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E D I T O R I A L

GABRIEL DINCĂ

unt anumite ocazii în viaţa când un simplu gest 
de amabilitate şi împreună-simţire sau un simplu 
cuvânt pe care ni-1 oferă cineva poate însemna 
foarte mult. O strângere de mână, o bătaie pe umăr, 
o îmbrăţişare sau un simplu surâs şi putem prinde 

aripi, putem fi ridicaţi din cele mai adânci văi ale descurajării şi 
epuizării. Deşi aceste lucruri nu costă nimic, ele oferă mult.
. Cu mult timp în urmă, am fost impresionat atunci când am 

găsit într-o carte cât valorează un zâmbet. Autorul spunea:
„Nu costă nimic, dar oferă mult. Ii îmbogăţeşte pe cei care 
îl primesc, fără a-i sărăci pe cei ce-1 oferă. Nu trăieşte decât 
o clipă, dar amintirea lui supravieţuieşte uneori o eternitate. 
Nimeni nu e atât de bogat încât să se poată descurca fără 
el, şi nimeni atât de sărac după ce i-a cunoscut avantajele. 
Zâmbetul aduce fericirea în cămin, cultivă bunăvoinţa într-o 
relaţie şi este parola prieteniei. Aduce odihnă celor obosiţi, 
speranţă celor descurajaţi, lumina soarelui pentru cei trişti 
şi este cel mai bun antidot natural pentru necazuri. Totuşi, 
nu poate fi cumpărat, cerşit, împrumutat sau furat, căci nu 
serveşte la nimic până nu este dăruit.”

Un simplu zâmbet, gest sau cuvânt, o simplă atingere a 
dragostei şi putem aduce speranţă în viaţa unor semeni de-ai 
noştri sau putem oferi aripi celor căzuţi şi descurajaţi. Dar v-aţi 
gândit ce s-ar putea întâmpla în vieţile unor oameni când un 
înger al Domnului ar oferi o asemenea atingere/

Cum sâ te ridici atunci când eşti prăbuşit
Un astfel de moment este descris în 1 împăraţii 19, unde 

un înger al Domnului îl atinge pe Ilie. Era un moment dificil 
prin care trecea profetul lui Dumnezeu. Era prăbuşit la 
pământ şi dormea, pentru că era epuizat atât fizic, cât mai ales 
spiritual. Era descurajat şi frământat cu privire la viitor pentru 
că în urma unei mari lucrări pe care o făcuse, nu se vedea 
aproape nimic. Depusese mult efort, făcuse risipă de curaj şi 
de dăruire pentru ca o reînviorare să aibă loc în poporul lui 
Dumnezeu. O reînviorare prin care poporul să se pocăiască de 
păcatele lui şi să se întoarcă cu toată inima la Domnul. Dar 
nu se întâmplase acest lucru şi acum era dezamăgit şi nu ştia 
încotro s-o apuce. In urma acestor lucruri şi a ameninţărilor 
reginei Izabela, Ilie simte că slujirea lui a fost un eşec. De 
aceea, se hotărăşte să alerge departe de locul unde se afla. 
Prefera să fie singur şi să moară. Aşa că, după un drum lung, se 
prăbuşeşte la pământ şi adoarme.

Acest tablou prezentat în Scriptură se potriveşte perfect 
cu imaginea unui om descurajat, care suferă evident de 
o depresie. Dar care era problema lui Ilie? Profetul care 
făcuse să cadă foc din cer, care înviase un copil dintre 
morţi cu ajutorul lui Dumnezeu, care chemase un popor 
întreg la pocăinţă era acum prăbuşit la pământ. De ce? 
Pentru că Ilie nu învăţase să se încreadă pe deplin în

Dumnezeu. Versetul 4 din capitolul 19 ne descoperă chiar 
mai mult. El avea o părere mai înaltă faţă de sine, avea o 
problemă spirituală, pe care suntem sfătuiţi de Scriptură să 
o evităm (Rom.12,3; 1 Cor.10,12). El se credea mai bun 
decât părinţii săi şi acum, când descoperă realitatea, cade 
dezamăgit. In loc să privească la puterea lui Dumnezeu, el 
îşi îndreaptă privirea mai de grabă asupra circumstanţelor 
prin care trece. Cu siguranţă că nu era voia lui Dumnezeu 
ca profetul său să se oprească din lucrare Sa, la 
ameninţările Izabelei, ci să conducă ţara într-o reînnoire 
a devoţiunii faţă de Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu s-a 
întâmplat.

Ce reîmprospătează viaţa noastră
Cum l-a ajutat Dumnezeu pe Ilie într-o astfel de situaţie? 

In primul rând, a trimis un înger la el. In timp ce profetul 
dormea sub un ienupăr, simte o atingere. Nu a fost o zguduire 
plină de reproş, ci doar o atingere delicată şi un glas plăcut l-a 
trezit: „Scoală-te şi mănâncă”. Profetul s-a sculat, a mâncat şi 
a băut, apoi s-a culcat la loc. îngerul a venit a doua oară şi l-a 
invitat din nou să mănânce, spunând că drumul pe care îl are 
de făcut este prea lung pentru el. Aici, el nu se afla la pârâul 
Cherit, unde era hrănit de corbi, şi nici în casa văduvei din 
Sarepta, ci într-un loc unde chiar îngerul Domnului îl hrănea. 
Domnul ştia că Ilie avea nevoie de odihnă şi refacere, aşa că 
El i-a împlinit mai întâi aceste nevoi.

Acest episod din viaţa lui Ilie ne arată că atunci când 
trecem prin momente de descurajare şi îndoială, Dumnezeu 
ştie să răspundă nevoilor noastre. El are milă de noi şi caută 
cu multă dragoste şi răbdare, să ne ridice din dificultăţile 
noastre. Când a stat de vorbă cu profetul, Dumnezeu nu i-a 
ţinut un discurs moralizator, ci l-a atins iubitor şi i-a vorbit 
cu multă amabilitate inimii lui. Ceea ce vântul, cutremurul 
şi focul nu au putut face a fost realizat de acel susur blând 
şi subţire: „Ce faci tu aici, Ilie?” Inima lui a fost atinsă de 
dragostea lui Dumnezeu şi el a redescoperit caracterul plin 
de iubire al Creatorului său, ceea ce l-a ajutat să se întoarcă 
pe drumul cel bun.

