 12,13-14) sau pentru
A fi risipit este un blestem sau o binecuvântare? a grăbi împlinirea planurilor Sale, (Fapte 8,1-4). Dar în ciuda
obstacolelor şi a piedicilor pe care diavolul le-a pus şi le pune
Cauza împrăştierii poate avea cauze multiple. Poate fi
planurilor lui Dumnezeu, niciodată nu va putea limita mărturia
determinată subiectiv de voinţa oamenilor, care pot fi pur şi
celor credincioşi. Doar dacă ei înşişi aleg altfel. D in multe puncte
simplu împrăştiaţi la un mom ent dat prin forţă şi obligaţi să
de vedere, putem spune deja că suntem o biserică mondială.
locuiască departe unii de alţii. Se cunosc în istorie nenumărate
„D om nul a chemat pe poporul său Israel şi l-a separat
situaţii în care cuceritorii au deportat în cele mai îndepărtate
zone ale pământului pe cei învinşi. Iudeii nu au făcut excepţie, ei de lume, pentru a-i putea încredinţa o răspundere sacră.
El i-a făcut depozitarii Legii Sale şi a intenţionat ca prin ei
fiind nişte învinşi.
să păstreze printre oameni cunoaşterea Sa” (Ellen W hite
Putem fi risipiţi, din motive ce ţin de anumite condiţii
- M ărturii pentru comunitate, voi. 5, p. 454) „Voi sunteţi
materiale la un mom ent dat, într-un loc sau în altul. Putem fi
sarea păm întului, dar dacă sarea îşi pierde gustul prin ce îşi
risipiţi în propria familie, în propria biserică, în propria inimă.
va căpăta iarăşi puterea de a săra? Voi sunteţi lum ina lumii.
Putem fi risipiţi din cauza propriilor noastre păcate şi aceasta
O cetate aşezată pe un m unte nu poate să rămână ascunsă...
este cea mai dureroasă risipire. Dar, ori de cîte ori ne consumăm
to t aşa să lumineze şi lum ina voastră înaintea oamenilor, ca
potenţialul pentru a hrăni vanitatea noastră, orgoliul nostru,
ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru
eul nostru, ambiţiile noastre păcătoase, experimentăm o risipire
care este în ceruri” (Mat. 5,13-16). U n popor deosebit are un
care se dovedeşte a fi un blestem pentru viaţa noastră. Cele mai
destin deosebit: acela de a se risipi pe toată faţa păm întului, de
bogate resurse pe care le putem investi pentru cer sunt deturnate
a săra, de a conserva, de a lum ina pentru de a-I face un num e
într-o direcţie greşită. Şi atunci nu suntem altceva decât risipitori
bun lui Dumnezeu, într-o vreme în care diavolul defăimează,
de har, adică repetăm greşelile înaintaşilor noştri, care au risipit
murdăreşte şi acuză pe Dumnezeu în fiecare zi.
timpul lui Dumnezeu.
C ît de m ult această risipire este o realitate? „Dacă ar fi fost
Poporului Său, Dumnezeu îi spusese mai dinainte că, atunci
credincioşi însărcinării şi încrederii acordate, evreii ar fi fost o
când nu va fi credincios cu timpul Lui, îl va împrăştia pe întreg
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putere în lume. Dumnezeu ar fi fost
apărarea lor şi El voia să-i înalţe mai
presus de toate celelalte naţiuni” ( Idem,
p. 454). A fi risipit poate însemna o
victorie pentru diavol, care urmăreşte
în acest fel să diminueze influenţa
poporului Domnului, dar a ne risipi în
mod conştient este o încurajare la zidirea
şi înălţarea standardelor împărăţiei lui
Dumnezeu, pentru a le spune oamenilor
cine este şi cum este Dumnezeu. (Neemia
4,17-20)

Şi-a schim bat o are
Dum nezeu în tim p
însărcinarea fa tâ
t de
poporul Său?
A ne risipi este divin din acea
perspectivă în care acceptăm misiunea de
a-L descoperi pe Dumnezeu oamenilor,
de a da la o parte prejudecăţi, aşezându-ne
într-o lumină potrivită înaintea
oamenilor. îngeri care excelează în putere
sunt însărcinaţi să apere şi să însoţească
lucrarea poporului lui Dumnezeu.
Atunci când D omnul Hristos a
plecat dintre ucenici, le-a poruncit să
se risipească în lume, începând din
Ierusalim, prin toată Iudeea, Samaria
şi până la marginile pământului... Cât
de m ult tânjim să vedem, în viitorul
apropiat, împlinite aceste cuvinte? Cât
de mult tânjeşte biserica locală să atingă
aceste limite?
O risipire ce ţine de un plan divin,
transmis prin Cuvânt, cerut prin
rugăciune şi acceptat personal, este o
binecuvântare. O biserică cu potenţial
trebuie să atingă această limită „pînă la
marginile pămîntului”’.
Cei care se risipesc au o identitate şi
o misiune —aceea de a trăi deosebirea
şi de a rămâne deosebiţi, indiferent de
vreme şi împrejurări. Pentru biserica
Sa, Dumnezeu încă păstrează acelaşi
vis: de a fi o binecuvântare pentru toate
familiile pământului. Trăim într-o lume
în care imaginea şi reclama reprezintă
totul. Reclamele de televiziune ne spun
aceasta zilnic şi cei mai mulţi oameni,
chiar dintre cei care se declară creştini
autentici, se obişnuiesc cu acest slogan. Se
poate cheltui mult pentru a păstra ceea ce
este în afară, dar ce facem cu ceea ce este
înăuntru? Acolo, înăuntru, se cuibăresc
grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi
poftele altor lucruri care îneacă Cuvântul
şi-l fac neroditor. Aceeaşi minciună: vrem
să ne facem un nume. C u cine să semene

acest num e ? Pe măsură ce ne apropiem
de sfârşitul istoriei acestui pământ Satana
va încerca tot mai mult să distrugă, în
poporul lui Dumnezeu, dragostea de a
se risipi, de a duce vestea bună celor de
lîngă ei. D om nul Hristos, referindu-Se la
vremea sfârşitului, spunea că cel mai mare
pericol pentru biserica Sa nu îl reprezintă
nici starea de conflict între neamuri sau
armatele lumii, nici persecuţia sau ura
lumii faţă de biserica Sa, ci ceea ce se
poate întâmpla chiar în interiorul bisericii
Sale unde „dragostea celor mai mulţi se
va răci” (Mat. 24,12). Apatia spirituală
este cel mai mare obstacol care blochează
uşa bisericii. Nimeni nu intră, pentru că
nimeni nu iese.,Aceeaşi m inte diabolică,
ce a complotat împotriva celor credincioşi
din veacurile trecute, caută încă să
extermine de pe păm ânt pe cei care se
tem de Dumnezeu şi ascultă de poruncile
Sale”, dar cu alte metode {Idem, p. 449).
Investim tot mai m ult pentru ceea ce
nu satură şi nu hrăneşte.Tot mai puţin
ne investim timpul, energiile, darurile,
pentru a ne maturiza şi pentru a accepta
că nu pe alţii, ci pe noi ne are Dumnezeu,
şi fără noi, nu îşi poate termina lucrarea
pe acest pământ.

Satana se îm potriveşte cu
furie să ne risipim
Cât de m ult reuşim noi cei care
mărturisim că suntem parte a unui popor
deosebit să înălţăm Legea, credinţa şi
într-o vreme ca aceasta ?
„Rugăciunea mişcă braţul Celui
Atotputernic. El, care face stelele să
meargă în ordine pe bolta cerului, al cărui
glas controlează valurile adâncimilor de
ape, acelaşi Creator infinit va lucra în
favoarea poporului Său, dacă îl cheamă
în credinţă. El va ţine în frâu forţele
întunericului până când avertizarea este
dată lumii şi toţi cei ce o vor asculta vor fi
pregătiţi pentru luptă.
Oricare ar fi locul nostru de muncă,
fiecărui urmaş al lui Hristos, îi este dată o
lucrare specială pentru zidirea împărăţiei
Sale, să se angajeze cu trup şi suflet în marele
plan al răscumpărării şi să arate în viaţa şi
în caracterul său desăvârşirea poruncilor
lui Dumnezeu, în contrast cu obiceiurile şi
învăţăturile lumii.” {Idem, p. 452)
Dumnezeu vrea ca Biserica Sa să
fie o biserică cu potenţial mântuitor.
Biserica profetică a timpului sfârşitului
are o dorinţă fierbinte de a se risipi. N u
o risipire fără nici o ţintă, ci în calitate de
CURIERUL

martori. Aceasta face deosebirea. Risipirea
ei se identifică cu mandatul Domnului
Hristos: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi până
la sfârşitul veacului.” (Mat. 28,19-20)
„Nu este planul lui Dumnezeu ca venirea
Domnului Hristos să mai fie amânată
multă vreme.” (Ellen W hite, Tragedia
Veacurilor, p. 458)
„Dumnezeu a chemat biserica Sa de
astăzi, aşa cum a chemat şi pe Israelul
din vechime, să fie o lumină pe pămînt“
{Idem, p. 455) şi să se risipească cu un
singur scop: „să strângă pe cei risipiţi ai
lui Israel şi să strângă şi alte popoare la cei
strânşi acum din el” (Is. 56,8). „Este cea
mai importantă lucrare pentru acest timp,
şi ea trebuie să meargă până în veşnicie.”
{Idem, p. 455 )
Mântuitorul a adus la existenţă o
biserică asupra căreia a promis revărsarea
din abundenţă a potenţialului Duhului
Sfânt. Potenţialul său mântuitor şi
răscumpărător poate fi la fel de puternic
astăzi ca şi la începuturile ei. Atunci cel
care va avea ultimul cuvânt va fi Domnul
care va veni să-Şi adune poporul Lui
deosebit, risipit în toate ţinuturile acestui
pământ şi pentru a-Şi pretinde ceea ce
este al Lui pentru veşnicie.
„El va înălţa un steag pentru neamuri,
va strînge pe surghiuniţii lui Israel şi va
aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele
patru capete ale pămîntului." (Is. 11,12)
De aceea, atunci când mai vorbim sau
mai auzim cuvântul „risipire”, să ştim
că este vorba despre noi, indiferent de
graniţele între care suntem. Dumnezeu
doreşte să ne risipim acum ca nişte robi
buni, care cunosc voia Stăpânului lor.
,A tunci voi face din tine un neam mare,
îţi voi face un nume m are... ” (Gen. 12,2)
Bunule Tată Ceresc, vrem ca risipirea
noastră să fie doar pentru a ridica altare, şi
nu cetăţi.
Vrem să ne aţintim privirea către cetatea
care are temelii tari şi al cărei meşter şi
ziditor eşti Tu, care ne poţi face cu adevărat
un nume în veşnicie. (Apoc. 3,12)

Ştefan Ropotică,
trezorier,
Conferinţa
Moldova
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A
n anul 1972, mi-a fost încredinţat primul meu
district de zece biserici. Cea mai mare dintre ele avea
o capacitate de cel puţin 400 de locuri, dar doar 30
de membri se adunau în fiecare Sabat. Dintre aceştia,
doar 5-7 membri veneau miercuri seara, la întâlnirea
de rugăciune. Cel mai neplăcut era faptul că membrii se
certau între ei şi aceasta le afecta viaţa într-un m od negativ.
Era un lucru nu tocmai plăcut să predici unei biserici
goale şi dezbinate. M-am rugat Domnului pentru
înţelepciune, ca să pot să-mi ajut fraţii şi surorile. De multe
ori, plângeam înaintea Lui. Am încercat să fac tot ce pot mai
bine: am vizitat membri, m-am rugat şi am studiat Cuvântul
lui Dumnezeu cu ei, i-am încurajat să creadă şi să-L cunoască
pe Isus cât mai bine, dar prea puţin s-a schimbat.
A m început să studiez Biblia şi scrierile inspirate
îm preună cu membrii, în special în serile de miercuri.
Câţiva au început să vină la biserică, dar încă era o
situaţie foarte dificilă. Intr-o zi, m-am rugat şi am spus:
„Doamne, dacă nu mă ajuţi, sunt pierdut! Ştii că sunt
pe punctul de a renunţa. N u ştiu ce să fac, pentru că
membrii mei să revină la viaţă. Te rog, ajută-mă!”
D upă această rugăciune şi după ce am prim it
încurajare de la Dum nezeu, deodată mi-a venit în m inte
o idee: „Trebuie să controlez vistieria bisericii. Trebuie să
văd cum stăm cu zecimea şi darurile”.
C ând am început să examinez registrele, am descoperit
că prezbiterii din nouă biserici erau necredincioşi în oferirea
zecimilor şi a darurilor. D e asemenea, am descoperit că
unul dintre casieri folosise banii D omnului în scopuri
personale. Cunoscând aceasta, mi-am intensificat eforturile
să-i ajut pe acei membri. M -am rugat şi am discutat cu
ei această problemă. D e asemenea, am început să predic
despre nevoia noastră de a veni mai aproape de Isus şi de a
fi credincioşi în înapoierea zecimilor şi a darurilor.
Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod deosebit.
Membrii au început să se întoarcă la Isus, să dea înapoi
zecimile şi darurile şi astfel să experimenteze binecuvântările
lui Dumnezeu. Au început chiar să împărtăşească credinţa
lor cu alţi oameni. Prin harul lui Dumnezeu, în şapte
ani, 40 de noi oameni au fost botezaţi şi biserica a fost
reînviorată. Şi situaţia financiară era minunată.
Există vreo relaţie între finanţe şi salvare? Ştim că
mântuirea este doar prin credinţă, nu prin fapte. Dar
ascultarea este fructul salvării. Dacă suntem salvaţi prin
credinţa în Isus Hristos, dacă credinţa produce încredere
şi încrederea ascultare, atunci salvarea este asociată cu
ascultarea în toate lucrurile, inclusiv banii. Felul în care ne
raportăm la bunurile materiale este o problemă spirituală.

I

MIRANDA ARMAN DO

C aracteru l sacru a l zecim ii
si
/ a l d a ru rilo r
Care este atitudinea lui D um nezeu în legătură
cu zecimea şi darurile? C u privire la natura zecimii,
Biblia spune: „este închinată D o m nului” (Lev. 27,30).
D arurile au fost de asemenea instituite de D um nezeu,
ca o parte im po rtantă a închinării: „Să n u te înfăţişezi
6
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cu m âinile goale înaintea D o m nulu i”
(D eut. 16,16; Exod 23,15; 34,20).
Ellen W hite foloseşte Sabatul ca să
ilustreze natura zecimii: „La fel ca Sabatul, a
zecea parte din câştig este sacră” (Mărturii,
voi. 3, p. 395). ”Şi a şaptea zi este Sabatul
închinat Domnului Dumnezeu... In acelaşi
fel, o zecime din venitul nostru este dăruită
Domnului ca fiind sfântă.” (Sfaturipentru
isprăvnicie, p. 66)
Implicaţia clară este că Dumnezeu Şi-a
reţinut pentru El însuşi o anumită parte
din timpul şi mijloacele omului. Ele devin
posesia exclusivă a lui Dumnezeu.
Dumnezeu spune: „Se cade să înşele
un om pe Dumnezeu, cum M ă înşelaţi
voi? D ar voi întrebaţi: ’C u ce Te-am
înşelat?’ C u zecimile şi darurile de
mâncare. Sunteţi blestemaţi câtă vreme
căutaţi să M ă înşelaţi... Aduceţi însă la
casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie
hrană în casa Mea, zice D om nul oştirilor
şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide
zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna
peste voi belşug de binecuvântare” (Mal.
3,8-10).
Factorul determinant în oferirea
zecimii nu este recunoştinţă sau
generozitate, ci este ceva m ult mai adânc:
„Este o problemă de simplă onestitate...
Este o responsabilitate morală, care nu
e controlată de emoţii sau de înclinaţii
umane, ci este principiul de neschimbat al
valorii onestităţii (Mal. 3,8). Zecimea este
a Domnului; şi El ne cere să-I returnăm
ceea ce este proprietatea Sa. (Educaţie, p.
139).

Scopul lui Dum nezeu
Zecimile şi darurile au fost instituite de
Dumnezeu cu scopul de:
1. A recunoaşte atotputernicia lui
Dumnezeu. „Sistemul zecimilor şi al
darurilor urmăreşte să impresioneze
minţile oamenilor cu marele adevăr
—că Dumnezeu este Sursa fiecărei
binecuvântări pentru creaturile Sale.”
(.Patriarhi şi profeţi, p. 525)
2. A returna demnitatea umană.
Prin intermediul Planului de Mântuire,
Dumnezeu declară că are încredere
în noi încă o dată şi ne încredinţează
responsabilitatea în calitate de creaturi ale
Sale. Aducându-I zecimile şi darurile, „noi
declarăm că Dumnezeu este Posesorul
tuturor bunurilor noastre şi că El ne-a
făcut administratori pentru a le folosi
pentru gloria Sa.” (Zecimea, The Pacific
Recorder, 10 oct. 1901)

3. A fi o modalitate de a dezvolta
caracterul. Sistemul zecimii a fost instituit
de Dumnezeu ca „o instruire pentru a
distruge toată îngustimea egoismului şi a
cultiva lărgimea şi nobleţea de caracter”.
{Educaţie, p. 44)

Rolul nostru ca
adm inistratori
După ce am revăzut pe scurt
planul lui Dumnezeu în legătură cu
zecimea şi darurile şi importanţa lor
în închinare, trebuie să ne punem
următoarea întrebare: „Care este scopul
Departamentului Isprăvnicie în biserică?
In M anual Comunităţii citim:
„Departamentul Isprăvnicie a fost
organizat pentru punerea în aplicare
a planului lui Dumnezeu de dăruire
sistematică în biserică. D in m om ent ce
isprăvnicia include o organizare corectă
a întregii vieţi, ideea de isprăvnicie
încurajează grija atentă faţă de templu
trupului, buna folosire a timpului, a
capacităţilor şi a mijloacelor materiale.”
(ediţia 2000, p. 116).
„Problema isprăvniciei... acoperă multe
aspecte ale vieţii şi experienţei de creştin...
dar fără îndoială că isprăvnicia mijloacelor
noastre materiale constituie un aspect
de maximă importanţă... Ea implică
recunoaşterea suveranităţii lui Dumnezeu,
a proprietăţii Lui asupra tuturor lucrurilor
şi a primirii harului Său în inimile
noastre.” {Idem, p.152).