Privind în jurul nostru, constatăm că sunt tot mai mulţi 
oameni derutaţi în călătoria vieţii lor, descurajaţi şi uneori 
prăbuşiţi la pământ. Metoda lui Dumnezeu pentru astfel de 
situaţii este de a trimite îngerii Săi pentru a le oferi atingerea 
dragostei Sale şi 
pentru a le oferi 
speranţa salvării
lor. Vrei să fi tu Gabriel Dincă,
acel înger? redactor-şef,

„Curierul 
Adventist"
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D E V O Ţ I O N A L

Pastorul 
si turma lui

GHEORGHE BURLACU

S
fânta Scriptură vorbeşte, în multe ocazii, despre 
păstor şi turma sa. In toate cazurile când e 
vorba despre păstor, în mod implicit acolo 
este şi o turmă, altfel numele n-ar avea nici un 
sens. Sunt şi ocazii (puţine) când se vorbeşte 

despre turmă fără păstor, numai că, în aceste cazuri, se 
sfârşeşte prin împrăştierea şi pierderea turmei. Ţinând 
cont de aceste lucruri, nu putem separa păstorul de turmă, 
nici turma de păstor. Să privim asupra unor exemple din 
Scriptură, din care avem de învăţat fiecare câte ceva.

Pastorul la pas cu turm a
Geneza 33,13-14: „Iacov i-a răspuns: 'Domnul meu 

vede că copiii sunt micşori, şi am oi şi vaci fătate; 
dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va 
pieri. Domnul meu s-o ia înaintea robului său; şi eu 
voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge 
înaintea mea şi la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul 
meu, în Seir’.”

Este unul dintre cele mai mişcătoare pasaje din 
Scriptură, care arată iubirea unui păstor faţă de turma sa. 
Iacov se întorcea din Padan-Aran şi, după întâlnirea cu 
fratele său Esau, acesta se oferă să-i lase o parte din soldaţi 
pentru protecţie. De ce n-a primit? Era într-o călătorie 
lungă, plină de tot felul de primejdii, şi aceştia l-ar fi apărat 
în caz de nevoie. Iacov ştia că, rămânând cu el, aceşti 
soldaţi n-ar fi avut răbdare să meargă în pasul turmei, iar 
graba, ar fi dus la pierderea ei. Sunt uimit de răspunsul 
lui Iacov: am copii micşori, vaci şi oi fătate, şi dacă le-am 
sili la drum o singură zi, toată turma ar pieri. Iacov vrea 
să meargă la „pas” cu turma. Ce lecţie extraordinară pot 
învăţa de aici părinţii, pastorii, prezbiterii, diaconii de 
grupă, instructorii Şcolii de Sabat, dirigintele tineretului, 
instructoarele de la copii etc.! Cum ar fi în fiecare familie, 
dacă tata şi-ar lua timp pentru copii lui? Cum ar fi în 
fiecare comunitate, dacă prezbiterul i-ar privi pe toţi la

fel? Cum ar fi, dacă fiecare dintre noi ar proceda ca Isus? 
Calificarea pentru lucrarea de păstorire se face în şcoala 
Mântuitorului. Numai învăţând de la El, putem fi slujitori 
eficienţi în lucrarea lui Dumnezeu.

„Ceea ce-i pregăteşte pe lucrători, atât bărbaţi, cât 
şi femei, de a deveni păstori ai turmei lui Dumnezeu 
este însoţirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci 
când cultivă gândul că Hristos este însoţitorul lor, ei 
vor simţi o temere sfântă şi o bucurie sacră în mijlocul 
experienţelor lor pline de necazuri şi al încercărilor lor.
Ei vor învăţa cum să se roage, în  timp ce vor lucra. Ei 
vor fi crescuţi în răbdare, bunătate, amabilitate şi spirit 
de ajutorare a altora. Ei vor practica adevărata curtoazie 
creştină, ţinând minte că Hristos, însoţitorul lor, nu 
poate să aprobe cuvinte sau sentimente aspre, lipsite de 
amabilitate. Cuvintele lor vor fi curăţite. Puterea vorbirii 
va fi considerată de ei ca un talant preţios, împrumutat 
lor pentru a face o lucrare înaltă şi sfântă. Instrumentul 
omenesc va învăţa cum să-L reprezinte pe însoţitorul 
divin cu care este asociat. Acestei Sfinte Fiinţe nevăzute, 
el Ii va arăta respect şi temere, deoarece el poartă jugul 
Lui şi învaţă metodele Lui curate şi sfinte. Aceia care au 
credinţă în acest divin Sprijinitor se vor dezvolta. Ei vor 
fi dăruiţi cu puterea de a îmbrăca solia adevărului cu o 
frumuseţe sfântă.” (Mărturii, voi. 6, p. 323)

Calificare în şcoala M ântuitorului
Trăim într-o eră a vitezei, când vrem să călătorim 

la propriu şi la figurat cu cele mai rapide mijloace de 
locomoţie şi se pare că am uitat ce-nseamnă (sau cei mai 
tineri nici nu au ştiut vreodată) să mergi la pas cu turma.

Pentru a fi păstor în acele responsabilităţi amintite mai 
sus este nevoie de educaţie, de multă învăţătură, dar fără 
„chemare”, fără a fi conştient de responsabilităţile pe care 
le avem sau într-un cuvânt fără a iubi turma, educaţia şi 
şcoala nu vor face din noi nişte păstori de succes. Moise,
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la 40 de ani, era unul dintre cei mai 
şcoliţi oameni ai timpului său şi a 
încercat să fie păstor cu sabia, dar a 
sfârşit prin a fugi de turmă. Adevărata 
ucenicie a făcut-o în urma oilor, 
unde a învăţat răbdarea şi să iubească 
turma atât de mult, încât atunci 
când Dumnezeu îl cheamă pe Israel 
să pască, acesta şovăie şi dă înapoi în 
faţa acestei înalte responsabilităţi.

„Aici a învăţat el, mai pe deplin, 
lecţia stăpânirii de sine şi a umilinţei. 
El păzea turmele lui Ietro, iar, în timp 
ce-şi făcea datoria umilă de păstor, 
Dumnezeu îl pregătea să devină un 
păstor spiritual al oilor Lui, al 
poporului Israel.