D E P A R T A M E N T U L

Concluzie
A sosit timpul să încheiem lucrarea pe
care Dumnezeu ne-a încredinţat-o şi să
ne pregătim pentru venirea Sa. O parte
din misiunea noastră este să-i ajutăm
pe membri să înţeleagă ce înseamnă
să fii ispravnic credincios şi împreunălucrător cu Dumnezeu. El ne cheamă să-I
returnăm cu credincioşie zecimea şi să
oferim darurile noastre cu bucurie. „Dacă
toată zecimea oamenilor credincioşi ar fi
depusă în vistieria Domnului, aşa cum ar
trebui, atâtea binecuvântări ar fi revărsate,
încât darurile pentru scopuri sfinte ar fi
multiplicate înzecit şi astfel canalul dintre
Dumnezeu şi om ar fi păstrat deschis.”
{Mărturii, voi. 4, p. 474)
Un proverb chinezesc spune: „Dacă
dai un peşte unui om sărac, îl vei hrăni o
zi. Dacă îl înveţi să pescuiască, îl vei hrăni
pentru totdeauna”. Dacă îi ajutăm pe
membri să fie credincioşi lui Dumnezeu,
El va deschide ferestrele cerului peste ei.
In interesul bisericii pe care El o conduce,
să ne focalizăm capacităţile, învăţându-i
pe oameni principiile lui Dumnezeu
despre isprăvnicia biblică.
Traducere:

Anca Varadi

Miranda Armando,
vicepreşedinte la
Conferinţa Generală

M I S I U N E A

F E M E I I

VEŞTI DE ACASA
O scrisoare de acasă provoacă m ari
em oţii, m ai ales când eşti plecat departe...
In acelaşi timp, în fu n cţie de încărcătura
ei de veşti, mângâie, încurajează, m ustră
sau întristează.
Ii m ulţum im lui D um nezeu pentru
m esajele p e care ni le trim ite de acasă,
prin D evoţionalul Veşti de acasă, m esaje
p line de speranţă, har şi bucurie.
D evoţional zilnic
pentru fem ei,
scris de fem ei

F ie ca, deschizând zilnic această carte,
să găseşti sprijin pentru a-ţi grăbi p a şii
spre casă, împreună cu cei dragi.

A cest Devoţional pentru femei, scris de femei, poate fi com andat pentru preţul
de 10 RON, la conferinţă sau la tel.074.633.638 (plus taxele poştale).
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A
i priveam pe cei trei tineri în tăcere...
Trei... Simbolic număr...

I

Trei tineri în faţa unui cuptor aprins...
Mi-am amintit deodată că, doar cu un an în urmă,
eram în aceeaşi postură... La fel de emoţionat, la fel de
bucuros, la fel de plin de speranţă!
Ca şi ei, înţelesesem şi eu responsabilitatea ce apăsa asupra
mea şi a lucrării pe care trebuia să o împlinesc...
M -am uitat din nou la ei. Ii cunoşteam bine... Tineri,
energici, curajoşi, conştienţi de misiunea lor... Poate nu erau
conştienţi de cuptorul din faţa lor sau poate că erau atât de
conştienţi, încât au spus: „Ştim că Dumnezeul nostru este cu
noi. Şi orice s-ar întâmpla, mergem pentru El!"
Secretarul Uniunii mi-a întins stiloul şi Certificatele de
Hirotonire. Am semnat fară nicio ezitare. M ă bucuram că
rândurile lucrătorilor din via Lui se întăreau.
Grupul a ajuns la amvon. Mi-am rotit privirile asupra
mulţimii din sala mare a bisericii din Bacău. Fraţi şi surori a
căror privire radia de bucurie. Cum să nu te bucuri în asemenea
ocazie! Privirile mi-au fost atrase de o persoană din primul rând.
U n preot îmbrăcat în sutană zâmbea şi făcea semne de încurajare
unuia dintre cei trei. Mai târziu, aveam să aflu că era protopopul
de Vaslui, bun prieten cu Emanuel, unul dintre cei trei tineri
care urmau să fie hirotoniţi astăzi. îi lega o prietenie mai veche şi
nici slujba pe care trebuia să o ţină la prânz, nici distanţa nu l-au
putut împiedica să fie prezent la bucuria prietenului său. Intr-un
fel, m-a surprins prezenţa şi atitudinea lui. Zâmbea mereu şi
cânta cu toată inima.
Ne rugăm. Apoi, vioara Sarei Stroici coboară spre noi
acorduri minunate. Doar acorduri, fără cuvinte. Cuvintele le
poartă imediat înspre inimile noastre, măiestrite în versuri pline
de simboluri, pastorul Daniel Chirileanu.
E greu să nu intri în rezonanţă cu asemenea cuvinte...
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„Când planeta s-ampotmolit în războaie,
Te-a chemat Dumnezeu să colinzi prin noroaie,

Vrerea Lui e s-aduni din palat şi din tină,
Risipitele vieţi pustiite-n rutină...”.
Predica fr. Emilian Niculescu, cuvintele de încurajare şi
rugăciunea de binecuvântare, rostite de fr. Teodor H uţanu,
precum şi cuvintele de trimitere, rostite de fr. Marius M unteanu
ne încurajează pe toţi, amintindu-ne încă o dată că suntem
parte din acelaşi întreg - Biserica cea adevărată, Mireasa lui
Hristos —iar chemarea noastră este să fim „vocea celui ce strigă
în pustie”.
N u ştiu cum a trecut timpul... Clipele de emoţie şi bucurie
s-au lungit, dar au trecut fară să ne dăm seama...
S-au mai spus multe lucruri frumoase. Cei trei tineri şi-au
luat angajamente şi odată cu ei ne-am luat şi noi, cei prezenţi
acolo, reînnoind promisiunile noastre mai vechi.
La sfârşitul programului, ca toţi cei prezenţi, m-am îndreptat
şi eu spre casă. In urechi îmi răsunau însă ultimele versuri din
poezia lui Daniel:
,Azi te cheamă Păstorul să vezi,
azi îţi spune să-asculţi, să te rogi şi să crezi.
Şi te roagă să fii o lumină mereu,
N u te cheamă un om...,
Te-a chemat Dumnezeu!”
Ziua de 30 septembrie 2006 a marcat o bucurie în Conferinţa
Moldova. Trei pastori asistenţi au fost hirotoniţi (vezifoto de la

stânga la dreapta):
• Emanuel Sălăgean - pastor în districtul Piatra-Neamţ
• Sergiu Macovei - pastor în districtul Câmpulung-Moldovenesc
• Laurenţiu Gherghe - pastor în districtul Bacău.
Ceremonia a avut
loc în biserica din
Bacău - centru.

Licinius Chiriac,
pastor;
Comunitatea Buhuşi,
Conferinţa Moldova
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Triunghiul Bermudelor
MARIUS COJOCARU
ine nu cunoaşte faimoasa şi mistica poveste a
triunghiului celor trei repere geografice?

C

între Insulele Bermude, Florida şi Puerto
Rico, se află acest mistic spaţiu cu povestirile lui.
în ciuda perfecţionării cercetărilor
ştiinţifice şi tehnologice, Triunghiul Berm udelor continuă
„im perturbabil” să facă victime în m od constant. D in 1945
până astăzi, statisticile arată că în zonă au dispărut aproape
1.000 de nave şi avioane cu peste 3.000 de persoane la
bord, în condiţii neelucidate, num ai în perioada 1971-1982
pierzându-se, inexplicabil, nu mai puţin de 600 de nave.
(http://w w w .geocities.com /laiulian/triunghi.htm )
Această povestire are anumite învăţăminte. Unul dintre ele ar
fi acela că este imposibil să circuli între insule, mai ales trecând
prin centru, deoarece te pândeşte pieirea. Cine ar avea curajul să
poposească în centru? Legat de această poveste, am putea găsi o
interesantă şi actuală aplicaţie pe tărâm spiritual.
Să luăm în consideraţie următoarele insule din punct de
vedere spiritual:

Prim a insulă
Cuvântul Domnului ne prezintă un tablou istoric din vremea
împăratului Ahaşveroş, foarte bogat din multe puncte de vedere.
Iată-1: „în al treilea an al domniei lui, a dat un ospăţ tuturor
domnitorilor şi slujitorilor săi. Căpeteniile oştirii perşilor şi
mezilor, mai marii şi capii ţinuturilor, s-au strâns înaintea lui. El
le-a arătat bogăţia strălucită a împărăţiei lui şi slava minunată a
mărimii lui, în multe zile, timp de o sută optzeci de zile.
D upă ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului
popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel
mai mic, un ospăţ care a ţinut şapte zile, în curtea grădinii casei
împărăteşti. Covoare albe, verzi şi albastre erau legate cu funii de
in subţire şi de purpură de nişte verigi de argint şi de nişte stâlpi
de marmură. Paturi de aur şi de argint stăteau pe o podeală de
porfir, de marmură, de sidef şi de pietre negre. Iar de băut turnau
în vase de aur, de felurite soiuri. Era belşug de vin împărătesc
mulţum ită dărniciei împăratului. D ar nimeni nu era silit să bea,
căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă
după voia fiecăruia.” (Estera 1,3-8)
Un ospăţ de şapte zile este un lucru doveditor al prosperităţii
şi bunăstării lumii de la data aceea. Şi acum, ca şi atunci, de la
cei mai mici până la cei mai mari, lumea aleargă după o astfel
de emblemă a bunăstării. Biblia descrie această imagine prin
parabola din Luca 12, când bogatul dorea să trăiască în bucurii
şi petrceri până la sfârşitul vieţii lui. Poate şi astăzi ispititorul se
apropie de acei credincioşi care iubesc lumea şi lucrurile din lume
şi le oferă o viaţă de ospăţ necurmat în acel cadru al titanicului.

D orinţa de a fi în mijlocul lumii poate apărea nu doar în
inima lui Ahaşveroş, ci chiar şi a celor mai neînsemnaţi
fraţi. Vrăjmaşul are şi mijloace moderne de a hrăni sufletele
flămânde după o astfel de viaţă. Distracţia împreună cu
lumea, chiar în mijlocul ei, ar putea fi una dintre insulele
Bermude. Participarea unor credincioşi la petrecerile şi
distracţiile lumii acesteia, din motive cum ar fi: obligaţii
familiale, constrângeri din partea familiei, curiozitatea de a
vedea cum este nu vor avea alt rezultat decât blestemul lui
Dumnezeu. Lumea încearcă să ofere show-uri, dar nota de
plată va fi prea mare pentru orcine: moartea. Sigur, această
insulă se va scufunda. N u iubiţi lumea, nici lucrurile din
lume, ne spune D omnul nostru Isus.

A doua insulă
A doua locaţie am putea-o găsi descrisă în următorul
tablou biblic: „Iuda şi Israel erau în număr foarte mare, ca
nisipul de pe ţărmul mării. Ei mâncau, beau şi se veseleau.
Solomon mai stăpânea şi toate împărăţiile de la Râu până
în ţara Filistenilor şi până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau
daruri şi au fost supuşi Iui Solomon tot timpul vieţii lui.
In fiecare zi, Solomon mânca: treizeci de cori de floare de
faină şi şaizeci de cori de altă faină; zece boi graşi, douăzeci de
boi de păscut, şi o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute
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şi păsări îngrăşate. Stăpânea peste toată
ţara de dincoace de Râu, de la Tifsah până
la Gaza, peste toţi împăraţii de dincoace
de Râu. Şi avea pace pretutindeni de jur
împrejur. Iuda şi Israel, de la Dan pînă la
Beer-Şeba, au locuit în linişte, fiecare sub
via lui şi sub smochinul lui, în tot timpul
lui Solomon.” (1 împ. 4,20-25)
Prosperitatea poporului Domnului
este un al lucru dorit. Alimente sănătoase
din belşug, multă părtăşie, programe
în comunităţi foarte bogate şi diverse.
Se încearcă ceva special în programele
de după-amiază. După adunare, se face
o retragere pentru a continua bucuria,
fiecare printre familiile şi prietenii pe
care îi are. Cei ce nu au pe nimeni sunt
din nou singuri, iar cei care s-au plictisit
se duc pe insula deja vizitată de noi
puţin mai devreme. Această insulă a lui
Solomon este câteodată cu ţărmurile
destul de abrupte pentru a facilita venirea
unor străini ieşiţi din triunghiul înşelător.
Sigur este că şi poporul Domnului doreşte
prosperitatea. Există însă un mare pericol
al prosperităţii despre care Biblia spune
următoarele cuvinte: „Au ajuns stăpâni pe
cetăţi întărite şi pe pământuri roditoare;
au stăpânit case pline de tot felul de
bunătăţi, puţuri săpate, vii, măslini şi
pomi roditori din belşug, au mâncat,
s-au săturat, s-au îngrăşat şi au trăit în
desfătări, prin bunătatea Ta cea mare.
Totuşi, ei s-au răsculat şi s-au răzvrătit
împotriva Ta. Au aruncat Legea Ta la
spatele lor, au ucis pe prorocii Tăi, care-i
rugau fierbinte să se întoarcă la Tine, şi
s-au dedat la mari ocări faţă de Tine.”
(Neemia 9,25-26). în povestea noastră
trebuie să ştim că şi această insulă se
va scufunda. O viaţă comodă şi bine
aşezată nu este o binecuvântare în faţa lui
Dumnezeu.Să nu uităm că încă suntem
călători şi în război.
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„Trebuie să depărtăm
de la noi tot ceea ce near despărţi inima de
Dumnezeu. Mamona
este încă idolul multora.
Iubirea de bani, dorinţa de
îmbogăţire constituie lanţul
de aur care-i leagă de Satana.
Renumele şi onorurile
lumeşti sunt idolii la care
se închină alţii. O viaţă
egoistă şi comodă şi fuga de
răspundere sunt idolii altora.
Dar aceste lanţuri ale robiei
trebuie rupte. N oi nu putem
fi jumătate ai lui Dumnezeu
şi jumătate ai lumii. N u putem fi copii ai
lui Dumnezeu, dacă nu suntem cu totul
ai Lui.” (Ellen W hite, Calea către Hristos,
p.38, ed.1999)

A tre ia insulă
Iată şi o altă locaţie:
In vremea aceea, a venit loan
Botezătorul, şi propovăduia în pustia
Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci împărăţia
cerurilor este aproape”. Ioan acesta este
acela care fusese vestit prin prorocul Isaia,
când zicea: „Iată glasul celui ce strigă
în pustie: ‘Pregătiţi calea Domnului,
neteziţi-I cărările.’”
Ioan purta o haină de păr de cămilă
şi la mijloc era încins cu un brâu de
curea. El se hrănea cu lăcuste şi cu miere
sălbatică (Mat. 3,1-4). Această insulă pare
să fie prea simplă, prea neînsemnată şi
nerecomandată de nimeni sau de puţini
„extremişti”, nemediatizată. Această
viaţă este recomandată celor care vor
să supravieţuiască acestor vremuri. Iată
cuvântul inspiraţiei pentru cei care ţin
mărturia lui Isus: „Ioan s-a despărţit
de prietenii săi şi de viaţa îmbelşugată.
Simplitatea îmbrăcămintei sale, un
veşmânt ţesut din păr de cămilă, era
o mustrare permanentă la adresa
extravaganţei şi a etalării preoţilor evrei şi
la adresa oamenilor în general. Hrana sa,
pur vegetariană - constând din roşcove
şi miere sălbatică - era o mustrare pentru
îngăduinţa apetitului şi lăcomia ce
stăpânea pretutindeni. Profetul Maleahi
declară: „Iată, vă voi trimite pe prorocul
Ilie, înainte de a veni Ziua Domnului,
ziua aceea mare şi înfricoşată. El va
întoarce inima părinţilor spre copii şi
inima copiilor spre părinţii lor”. A ci
profetul descrie caracterul lucrării. Cei
care au de pregătit calea pentru cea de-a
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doua venire a lui Hristos sunt reprezentaţi
prin credinciosul Ilie, tot aşa cum Ioan a
venit în spiritul lui Ilie pentru a pregăti
calea pentru prima venire a lui Hristos.
Trebuie agitat marele subiect al
reformei şi conştiinţa obştei trebuie astfel
trezită. Solia trebuie însoţită de cumpătare
în toate lucrurile, pentru a întoarce pe
poporul lui Dumnezeu de la idolatrie,
de la lăcomie, de la extravaganţele
manifestate în îmbrăcăminte şi în alte
lucruri.
Trebuie să învăţăm a trăi o viaţă mult
mai simplă spre slava lui Dumnezeu şi în
aşteptarea revenirii în curând a Domnului
Isus Hristos.
„Inspiraţia ne-a arătat calea şi în
această direcţie, după cum o face cu
toate celelalte lucruri care au legătură cu
bunăstarea noastră. în veacurile dinainte,
oamenii care trăiau sub călăuzirea lui
Dumnezeu duceau o viaţă simplă. Ei
trăiau în sânul naturii. Copiii participau
la munca părinţilor şi studiau frumuseţile
şi tainele tezaurului natural. Şi, în liniştea
câmpului şi a pădurii, ei se ocupau cu
acele adevăruri magnifice, care fuseseră
încredinţate ca o comoară sfântă din
generaţie în generaţie. O astfel de
pregătire a dat oameni puternici.
în această eră, viaţa a devenit artificială,
iar oamenii au degenerat. Chiar dacă nu
ne putem întoarce pe deplin la obiceiurile
simple ale acelor vremuri de demult,
putem învăţa totuşi de la ele lecţii care
să facă din momentele noastre recreative
ceea ce implică şi numele —momente de
zidire a trupului, a minţii şi a sufletului.”
(Ellen White, Educaţie, p.167, ed.2001)
Care să fie aplicaţia finală a poveştii
cu insulele Bermude? Suntem într-o
conjunctură a istoriei planetei asemenea
acestui Triunghi al Bermudelor. Insule
între care se poate circula cu riscul de
rigoare. O singură rută ar putea fi ocrotită
de bunul Dumnezeu - aceea care a fost
prezentată ultima. O altă lecţie ar putea
fi din aşezarea călătorului chiar între
aceste insule. Poate că profetul ar spune
astăzi: până când staţi între cele trei păreri.
D omnul să ne ajute să ne găsim sensul
vieţii pe insula salvării noastre.

Marius Cojocaru,
trezorier,
Conferinţa
Transilvania de Sud
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n comparaţie cu populaţia planetei, adventiştii de
ziua a şaptea constituie o mână de oameni. Totuşi,
cel puţin într-o privinţă, exercităm o influenţă
m ult mai mare decît ar sugera numărul nostru.

D e peste 150 de ani, ni s-a arătat că tutunul
şi alcoolul au o acţiune dăunătoare şi că alim entaţia
vegetariană, consum ul generos de apă, activitatea fizică
şi expunerea, cu măsură, la razele soarelui sunt măsuri
eficiente pentru o viaţă lungă şi sănătoasă.
Sfaturile prim ite cu m ulţi ani în urm ă sunt
recunoscute azi ca un ghid pentru întreaga populaţie.
In sfârşit, ştiinţa trece de partea noastră. D upă m ulţi
ani de reţinere şi observaţii, experienţa în dom eniul
sănătăţii a adventiştilor începe să fie recunoscută ca
fiind extraordinară şi dem nă de a fi studiată şi urm ată.
N um ărul mai m ic de infarcte miocardice, în special la
vârsta tânără şi mijlocie, precum şi de boli canceroase,
fac ca, acolo unde sfaturile prim ite sunt şi aplicate, să
alcătuim populaţia cu longevitatea cea mai mare.
Având o greutate mai mică, vegetarienii au un risc mai
mic de a se îmbolnăvi de hipertensiune arterială, diabet,
osteoporoză, litiază biliară, infarct miocardic şi cerebral
şi cancer. Vegetarienii sunt avantajaţi nu numai pentru
că renunţă la carne —la acizii graşi saturaţi şi colesterol,
care se găsesc chiar şi în carnea cea mai slabă, la aminele
heterociclice, produse în timpul pregătirii, la nitraţii şi
nitriţii adăugaţi - , ci şi pentru că se bucură de acţiunile
protectoare ale nenumăratelor substanţe conţinute în
zarzavaturi, legume, produse cerealiere integrale şi fructe.
In ţările apusene, adventiştii sunt consumatorii cei mai
mari de fasole soia, care, prin proteinele cu aceeaşi valoare
biologică ca şi cele din carne, ouă şi lapte, şi prin mulţimea
izoflavonelor pe care le conţine, a devenit alimentul cel
mai studiat în ultimii ani.
Şi dacă trecerea tim pului este judecătorul cel mai
nepărtinitor, m ulţi se întreabă dacă cele recom andate
de adventişti pentru sănătate au vreo eficacitate reală
sau fac parte din şirul fară de sfârşit al prom isiunilor
care nu se împlinesc.

Prestigioasa revistă americană National Geographic
a căutat grupările de populaţie cu longevitatea cea mai
mare pe glob, pentru a-i ajuta pe cititori în alegerea
stilului de viaţă.
Intr-un sat, relativ izolat, din centrul Sardiniei,
num ărul centenarilor e de două ori mai mare decât
media pentru Italia. A doua populaţie de longevivi
a fost găsită pe insula Okinawa, Japonia. Ambele
grupări nu fumează, sunt active fizic, iar în alimentaţia
lor predom ină produsele de origine vegetală. Insă, în
tim pul petrecut în mijlocul acestor populaţii, redactorii
revistei au observat că tineretul şi copiii nu urmează
stilul de viaţă al părinţilor şi bunicilor şi că, influenţaţi
de reclamele de la televizor, au adoptat alim entaţia de
tip apusean, oferită de M cD onald’s, cu hamburger,
cartofi prăjiţi şi Coca-Cola. Aşa se face că tineretul
şi copiii din O kinaw a prezintă rata cea mai mare de
obezitate. Pe bună dreptate, redactorii şi-au dat seama
că aceşti copii nu vor mai ajunge centenari, generaţia
actuală de longevivi fiind şi ultim a.
Şi mai este o problemă. O am enii trebuie să trăiască
şi să lucreze acolo unde se găsesc, neputându-se retrage
într-un sat izolat din m unţii Sardiniei sau în Okinawa.
Redactorii au căutat mai departe şi, spre satisfacţia
lor, au găsit că, în mijlocul civilizaţiei apusene, în
Los Angeles şi în localităţile din jur, în California, în
mijlocul civilizaţiei şi al reclamelor sutelor de staţii
de televiziune, există o populaţie de longevivi, a
cărei medie de viaţă o depăşeşte pe aceea a celorlalţi
californieni cu cel puţin 10 ani, şi anum e adventiştii de
ziua a şaptea - populaţia cu longevitatea cea mai mare
din Statele U nite şi de pe glob. (National Geographic,
noiembrie 2005)
Iată dovada cea mai puternică a faptului că, având
aceeaşi Biblie ca şi miliardele din jur, adventiştii au o
lum ină pe care alţii n u o au, şi că sfaturile în dom eniul
sănătăţii dau rezultate, sunt eficiente, şi nu doar o
poveste frumoasă. Iată darul adventism ului pentru
lume!

CURIERUL
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Cu ©...(singură) grădiniţă
nu se face educaţie
/

VALERIU PETRESCU
roverbul românesc atât de plastic spune că ...
nu se face primăvară cu o floare, dar experienţa
adaugă încurajator că, dacă sunt deja mai m ulte
flori, a venit primăvara. Poate vă întrebaţi de ce
vorbesc despre primăvară acum în preajma iernii?
Pentru că, în educaţie, „primăvara” este de fapt toamna.
Toamna începe şcoala. Toam na se num ără „bobocii” care
păşesc pentru prim a oară într-o grădiniţă sau în clasa întâi,
în prim ul an de liceu sau în prim ul an de facultate...
V-aş putea prezenta m ulte argum ente teologice, v-aş
putea cita m ulte dintre sfaturile inspirate din Educaţie,
din Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, din Principiile
fundamentale ale educaţiei creştine, din îndrumarea copilului
sau din Căminul adventist. Aş putea să vă prezint statistici
din lum ea adventistă, ca să puteţi vedea cât de im portantă
şi eficientă este educaţia adventistă. Aş p u te a... Prefer, de
data aceasta, să vă împărtăşesc câteva crâmpeie de viaţă,
în speranţa că vă voi molipsi de dorinţa de a vă im plica în
această formă specială de evanghelizare care este educaţia.
Am fost încântat să pot vedea în toam na aceasta câteva
noi grădiniţe adventiste care au răsărit în diferite locuri
din ţară. Em oţia pe care am trăit-o îm preună cu acei
părinţi curajoşi, care au ales să-şi educe copiii într-o astfel
de grădiniţă adventistă, m-a făcut să sim t o părticică din
bucuria pe care o ai atunci când visele încep să devină
realitate.
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Am participat la redeschiderea într-un nou sediu al
grădiniţei din Iaşi: câţiva copii deja sim ţindu-se ca la ei acasă,
câţiva părinţi cărora le luceau ochii de bucuria existenţei
acelui loc, la amenajarea căruia participaseră, câţiva pastori
care se molipseau de ideea că „lucrarea de educaţie şi lucrarea

de răscumpărare sunt una”.
Am văzut grădiniţa din Bacău care a reînceput să existe
în tr-un sediu reamenajat. Era amiaza şi copiii dorm eau
liniştiţi, în siguranţă şi în pace.
într-o vineri, când cădeau primii fulgi de zăpadă, am văzut
zâmbetele pline de inocenţă ale copiilor de la grădiniţa din
Cluj şi pe pastorul com unităţii care aducea mâncarea pregătită
la cantina Liceului Adventist. Viitorii elevi ai Liceului
Adventist, care acum abia învaţă să deseneze, să se joace şi să
desluşească literele, erau foarte nerăbdători să guste mâncarea.
Se obişnuiau, de fapt, cu gustul educaţiei adventiste...
Colegii de la Conferinţe mi-au povestit recent despre
dublarea numărului de copii la grădiniţa din Poienile de sub
M unte, despre reamenajarea celei de la Timişoara, despre
grădiniţa unei familii adventiste la Arad şi despre multe altele...
Am vizitat grădiniţa nou înfiinţată la Târgovişte - Speranţa, am
trecut pe la grădiniţa Centrului IC C din Odobeşti, Dâmboviţa,
am intrat cu emoţie în sălile grădiniţei de la Comunitatea „Cuza
Vodă” din Bucureşti... La începutul anului şcolar, am revăzut
grădiniţele care aparţin Liceului Adventist din Craiova şi Şcolii
Adventiste „Mihai Ionescu” din Bucureşti...

Este adevărat că nu se face educaţie adventistă... cu o singură
grădiniţă, înfiinţată în cine ştie ce oraş ori sat, dar acum nu mai este
vorba de una sau două grădiniţe adventiste. In clipa când vă scriu, în
toată ţara funcţionează 24 de grădiniţe adventiste, în diverse forme
de organizare, şi încă alte 24 sunt în diverse stadii de pregătire.
Şi mai este ceva foarte important. Tot mai mulţi părinţi au
devenit conştienţi de importanţa unei educaţii făcute după
principiile Bibliei şi după sfaturile Spiritului Profetic. Se pare
că a venit vremea ca grupe de părinţi să se asocieze, să se roage
împreună, să prezinte dorinţa lor comunităţii şi să înfiinţeze o
grădiniţă adventistă. Sunt fericit să întâlnesc din ce în ce mai des
astfel de părinţi care întreabă: iată copiii, iată spaţiul care poate fi
folosit, ce ne mai lipseşte? Cred că nu mai lipseşte nimic decât
încrederea de a ne bizui pe Dumnezeu şi a-L crede pe cuvânt şi
curajul de a porni prin credinţă.
Desigur, grădiniţele nu sunt decât piatra de temelie a unui
sistem de educaţie adventist în România. D ar mai există şi alte
instituţii adventiste de educaţie în ţară —Institutul Teologic cu
cele trei specializări: teologie pastorală, litere şi asistenţă socială şi
cu o a patra —pedagogie primară —care se va deschide anul viitor;
Şcoala Postliceeală Sanitară de la Brăila, şcolile elementare de la
Bucureşti, Craiova, Târgu Mureş şi C âm peniţa... şi cam atât. Ba
nu. Tocmai se înfiinţează, prin iniţiativă privată, şcoli care pregătesc
tineri pentru misiune. Misionar vine de la misiune şi aceste şcoli
tocmai astfel de oameni vor să pregătească. A început deja o astfel
de şcoală la Hagota, în Harghita, şi în ianuarie se va inaugura alta
la Vama, în Suceava.
N u pot să nu m enţionez
un evenim ent em oţionant şi
plin de încărcătură istorică.
In Sabatul din 28 octom brie,
Liceul Adventist din Bucureşti
a prim it în m od oficial numele
„Ştefan Demetrescu”. A fost
o zi deosebită. S-au am intit
m om ente semnificative
din istoria adventism ului
românesc. Au fost prezentate
experienţe din care se vedea
acum, după trecerea tim pului,
că nim ic nu este întâm plător,
că D um nezeu pregăteşte
din tim p oameni şi evenimente pentru împlinirea planurilor
Sale. Prezenţa fiului fr. Ştefan D em etrescu şi a familiei sale a
dat o notă de autentic rememorării. D ar dincolo de istorie,
am p u tu t să ascult un cor im presionant de 126 de persoane,
corul liceului, îm pletind arm onia cu entuziasm ul şi elanul
cu seriozitatea. Peste o săptămână, am întâlnit la Satu Mare
şi H alm eu corul Liceului Adventist din Cluj. Cele trei licee
adventiste încep să însem ne ceva pentru biserica din România!
Se apropie iarna, ba chiar a v en it... Iarna acestui p ă m â n t...
Dragii mei fraţi în credinţă, plantaţi cât mai m ulte flori ale
speranţei, deschideţi cât mai m ulte instituţii de educaţie
adventistă, investiţi-vă to t ce aveţi în pregătirea copiilor
dum neavoastră p e n tru ... primăvara cerului şi aduceţi în
aceste cetăţi de scăpare pe cât mai m ulţi dintre cei pe care
M ântuitorul îi lua în braţe şi îi ţinea lângă inim a Sa!
Cu o grădiniţă adventistă deschisă de comunitatea
dumneavoastră ... se face primăvară, primăvara revenirii Sale!

1. G rădiniţa „M ihai lonescu"
2. G rădiniţa din Brăila
3. G rădiniţa din Cluj Napoca

/
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4. G rădiniţa din laşi
5. G rădiniţa din Sighet
6. G rădiniţa „Licurici",
Bucureşti

6

Valeriu Petrescu,
director,
Departamentul
Educaţie,
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INTALNIREA
Asociaţiei Pastorilor Pensionari
/

Stupini - Braşov, 2 5 -2 7 august 20 06

GABRIEL VASILESCU
„Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, Lauda lui va f i
totdeauna în gura mea. ’’ (Ps. 34,1)
u aceste cuvinte ale psalmistului a început
primul serviciu divin ţinut în cadrul întâlnirii
anuale a pastorilor pensionari din întreaga ţară,
la care au participat şi câţiva colegi din diaspora,
întâlnire care a avut loc, ca de obicei, în ultimul
Sabat al lunii august, la Stupini-Braşov.
Lucrările specifice întâlnirii Asociaţiei, ţinute în dupăamiaza zilei de 25 august 2006, s-au desfăşurat sub conducerea
fraţilor Gabriel Vasilescu şi Alexandru Timiş, cei ce au purtat
răspunderea Asociaţiei, şi a fr. Gheorghe Panait din partea Casei
de Pensii.
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Cuvintele de „bun venit” şi deschiderea lucrării întâlnirii i-au
aparţinut fr. Gheorghe Panait, în calitatea de director al Casei de
Pensii, care a avut şi rolul de gazdă pe parcursul celor trei zile de
împreună-simţire şi părtăşie frăţească deosebită.
Serviciul divin de vineri seara a fost rezervat comemorării
a 50 de ani de la absolvirea Seminarului Teologic a promoţiei
1955-1956. Un m om ent deosebit de mişcător a fost să-i revezi
pe podium ul amvonului pe unii dintre cei pe care-i priveai,
cu 50 de ani în urmă, în Comunitatea Labirint-Bucureşti, ca
absolvenţi. Acum, toţi încărunţiţi, unii cu semnele de oboseală
ale trecerii anilor, dar cu amintirea zecilor de mii de kilometri
parcurşi pe jos prin arşiţă, ploi sau ger, a sutelor de botezuri cu
nenumărate riscuri şi a m ultor ani de detenţie pentru cauza
D om nului Hristos. D intre cei 16 absolvenţi de atunci, răspund
la apel cu „prezent”, doar
şapte: Apostol Chelbegean,
D um itru Dumitraşcu,
Dimitrie Jigău, Ilie Penca,
Olimpia Safciu, Ioan Soare
şi D am ian Zanfir. Dintre
cei în viaţă nu au răspuns la
apel: Mihail Ionescu, Zoltan
Borbath, George Mateescu,
ultimii doi stabiliţi în Statele
Unite.
C u regretul că nu mai sunt
printre noi, au fost amintite
numele colegilor Iacob Pop,
Ioan Kiss, Traian Crişan,
Ileana Laszlo, Lucica Thomas,
prin căsătorie devenită
Prisecaru. A fost evocată,
de asemenea, memoria
şi influenţa pozitivă a
profesorilor: Artinian Hrant,
a cărui soţie este decana de
vârstă a asociaţiei (96 de ani),
Mihail Manea, Ludovic Galfi

(Lajos), Nicuşor Ghiţescu, Dr. Elena
Iacob, Mihail Popa şi a lui Horst Gehann
- singurul rămas în viaţă.
A fost o seară de neuitat, la care şi-au
adus aportul şi corul Asociaţiei Pastorilor
Pensionari din România.
Dimineaţa Sabatului a început cu
altarul de dimineaţă, după obiceiul
familiilor adventiste, apoi, la ora de
rugăciune, mesajul din partea D omnului
ne-a fost transmis prin fr. Aron
Moldovan.
Serviciul divin din Sabat dimineaţă
a fost dedicat comemorării jertfei
răscumpărătoare a Domnului şi
M ântuitorului Isus Hristos. La
sărbătoarea Sfintei Cine, au participat
numeroşi fraţi pastori şi membri laici,
care au sosit din diferite zone ale ţării.
Predica de la acest solemn serviciu
divin a fost prezentată de fr. Teodor
Huţanu, preşedintele Uniunii Române,
rugăciunea de consacrare a înălţat-o în
numele nostru, al tuturor, fr. D um itru
Popa. Fr. Emilian Niculescu, secretarul
Uniunii, a înălţat rugăciunea pentru
binecuvântarea pâinii, iar fr. Ioan
Câmpian, trezorierul Uniunii, a condus
servirea sfintelor simboluri. Amintesc aici
că şi fr. Viorel Dima, cel de al patrulea
membru al Comitetului Uniunii a adus
o preţioasă contribuţie la desfăşurarea
programului din acel Sabat.
Am simţit cu toţii prezenţa sfinţitoare
a D uhului Sfânt în bogăţia trăirii
lăuntrice. A fost un serviciu divin al
Sfintei Cine cu totul special, din multe
puncte de vedere, şi amintesc aceste
lucruri spre slava lui Dumnezeu.
Masa de părtăşie, bogată, consistentă,
bine pregătită şi frumos aranjată prin
grija fraţilor Cornel Marian, Cornel
Raicu şi a neobositelor lor colaboratoare
- fiecăruia le suntem recunoscători - a
adunat în jurul ei un însemnat număr
de fraţi, surori şi oaspeţi. Au urmat apoi
orele de discuţii, experienţe, reîntâlniri
binecuvântate.
Programul de după-amiază, îm părţit
în patru secţiuni, a cuprins şi un miniconcert al corului „Sola Scriptura”
M untenia, dirijori Alina Mafteiu,
Augustin Vasilescu şi semnatarul acestor
rânduri. Amintesc că, în afară de un
num ăr redus de cântări scrise de un
român contemporan, care a scris şi
im nul întâlnirii, corul a ales să cânte
lucrări de J.S. Bach, J. H aydn sau
Ludowig Van Beethoven, ale căror texte

erau fie scrise, fie traduse şi versificate la
Stupini, în anii 1948-1949, de Ştefan
Demetrescu sau Aurora Ionescu. Am
ales aceste piese muzicale în dorinţa
de a readuce în m intea participanţilor
însemnătatea acestui loc pentru biserica
AZŞ din România.
In cadrul programului de dupăamiază, am ascultat cuvântul din
partea Uniunii, prezentat de fr. Ioan
Câmpian, al fraţilor din diaspora, prin
fr. Victor Szabo, apoi din partea fiecărei
Conferinţe, din partea Conferinţei
gazdă, Transilvania de Sud, prin glasul
preşedintelui acesteia, fr. Csabai Gyula
Laszlo - luările de cuvânt fiind întreţesute
cu cântări, versuri şi experienţe.
încheierea programului de laudă şi
recunoştinţă, desfăşurat într-o ambianţă
de reconsacrare, a avut ca final mesajul
preşedintelui Asociaţiei:

Iubiţi participanţi,
A fost o deosebită bucurie ca, în prezenţa
lui Dumnezeu, să petrecem împreună
câteva zile plăcute şi pline de conţinut
emoţional.
Timpul şederii „pe munte”s-a încheiat,
dar nu şi al slujirii cu credincioşie, la care
am fost chemaţi.
Ne întoarcem în valea strigătelor după
ajutor:
„Să mergem la drum, la răscruce,
E lume mulţime acolo
Te-aşteaptă pe tine, m-aşteaptă pe mine
Cu cântec şi mărturii despre cruce.”