Când Moise a condus turma 
în  pustie şi a ajuns la muntele 
lui Dumnezeu, la Horeb,
„îngerul Domnului i s-a arătat 
într-o flacără de foc.” (Istoria 
mântuirii, p. 111)

Şcoala absolvită de Moise 
este cea mai lungă din câte am 
auzit vreodată. Patruzeci de ani, 
în fiecare zi, de dimineaţa până 
seara, pentru a putea ocupa 
postul de păstor al poporului 
Israel. Nu am auzit nicăieri 
o şcoală cu titlul „Institutul 
de Poimenică”, ci doar şcoli 
teologice, care îşi au rolul lor 
educativ, unde poimenică este 
doar una dintre multele discipline 
ale teologiei. Moise a folosit 
cea mai mare parte a timpului 
învăţând poimenică, şi nu-i de 
mirare că Biblia declară că el a 
fost cel mai blând om de pe faţa 
pământului. Nu trebuie uitat 
că avea o turmă cu foarte multe 
„capre”, „ţapi” şi „berbeci” care, de 
multe ori, s-au răzvrătit împotriva lui. 
Cu toate acestea, este gata să-şi dea 
viaţa în locul turmei, numai ca ea să 
fie salvată. Oare eu şi alţii care au 
un rol de păstor în turma Domnului 
vom putea sta alături de Moise, în 
veşnicie? Iacov spune că „ziua mă 
topeam de căldură, iar noaptea mă 
prăpădeam de frig”. De ce? Nu putea 
să lase pe alţii să aibă grija oilor? El 
era baciul (şeful stânei) şi de ce nu 
angaja pe cineva în locul lui?

„Era nevoie ca păstorul să vegheze 
asupra turmelor sale zi şi noapte.
Ele erau în primejdie din cauza 
tâlharilor, dar şi a fiarelor sălbatice,

care erau foarte numeroase şi 
îndrăzneţe, pricinuind adesea mare 
prăpăd în turmele care nu erau bine 
păzite. Iacov avea multe ajutoare în 
îngrijirea întinselor turme pe care le 
avea Laban, dar el era răspunzător 
pentru toate. In unele părţi ale 
anului, era necesar ca el, personal, 
să fie permanent cu turmele, să le 
ferească în sezonul secetos, ca nu 
cumva să piară de sete, iar în timpul 
lunilor mai reci, să nu îngheţe din 
cauza frigului mare din timpul nopţii. 
Iacov era păstorul principal; slujitorii 
care erau în slujba lui erau subpăstori.

Dacă lipsea cumva vreo oaie, paguba o 
suporta păstorul principal; de aceea, el 
cerea celor cărora le-a încredinţat grija 
turmei o strictă socoteală, dacă turma 
nu era găsită într-o stare înfloritoare.” 
(Patriarhi şi profeţi, p. 191)

Ştia că doar prezenţa lui acolo 
putea asigura bunăstarea turmei şi, 
pentru că investiţia sa personală era 
plină de sacrificiu, nu putea grăbi 
turma, nu putea fi aspru şi poruncitor. 
Iacov îşi iubea cu adevărat turma.

Secretul unui păstor de  
succes

Numai „chemarea” pentru această 
lucrare poate aduce satisfacţii

adevărate, fără a urmări în primul 
rând profitul.

Am stat de vorbă cu cineva care 
toată viaţa lui s-a ocupat cu păstoritul 
şi l-am întrebat de ce nu renunţă, 
pentru că sunt şi alte ocupaţii mai 
profitabile. A  răspuns fără să se 
gândească: iubesc prea mult oile, 
ca să renunţ la ele. Acest fapt mi-a 
adus aminte de un alt păstor, care a 
trecut prin multe încercări, dar iată 
ce declară: „şi eu, ca să Te ascult, 
n-am vrut să nu fiu păstor” (Ieremia
17,16). Aici e secretul unui păstor 
de succes: să răspunzi chemării lui 
Dumnezeu şi să faci cu dragoste 

lucrarea care îţi aparţine, aşa cum a 
făcut-o Marele Păstor, despre care 
Ezechiel spune în cap. 34,16: „Voi 
căuta pe cea pierdută, voi aduce 
înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe 
cea rănită, şi voi întări pe cea slabă. 
Dar voi păzi pe cele grase şi pline de 
vlagă: vreau să le pasc cum se cade”. 
El a făcut această lucrare ca nimeni 
altul, de aceea a putut să spună 
peste veacuri: „Eu sunt Păstorul 
cel bun”. El a venit să caute oaia 
pierdută şi, cu riscul vieţii Sale, a 
găsit-o, a pus-o pe umeri şi a adus-o 
în staul. Pana inspirată descrie acest 
lucru în cuvinte mişcătoare.

„Astfel, în limbajul Unuia 
care avea putere dumnezeiască, 
Hristos predă biserica Sa aleasă 
în braţele Tatălui. Ca un Mare 
Preot consacrat, El mijloceşte 
pentru poporul Său. Ca un păstor 
credincios, îşi adună turma la 
umbra Celui Atotputernic, în 
adăpostul cel puternic şi sigur.” 

(Hristos, Lumina lumii, cap. 73, ed. 
SUP, P. 452).

Fiecare dintre noi, care avem 
o anumită responsabilitate în 
Biserica Domnului, să lucrăm în aşa 
fel, pentru ca atunci când vom fi 
întrebaţi: „Unde-ţi este turma care-ţi 
fusese dată, turma de care erai aşa 
de mândru”, să putem răspunde: 
„Iată-mă eu şi aceia pe care mi i-a dat 
Domnul”.

„Ceea ce-i pregăteşte pe 

lucrători, atât bărbaţi, cât 

şi femei, de a deveni păstori 

ai turmei lui Dumnezeu este 

însoţirea Duhului Sfânt 

al lui Dumnezeu. 

Atunci când cultivă gândul 

că Hristos este însoţitorul lor, 

ei vor simţi o temere sfântă 

şi o bucurie sacră în mijlocul 

experienţelor lor pline de 

necazuri şi al încercărilor lor.

Gheorghe Burlacu, 
lucrător biblic, 
Conferinţa Moldova
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educaţiei adventiste
VALERIU PETRESCU

S
imt deja că am făcut o greşeală alegând acest titlu! De ce? Fiindcă ne place foarte mult 
să vorbim despre principii, cel puţin nouă celor de o anumită vârstă, dar am învăţat, din 
păcate, prea mult timp cum să evităm rezolvarea principială a provocărilor unei societăţi 
intr-o continuă schimbare. Ne-am învăţat prea mult să „ne plecăm sub vremi” şi ne este 
foarte greu să stăm asemenea tinerilor în faţa cuptorului aprins şi să spunem: . .şi chiar 

dacă nu ne va scoate, să ştii, împărate...” (Daniel 3,18 p.p.) că noi nu putem trăi altfel decât după 
principiile pe care le-am primit de la Dumnezeu.