Veţi merge la comunităţile
dumneavoastră şi la locul slujirii pentru
Domnul Isus. Duceţi mesajulpreţidrii
noastre, împreună cu salutulfrăţesc
familiilor dumneavoastră. Celor ce vă
CURIERUL

aparţin, dar care acum încă sunt departe
de „staul”, repetaţi-le necontenit, cât de
m ult îi iubiţi dumneavoastră, dar în
mod cu totul special Domnul Istis Hristos,
Răscumpărătorul lor.
Vorbiţi semenilor despre calea spre
mântuire, deschisăprin cruce. Din partea
tuturor celor care au fost aici, transmiteţi
un salutplin de dragostea lui Dumnezeu
comunităţilor în care mergeţi...
„Şi spuneţi arşi de nerăbdare:
Va reveni Isus curând!”
In seara aceleiaşi zile, s-au desfăşurat
şi lucrările adunării elective a Asociaţiei
Pastorilor Pensionari din România,
ocazie în care a fost ales noul preşedinte
şi noii membri ai comitetului, după cum
urmează:
Fr. D um itru Popa - preşedinte,
Gabriel Vasilescu —secretar, Ioan Baston
- trezorier, Alexandru Timiş —m embru
responsabil, zona Transilvania de N ord şi
Banat, Emil Cheţan pentru Transilvania
de Sud, Ioan Soare pentru Oltenia şi Titu
Mihalache pentru Moldova.
M ulţum im din toată inima lui
Dumnezeu pentru nenumăratele dovezi
ale dragostei Sale, Comitetului Uniunii,
Casei de Pensii, tuturor celor ce cu multă
abnegaţie au făcut să ne simţim bine
acolo, precum şi tuturor participanţilor.
A Domnului să fie slava în veci!

Gabriel Vasilescu,
secretar,
Asociaţia Pastorilor
Pensionari
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SECERIS
/

de vara
LAURENŢIU NISTOR

Şcoala
- anticam era misiunii
/

Secerişul din ap e

C u mai bine de zece ani în urmă, maniera de lucru şi
misiune din biserică părea să se stabilizeze. D ar m ulte lucruri
aveau să fie descoperite. In 1993, prin îndemnul Duhului
Sfânt, un grup de fraţi şi de surori au primit răspunsul lui
Dumnezeu la rugăciuni şi eforturi şi s-a născut un liceu
adventist în Bucureşti. Iniţiative similare s-au concretizat
şi la Craiova şi în Cluj, pentru că Spiritul Profeţiei încuraja
susţinerea educaţiei, iar posibilitatea apăruse, în sfârşit, odată cu
libertatea post-revoluţinară. Iar dintre multele raţiuni pentru
educaţie, finalitatea pe care Ellen W hite o subliniază frecvent
este capacitatea misionară a tânărului adventist:
„Şcolile noastre trebuie să fie şcoli de educaţie şi instruire;
iar cei care le absolvă trebuie să fie pregătiţi din toate punctele
de vedere pentru câmpul misionar, trebuie să fi înţeles
măreţia lucrării şi evlavia practică ce trebuie să fie prezentă în
experienţa de zi cu zi, pentru a putea corespunde şi pentru a
fi utili în orice loc din lume, în biserică sau în via cea mare
a lui Dumnezeu, care face acum apel pentru lucrători în ţări
străine.” (Ellen W hite, Principiilefundamentale ale educaţiei
creştine, p. 111, ed. 1997)
In anul şcolar 2005-2006, viziunea misionară a cucerit
89 de elevi care au participat, vara aceasta, la activităţi
misionare, organizate în trei acţiuni TinServ, de lungă durată
(incluzând Şcoala Biblică de Vacanţă şi studii biblice, în
localităţile Rast (Dolj), N ăsăud (Bistriţa-Năsăud), GlodeanuSiliştea (Buzău) şi o evanghelizare în Uganda. Dacă se
adaugă şi foştii elevi, num ărul participanţilor depăşeşte
100. U nul dintre ei a m ărturisit: „Pot să spun că am trăit o
experienţă pe care mi-aş dori să o trăiesc în fiecare vară.”

In prima parte a anului, din 1200 de case ale satului Rast,
600 au fost distruse de inundaţii. Apele Dunării au amintit
multora de această localitate. Unii şi-au am intit şi de oamenii ei;
şi le-au dat corturi, haine şi hrană. Tinerii din Liceul Adventist
din Bucureşti au vrut să-şi ofere mâinile şi speranţa. Au lucrat
la aproximativ 100 de case. Ulterior, au venit şi cei din Craiova.
Resursele necesare pentru proiect au fost dificil de identificat
iniţial —puţini au crezut în proiect, iar credinţa se dezvoltă în
ritmuri diferite. însă biserica din Băileşti, la 20 de km de Rast, a
fost foarte aproape, cu mâinile şi cu inima.
D e la liceele adventiste, datorită D uhului Sfânt care ne
mişcă, peste 100 de elevi (65 de la Liceul Adventist din
Bucureşti si 75 de la Liceul Adventist din Craiova sau de la
Biserica Adventista din Craiova) şi 40 de tineri din zona Dolj
au răspuns apelului de a veni în TinSerV la Rast. Proiectul a
început pe 18 iunie şi este încă în derulare.
Acolo, nevoia de ajutor era izbitoare. Chipurile bătrânilor
lângă casele prăbuşite rosteau un strigăt mut, dar imposibil de
ignorat. Alte strigăte de ajutor, la fel de greu de ignorat, erau
cele ale tinerilor care îşi înecau realitatea de peste zi, noaptea în
discoteca de lângă şcoala unde am fost găzduiţi. O dihna nu era
totdeauna o opţiune, iar în multe seri discoteca a rămas goală,
pentru că răstenii tineri alegeau să asculte mai m ult mărturiile
noastre decât dezacordurile muzicii „pe nedrept numite astfel”.
Dialogurile nu au fost simple, au mărturisit tineri cu întrebări
şi preocupări pentru viaţa duhovnicească, dar au dezvăluit şi
deformarea unui trecut plin de păcat şi necunoaşterea Scripturii
în aspecte practice. Evidenţa practică de netăgăduit a credinţei te
lăsa deseori fără cuvinte, dar cu zâmbet în inimă şi pe buze.
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Totuşi, slujirea nu putea fi limitată
doar la manifestări umanitare. „Socoteala
nădejdii” a fost cerută în toate formele
posibile —chiar relaxarea era interpretată
ca mărturisire. Trăirea şi slujirea în
mijlocul unora pentru care a murit
Hristos, dar care fuseseră necunoscuţi
până atunci, a schimbat viaţa multora.
Fiecare înţelegea că oamenii erau cei mai
importanţi. Iar răstenii, uimiţi, vedeau că
există şi altfel de tineri.
Uneori însă, preocuparea pentru slujire
poate eclipsa atenţia datorată chestiunilor
pasagere sau tangenţiale —element pe
care cei ce pot să aducă daune lucrării
de slujire prin răstălmăcire şi exagerare
nu ezită să-l exploateze - predarea
ulterioară a unei mici muniţii găsite
între dărâmături a fost interpretată de
către presă ca „recuperare de armament
al organelor de ordine”. Puţin a lipsit ca
serviciul voluntar în favoarea sinistraţilor
să nu fie interpretat ca distracţie sau
zbenguială iresponsabilă. Deşi unii aleg
să creadă astfel, sunt multe argumente
în favoarea motivaţiei misionare: studiile
biblice oferite doritorilor, şcoala biblică de
vacanţă, prezentările evanghelistice, grupa
de cinci persoane care solicită întâlniri
regulate, anunţând o proto-biserică,
localnici care se consideră convertiţi şi

interesul local pentru a-L cunoaşte mai
bine pe Dumnezeu şi Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea. Toate arată că numai
cei care nu vor să recunoască mâna
Domnului se împiedică de pietrele
ridicate de împotrivitori. Acestea l-au
convins pe primarul localităţii să vadă
mâna Iui Dumnezeu în TinSerV

pentru prima dată încurajaţi de colegi.
Care este spiritul care-i animă pe tineri
să ia astfel de decizii? Cum se întâmplă
aceasta? Ce cucereşte? Vom vedea în
numerele viitoare.
Despre asta vor mărturisi elevi de la
Liceele Adventiste Bucureşti şi Craiova,
profesorul din Bucureşti şi pastorii care
s-au dăruit acestei lucrări.

M isiune... fâ ră vacante
/
In contrast cu stilul de viaţă secular
şi comod, extinderea împărăţiei lui
Dumnezeu solicită sacrificii şi implică
posibilitatea de a fi răstălmăcit şi acuzat.
Acestea fac parte din slujirea inspirată
şi condusă de D uhul Sfânt. Sădirea
speranţei pline de lum ină şi a unei
credinţe însufleţite în semeni nu este
egalată de nicio altă satisfacţie pe pământ.
Vestirea Evangheliei către orice făptură
este vocaţia tuturor copiilor Lui; iar cine
nu ştie încă acest lucru îl va descoperi.
Vocaţia misionară este trezită şi apoi se
aude din paşii celor care au luat parte la
ea; este molipsitoare şi plină de vitalitate.
Transformă lumea din parc de distracţii în
câmp gata de seceriş şi dă dependenţă.
In loc să meargă în vacanţa oferită cu
ocazia Summit-ului Francofoniei, foarte
mulţi elevi au ales să se întoarcă la Rast şi
la Glodeanu-Siliştea, iar unii merg acum
CURIERUL

In perioada 18 iunie-15 septembrie,
la Rast, aufostpeste 100 elevi de la Liceul
Adventist din Bucureşti, elevi de la Liceul
Adventist din Craiova, 40 de tineri din
zonă, pastorii IosifDiaconu, Lucian David
Cristescu, capelanul Liceului Adventist
Craiova —Lucian Racilă, profesorul Tiberiu
Koos din Bucureşti, capelanul Liceului
Adventist Bucureşti —Laurenţiu Nistor.
N.B. La data desfişurăriiproiectului
TinSerV, la Rast, Laurenţiu Nistor era
capelanul Liceului Adventist din Bucureşti.

Laurenţiu Nistor,
pastor,
Comunitatea Speranţa,
Constanţa
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CASANDRA OLTEANU
e când
lucrăm în
colportaj, am
avut ocazia
sa apreciem
altfel valoarea tim pului. Am
văzut că, într-un tim p scurt,
poţi ajunge la m ulţi oam eni cu
Vestea cea Bună a Evangheliei,
atunci când acest scop îţi
dom ină viaţa, constituind
unica raţiune de a trăi.
Evanghelia poate ajunge la
orice făptură cu o rapiditate
inimaginabilă, dacă cei care se numesc copiii ai lui Dumnezeu au
suficientă credinţă, încât să se lase împinşi de la spate de Duhul
Sfânt care deschide uşi, creează situaţii, oferă condiţii, pregăteşte
circumstanţe, cucereşte inimi şi converteşte zeci, sute şi mii de
oameni într-o singură zi.
N u vă străduiţi să luminaţi - ne sfătuieşte D uhul Domnului
- ci lăsaţi ca lumina voastră să lumineze. „El (Ista) câştiga inima

amândoi în acelaşi
timp, în acelaşi sat,
la aceeaşi poartă şi,
pe lângă bucuria
slujirii, ne-a oferit
binecuvântarea iubirii şi
nenum ărate dovezi că a
pregătit un plan special
pentru noi.
O relaţie în sine
este frumoasă, dar
când are un rost devine
valoroasă. In aceste
vremuri, când căsătoria
este mai degrabă un sem n al decadenţei care anunţă sfârşitul,
un partener care să-L iubească pe D um nezeu şi lucrarea Lui
este un dar preţios.
Este un privilegiu să-L mărturisim pe Hristos în cele mai
banale împrejurări cotidiene, dar cu atât mai m ult este o
onoare să-L avem în centrul celor mai im portante evenimente
din viaţa noastră cum este nunta. C um să-L uităm tocmai
acum pe Cel care a plănuit această căsătorie şi să facem din
nunta noastră un prilej m onden de etalare? Deşi nu avem
experienţa organizării acestui gen de evanghelizare, avem totuşi
pace în suflet şi convingerea profundă că Dumnezeu însuşi Se
va preocupa de reuşita acestui proiect, pentru că El a făgăduit:
„încredinţează-ţi lucrările în mâna D om nului şi îţi vor izbuti
planurile.” (Prov. 16,3)
Am putut vedea mâna Lui în fiecare detaliu în parte, astfel
încât cele peste 60 de persoane neadventiste care în mare parte
au intrat pentru prima dată într-o biserică, au fost impresionate
atât de hrana sufletească, cât şi de cea trupească, ce le-au fost
oferite din belşug. D om nul ne-a asigurat ca nunta este a Lui,
nu a noastră, şi prin faptul că au fost prezente şi persoane pe
care noi nu am fi ştiut să le invităm, pentru că nu le cunoşteam.
O
doam nă din Câmpina, una din Ploieşti, precum şi o
domnişoară din Bucureşti, pe care în dum inica nunţii le-am
văzut pentru prima dată nu încetau să îşi exprime recunoştinţa
la adresa lui Dumnezeu, că în providenţa Lui le-a adus acolo.
Erau pentru prima data într-o Biserica Adventistă şi au rămas
uim ite de ceea ce au descoperit. D oam na catolică, profesoară
de limba spaniolă în Bucureşti, pe care am cunoscut-o în
lucrarea de colportaj pe litoral şi care, la prim a întâlnire, a spus
cu voce tare în public că merităm să fim arşi pe rug, convinsă

va Iu

Dumnezeu

oamenilor trăind între ei ca unul care le dorea binele, El îi căuta pe
străzi, prin case, pe corăbii, în sinagogă, pe ţărmurile landui şi la
ospăţul de nuntă... El nu ţinea predici cum fac oamenii astăzi...
Ca ucenici ai lui Hristos, noi trebuie să ducem cu noi
oriunde am merge pe Isus şi să descoperim şi altora cât de scump
este M ântuitorid nostru. Aceia care caută să-şi apere credinţa,
ascunzând-o între ziduri de piatră, pierd ocazii preţioase de a
face binele. Prin legăturile sociale, creştinismul vine în contact cu
lumea. Toţi aceia care au prim it lumina dumnezeiască trebuie să
lumineze cărarea acelora care nu cunosc lumina vieţii. ” (Ellen
W hite, Hristos, Lumina lumii, p. 132, 133, ed.2002). N u de
puţine ori am avut ocazia să vedem că şoferul care ne-a luat la
ocazie sau persoana care a prim it loc în tren lângă noi, sau cine
ştie cine, pe care l-am cunoscut cine ştie unde, este persoana
pe care Dumnezeu o pregăteşte de m ultă vreme pentru această
întâlnire şi o aduce special în drum ul nostru. N ouă nu ne cere
Dum nezeu decât un singur lucru: să nu ţinem lum ina sub
obroc, s-o lăsăm să se vadă. Atât. De consecinţe Se ocupă El.
Fiecare zi folosită astfel capătă valoare veşnică.
Insă, în timp ce noi ne gândim ce putem face pentru
Dumnezeu, El se gândeşte ce poate face pentru noi. Aşa că,
într-o zi, când fiecare dintre noi a plecat de acasă împins
de dorinţa de a lucra pentru D om nul, El ne-a condus pe
18
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fiind că face un mare bine, a răspuns
invitaţiei la nuntă. Ba mai mult, a rămas
la noi acasă până a doua zi îm preună cu
0 alta doamnă, ortodoxă, profesoară de
chimie, tot din Bucureşti, participând cu
bucurie la devoţionalul familial, cu toate
că au avut ocazia să plece în Bucureşti
chiar de dum inică seara. O parte dintre
vecinii de pe strada noastră au fost
impresionaţi în m od special de cuvintele
inspirate pe care le-au auzit, în timpul
cununiei religioase, exprimându-şi dorinţa
de a reveni în biserică.
Una dintre invitate, deşi intrase în
posesia cărţilor de sănătate de un an de zile,
nu reuşise să adopte un stil de viaţă adecvat,
deoarece nu avusese ocazia să participe la o
expoziţie de sănătate, şi schimbarea dietei
1 se părea foarte dificilă. La sfârşitul nunţii,
s-a exprimat cu bucurie: „De un an de zile
doresc să fac o schimbare, dar acum, după
ce am văzut atâtea, ştiu ce am de făcut. Mă
bucur enorm că am fost aici. Sper să fie un
nou început!”
„El (Dumnezeu) pune un mare preţ pe
aceia care înfăptuiesc o slujire credincioasă
în pregătirea unei mâncări sănătoase şi
gustoase. Cel care înţelege arta pregătirii
corecte a alimentelor şi care foloseşte
această cunoştinţă se face vrednic de laude
mai mari decât cei ce sunt angajaţi în
orice altă ram ură de lucru. Acest talant ar
trebui privit ca fiind egal în valoare cu zece
talanţi. Pentru că este legat nemijlocit de
viaţă şi sănătate, este cel mai valoros dintre
toate darurile.” (Ellen G. W hite, Dieta şi

hrană, p. 311)
.

t

Pentru că Dumnezeu vede astfel
lucrurile, tot El a trimis o persoană
specială pe care a înzesţrat-o cu acest
talant mai valoros decât toţi talanţii, dar
şi cu un spirit de sacrificiu de sine, care
a făcut ca hrana să fie plăcută nu doar
pentru limbă, ci şi pentru ochi.
Acelaşi spirit a fost observat la toate
surorile care s-au im plicat în acest proiect
şi dorim să le asigurăm că D om nul nu Se
va lăsa aşteptat cu răsplătirile Lui.
Credeţi că au lipsit florile? Când
Dumnezeu face un lucru îl face desăvârşit.
Cel mai frumos aranjament floral pe care
ni l-am fi putut dori a fost tot un dar din
partea D om nului pe care l-am prim it
înainte de a ne gândi să-l cerem.
D om nul să-i binecuvânteze pe toţi
cei care au ajutat cu puţinul sau m ultul
lor ca Evanghelia să fie răspândită şi pe
această cale!