Cu tot riscul, trebuie totuşi să ne întoarcem la principii. De ce? Fiindcă situaţia o cere, fiindcă 
educaţia copiilor noştri este în mare pericol, fiindcă, dacă nu ne vom trezi azi, mâine vom plânge, 
dar va fi prea târziu. Societatea post-modemă, cu lipsa ei de adevăruri absolute, cu relativizarea 
tuturor reperelor morale şi cu permisivitatea lipsită de orice discernământ, deformează atât de 
mult simţul valorilor morale, încât, dacă nu i se contrapune o afirmare clară a unor principii bazate 
pe un „aşa zice Dumnezeu”, va face din copiii noştri nişte victime sigure.
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Ce este educaţia?/
Evident că nu-mi propun să intru în 

hăţişul unor definiţii care sunt tributare 
filozofiei celor care le emit. Mă voi 
mulţumi pur şi simplu să vă reamintesc 
ce spune Dumnezeu: „In sensul cel mai 
înalt, lucrarea de educaţie şi lucrarea 
de răscumpărare sunt una.. (Ellen 
White, Educaţie, p. 21). Adevărata 
educaţie este aceea care pregăteşte omul 
pentru locuirea veşnică în prezenţa lui 
Dumnezeu. O educaţie care-şi propune 
o altă ţintă este sortită eşecului.

Acum mai bine de 100 de ani,
Ellen White spunea nişte lucruri care-i 
uimesc şi astăzi nu doar pe oamenii 
credinţei, ci şi pe specialiştii în educaţie: 
„Ideile noastre legate de educaţie sunt 
prea înguste şi superficiale. Se face 
simţită nevoia unei sfere mai largi, a 
unui ţel mai înalt. Adevărata educaţie 
înseamnă mai mult decât urmarea unei 
anumite şcoli. înseamnă mai mult decât 
pregătirea pentru viaţa care există acum. 
Ea are de-a face cu întreaga făptură şi cu 
toată perioada în care îi este cu putinţă 
omului să trăiască. Este dezvoltarea 
armonioasă a puterilor fizice, mintale şi 
spirituale. II pregăteşte pe elev pentru 
bucuria slujirii în această lume şi pentru 
bucuria mai înaltă a unei slujiri mai largi 
în lumea care va veni.” (Idem, p. 9).

Haideţi să recunoaştem că ceea ce 
numim în mod curent educaţie are 
ţinte mult mai mărunte: reuşita în viaţă, 
o profesie bine plătită, recunoaşterea 
semenilor, notorietate, satisfacerea 
orgoliilor, într-un cuvânt -  egoism. 
Şcolile îi pregătesc pe copii (dacă măcar 
asta reuşesc să facă) pentru competiţie, 
pentru a se afirma în dauna altora, 
pentru reuşita în parametrii „selecţiei 
naturale” unde cel mai mare şi mai 
tare îl înghite pe cel mic şi slab. Sună 
cunoscut, nu-i aşa?

Principiile divine ale  
educaţiei

Acestea sunt complet diferite. Sunt 
ca de pe altă lume, fiindcă în realitate 
sunt din altă lume: din lumea lui 
Dumnezeu! Ele pot fi puse sub semnul 
cuvintelor Mântuitorului din predica 
de pe munte: „Aţi auzit că s-a zis celor 
din vechime... dar Eu vă spun.
(Matei 5,21.27.33). Principiile divine 
ale educaţiei se bazează pe dragoste, 
pe dragoste faţă de Dumnezeu şi de 
aproapele: „Aţi auzit că s-a zis: ’Să-l

iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe 
vrăjmaşul tău’. Dar Eu vă spun: iubiţi pe 
vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi-i pe cei ce 
vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc 
şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi 
vă prigonesc” (Matei 5,43-44).

Pe acest principiu atotcuprinzător 
al dragostei se clădeşte toată filozofia 
educaţiei răscumpărătoare. Orice nu 
reuşeşte să se încadreze în acest concept 
este falimentar. Există multe sisteme 
educative, dar ele pot fi reduse la două: 
sistemul educaţiei care exaltă eul şi 
sistemul educaţiei răscumpărătoare.

Principiile adventiste ale  
educaţiei/

1. O educaţie integrală (ea se 

adresează persoanei ca întreg)
De obicei, educaţia este concepută 

fragmentar. Cel mai adesea, când se 
vorbeşte despre educaţie, se înţelege 
acumularea de cunoştinţe, formarea 
deprinderilor, pregătirea deci pentru 
o profesie. Dar adevărata educaţie are 
de a face cu fiinţa întreagă. Nu doar 
mintea este vizată, nu doar cunoştinţele 
sunt avute în vedere, ci omul ca 
întreg: „Este dezvoltarea armonioasă a 
puterilor fizice, mintale şi spirituale.” 
(Ellen G. White, Educaţie, p. 9).

2. O  educaţie care pregăteşte pentru  
a servi (nu doar pentru a reuşi)

Principiul divin al servirii altora este 

esenţa unei educaţii răscumpărătoare, 

fiindcă îl reobişnuieşte pe om cu regula 

de aur a cerului. Intr-o lume a egoismului 

exacerbat, a învăţa să-i slujeşti pe alţii 

nu este nici uşor, nici de dorit, dar este 

esenţial pentru cineva care doreşte să fie 

pregătit pentru lumea lui Dumnezeu. De 

aceea, programele de voluntariat sunt 

atât de apreciate în  ţările unde Biblia a 

însemnat, secole de-a rândul, manualul 
esenţial pentru educaţie.

3 . O  educaţie a cărei sursă se 

găseşte în D um nezeu însuşi (şi nu în 

câţiva specialişti)
S-au scris mii de tomuri despre 

educaţie şi au apărut diverse şcoli de 

gândire în acest domeniu. Nici măcar 

astăzi nu există unanimitate în ceea ce 

priveşte scopurile şi metodele educaţiei. 

Dincolo de toate acestea, există însă 

o singură sursă reală de inspiraţie: 

Dumnezeu însuşi. Dacă cineva ştie cu 

adevărat cum poate fi refăcut în  om 

chipul lui Dumnezeu, atunci Acela nu

poate fi decât însuşi Dumnezeu. Orice 

altă pretenţie, indiferent din partea cui 
ar veni, este doar încumetare.

4. M etoda adevăratei educaţii: 
comuniunea personală cu D umnezeu (o 
înrădăcinare spirituală)

Fără o legătură constantă prin 
intermediul Cuvântului lui Dumnezeu 
şi al rugăciunii, fără o conectare 
permanentă la sursa adevăratei 
înţelepciuni, educaţia riscă să se 
transforme într-un sistem complicat 
şi arid de tehnici dezumanizante.
„Toată cunoaşterea adevărată şi reala 
dezvoltare îşi au sursa în cunoaşterea 
lui Dumnezeu. [...] Orice direcţie de 
cercetare am alege, cu scopul sincer 
de a ajunge la adevăr, suntem aduşi în 
contact cu inteligenţa atotputernică, 
nevăzută, care lucrează în şi prin 
toate. Mintea omului este adusă în 
comuniune cu mintea lui Dumnezeu, 
finitul cu Infinitul.” (Idem, p. 9).

5 . Scopid: să restaureze imaginea lui 

Dumnezeu în om (pentru a contracara 

efectele căderii sale)

Prin păcat, omul a pierdut enormul 
potenţial de creştere şi dezvoltare cu 
care îl înzestrase Dumnezeu. Scopul 
adevăratei educaţii este să-l readucă 
pe om în posesia acestui potenţial: 
„Refacerea în om a chipului Creatorului 
său, readucerea sa la perfecţiunea în 
care fusese creat, sprijinul dezvoltării 
trupului, a minţii şi a sufletului, astfel 
încât să poată fi împlinit scopul divin, 
avut în vedere la crearea sa -  iată care 
avea să fie lucrarea de răscumpărare. 
Acesta este obiectul educaţiei, marele 
obiectiv al vieţii.” (Idem, p. 11).

6. Baza de funcţionare: dragostea 

(faţă de D umnezeu şi de aproapele)
O  educaţie care nu  se bazează 

pe dragoste nu-şi poate atinge 

scopul, fiindcă doar dragostea este 

răscumpărătoare. Dacă educaţia 

se bazează doar pe tehnici, pe idei 

discutabile izvorâte dintr-o altă filozofie 

decât cea biblică, va reuşi eventual să 

realizeze un soi de dresaj sau însuşirea 
unui comportament condiţionat, 

dar nu va reuşi nicicum să conducă 

la restaurarea în om a chipului lui 

Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este 

dragoste: „Iubirea, temelia creaţiei şi 

a răscumpărării este baza adevăratei 
educaţii.” (Ibidem).
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7. M anualele principale: Biblia şi 

natura

Este evident de ce acestea două 
sunt principalele manuale de educaţie: 
Biblia conţine revelaţia lui Dumnezeu, 
descoperirea Sa despre Sine însuşi, iar 
natura ni-L descoperă pe Dumnezeu 
în raport cu creaţia Sa -  unul vorbeşte 
despre iubirea care se jertfeşte, celălalt 
ne arată iubirea care creează. Vorbind 
despre cele două, Ellen White spune: 
„Biblia cuprinde toate principiile pe 
care oamenii au nevoie să le înţeleagă 
pentru a fi pregătiţi atât pentru această 
viaţă, cât şi pentru cea viitoare.” (Idem, 
p. 97). Şi tot ea sintetizează: „Sistemul 
de educaţie, instituit la începutul lumii, 
trebuia să fie un model pentru om, de-a 
lungul veşniciei. [... ] Grădina Edenului 
era sala de clasă, natura era manualul, 
Creatorul însuşi era Profesorul, 
iar părinţii familiei omeneşti erau 
studenţii.” (Idem, p. 14).

8. O  educaţie a personalităţii 

(centrată pe dezvoltarea caracterului)
Se discută atât de mult despre 

caracter, încât aproape se uită despre 
ce anume se discută. Nu intenţionez 
să definesc aici caracterul, vreau doar 
să subliniez că a scăpa din vedere 
că educaţia nu este doar instruire, 
şcolarizare sau modelare, conform unui 
şablon generat de un sistem acceptat 
de societate la un moment dat, este 
o eroare care defineşte, din păcate,

educaţia laică. Spre deosebire de 
aceasta, educaţia adventistă se bazează 
tocmai pe încercarea de formare a 
caracterului: „Adevărata educaţie nu 
ignoră valoarea cunoştinţelor ştiinţifice 
sau a valorilor literare; ea pune însă 
puterea mai presus de informaţie; 
deasupra puterii, bunătatea; deasupra 
culturii intelectuale, caracterul... 
Formarea caracterului este cea mai 
importantă lucrare care a fost vreodată 
încredinţată făpturilor omeneşti.
(Idem, p. 179).

9. Idealul său: excelenţa
Părerea că un creştin trebuie să 

se mulţumească să aibă o educaţie 

mediocră este una dintre cele mai mari 

piedici în  calea atingerii adevăratului 

scop al educaţiei, care este salvarea 

omului. Dumnezeu n u  este mediocru, 

dragostea nu este mediocră, cerul nu 

este un  loc aşa şi aşa, în  care coexistă 

cele bune cu cele mai puţin bune. A tât 

timp cât educaţia şi răscumpărarea 

sunt una, aşa cum în mod repetat 

afirmă Ellen W hite, orice altceva decât 

desăvârşirea este de neacceptat.

„Idealul lui Dumnezeu pentru 
copiii Săi este mai înalt decât gândirea 
omenească cea mai înaltă. [... ] In faţa 
studentului se deschide calea progresului 
neîntrerupt. Cel care [...] trezeşte 
dorinţa de a atinge idealul lui Dumnezeu 
înfăţişează o educaţie care este tot atât 
de înaltă ca şi cerul şi la fel de întinsă

ca Universul...” (Idem, 
p. 13).

10. O  educaţie 

permanentă (ea se 

continuă în veşnicie)
Deoarece educaţia 

adevărată este 
mântuitoare, ea nu are 
sfârşit, fiindcă omul 
odată salvat nu va face 
altceva decât să reia, 
de acolo de unde a 
fost întrerupt de păcat, 
procesul adevăratei 
educaţii: „Cerul este
o şcoală ; câmpul ei 
de studiu -  universul; 
învăţătorul ei
-  Cel Infinit. O filială 
a acestei şcoli a fost 
stabilită în Eden; iar la 
împlinirea planului de 
răscumpărare, educaţia 

va fi reluată în şcoala din Eden.” (Idem,

p. 237).

Si acum ce-i de făcut?/
Cred că un singur lucru. Să-L 

credem pe Dumnezeu pe cuvânt şi să 
privim cu atenţie în jurul nostru: care 
sunt acele locuri unde copiii noştri 
pot primi o astfel de educaţie? Primul 
loc este propria noastră familie. Al 
doilea loc este biserica noastră. Şi al 
treilea loc este şcoala.