56 ne cunoaştem
/
fa m ilia

a d v e n tâ ...

FRANŢA

ELVEŢIA
#
Cu un teritoriu de 41 285 km2 şi o
populaţie de nici 8 milioane de locuitori,
Elveţia este una dintre ţările cu cel mai
ridicat nivel de trai. Numele ţării a fost dat
de lulius Cezar, după ce a cucerit teritoriile
vechilor elveţi şi ale popoarelor care trăiau
în jurul lor. In perioada Reformei, ne
întâlnim cu Calvin, care înfiinţează, la
Geneva, un sistem de guvernare teocrat, şi
cu Zwingli, vestitul reformator din Ziirich,
precum şi cu alţi protestanţi care au găsit
aici un refugiu din faţa persecuţiei catolice.
Mesajul advent a ajuns pentru prima
dată aici prin Michael Belina Czechowski,
care, în septembrie 1865, ajunge în Elveţia
împreună cu unul dintre noii săi convertiţi
J. D. Geymet. Pe 19 august 1866, la
lumina lanternelor, are loc primul botez în
lacul Neuchâtel. Anna De Prato, fiica unuia
dintre cei doi botezaţi atunci a fost membră
a Bisericii Adventiste pentru mai bine de 70
de ani. Tot în anul acesta, lansează şi o mică
revistă ce va apărea lunar până în 1868.
In 1867, laTramelan, Czechowski
va organiza, ceea ce mai târziu avea să
fie cunoscută ca cea mai veche Biserică
Adventistă din Europa. Nefiind trimis
de Biserica Adventistă ca misionar, dar
predicând mesajul acesteia, Czechowski
nu a spus nimic despre adventismul din
America. D upă plecarea lui în 1868,
prezbiterul bisericii, A. Vuilleumier, găsind
o revistă Review and Herald în camera lui
Czechowski, îi scrie fratelui U. Smith, care
îl invită la sesiunea Conferinţei Generale
din 1869. In 1874, Conferinaţa Generală
trimite în Elveţia pe cel mai bun pastor al
ei din acel moment, J. N. Andrews, fiind
primul misionar adventist trimis oficial, în
afara Americii de Nord.
In 1875, se înfiinţează Societatea
Misionară pentru Publicaţii, care va
CURIERUL

ADVENTIST

coordona răspândirea literaturii
adventiste. In 1876, D .T . Bourdeau
şi familia sa se alătură lucrării din
Europa. In urma campaniei sale din
Le Locle, Louis Aufranc profesorul
principal al colegiului din localitate,
devine membru al bisericii, servind
mulţi ani ca editor al publicaţiilor
noastre. In 1876, Andews se mută
la Basel şi începe să scoată revista
Semnele Timpului, gândită ca un
mijloc de răspândire a mesajului
advent, în special în Franţa. In
octombrie 1881, după ce îşi pierduse
mai întâi soţia şi apoi fiica, Andrews
moare, nu înainte de a lăsa aproape
toată averea sa pământească Bisericii
Adventiste.
între 1885 şi 1887, Ellen
W hite va vizita Europa, locuind
la Basel, în clădirea tipografiei. în
1895, datorită legilor duminicale,
tipografia a fost închisă, iar în
clădire a fost organizat un sanatoriu
şi o fabrică de alimente sănătoase,
în 1896, la Perles, a fost deschisă o
şcoală pentru copii adventişti, dar
a fost închisă în 1901, din lipsă de
copii. Cu toate acestea, din 1920,
vor începe să fie înfiinţate din nou
şcoli ale bisericii. Elveţia a fost una
dintre primele ţări ale Europei
unde au fost organizate cluburi de
exploratori şi tabere de instruire.
în prezent, în Elveţia şi Liechtenstein, sunt 51 de Biserici Adventiste
şi trei grupe, unde se închină în
fiecare Sabat aproape 4.300 de
membri. Avem o casă de editură,
două azile de bătrâni şi o instituţie
medico-socială. Tot aici este şi sediul
Diviziunii Euro-Africa, din care face
parte şi Uniunea Română. ADRA
Elveţia este autoarea proiectului de
ajutorare a copiilor subnutriţi din
Coreea de Nord. Transmisiunile
misionare prin satelit, cursurile
biblice prin corespondenţă şi
răspândirea literaturii adventiste sunt
căi prin care D uhul Sfânt face ca
Biserica Adventistă din această zonă
a Europei să crească chiar şi numeric.

Adrian Neagu,
pastor, Conferinţa Oltenia
—
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INFRACTORUL
DANIEL CHIRILEANU
nim a om ului este
de cele mai m ulte
ori mişcată de
suferinţă, de sărăcie
şi de cazuri sociale.
Oferim cerşetorului de
capătul podului, donăm
alim ente pentru pachetele
unor săraci sau bătrâni
şi, pe măsura dispoziţiei
de m om ent, oferim
cu ocazia strângerii
de fonduri pentru
sinistraţi ori acţiuni
evanghelistice. D e
ce facem acest
lucru? Pentru
că avem răspuns
im ediat, în cazul
cerşetorilor sau al
săracilor; pentru
că ne sim ţim mai
puţin apăsaţi de
„povara” răspândirii
Evangheliei (o face
altcineva, plătit din
banii noştri).
D e la omul de
afaceri prosper
până la părintele
plecat în robia
occidentală, cu
toţii oferă pentru
categoriile mai sus
pom enite. N im ic
greşit în acest lucru.
D ar a nu greşi este
insuficient
pentru a
putea spune
că faci bine.

I
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Cazul
Dacă în urm a unor proiecte misionare avem ca rezultat
întoarcerea la H ristos a unui intelectual sau a unui fost
copil de adventist, sărbătorim cu mare bucurie şi considerăm
orice investiţie ca fiind răsplătită. Insă nu realizăm că de fapt
laintelectualul, ori fostul copil de care vorbim, a fost în curtea
bisericii şi s-a îndepărtat realizând că poţi fi mai valoros,
dacă pleci şi, după un ocol prin mocirla planetei, te întorci
devenind client pentru nişte statistici.
D in nefericire, interesul pentru el, tânărul care încă mai
zăboveşte pe aici prin biserică, este atât de mic, încât o
solicitare de fonduri şi mijloace pentru el, pentru educarea
sau păstrarea lui, poate stârni zâmbete comparative sau refuz
m otivat de contribuţii la proiecte mai im portante.
D ar nu num ai de bani este vorba. Vorbim aici despre
gum a lipită pe sub scaunele din biserică. Vorbim despre
gaşca adunată la subsol ori la balcon, pentru bancuri sau
bârfe. Vorbim despre copii şi tineri care nu mai ştiu pe unde
au pierdut cartea de studii biblice sau Biblia. D iscuţia se
poartă din cauza celor ce au capacităţi, dar nu le folosesc; pot
fi activi, dar nu sunt; ştiu ce trebuie făcut, dar nu fac.

în fa ţa in stan ţei
Ce uşor ar fi să form ulăm un rechizitoriu la adresa lor.
C el mai probabil am găsi şi acuzaţii, şi probe, şi m artori.
Fără nici un efort, i-am putea scoate în afara legii.
D oar că, printre m om entele de furie şi ocări, ne trezim
realizând că gum a lipită de scaune nu este decât un semn
vizibil că s-au plictisit; realizăm că bancurile spuse pe la
colţuri, concom itent cu predicile din biserică, sunt reacţia
la ceva ce nu li se m ai adresează de m ult şi deci nu-i mai
priveşte; în fracţiuni de luciditate, înţelegem că pierdutul
„lecţiunii” nu este lipsă de memorie, ci dezinteres pentru
ceva ce constituie m otiv de reproşuri din partea unor
instructori num iţi (chiar spre surprinderea lor).
N u-i la îndem ână să ne trezim că probele aduse îm potriva
cuiva, a unui tânăr în cazul nostru, sunt de fapt cap de
acuzare pentru noi înşine.
N u-i aşa că am construit totul ca pe o structură în care
cei ca el, adolescentul rebel, neînţeles, nonconform ist,
dezinteresat, nu are loc?

A re cuvântul inculpatul
—Să m i se spună clar unde e locul
unui tânăr cu blugii rupţi şi pletos? La
amvon?
—Doamne fereşte!
—Poate fi instructor?
—O, nu!
—Va fi în echipa de protocol a
bisericii?
—Cred că nici el nu ar vrea?
—A tunci unde?

Am cuvântul eu
A r avea un loc în schema bisericii
mele o tânără care creşte un copil al
unui tată iresponsabil?
Ce credit pot acorda unui
adolescent frăm ântat şi schim bător ca
toanele prin care vârsta îl poartă?
Cine ar avea curajul să propună o
m editaţie spirituală unuia care spune
doar bancuri?
C um să perm it unui copil neştiutor,
dacă îşi doreşte, să „strice bunătatea
de pian”, exersând cântări după
ureche, chir dacă pianul este ruginit şi
dezacordat de atâta „necântat”?

(al meu e pierdut mai de mult). Va
merge pe drum ul tentaţiilor lumii,
se va m urdări în noroaiele care nu
fac m ofturi, va strica orice urm ă de
asemănare cu D um nezeu, în tim p
ce noi ne vom sim ţi mărinimoşi,
răbdători, speciali ca tatăl fiului
risipitor şi poate va veni o clipă când
el se va trezi şi va veni acasă.
în sinea m ea voi fi bucuros, dar
n-am să-i arăt că m ă bucur. Voi
proceda la interviuri şi teste pentru a-i
proba seriozitatea, apoi m ă voi lăuda
cu el ca şi cu o nestem ată în coroana
cântărilor mele despre îm părăţie.

Post scriptum
Ce dacă el a plecat de lângă mine?
Ce dacă nestem ata era deja acolo

în palm ă şi trebuia doar să o aşez la
locul ei?
Ce dacă există riscul ca risipitorul
să nu se mai trezească din rătăcire?
Eu vreau să nu m ă gândesc la el, la
motivele lui, la dreptul lui, la un loc al
lui în m ântuire.

Recurs
Apropo, oare la ce mă gândesc?

Daniel Chirileanu,
director,
Departamentid de
Tineret,
Conferinţa Moldova

Pe a ltă p la n e tă
La amvon nu, pentru că nu-i
m em bru; la balcon nu, pentru că un
nem em bru nu poate fi corist (lasă că
nici corul nu mai există); instructor nu,
pentru că mai are de învăţat; diaconia
este pentru cei care ştiu să-şi măsoare
hainele după standarde recunoscute; pe
scaun nu, pentru că lipeşte gumă; în
picioare nu, pentru că încă nu ştie; în
faţă păstrăm locurile libere, nu se ştie
pentru cine, pentru că nu invităm pe
nim eni; în spate nu, pentru că spune
bancuri.
Stai şi te întrebi, ce se poate face
şi unde ar putea fi locul acestor
„infractori”.

D osarul în p ro n u n ţa re
N u mă po t obişnui cu gândul că
într-o zi se va decide şi va pleca. M-aş
simţi vinovat de pierderea lui. N u văd
vreo posibilitate de a-1 schimba într-un
term en scurt. N u-i p o t încredinţa
un rol, pentru că m ă tem de critică,
responsabilităţi nu-i pot da, fiindcă nu
sunt dispus să-mi asum un eventual
eşec al lui.
Aparent n u există soluţii.
„Infractorul” va fi pierdut. îm i convine
filosofia, mai ales că nu-i copilul meu
CURIERUL
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EXPERIENŢA
PERSONALĂ A INTRĂRII ÎN COLPORTAJ
/
Mă numesc Lăcrămioara Dumbravă
din oraşul Galaţi, comunitatea Betania.
Am 33 de ani şi astăzi sunt colportoare,
iar experienţa chemării mele în
colportaj, anul acesta, o veţi cunoaşte
din cele scrise mai jos.
De-a lungul timpului, mai multe
surori m-au întrebat dacă nu vreau
să lucrez în colportaj. Mă întrebau
rând pe rând, încât mi-am zis:
„Doamne, nu cumva vrei ca eu să
intru în lucrarea cu literatură?” Nici
n-a trecut o săptămână, şi o altă soră
colportoare mi-a dat o carte numită
Evanghelizarea prin literatură. Aceasta,
pe nume Lenuţa Trişcă, sau Lenuş
cum îi spunem noi, nu mi-a spus
nimic referitor la colportaj, ci doar
mi-a dat cartea. La început, nu am dat
importanţă acestei cărţi, dar dânsa,
după două săptămâni, m-a întrebat
dacă am citit-o. De ruşine, ca să nu o
înapoiez fară să o fi citit, m-am adâncit
în studiul ei, dar pe măsură ce citeam
se întâmpla ceva: Dumnezeu îmi
vorbea personal prin fiecare cuvânt din
această carte. N u o mai puteam lăsa din
mână şi când am terminat-o, am zis cu
glas tare: „Bine, Doamne, dacă asta vrei
să fac, am să fac”.
A doua zi, am plecat şi mi-am luat
o geantă de colportor. M-am îmbrăcat
adecvat, mi-am luat geanta pe care
o umplusem cu cărţile personale din
bibliotecă şi, cum stăteam în picioare
în faţa uşii, am zis cu glas tare:
„Bine, Doamne, sunt gata. Iată-mă,
trimite-mă! Sunt echipată, dar unde
să mă duc când oraşul Galaţi este atât
de mare?” Am îngenuncheat şi, în
umilinţă, am cerut Domnului să-mi
spună unde să mă duc, şi răspunsul
a venit imediat: „Du-te la Spitalul