Familia poate fi direcţionată 
să-şi împlinească rolul de adevărat 
educator. Este în mâinile părinţilor 
acest lucru. Biserica poate face mai 
mult decât acum pentru a asigura o 
educaţie răscumpărătoare şi este în 
mâinile noastre acest lucru. Şcoala... 
ei, aici e aici! Şcoala nu poate fi 
schimbată cum vrem noi, însă putem 
alege acele şcoli care se apropie 
cel mai mult de aceste principii. 
Primele pe care le pot recomanda 
şi... singurele care tind spre aceste 
principii sunt şcolile adventiste. Nu 
sunt multe în România, dar pot fi atât 
de multe, câte vrem să avem!

Valeriu Petrescu, 
director,
Departamentul Educaţie, 
Uniunea Ramină
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^  ^s trângere  de fonduri pentru 
demararea noilor lucrări de 

reconstrucţie a unor case distruse 
de ape în primăvara acestui 

an. Avem în atenţie trei case în 
localităţile: Rast, Spanţov şi a 

altor două în zone defaforizate: 
Naipu şi Vânju-Mare.

Costul estimat pentru o locuinţă: 11.000 euro

Donează în contul RO 73 RNCB 0074 0292 1540 0001 deschis la BCR sector 3

ADRA Romania relansează campania

Dacă î t i l5

pasă, 
arată!



I N

Sora Carmen Stoica, cum 
aţi ajuns dirijoarea corului 
de copii „Flori şi stele” din 
Comunitatea Noul Grant, 
Bucureşti?

In luna martie 2006, 
s-au împlinit 20 de ani 
(1986-2006) de când am 
fost chemată de comitetul 
Comunităţii Grant şi rugată 
să mă ocup de corul de copii.

Ce s-a întâmplat după 
numirea dvs.?

După preluarea corului, 
nu am putut susţine cu 
acest cor de copii decât două 
programe, deoarece în august 
1986, la indicaţia conducerii 
comuniste a statului din 
acea perioadă, localul unde 
funcţiona Biserica A.Z.Ş. 
Grant a fost demolat. In 
perioada august 1986
-  mai 1992, Biserica A.Z.Ş. 
Grant a funcţionat într-un 
cort, primind numele de 
Grant-Cort, Bucureşti.

an
In această perioadă dificilă, când vara copiii 

se sufocau de căldură, iar iarna tremurau de 
frig în anexele Cortului, aceste condiţii nu 
i-au descurajat şi nu i-au împiedicat să înveţe 
melodii noi, prin care să-L laude pe Dumnezeu, 
iar corul, în loc să scadă ca număr, a crescut 
până în anul 1991 la 105 copii, cu vârste 
cuprinse între 6 şi 18 ani.

Până în decembrie 1989, activitatea corală a 
copiilor s-a desfăşurat între pereţii de pânză ai 
Cortului, deoarece regimul comunist din acea 
perioadă nu permitea activităţi religioase în 
afara bisericii.

Cum a evoluat activitatea corului după 
decembrie '89?

Evenimentele din decembrie 1989 au deschis 
posibilităţi nebănuite de a putea prezenta 
mesajul iubirii lui Isus şi în afara bisericii, iar 
corul nu a fost găsit nepregătit pentru această 
oportunitate.

Astfel, trecerea de la susţinerea programelor 
în biserică la scenele publice din Bucureşti şi 
din ţară a fost uşoară şi firească.
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Care a fost prima manifestare la care 
a participat corul în afara bisericii?

Primul concert susţinut în afara 
bisericii a fost la Teatrul Tănase, Sala 
Victoria, în martie 1990, cu ocazia 
primei evanghelizări din România, 
susţinută de pastorul Lucian Cristescu.

Ce a urmat apoi?
După această primă manifestare 

în afara bisericii, a urmat o avalanşă 
de concerte atât în Bucureşti, cât şi în 
ţară, copiii nealegând unde să cânte, 
ci au fost prezenţi atât pe scenele 
sălilor de concert din Bucureşti cum 
ar fi: Sala Radiodifuziunii Române,
Sala Polivalentă, Sala Palatului Regal, 
Palatul Cotroceni, Senatul României, 
cât şi la căminele culturale săteşti din 
Ghimpaţi, Izvoare, la Căminul de copii 
handicapaţi din Tătărăi, la Penitenciarul 
din Codlea, la Comandamentul 
Trupelor de Jandarmi din România, la 
filmări pentru Televiziunea Română etc.

Peste tot, corul a dus mesajul 
dragostei lui Isus prin cântec şi vers.

Ne puteţi spune câteva din locurile 
unde au fost invitaţi copiii?

Corul a susţinut concerte în 
Bucureşti şi în ţară, cum ar fi: la 
Giurgiu, Bacău, Petroşani, Matca, Cluj, 
Constanţa, Timişoara, Braşov, Alba 
lulia, Sighetul Marmaţiei, Săpânţa, 
Reghin, Craiova, Sibiu, Piteşti, Arad, 
Câmpia Turzii, Războieni-Iaşi, Ploieşti şi 
multe, multe alte locuri.

Ap fost invitaţi să concertaţi şi în 
afara ţării?

In afara concertelor susţinute în 
ţară, corul a fost invitat să susţină 
concerte în Germania, Franţa, Spania, 
Italia şi Austria.

In anul 1998, a fost invitat în 
Germania, de Fundaţia „Theodora”, 
pentru a susţine nouă concerte de 
binefacere în Hamburg, Kovahl, 
Luneburg, Uelzen, HH. Berne, 
suma obţinută fiind donată pentru 
construirea Căminului de seniori din 
oraşul Cluj-Napoca -  România, iar la 
întoarcere, a susţinut un concert la 
biserica de la sediul Uniunii Austriece 
dinViena.

In anul 2001, la invitaţia diasporei 
române din Paris, a făcut un turneu în 
Franţa, susţinând un număr de nouă 
concerte la Paris, Anduze, Montpellier 
şi Colette de Deze.

La întoarcere, a susţinut trei 
concerte la biserica română din Viena, 
pentru diaspora română.

In anul 2003, la invitaţia diasporei 
române din Spania şi Italia, în perioada 
4-16 septembrie, a susţinut un număr 
de unsprezece concerte în Spania
-  la Madrid, Sagunto, Castellon 
şi Zaragoza, iar în Italia, între 18- 
23 septembrie, un număr de cinci 
concerte la Torino, Milano şi Verona.

Ne-aţi putea spune cu aproximaţie, 
bineînţeles, câţi copii au activat în cor, 
câte melodii au învăţat şi câte le mai aveţi 
în repertoriul actual al corului?

In aceşti 20 de ani, din cor au făcut 
parte peste 300 de copii.

Tot în această perioadă, au fost 
învăţate şi lansate peste 250 de 
melodii, dintre care 110 sunt în 
repertoriul actual al corului.

V-aţi gândit să faceţi un calcul al 
orelor de repetiţie, al kilometrilor parcurşi 
cu trenul sau cu autocarul?

Eu nu m-am gândit să contabilizez 
ceea ce m-aţi întrebat dvs., dar am 
rugat pe cel care a fost de la început 
alături de mine şi cu care am format
o echipă şi a ajuns, bineînţeles cu 
aproximaţie, la următoarele concluzii: 
în cei 20 de ani de activitate, corul a 
avut peste 2.100 ore de repetiţie.

Din anul 1990 şi până în 2006, 
corul a susţinut peste 270 de concerte, 
deplasările cu trenul sau autocarul 
însumând peste 40.000 km.

Ii mulţumim şi pe această cale lui 
Dumnezeu, care a vegheat permanent 
asupra drumurilor copiilor şi nu au avut 
parte de niciun eveniment neplăcut.

Presupun că cea mai importantă 
activitate a corului condus de dvs. nu este 
de a susţine concerte în ţară şi în afara ei.

Intr-adevăr, în afara acestor 
concerte şi programe în deplasare, 
copiii susţin anual 6-8 programe în 
cadrul Bisericii A.Z.Ş. Noul Grant, 
Bucureşti, unde activează din anul 
1992, an în care a fost dat în folosinţă 
noul local al Bisericii AZS Grant.

Câţi copii aveţi acum în cor?
In acest moment, corul are în 

componenţă un număr de 55 de copii 
şi răspunde în continuare cu acelaşi 
entuziasm invitaţiilor de a susţine 
concerte în biserică sau în săli publice.

Nu ştim cât timp va mai permite 
Dumnezeu existenţa acestui pământ, 
dar atât cât El va îngădui, copiii nu vor 
obosi să-L prezinte pe Isus celor dornici 
de a-L cunoaşte şi mesajul Lui de pace 
şi dragoste pentru ei.

Vă doresc succes în continuare şi 
fie ca Domnul să vă aibă în paza Sa, în 
lucrarea pe care o faceţi cu aceşti copii.

Vă mulţumim şi sperăm ca, prin 
cântecul lor, Dumnezeu să fie lăudat 
şi cei care îi vor asculta cântând să ia 
hotărârile cele mai bune pentru viaţa lor.

Interviu realizar de Marius Andrei, pastor, 
Comunitatea Noul Grant, Bucureşti
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conducerii spirituale zilnice

VICTOR M. PARACHIN

A T I T U D I N E  -  „Oamenii pot să-şi schimbe modul de viaţă, 
modificându-şi atitudinile”, declara William James. Este un 
gând la care să medităm, pentru că atitudinile noastre cu 
privire la viaţă sunt mult mai importante decât evenimentele 
pe care trebuie să le înfruntăm. Atitudinea, chiar mai mult 
decât împrejurările, poate determina dacă reuşim sau pierdem 
în orice acţiune. Trebuie să fim optimişti, plini de credinţă şi 
speranţă, deoarece ştim că „toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Rom. 8,28).
B IB L IA  -  Niciodată nu-ţi vei pierde direcţia, dacă ghidul tău e 
Biblia. Fii pătruns de învăţăturile ei. „Studiez Biblia ca şi cum 
aş aduna mere”, spunea Martin Luther. „Prima dată, scutur 
copacul întreg, astfel că merele cele mai coapte cad. Apoi, 
scutur fiecare ramură groasă, şi după aceea fiecare creangă şi 
fiecare rămurică. La sfârşit, mă uit sub fiecare frunză.” 
C A R A C T E R  -  Trebuie să fim oameni integri. Spune ce crezi 
şi crede ce spui. Lasă faptele să-ţi mărturisească convingerile, 
şi comportamentul credinţa. Cugetarea lui Ralph Waldo 
Emerson este demnă de atenţia noastră: „Ce este în spatele 
nostru şi ce este în faţa noastră sunt lucruri mărunte, în 
comparaţie cu ceea ce se află în noi”.
D IR E C Ţ IE  -  Diferenţa dintre succes şi nereuşită, dintre 
imposibil şi posibil se află în stabilirea direcţiei. Dificultăţile 
dispar în prezenţa unei direcţii şi a unui scop hotărât. 
E N T U Z I A S M  -  Cultivaţi entuziasmul. Când vremurile sunt 
grele, iar şansele se reduc şi divergenţele se accentuează, 
entuziasmul dă impulsul necesar înaintării. Entuziasmul ne 
ridică pe noi şi pe cei din jurul nostru în timpul vremurilor 
grele. Entuziasmul adaugă vigoare tuturor lucrurilor. 
F A L I M E N T  -  Aşteaptă-te la orice. Eşecul vine la fiecare 
persoană, mai curând sau mai târziu. Nu-1 lăsa să te 
demoralizeze. Mai bine permite-i să te întărească, să-ţi 
dea putere şi să te mobilizeze. Cugetă la observaţia lui 
Washington Irving: „Minţile superficiale sunt condamnate 
şi subjugate eşecului, dar minţile luminate se ridică 
deasupra lor”.
G R A T I T U D I N E  -  Niciodată nu ezita să apreciezi. 
Recunoştinţa întăreşte relaţiile, energizează legăturile dintre 
colegi şi fortifică prieteniile. întotdeauna fiţi bucuroşi. Nu 
contează ce se întâmplă, fiţi mulţumitori (1 Tes. 5,16-18).
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H Ă R N I C I E  -  „Nimeni nu întreabă de casa frumosului, ci 
de casa harnicului”, spunea Anton Pann. „Cu un talent 
obişnuit şi o perseverenţă extraordinară, toate lucrurile devin 
realizabile”, a scris filantropul britanic al secolului 18, Thomas 
Foxwell Buxton. Conducătorul spiritual înţelege aceasta. 
IN F L U E N T A  -  „Un om lasă tot felul de urme ale paşilor în 
timp ce călătoreşte prin viaţă”, spune scriitoarea Margaret 
Lee Lunbeck. „Unele le poţi vedea, de exemplu copiii sau 
casa lui. Altele sunt invizibile, de exemplu amprentele lăsate 
de-a lungul vieţii altor oameni: ajutorul pe care li l-a dat 
şi ce a spus, glumele lui, bârfele care i-au rănit pe ceilalţi, 
încurajările”. Omul nu se gândeşte la asta, dar pe oriunde 
trece el lasă un anumit fel de urmă. „Fă tot ce poţi ca să laşi în 
urmă numai influenţe pozitive”.
J U D E C A T A -  „Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima 
veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute 
ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema 
Dumnezeu la judecată” (Ecles. 11,9). „Căci Dumnezeu va 
aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va face cu 
privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău” (Ecles. 12,14). 
Gândeşte-te zilnic că va veni ziua socotelilor.
LIN IŞTE -  Fii sigur că îţi acorzi suficient timp de linişte. Dumnezeu 
îţi modelează mintea şi inima în linişte şi singurătate. Călugărul 
Thomas Merton spune: „Sunt în deplină singurătate când găsesc 
puterea prin care să iubesc cu adevărat pe fratele şi pe sora mea”. 
M U L Ţ U M I R E  -  Adevăraţii creştini trăiesc cu mulţumire. Ei 
ştiu că viaţa este un dar minunat. îşi permit să fie plini de 
fericire şi recunoscători pentru multele binecuvântări care le 
umplu viaţa. De asemenea, se bucură de succesul altora. 
N Ă Z U I N Ţ A -  Doreşte-ţi din toată inima să continui 
să gândeşti, să înveţi, să creşti, să te dezvolţi. Păstrează 
provocările pentru tine însuţi. A spera nu are sfârşit niciodată. 
O C A Z I E  -  Fiecare adversitate conţine o oportunitate. înainte 
de Războiul Civil, Edmund Mc Ilhenny conducea o plantaţie 
de zahăr şi nişte lucrări la o salină, în insula Averey, Louisiana. 
Trupele sindicatului au invadat în 1863, şi Mc Ilhenny, trăind 
de azi pe mâine, a început să experimenteze un sos cu piper 
măcinat, care a dat viaţă dietei sale sărăcăcioase. Invenţia sa e 
cunoscută azi sub numele de sos Iabasco. Un secol mai târziu, 
producţia sa se vindea în toată lumea.