Judeţean!” Eu însă am zis
supărată: „Cum să mă duc
acolo? N u mă duc, mi-e
ruşine, şi apoi... nu mă vor
lăsa”; şi nu m-am dus. Am
plecat în altă parte.
A doua zi, la fel, stăteam
în faţa uşii pregătită să
plec, şi cel mai greu lucru
din lume era să plec în
colportaj, dar gândindu-mă
la Cel ce mă trimitea, am îngenuncheat
şi am zis: „Unde să mă duc, Doamne,
astăzi?” şi El mi-a zis: „La Spitalul
Judeţean!” M-am înfuriat şi am zis cu
glas tare: „Doamne, eu nu vreau să
merg acolo, dar la Cuvântul Tău, mă
voi duce”.
Mergeam pe stradă de parcă eram
dusă ca un miel la tăiere, picioarele
nu prea voiau să mă asculte şi cu o
greutate mare pe suflet mă îndreptam
spre spital. Acolo, am găsit o mare
deschidere din partea asistentelor şi
m-a impresionat cât de uşor am fost
lăsată să merg la bolnavi. Am intrat în
primul salon, apoi în al doilea, iar în
al treilea salon, am găsit o fată singură,
întinsă pe pat, şi am întrebat-o de ce
suferea. Ea mi-a spus că are diabet,
dar de fapt acesta era doar una dintre
bolile ei. Am vorbit puţin cu ea şi
nu ştiu cum s-a ajuns la o discuţie în
care ea mi-a răspuns cu un verset din
Biblie. Când am văzut că ştie lucruri
din Sfânta Scriptură, am mai zăbovit
la ea şi încet, încet, ne-am împrietenit.
Ea se numeşte Constanţa Trofin, din
Ţepu, lângă Tecuci. Mi-a spus că are 34
de ani, că este catolică şi că ea păzeşte
Sabatul şi duminica, pe amândouă, de
mic copil, şi că niciodată nu a lucrat
sâmbăta. Mi-a spus că a fost nevoie să

o crească bunicii şi că de mică suferea
de multe boli. Acum era internată din
cauza problemelor la vezica urinară,
afectată după tratamentele de după
accidentul de muncă ce a paralizat-o
de la mijloc în jos. Era singură în salon
fară să aibă cine să-i dea o cană cu
apă, pentru că bunicilor le venea greu
să vină zilnic de la 100 de kilometri
distanţă. Credincioasă fiind şi în
situaţia dată, ea a început să se roage
lui Dumnezeu cu o zi în urmă, special
pentru a-i trimite pe cineva. Era exact
ziua în care eu am refuzat să mă duc
la spital. Ea mi-a mai spus: „Ştiam că
Dumnezeu nu mă lasă, iar de când
ai venit tu, durerile m-au lăsat”. O
făcusem să râdă, aşa încât a mai uitat
de durerea ei. D e asemenea, m-a mai
întrebat: „De ce Domnul mi-a trimis
o adventistă?” Răspunsul la această
întrebare l-a primit mai târziu.
Au trecut şase luni de atunci, iar
astăzi Constanţa este credincioasă
lui Dumnezeu, membră a Bisericii
Adventiste, mi-a devenit soră şi
suntem o adevărată echipă în lucrarea
misionară. D in acel debut de colportaj,
picioarele mele merg şi pentru ea, iar
rugăciunile ei fierbinţi mă ajută şi mă
sprijină la lucru în slujirea semenilor.
Lăudat să fie Dumnezeu pentru
lucrările Lui cele minunate! Rugaţivă pentru ca Domnul
să mă folosească în
EXPERIENŢA TA,
continuare în lucrarea
EXPERIENŢA BISERICII TALE
de salvare de suflete, în
ciuda obstacolelor vieţii!
Care sunt experienţele pe care le-aţi avut
Pentru cei ce vor să-mi
în ultimul timp cu Dumnezeu? Cum a lucrat
scrie, adresa mea este:
Dom nul în viaţa dumneavoastră şi a bisericii din
Lăcrămioara Dumbravă,
care faceţi parte? N e puteţi spune una dintre ele?
str. Siderurgiştilor, nr. 20,
Dacă aveţi astfel de experienţe, vă invităm să le scrieţi şi să le trimiteţi pe adresa:
Bl 12, ap. 2, Galaţi, cod
Curierul Adventist, str. Labirint nr.l 16, Bucureşti; e-mail: curierul@adventist.ro
800375, tel. 0722282013.
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Proiect misionar
în Bucureşti
*

Ml HAI GORAN
croitorie), unde s-a manifestat o mare
e binecuvântare să avem
deschidere pentru această lucrare. Astfel,
un glas profetic pentru
mii de angajaţi au participat la prezentarea
timpul acesta! Istoria
unui seminar de sănătate pe tema
biblică stă ca martoră a
stilului de viaţă şi a prevenţiei în bolile
realităţii că doar atunci
cardiovasculare,
au beneficiat de teste
când sfatul profetului a fost ascultat
s-au
medicale gratuite şi au avut ocazia să intre
câştigat cele mai mari biruinţe pentru
în posesia publicaţiilor Editurii „Viaţă
cauza lui Dumnezeu. La fel este şi astăzi,
şi Sănătate”, reprezentând soluţii reale
Dumnezeu nu Şi-a schimbat maniera de
şi practice la nevoile lor. In felul acesta,
lucru. Mai întâi, îşi cheamă profetul, apoi
multe cărţi pe teme de sănătate, educaţie,
îşi descoperă prin el voia Sa. Atunci când
familie şi echilibru spiritual, asemeni
suntem dispuşi să luăm în considerare
„frunzelor toamna”, au fost răspândite
sfatul şi îndrumarea pe care Dumnezeu ni
şi urmează să aducă rod „slujind la
le descoperă în acest fel, ne putem aştepta
vindecarea neamurilor”. Am constatat
la eficienţă şi succes în lucrarea Sa.
încă o dată importanţa folosirii „braţului
Campania misionară din luna
drept al Evangheliei” - lucrarea medicală,
octombrie, în Bucureşti, este o dovadă
care a deschis uşa majorităţii instituţiilor
a acestei realităţi. In fiecare aspect al
abordate şi a m ultor inimi, iar după
desfăşurării acestei lucrări şi a metodelor
plecarea noastră, importanţa de a lăsa în
de lucru folosite, s-a urmărit sfatul
urmă aceste publicaţii care vor continua
spiritului profetic. In fiecare din cele 9
să-şi facă lucrarea.
volume din Mărturii, Ellen W hite ne
In zilele de duminică, acelaşi braţ al
încurajează cu insistenţă să dăm atenţie
lucrării medicale a deschis uşa bisericilor
lucrării medicale şi lucrării prin publicaţii,
penticostale, baptiste şi ortodoxe, unde
ca fiind două dintre cele mai necesare
metode de lucru misionar.
acest program a fost apreciat şi considerat
binevenit şi necesar.
Răspunzând acestei chemări, o echipă
de 20 de evanghelişti cu literatura, printre
Cu privire la misiunea pentru fraţii
care şi coordonatorii acestui departament
noştri din biserică, sfatul profetului
ne spune că cea mai mare nevoie a
din fiecare Conferinţă, şi-au unit slujirea
membrilor este aceea de a fi puşi la
pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu
lucru, de a fi implicaţi în proiecte
în acest mare oraş. „Priviţi oraşele şi
marea lor nevoie de Evanghelie. Nevoia
misionare accesibile pentru fiecare
de lucrători zeloşi în mijlocul mulţimilor
persoană. „Efortul făcut pentru
binecuvântarea altora va avea ca rezultat
oraşelor a fost mereu ţinută înaintea
propria binecuvântare... Singura cale
mea... Cine poartă o povară pentru
de a creşte în har este aceea de a face în
oraşele cele mari?” (Mărturii, voi. 9, p.
97, 98). Lucrarea s-a conturat în două
mod dezinteresat lucrarea pe care ne-a
dimensiuni: slujirea nevoilor semenilor
încredinţat-o D om nul Hristos”. ( Calea
din lume şi împlinirea nevoilor fraţilor
către Hristos, p. 79, 80). Astfel, în cadrul
noştri din biserică.
serviciilor divine din Sabat, echipa de
Prima dimensiune s-a concretizat prin
misionari, împărţindu-se în mai multe
desfăşurarea unei activităţi de întâmpinare
grupe, a vizitat toate comunităţile din
a oamenilor acolo unde ei se află în cea
Bucureşti, povestind experienţele şi
mai mare parte a timpului, la locul de
biruinţele câştigate de Dumnezeu în
această lucrare. In felul acesta, spiritul
muncă şi punerea la dispoziţie a unui
program de îmbunătăţire a sănătăţii.
misionar a fost trezit şi în mod practic s-a
Au fost abordate diverse instituţii (ale
propus tuturor participarea la proiectul
administraţiei publice, judecătorii,
,Aruncă-ţi pâinea pe ape”. Toţi cei
oficii poştale, unităţi de poliţie, secţii de
prezenţi au fost încurajaţi să investească în
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cartea Tragedia veacurilor, pe care Editura
„Viaţă şi Sănătate” a pus-o la dispoziţie cu
preţul de 7 R O N , şi să o răspândească în
cercul lor de influenţă. Astfel, copilaşi de
grădiniţă, elevi şi studenţi, persoane adulte
şi până la cei aflaţi la vârstele cele mai
înaintate au avut bucuria şi posibilitatea
să se împlice în această lucrare accesibilă
şi necesară pentru acest timp. Peste 6000
de „pâini” reprezentate de această carte,
au fost solicitate doar în luna octombrie,
iar destinatarii căutaţi pentru ea sunt
rude, vecini, prieteni, colegi de şcoală
sau de muncă, profesori sau persoane
aflate în funcţii de răspundere. Unii fraţi
binecuvântaţi cu posibilităţi materiale
au investit în sute de cărţi, punându-le
la dispoziţia evangheliştilor cu literatură
pentru a fi distribuite gratuit.
Şi pentru această lucrare specifică,
sfatul profetului ne încurajează: Tragedia
veacurilor trebuie pusă foarte m ult în
circulaţie... Sunt mai nerăbdătoare decât
faţă de oricare altă carte pe care am scriso să văd o mai mare punere în circulaţie
a acestei cărţi; căci în ea, ultima solie de
avertizare către lume este dată mai clar
decât în oricare alta dintre cărţile mele...
N u simţiţi că oamenii au nevoie de
lum ina prezentată aici? ... m ulte suflete
vor lua poziţie de partea poruncilor
lui Dumnezeu, ca urmare a lucrării
efectuate în acest fel.” (Evanghelizare cu
literatura, p. 106, 107)
Aşteptăm în um ilinţă şi anticipăm cu
bucurie roadele acestei inspirate lucrări
şi credem că acest proiect, desfăşurat
în Capitală, va fi curând preluat şi
continuat în alte oraşe din întrega ţară.
Este tim pul ploii târzii, este tim pul
marii strigări, este tim pul să acţionăm
cu credinţă în sfatul profetului!

Mihai Goran,
Coordonator
programe colportaj,
Uniunea Română
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EXPOZIŢIE B I B L I A KIÂLLiTAS

Un vernisaj
special
MUTNEAN R. KAROLY
abatul din 16 septembrie 2006 a fost unul
deosebit pentru membrii bisericii locale din
centrul Clujului. în această zi specială, a avut
loc vernisajul expoziţiei „Biblia”, un eveniment
inedit, precedat de acelaşi tip de eveniment tot
în Cluj-Napoca, dar în com unitatea „Salem”.
Toţi cei prezenţi, atât din partea bisericii, cât şi invitaţii,
au dedicat acest eveniment Cuvântului lui Dumnezeu şi
dragostei cu care oamenii se raportează la mesajul ceresc.
Pe mese se înşirau diferitele exponate istorice. întâi,
am p utut admira un sul de Tora, tradiţional, alături de o
copie a manuscriselor de la Marea M oartă şi o reproducere
a pietrei de la Rosetta. Am p u tut admira traducerea
Septuaginta a Bibliei —a fost expusă şi o variantă în limba
rom ână a acesteia. Alături de ea era şi traducerea Vulgata,
tradusă de Sfântul Ieronim, varianta oficială a Bisericii
Catolice. Un exponat interesant a fost Hexapla, o culegere a
lui Origene, din secolul 3 d. Hr., care a aşezat şase traduceri
ale Bibliei, cunoscute în acea vreme în coloane paralele,
versetele paralele fiind în acelaşi rând.
Aş am inti, între altele, şi câteva manuscrise de valoare
inestimabilă din perioada Evului M ediu, un exemplar
original al traducerii lui Luther, diferite traduceri (în
limbile chineză, arabă, diferite dialecte africane), Biblii cu
concordanţe, imagini, explicaţii, cărţile apocrife, o ediţie
electronică şi m ulte altele.
între piesele interesante expuse se num ără şi un ban
de 2000 de ani, asem ănător cu cel dat la tem plu de
văduva săracă. Tot aici am p u tu t vedea şi cea mai mică
carte a lum ii, cu dim ensiuni de 5x5x3 m m , conţinând
rugăciunea Tatăl nostru în 7 limbi, şi cea mai mică
Biblie din lume, un diapozitiv de 27x30 m m , conţinând
întregul text inspirat. Aceasta din urm ă poate fi citită doar
cu ajutorul unui microscop, un exemplar din aceasta a
fost dus în secolul trecut şi pe Lună. Cea mai veche Biblie
din cele expuse datează din anul 1721.
C u ocazia festivă a vernisajului, prim ul care a luat
cuvântul a fost dl. O rbăn Lăszlo, preşedintele filialei
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clujene a Societăţii Biblice din
România. Dânsul a salutat comunitatea
prin cuvintele apostolice: „Har şi pace
de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la
Domnul Isus Hristos!”
Dl. Orbân a salutat această iniţiativă
de expoziţiei a Bibliei, accentuând
totodată că scopul Societăţii Biblice
este acela de a răspândi Scriptura, fără
niciun fel de interes confesional. A
menţionat şi faptul că, între Bibliile
expuse, sunt şi unele editate de
Societatea Biblică. Dânsul şi-a terminat
discursul cu încurajarea: „Purtaţi-vă
sarcinile unii altora”, îndemnând la
dragostea frăţească în Domnul nostru
Isus Hristos.
Următorul invitat care a luat
cuvântul a fost dl. Ercsey-Ravasz
Ferencz, redactor la cotidianul
„Szabadsăg” din Cluj-Napoca. In
introducerea sa, dânsul a ţinut să
precizeze că, deşi ca meserie este ziarist,
vocaţia sa este de muzician, motiv
pentru care a ascultat cu multă plăcere
corul bisericii.
Fiind un om profund religios,
dânsul a mai menţionat că, atunci
când a ajuns să lucreze ca ziarist, a
considerat ca o datorie să ofere tuturor
confesiunilor ocazia de a avea loc în
mod egal pe paginile ziarului (lucru care
s-a şi realizat, biserica centrală din Cluj
publicând mai multe articole - n.n.).
Dl. Ercsey-Ravasz a spus că în
cariera sa de ziarist, de 6 ani, este
prima dată când participă la o expoziţie
în care sunt prezentate nu opere
omeneşti, ci Cuvântul lui Dumnezeu.

Din păcate, acest Cuvânt nu este
apreciat de toţi oamenii la valoarea lui
adevărată, aceştia uitând că Scriptura,
este Cuvântul Dumnezeului iubitor
şi neglijând adevărul rostit de însuşi
Autorul: „Cerul şi pământul vor trece,
dar cuvintele Mele nu vor trece” (Luca
21,33).
în finalul intervenţiei sale, dl.
Ercsey-Ravasz a adresat un apel
audienţei: „în căminele noastre, să nu
se depună praful pe Cartea Sfântă!”
Din partea Bisericii a luat
cuvântul fr. Alexandru Timiş, care
a declarat cu entuziasm: „Pentru
copiii lui Dumnezeu există doar
două tipuri de zile: binecuvântate şi
foarte binecuvântate. Fr. Timiş a mai
menţionat că nu întotdeauna a fost
posibilă o astfel de sărbătoare şi a
amintit câteva aspecte ale vremurilor
caracterizate prin interdicţii... în acea
perioadă, ca şi acum de altfel, Biblia
a fost şi este un liant între oameni.
Dar trebuie să evităm greşeala de a
sărbători doar o Carte. Sărbătoare
vernisajului expoziţiei „Biblia” trebuie
să fie aşezată pe cei doi piloni: Vechiul
şi Noul Testament. Având în vedere
faptul că „toată Scriptura este insuflată
de Dumnezeu”, trebuie să recunoaştem
marele adevăr, conform căruia Biblia
este Cartea lui Dumnezeu, scrisă
pentru oameni. D e aceea, să nu uităm
să o studiem!
în încheiere, a luat cuvântul fr.
Florin Stoica, cetăţean german, de
origine din Cluj-Napoca, iniţiatorul
expoziţiei. Dânsul a prezentat

exponatele şi ne-a oferit şi câteva date
interesante despre Scriptură, această
bibliotecă de cărţi inspirate. Astfel am
aflat şi faptul că, în anul 1388, preţul
unui manuscris al Bibliei echivala cu
contravaloare unei cirezi de vaci.
Fr. Stoica şi-a încheiat cuvântarea,
spunând un mare adevăr: „Pentru
ca să ne putem bucura pe deplin de
binecuvântările Cărţii cărţilor, trebuie
să o studiem zilnic, deoarece ea este
Pâinea Vieţii.”
Cu această ocazie, a fost prezent
şi fr. Simion Retegan, reprezentantul
Institutului de Istorie al Academiei
Române din Cluj-Napoca.
în decursul celor două săptămâni de
expoziţie, mulţi au venit să vadă Bibliile
şi materialele de studiu ajutătoare,
care erau expuse. De la oameni simpli,
elevi de liceu cu profesorii lor de religie
până la oameni învăţaţi în domeniul
religiei (şi nu numai), Dumnezeu a
vorbit multora prin Cuvântul Său
scris. Alături de aceştia, felicităm şi
noi această idee şi ne rugăm ca Duhul
Domnului să atingă sufletele tuturor
celor care au intrat în contact cu
Adevărul şi să ne întâlnim cu toţii în
ceruri, unde să auzim Cuvântul vorbit
al lui Dumnezeu!

Mutnean R. Kdroly,
redactor EVS,
redacţia
Cluj-Napoca
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CANCERUL GASTRIC SI PREPARATELE D IN CARNE
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în ciuda scăderii frecvenţei cancerului gastric în ultimii 50 de ani, pe plan mondial această
neoplazie continuă să rămână a doua cauză de deces prin cancer. D e fapt, cancerul gastric
răspunde de 10% dintre decesele prin boli canceroase, ducând, anual, la pierderea a peste
700.000 de vieţi. Scăderea frecvenţei din ultimele decenii s-ar putea atribui, pe de o parte,
introducerii frigiderelor şi congelatoarelor, care au diminuat conservanţii prin sare şi, pe de altă
parte, consumului crescut de fructe şi zarzavaturi.
Totuşi folosirea preparatelor de carne, cu un conţinut mare de sare, este încă răspândită.
Cercetătorii de la Departamentul de Epidemiologie Alimentară al Institutului Karolinska,
Stokholm, Suedia, au revăzut toate studiiledespre cancerul gastric, publicate între ianuarie
1966 şi martie 2006, şi au găsit că folosirea de mezeluri, şuncă, slănină, cărnuri afumate sau
conservate la saramură creşte în mod indiscutabil riscul cancerului gastric, indiferent dacă e
vorba de carne de porc, gâscă, curcan, vită, oaie, căprioară, peşte sau orice ar mai fi. (Journal o f
the National Cancer Institute, voi. 98, nr. 15, 2 august 2006). S-ar putea ca, pentru unii cititori,
această constatare să nu constituie o surpriză.
dr. Emil Rădulescu
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Jefuind pe Dumnezeu
r .
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fi
altfel decât financiar
VALENTINA DAN
ând Dumnezeu ne-a dat copiii, El n-a făcut
principală este să fie instruiţi. în această etapă, trebuie să-i
altceva decât să ne invite intr-un parteneriat cu El.
învăţăm reguli şi să le aplicăm cu consecvenţă.
încredinţându-ne nouă vieţi care îi sunt nespus
2. Etapa imitării (8-12 ani)
de preţioase, El aşteaptă să ne facem partea în
Pe măsură ce cresc, copiii vor fi atenţi to t mai puţin la
mod responsabil, să facem planuri mari: „Părinţii
ce spunem şi vor avea tendinţa să ne im ite faptele. Nevoia
trebuie să-şi pună ca primă ţintă dobândirea priceperii fundam
în ceea ce
entală la această vârstă este demonstrarea lucrurilor
pe care dorim ca ei să şi le însuşească. In această etapă, ceea
priveşte modul adecvat de a-şi creşte copiii, pentru a putea să le
ce facem îm preună cu copiii noştri este m ult mai im portant
asigure acestora o minte sănătoasă într-un trup sănătos”1. Uneori,
decât ceea ce spunem sau chiar decât ceea ce credem. Este
răspunderea aceasta ne copleşeşte, dar acţionăm ciudat: în loc să
ne întoarcem spre Dumnezeu pentru orientare şi resurse, pentru
etapa în care se formează deprinderi şi abilităţi.
a putea face faţă cu succes provocărilor, ne bizuim pe noi înşine,
3. Etapa inspiraţiei (peste 13 ani)
Este o perioadă a întrebărilor şi a îndoielilor. Copiii
pe experienţele noastre trecute sau ale altora. Disponibilitatea
ştiu acum care sunt valorile noastre, însă, când ajung la
Lui în acest demers ne este cunoscută: „Eu, zice Domnul, te
voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi
adolescenţă, încep să se întrebe: Ce vreau eu săfac? Să fac ce
fa c şi părinţii mei sau să încerc altceva?
sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta”2.1-am făcut-o şi eu
D in acest motiv, nevoia lor principală este expunerea la
cunoscută pe a mea: „Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută
influenţe exterioare pozitive. C opiii cântăresc alternativele
Ţ ie.. .”3 Când vom învăţa oare marele adevăr axiomatic, acela că:
pe care le au. Prietenii, lum ea din afară şi lucrurile pe care le
„Fără noi, Dumnezeu nu vrea să facă nimic, şi fară Dumnezeu,
văd le sugerează faptul că există şi alte opţiuni.
noi nu putem face nimic”?!

C

Punând lucrurile în perspectivă, ca părinţi creştini,
scopul final pe care-1 urmărim în ceea ce priveşte educaţia
copiilor noştri este să-i ajutăm să-şi formeze un caracter
frumos şi să preţuiască lucrurile cu adevărat importante în
viaţă. Aceste valori le vor asigura cea mai bună protecţie
împotriva influenţelor presiunii de grup şi a tentaţiilor societăţii
consumatoriste în care trăim. Echipat cu acest sistem de valori
clar definit, copilul va putea lua propriile lui decizii, mai
degrabă decât să-şi imite colegii sau ceea ce „se poartă”4.
Dacă doresc să-mi asum cu toată seriozitatea sarcina educării
copilului meu, trebuie să ştiu că nevoile lui depind de vârstă.
Specialiştii disting trei mari etape în dezvoltarea copilului şi
în fiecare dintre ele trebuie să folosim metode de educare diferite5:
1. Etapa adaptării la regulile vieţii (0-7 ani)
C ând sunt mici, copiii acţionează mai m ult pe baza
sentim entelor decât a gândirii logice, de aceea nevoia lor
26
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Revenind la valori, sănătatea răm âne bunul cel mai de
preţ. „Viaţa este un dar de la Dum nezeu. Trupurile ne-au
fost date pentru a le folosi slujindu-L pe D um nezeu, iar El
doreşte să le îngrijim şi să le apreciem... Ingăduindu-ne să
ne form ăm obiceiuri rele... ori satisfâcându-ne poftele pe
cheltuiala sănătăţii —iată cum punem bazele slăbiciunii... Cei
care îşi scurtează viaţa prin desconsiderarea legilor naturii se
fac vinovaţi d c jefuirea lui Dumnezeu”6. „N u ştiţi că trupul
vostru este Templul D uhului Sfânt, care locuieşte în voi,
şi pe care l-aţi prim it de la D um nezeu Şi că voi nu sunteţi
ai voştri? Căci aţi fost cum păraţi cu un preţ. Proslăviţi dar
pe D um nezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale
lui D um nezeu”7. „Vieţuirea sănătoasă, ar trebui făcută o
problem ă de familie. Părinţii să se trezească la răspunderile
date lor de D um nezeu, să studieze principiile şi să-i înveţe pe
copii lor că singura cale sigură este calea tăgăduirii de sine...8

Cu ce să începem?! Dacă 9 din 10 boli ale
civilizaţiei se datorează alimentaţiei nesănătoase,
este numai evident că acest domeniu trebuie
abordat mai întâi. Poziţia actuală a Asociaţiei
Americane de Dietetică, forul superior în
probleme de nutriţie, este aceea că:,Alimentaţia
total vegetariană bine planificată şi alte tipuri
de diete vegetariene sunt potrivite pentru
toate categoriile de vârstă şi stadii ale vieţii,
cum ar fi: sarcina, alăptarea, pentru primii ani
de viaţă, pentru copii şi adolescenţi”9. Mai
mult decât atât, aceste tipuri de alimentaţie nu
numai că sunt adecvate din punct de vedere
nutriţional, dar oferă beneficii chiar şi în
sănătatea copiilor. Mai multe studii ştiinţifice
comparative (Flemish Vegăarian Children,
The Farm Studies, U.KVegan Studies, etc) au
concluzionat că toţi copiii vegetarieni cresc şi
se dezvoltă normal. Un studiu realizat pe copii
şi adolescenţi lacto-ovo-vegetarieni adventişti
a adus în plus concluzia că fetiţele vegetariene
intră în pubertate mai târziu, în comparaţie cu
cele omnivore. Având în vedere faptul că unul
dintre factorii de risc ai cancerului de sân este
instalarea pubertăţii devreme în viaţă, vorbim
deci despre un beneficiu substanţial în starea de
sănătate de care se bucură fetiţele vegetariene
mai târziu, în viaţa adultă 10.
Potrivit cu ce spun psihologii, şi am arătat
acest lucru, încă din primii ani de viaţă,
copiii pot fi învăţaţi reguli simple, principii.
Marele psiholog al tuturor timpurilor afirmă:
„Principiile cumpătării trebuie respectate în
toate amănuntele vieţii casnice. Copiii trebuie
învăţaţi renunţarea la sine care, pe cât se poate,
trebuie să le fie impusă încă din pruncie,
învăţaţi-i pe cei mici că trebuie să mănânce
pentru a trăi, iar nu să trăiască pentru a mânca;
că apetitul trebuie ţinut în ascultare de voinţă
şi că voinţa trebuie să fie guvernată de judecata
calmă şi raţională11. Apoi, vine „timpul potrivit
pentru formarea obiceiurilor bune, pentru a
câştiga şi a păstra puterea de stăpânire de sine.
Tinereţea este timpul potrivit pentru a semăna,
iar sămânţa semănată determină recolta, atât
pentru viaţa aceasta, cât şi pentru cea viitoare12.

„Există un singur
mod de a-ţi creşte
copilul astfel încât
să meargă pe calea
pe care trebuie s-o
urmeze —acela de
a merge împreună
cu elpe ea.

”

(Abraham Lincoln)

înaintea lor roadele pământului —o bogată
varietate de hrană plăcută la gust şi nutritivă
pentru organism. D in acestea, Tatăl nostru cel
ceresc, plin de bunăvoinţă, spune că putem
mânca din belşug”13.
2. N u am estecaţi !a aceeaşi masăfructe
şi zarzavatu ri crude. Obişnuiţi-vă, spre
exemplu, să mâncaţi fructele la micul dejun şi
salatele la prânz.
3. N u consum aţi apă la masă. Este bine
să consumaţi 6-8 pahare de apă zilnic, între
mese, şi să păstraţi constant programul
meselor. N u consumaţi nimic între mese, în
afară de apă, nici măcar un m ăr...
4. P ăstraţi o alim entaţie echilibrată, nu
una bogată într-unul din elementele nutritive,
aşa cum este, spre exemplu, dieta bogată în
proteine sau dieta bogată în grăsimi. Folosiţi
cu moderaţie produsele concentrate: ulei,
zahăr, sare. „Multe mame pregătesc o masă
care este o capcană pentru familia lor. Carnea,
untul, brânza, patiseriile grele, mâncărurile cu
mirodenii şi condimentele sunt consumate
fară restricţii şi de cei bătrâni şi de cei tineri.
Acestea îşi fee lucrarea, deranjând stomacul,
excitând nervii şi slăbind intelectul”14.
5 . L uaţi în consideraţie durata adecvată de
fierbere a alimentelor. Cerealele (boabele, nu
cele sub formă de fulgi) şi leguminoasele (soia,
fasole uscată, năut) au nevoie de o înmuiere
prealabilă (minim 12 ore) şi un timp îndelungat
de fierbere, uneori chiar şi de 4-5 ore.
6. Consumaţi o largă varietate de mâncăruri
în cursul anului Cele Patru Grupe Esenţiale
—vegetale (zarzavaturi, legume şi leguminoase),
fructe, cereale şi nuci —asigură toate elementele
nutritive de care organismul are nevoie.
Odată parcurs acest ABC al alimentaţiei
sănătoase, nu ne mai rămâne decât să-l aplicăm
cu consecvenţă, iar restul paşilor ce vor urma
vor fi mai uşor de parcurs, şi de noi, şi de
micuţii noştri, pe care-i vrem alături, nu-i aşa ?!
Bibliografie
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Pentru dumneavoastră şi pentru ei, copiii
dumneavoastră, având convingerea că aţi hotărât
să mergeţi împreună „pe calea” unei alimentaţii
sănătoase, iată câteva principii de bază:
1.
Păstraţi mesele individuale simple. N u
este bine să avem prea multe feluri la aceeaşi
masă, amestecurile prea variate pot crea
indigestii. „Mama trebuie să studieze pentru
a aduce înaintea familiei sale o masă simplă,
dar totuşi hrănitoare. Dumnezeu le-a dăruit
din abundenţă oamenilor mijloace pentru
satisfacerea apetitului nepervertit. El a întins

Valentina Dan,
M PH , C entrul
de Sănătate
Herghelia
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C O M U N IC A T DE PRESA
Consiliul de C onducere al Bisericii
Adventiste de Z iua a Şaptea consideră
că deconspirarea dosarelor securităţii
este un act de dreptate din care
cetăţenii rom âni pot învăţa că, mai
devreme sau mai târziu, oricine se va
confrunta cu raportul faptelor sale şi
că orice lucru făcut în ascuns va ieşi la
lum ină, m otiv pentru care trebuie să
fim atenţi la m odul nostru de vieţuire.
Deşi suntem conştienţi că această
situaţie nu va contribui la consolidarea
arm oniei sociale, ci dim potrivă, va crea
noi bariere şi nem ulţum ire, rugăm
pe Bunul D um nezeu să Se îndure de
poporul nostru şi să ajute mai ales
tânăra generaţie să înveţe din lecţiile
istoriei zbuciumate, să evite greşelile
trecutului şi să contribuie la construirea
unei societăţi bazate pe încredere şi
respect reciproc.
Cei şaptesprezece ani care au trecut
de la căderea regimului com unist au
constituit o perioadă suficientă pentru
ca aceia care au cedat presiunilor şi s-au
unit cu forţele răului pentru a denigra
şi a face rău semenilor nevinovaţi,
susţinând pe calea aceasta dictatura
com unistă, să îşi manifeste regretul faţă
de faptele săvârşite, m ărturisindu-le şi
cerând iertare lui D um nezeu şi celor pe
care i-au afectat.
O am enii care nu se tem de
D um nezeu socotesc că îşi pot

rezolva problemele, acoperindu-le
şi negându-le. Creştinii însă cred că
orice redeşteptare şi reformă morală
şi religioasă începe cu recunoaşterea
şi m ărturisirea păcatelor şi de aceea
sunt datori să dea un b u n exemplu,
m ărturisindu-şi slăbiciunile şi
greşelile în caz că au avut vreo formă
de colaborare cu poliţia politică a
regimului com unist. O astfel de
atitudine se cere mai ales din partea
personalului eclesiastic, care este
responsabil de restaurarea morală a
com unităţilor pe care le deserveşte.
Credem că nici un om nu este
capabil să-i judece pe cei care au
căzut în greşeala colaboraţionism ului,
pentru că nu cunoaşte condiţiile în
care s-a ajuns la astfel de situaţii şi
presiunile la care aceştia au fost supuşi
înainte de a accepta colaborarea. De
aceea, îi încurajăm pe toţi creştinii să-i
privească cu îngăduinţă şi să facă tot
ce po t pentru recuperarea lor şi pentru
îm plinirea Rugăciunii D om neşti, astfel
încât dezideratul „precum în cer şi pe
păm ânt” să devină realitate.
C u toate acestea, socotim că
aceia care vor fi dovediţi că au fost
colaboratori nu mai p o t sluji în
responsabilităţi eclesiastice.
Ca oam eni ai credinţei, ne străduim
să contribuim la realizarea unui climat
în care om ul să recapete dem nitatea
pe care D um nezeu i-a acordat-o

prin creaţiune şi răscumpărare,
şi suntem încredinţaţi că situaţia
prezentă de revizuire a trecutului
poate fi transform ată, prin harul
lui D um nezeu, într-o ocazie de
reconciliere şi însănătoşire a relaţiilor
interum ane.

Biroul de presă al
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea

C o n s a c ra re şi
re c o n s a c ra re la U n g u r e n i
Sabatul din 21 octombrie a.c. a fost
unul dintre cele mai frumose Sabate
pentru membrii Bisericii Adventiste
din Ungureni, Dâmboviţa. După mulţi
ani de rugăciune şi jertfa, visul lor de a
avea o Casă de Rugăciune în localitatea
s-a împlinit. Acest Sabat a fost ocazia
când ei au consacrat Domnului Casa
de Rugăciune şi s-au reconsacrat cu
toţii pentru slujirea lui Dumnezeu şi a
semenilor lor din acest loc. Chemarea de
a fi lumină şi sarea pământului în acest loc
a fost mesajul lui D umnezeu pentru toţi
cei prezenţi la acest m om ent de închinare.
La această ocazie specială au fost prezenţi
fir. Viorel Dim a din partea Uniunii şi
fraţii Petre Teofil, Edi Călugăru şi Cătălin
Bărbulescu din partea Conferinţei. Alături
de membrii bisericii locale au fost prezenţi
şi membrii bisericilor învecinate precum
şi oficialităţile comunei: primarul şi
viceprimarul.

(AARC/Muntenia)

Ş T I R I

Z iu a N a ţio
n a lă A n tita b a c la Bacău
/

Em isiuni TV la C rân g en i

D ată fiind tradiţia unei bune colaborări între asociaţii,
CEPECA Bacău (filiala a Asociaţiei N aţionale Antidrog) a
contactat Asociaţia EXPLO, la sediul C onferinţei Moldova,
pentru acţiuni în şcoli, în ziua de 16 noiem brie 2006,
zi dedicată luptei contra tutunului. Exploratorii de la
C om unitatea Bacău - Speranţa au pregătit o miniscenetă cu
păpuşi, pe tema dată, au oferit materiale video an titutun şi
alături de acestea, filmul tematic: A doua şansă. La sfârşitul
prezentărilor, au fost oferite bom boane supraambalate în
fluturaşi, conţinând mesaje antitabac. Programul a fost
prezentat la şcolile „Ion Creangă” şi „Mihail Sadoveanu”,
joi, 16 noiembrie, iar vineri, 17 noiembrie, la Liceul de Arte
„George Apostu” din Bacău. M em brii trupei au prim it
m ulţum iri şi aplauze la scenă deschisă pentru persuasiunea
păpuşilor, dar şi invitaţii pentru viitoare ocazii.
(Elida Burbulea / AARC Moldova)

începând din 15 octombrie, firma de televiziune prin cablu
din Crângeni transmite pe postul local, timp de o oră în fiecare
zi, emisiuni produse de Biserica Adventistă din aceeaşi localitate.
Mulţumim pe această cale fraţilor Nelu Burcea, Cornel Dărvăşan,
Silviu Ştefureac şi Vlad Sucitu, care ne-au pus la dispoziţie
emisiuni şi programe evanghelistice pentru a fi difuzate. Reacţiile
sunt dintre cele mai diferite: de la cei care ascultă fiecare cuvânt
până la cei ce se întreabă „din voia cui” sunt astfel de emisiuni.
Sperăm ca în curând, împreună cu fr. Flavius Vişinică, să
începem realizarea unor interviuri şi emisiuni pe plan local. Ne
bucurăm pentru fraţii din ţară şi străinătate care s-au oferit să
ajute financiar acest proiect. Socotim însă că toate acestea Iară
rugăciune, nu vor fi de ajutor. De aceea, dorim ca să ne sprijiniţi
în rugăciunile dumneavoastră, mai ales că programul acesta
poate fi recepţionat şi în localităţi fară prezenţă adventistă.
(Adrian Neagu / AARC Oltenia)
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Sp italul a d v en tist din
Florida centru m o n d ia l de
in stru ire chiru rg icală
în cadrul spitalului adventist
din Florida va fi construit
C entrul Nicholson pentru
dezvoltarea chirurgiei, care va
transform a spitalul în C entrul
M ondial, unde vor fi cercetate şi
învăţate noi tehnici de chirurgie.
Programat pentru a fi dat în
folosinţă în doi ani, complexul va
avea o suprafaţă de aproximativ
17.000 m etri pătraţi şi va găzdui
20.000 de medici chirurgi din
întreaga lume în fiecare an.
C entrul este n um it după familia
Tony şi Sonja N icholson, care
a donat cele 5 milioane de
dolari necesare pentru a lansa
acest proiect. Responsabilii
acestui centru accentuează
internaţionalitatea acestui centru
prin asigurarea unui program
de pregătire chirurgicală prin
satelit. De asemenea, s-a propus
ca acest centru să aibă un
accelerator tehnologic, un centru
pentru producţii multim edia
şi un laborator de simulare a
operaţiilor, chirurgii aflaţi în
faza de pregătire să aibă astfel
posibilitatea să stăpânească
procedurile cu m ult înainte de a
intra în sala de operaţie.

(AN N)

T

I

R

I

IOANA (EUGICA)
ixk oM
CIU CĂ
După o suferinţă
cumplită, cea care a
fost ca o „mamă în Israel” Ioana (Eugica)
Ciucă s-a stins din viaţă. Născută în 1940,
în localitatea Vânători, Jud. Galaţi, într-o
familie de credincioşi adventişti, Eugica a
primit botezul biblic la vârsta de 17 ani, iar
la 23 de ani s-a căsătorit cu fratele Mihai
Ciucă. îm preună au pornit foarte hotărâţi
să-L slujească pe Dumnezeu şi biserica
Sa, astfel că viaţa lor a avut ca preocupare
centrală lucrul pentru extinderea hotarelor
împărăţiei M ântuitorului. A născut,
crescut şi educat trei copii: Mihaela, Bebe
şi Bogdan—Liviu.
A fost toată viaţa „cântăreţ al Sionului”.
Aprecia şi crea frumosul: picturile ei,
decorurile şi aranjamentele florale vorbeau
despre ordinea şi frumosul din inima şi din
casa ei. Pastori, evanghelişti şi mulţi alţii
găseau în casa ei un loc de dormit, o masa
caldă şi o inimă primitoare. în familie, era
un important factor de echilibru.
în decembrie anul trecut, îi este
descoperită boala şi se încearcă tot ce
se poate omeneşte pentru vindecare
şi refacere. în ultimele luni, suferinţa
a devenit de nesuportat. Biserica nu a
încetat să se roage pentru ea. în zi de Sabat
şi-a încetat existenţa parcă spunând textul
zilei din calendar: „M-am luptat lupta cea
bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit
credinţa. De acum mă aşteaptă cununa
neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua
aceea D omnul, Judecătorul cel drept. Şi
nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi
iubit venirea Lui.” (2 Tim. 4, 7-8)

Prin decesul sorei Eugica, în Biserica
Betel rămâne un loc gol, pentru care ea s-a
rugat să fie ocupat măcar de o persoană,
iar în sufletele celor dragi, un gol pe care
numai prezenţa Mântuitorului îl poate
umple. In minţile noastre, rămân amintirile
frumoase şi un exemplu de slujire.
NICOLAE D IN U
S-a născut pe data de 14.04.1923,
în localitatea Băseşti, jud. Teleorman,
fiind unicul băiat dintre cei cinci copii ai
familiei Maria şi Florea Dinu. în anul
1939, familia se m ută în localitatea Valul
Traian, jud. Constanţa. La vârsta de 16,
ani încheie legământ cu Dumnezeu, fiind
pasionat de propovăduirea adevărului
biblic şi de muzica religioasă. în 1943,
se căsătoreşte cu Tudoriţa Preda, fiind
binecuvântaţi cu 7 copii: Elena, Anişoara,
Estera, Ioan, Emilia, Cornel şi Gabriela.
După cel de-al doilea război mondial,
ocrotit de mâna lui Dumnezeu, se întoarce
acasă şi face planul înfiinţării unei case de
rugăciune. Asfel îşi împlineşte juruinţa
făcută lui Dumnezeu în timpul războiului,
slujind mai mulţi ani biserica Sa ca
prezbiter. Este respectat şi recunoscut de
consăteni, ca fiind un om cinstit, credincios,
gata oricând de a ajuta pe semenii săi.
în primăvara anului 2006, o boală
nemiloasă îl loveşte, iar în luna septembrie
încheie călătoria pe acest pământ. în
ultimele momente de viaţă, înalţă o
rugăciune care rămâne în amintirea celor
care l-au cunoscut: „Vreau să vă întâlnesc
în împărăţia lui Dumnezeu”. Este depus
la locul de odihnă cu speranţa învierii la
revenirea Domnului Hristos.

Ş T I R I

A n iv e rs a re la V a id a C ă m ă ra ş
în zilele de 3-4 noiembrie 2006, fanfara C om unităţii din
Vaida Cămăraş, judeţul Cluj, a sărbătorit aniversarea a 50 de
ani de existenţă, sub m otto-ul: „Trâmbiţi sunaţi!”. în prezenţa
pionierilor care mai sunt în viaţă, a pastorilor care au slujit pe
parcursul timpului şi a reprezentanţilor Conferinţei —Szăsz
Ernest şi Ilyes Jănos Bela - biserica a fost reconsacrată slujirii
lui Dumnezeu prin sunetul trâmbiţei. Evenimentul a reunit
un mare num ăr de fraţi din ţară şi de peste hotare.
(Bernard Csergezan / AARC Transilvania de Nord)

C o lpo rtaj în ju d eţu l M ureş
In perioada 22 octombrie - 22 decembrie 2006, în zona
oraşului Reghin, judeţul Mureş, se desfăşoară o acţiune de
mare anvergură de colportaj, în colaborare cu toate districtele
şi pastorii din zonă. Cei 10 colportori sunt grupaţi în doua
echipe, o grupă lucrează din casă în casă, iar cealaltă parte
conduce seminarii la diferite instituţii (primării, şcoli generale,

etc.). Dumnezeu să binecuvânteze această m etodă atât de
nobilă de vestire a Evangheliei pe teritoriile respective.
(Tamasi Karoly / AARC Transilvania de Sud)

Festivalul N u cilor
în Sabatul din 18 noiembrie 2006, la Nucşoara (judeţul
Prahova), a avut loc Festivalul Nucilor, ocazie de părtăşie şi
bucurie pentru cei aproximativ 250 de participanţi veniţi acolo
din localităţile vecine: Gherghiţa, Negoieşti, dar şi de la Liceul
Teologic Adventist. Desfăşurat sub motto-ul „Ultimele roade”,
festivalul şi-a propus să le ofere tinerilor ocazia de a-şi pune
la lucru talentele dăruite de Dumnezeu într-un mod creativ,
având însă ca punct de plecare gândul central al festivalului. Cei
prezenţi s-au bucurat de participarea fraţilor Ionel Calotă, şi
Nelu Burcea, dar şi de o serie de preparate din nucă, aducând
o doză în plus de gust bun acestei întâlniri pe care tinerii au
apreciat-o într-un m od deosebit.
(Cristina Neagu / AARC)
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BONNIE WALKER

încotro?
l

pierdută,

O

8'
Pierdută.

s-a învelit cu pelerina de ploaie peste
geacă şi s-a ghem uit lângă Valentina.

'

^

gemu Alice.

Trecuseră mai m ulte
ore de când Alice
îi văzuse pe ceilalţi
colegi de călărie. Deşi
mai fusese în tabără
cu familia, acum
simţea fiori de panică.
C u doi ani în
urmă, la vârsta de
doisprezece ani,
Alice economisise
suficienţi bani ca să o cumpere pe Dulcea
Valentina, o iapă din rasa appaloosa.
Alice şi Dulcea Valentina s-au potrivit de
m inune. Şi, atunci când a plecat pentru
această săptămână de călărie pe coastele
m unţilor din Colum bia britanică, credea
că ştie totul despre cai. Dar, în dimineaţa
aceea, Valentina refuza să se urnească.
— Hai, fetiţo, mişcă-te, o îndem nă
mieros Alice.
— Alice, ce s-a întâmplat? a strigat-o
Denis, fiica şefului de grup.
— Valentina nu porneşte, a răspuns
Alice, scuturându-şi nerăbdătoare părul
castaniu.
— Ei, atunci te aşteptăm în vârf. îi
spun lui tata că vii şi tu, îi strigă Denis,
urcând călare pe potecă.
C ând Valentina s-a hotărât să plece,

Poate că ar trebui să-lpromit lui
Dumnezeu că nu voi mai asculta
muzică rock, dacă mă scapă din
situaţia asta, se gândi ea. Ei, totuşi
n-arf i drept, se răzgândi. „Doamne,

Alice a observat o potecă mai puţin
bătătorită, spre stânga. A ezitat, apoi a
întors iapa. L-am văzut pe Fred venind pe
aici. Trebuie săfie o scurtătură, se gândi ea.
A jungând într-un loc despădurit, Alice
i-a văzut pe Eric şi pe pastor în depărtare.
— Iu-huu! Sunt aici, sus, a strigat ea.
însă cei doi nu au reacţionat.

Nicio problemă; o iau de-a dreptul şi
ajung la ei, se hotărî Alice.
Panta era presărată cu trunchiuri
căzute de copaci, iar Alice a încercat să îi
ocolească. Dar, după câteva ore, încă nu
reuşise să ajungă la o potecă.

Chiar sunt pierdută. Mă prinde noaptea
aici, se gândi Alice. A legat-o pe Valentina
de un copac. Cuprinsă de frig, şi-a scos
din rucsac o a doua pereche de pantaloni
şi i-a tras peste ceilalţi. Şi-a scos şosetele
ude şi şi-a înfăşurat picioarele în prosop,

O r a fam iliei
Invită-ţi familia la altar.
D um nezeu le-a făcut m ulte prom isiuni israeliţilor care rătăceau prin
pustie. C itiţi D euteronom 31,6.23; 32,10-12 şi 33,27. Alegeţi o prom isiune pe
care să o m em oraţi în familie.
Faceţi un poster care să ilustreze una dintre făgăduinţe.
esr
încercaţi să intonaţi făgăduinţă familiei pe o m elodie cunoscută.
Dacă obţineţi un cântec frumos, puteţi să îl cântaţi unui prieten sau
unei persoane însingurate.
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ajută-mă să găsesc drumul de
întoarcere şi să nu se ia de mine
ceilalţi”, oftă ea. Cumva, ştia că
Dumnezeu era cu ea, aşa că a
adormit.
D upă o noapte agitată, Alice a
găsit poteca de cealaltă parte, lângă
prundiş. A încercat să conducă iapa
prin noroi, însă Valentina refuza să o
asculte. Atunci Alice a lăsat-o legată
de copac, cu şaua pe ea, „ca să nu
vină animalele sălbatice”. D upă ce
a mers pe potecă o vreme, a ajuns
într-o poiană unde erau instalate
două corturi.
Pe când fata obosită se apropia de
corturi, a auzit un elicopter. Acesta a
descris nişte cercuri, apoi s-a întors
la ea. Echipajul căuta o fată în
pelerină albastră.
Te simţi bine? a întrebat-o
ofiţerul de poliţie. Apoi a condus-o
la elicopter.
Au ajuns în tabără odată cu
amurgul. N im eni nu a întrebat-o
„De ce?” sau „Cum?”. In schimb,
Maria a îmbrăţişat-o timp de cel
puţin patru minute. Denis i-a oferit
porţia ei de puding cu ciocolată.
M arta a curăţat-o pe faţă cu o
cârpă umedă, a ajutat-o să se spele
pe picioare şi i-a pus şosete curate.
Pastorul i-a spus că o recuperaseră şi
pe Valentina.
Fata obosită, dar recunoscătoare,
s-a târât în sacul de dormit.
„îţi mulţumesc, Doamne, că ai
fost cu mine tot tim pul”, s-a rugat ea.

Traducere: Oana Ghiga
Adventist Review, septembrie 2001
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„Stăpânul meu m i i
zăboveşte să vină!"
TEODOR HUTANU
a capătul unui nou an de
har, îndelung-răbdătorul
Stăpân ceresc este îndreptăţit
să primească atât deplina
noastră recunoştinţă, cât şi
deplina noastră responsabilitate. Pilda
talanţilor ne descrie un Stăpân generos,
dispus să ne încredinţeze toată avuţia
Sa (Mat. 25,14), dar care Se întoarce
pentru a ne cere socoteală (vers. 19).
„Ce ai făcut cu ceea ce ţi-am
încredinţat?” Ce bine este să ştii că eşti
răspunzător faţă de însuşi Dumnezeu!
Iată, a sosit ceasul să ne prezentăm
raportul, asemeni slujitorilor din
parabolă: „Doamne, mi-ai încredinţat
cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi
cinci talanţi.” (vers. 20). întotdeauna,
faţă de milostivul nostru Tată, avem de
dat „socoteală”. D om nul nostru Isus
Hristos ne iubeşte atât de m ult, încât El
are nu doar o mare iubire faţă de noi, ci
şi mari aşteptări de la noi.
Smochinul sau via sunt aşteptate
să rodească, iar dacă rodul nostru nu
potoleşte foamea M ântuitorului nostru
flămând (Mat. 21,18), cât tim p ne
imaginăm că vom mai auzi: „mai lasă-1
şi anul acesta” (Luca 13,8)?
O stare religioasă determinată de
recompensele sau frustrările întâlnite în
viaţa de credinţă înseamnă o dezertare
de la „mântuirea noastră de obşte”
(Iuda 3). înaintaşii noştri, care ne-au
vestit Cuvântul şi a căror credinţă suntem
chemaţi să o urmăm (Evrei 13,7), ţineau
cu toată tăria —indiferent de consecinţe
— la „credinţa dată sfinţilor o dată pentru
totdeauna” (Iuda 3). Fără preluarea acestei
ştafete, lucrarea noastră pentru Domnul
degenerează în agitaţie fără ţintă precisă.
Un exerciţiu recomandat în momente
ca acestea, este acela de a revedea credinţa
înaintaşilor prin prisma roadelor. De la
nucleul celor doisprezece, ajungem la
120, în camera de sus (Fapte 1,15), la
3.000 în ziua Cincizecimii (Fapte 2,41),
apoi la 5.000 (Fapte 4,4). însă Faptele
Apostolilor nu se opresc aici, pentru că

L

„numărul celor ce credeau în Domnul,
bărbaţi şi femei, se mărea tot mai m ult”
(Fapte 5,14), astfel că la începutul
secolului al IV-lea, „fără îndoială,
creştinii se puteau număra cu milioanele”
(.SDABCi voi. 6, p. 67).
D upă încă un an de har, înconjuraţi
de o mulţime de uşi deschise, într-o
lume nevătămată încă de slobozirea
ultimelor patru vânturi, D om nul Isus ne
întreabă: „Ce ai făcut cu ceea ce ţi-am
încredinţat?”
O religie dom inată de ideea
ne-necesităţii evaluarii creşterii obiective
este indiscutabil necreştină şi implicit
neadventistă. Desigur, D om nul face
să crească firul verde al credinţei, însă
plugarul seamănă şi „aşteaptă roada
scumpă” (Iacov 5,7), nu altceva.
„Nici prin putere, nici prin tărie, ci
prin D uhul D om nului” se va încheia
lucrarea, însă D uhul aşteaptă cu suspine
negrăite să ne deschidem inima faţă de
El, şi numai faţă de El, pentru a purta în
pom ul credinţei „roada D uhului”.
Aşa cum am fost chemaţi la mântuire,
suntem chemaţi şi la rodire: „Nu voi
M -aţi ales pe Mine, ci eu v-am ales
pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi
să aduceţi roadă şi roada voastră să
rămână” (Ioan 15,16). Roada unei vieţi
schimbate prin D uhul Sfânt se arată prin
roadele sufletelor câştigate pentru cer.
îndeplinirea diverselor îndatoriri cultice,
fie ele şi misionare, fără dovada sufletelor
care rămân la picioarele Domnului
Isus, indică o profundă deficienţă
de responsabilitate. Ca „beneficiari”
ai Evangheliei, nu putem exclude
„contribuţia” la cauza Evangheliei.
Responsabilitatea nu reduce credinţa
la nişte cifre. Desigur, „misiune”
înseamnă mai m ult decât numere.
Insă atunci când ne adunăm în Sabate
singuratice, când familia credinţei se
răreşte, iar luminoasele adunări adventiste
de altădată devin o amintire tot mai
îndepăratată, este imperios necesar
să stăm de vorbă cu D om nul despre
CURIERUL

perspectivele smochinului credinţei
noastre. Şi, de ce nu, despre smochinul
familiei şi al bisericii noastre...
Cu faţa spre 2007, să căutăm să
aflăm ce înseamnă chemarea „Spune
lumii!”. Iată o traducere concisă:
(1) fiecare zi cu D om nul Isus,
(2) adu un suflet la M ântuitorul şi
(3) fă ceva pentru locurile în care El
este încă necunoscut.
U n nou an de har, ar putea însemna
pentru familia noastră de 70.000 de
membri alţi 70.000 de membri! N u
este vorba de fantezii, ci de „Darurile
D uhului”. Anul 2007 ne aşteaptă
tocmai cu acest subiect strategic chiar
din prim ul său trimestru. Pentru că am
fost lăsaţi încă un an, de ce n-am aduce
roadă sau mai m ultă roadă?
Aşa cum ştim că D om nul nu întârzie
(2 Petru 3,9), să ne asigurăm că fiecare
dintre noi aşteaptă şi grăbeşte venirea
zilei lui Dum nezeu (vers. 12). Chemarea
D om nului secerişului subliniază ceva
esenţial: planul misionar al Uniunii,
Conferinţei, bisericii sau grupei are
nevoie urgentă de planul misionar
personal. Şi aceasta pentru faptul că
judecata va fi tot personală.
C ând avem, nu departe de noi,
fraţi şi surori - tineri şi veterani - plini
de biruinţe pentru D om nul nostru
care vine, de ce să nu prindem chiar
acum curajul de a răspunde: „Iată-mă,
trimite-mă!”? Este lucrul care merită
atenţia noastră deplină. Mai ales că
totul se poate term ina cu „Veniţi,
binecuvântaţii Tatălui Meu!”
D om nul să-Şi însufleţească lucrarea!
Şi fiecare adventist să simtă lucrul acesta!
Iar oamenii să dea slavă Tatălui nostru
care este în ceruri! Amin.

Teodor H uţanu ,
preşedinte,
Uniunea
Română
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