P R E T  -  Oamenii înţelepţi au valori 
dincolo de limita materialismului. Ei 
sunt focalizaţi mai mult pe familie, 
prieteni, colegi şi relaţia lor cu 
Dumnezeu decât pe clădirea unui 
imperiu. „Nimeni care e iubitor de bani, 
iubitor de plăcere, iubitor de glorie, nu 
este un om iubitor”, a avertizat filozoful 
grec Epictet.
RELAŢII -  In relaţiile cu semenii, fii 
întotdeauna indulgent, binevoitor, 
înţelegător. Bunătatea ajunge la raţiune, 
atinge inimi, schimbă vieţi. Relaţia de 
prietenie merită cel mai mare respect şi 
elogii. Ea este aceea care naşte, hrăneşte 
şi întreţine cele mai nobile sentimente 
de generozitate, de care este capabilă o 
inimă omenească.
S T U D I U  -  „Există un singur colţ 
de univers unde, cu siguranţă, poţi 
îmbunătăţi ceva şi acel loc eşti tu 
însuţi”, spunea Aldous Huxley. Oamenii 
înţelepţi învaţă pe tot parcursul vieţii. 
T A C T I C Ă  -  Creştinii autentici cunosc 
înţelepciunea de a curma de la rădăcină, 
de a înţelege lucrurile din stadiul de 
început şi, în acest fel, să prevadă 
rezultatele majore care ar ieşi la iveală.
Ei apreciază înţelepciunea lui Lau Tzu, 
care a scris Tao Te Ching, cu mai mult 
de 25 de secole în urmă, un manual 
pentru conducătorii din vechea Chină. 
In acest ghid cunoscut, el spunea:

ii
„Ocupă-te cu lucruri dificile cât timp 
sunt încă uşoare. Rezolvă problemele 
complicate cât sunt încă mici”.
U N I V E R S  -  Permite întinderii şi 
măreţiei Universului să-ţi amintească de 
infinitatea lui Dumnezeu. Psalmistul s-a 
rugat zicând: „Privesc la cerul înstelat 
şi văd lucrarea mâinilor Tale” (Ps. 8,3). 
Să lăsăm ca soarele, luna, stelele şi 
galaxiile să fie semnătura şi autograful 
lui Dumnezeu pentru noi.
V O R B E  -  Alege-ţi cuvintele cu mare 
atenţie. Ceea ce spui poate inspira 
sau poate dăuna, poate răni sau poate 
vindeca, poate jigni sau poate câştiga, 
învaţă să deosebeşti ce e important 
de ceea ce nu e. Separă banalitatea de 
urgenţă, necesitatea de inutilitate. Fii un 
creştin cu o amplă viziune.
X -  Litera X este simbolul necunoscutei 
în matematică. Cei care vor să învingă 
nu se lasă intimidaţi de necunoscut.
In ciuda nesiguranţei, merg mai 
departe prin locuri neexplorate încă, 
încrezându-se în Dumnezeu. Teama de 
necunoscut nu i-a împiedicat pe Avraam 
şi pe Moise să răspundă chemării divine. 
Ei şi-au părăsit confortul şi siguranţa cu 
care s-au obişnuit pentru a face lucrarea 
lui Dumnezeu.
Zel -  Viaţa nu e întotdeauna o navigare 
pe o mare liniştită. Şi nici lucrurile 
nu se mişcă după nişte tipare precise.

Vor fi timpuri furtunoase, ocazii când 
neaşteptatul sau chiar dezastrul, apare. 
Conducătorii puternici sunt pregătiţi 
să lupte chiar în vremuri grele. Cea 
mai întunecată zi din viaţa autorului 
Thomas Carlyle a fost aceea când 
prietenul său, filozoful John Stuart 
Mill, l-a anunţat într-o dimineaţă că 
manuscrisul pe care Caryle i-1 dăduse 
să-l citească fusese folosit de servitoarea 
sa pentru a aprinde focul. Avea doar o 
copie şi lui Carlyle îi luase ani buni de 
căutări şi scris. Alternând de la mâhnire 
adâncă la furie, într-o zi, privind pe 
geam, i-a văzut pe nişte zidari lucrând. 
„E rândul meu -  avea să scrie mai târziu
-  ca, la fel cum ei pun cărămidă peste 
cărămidă, eu să pot aşeza cuvânt lângă 
cuvânt, propoziţie lângă propoziţie”. 
Ridicându-şi stiloul, a început scrierea 
„Revoluţiei Franceze”. Munca lui a 
dăinuit, el fiind un exemplu pentru 
oricine ar vrea să lupte cu o dificultate 
neaşteptată.

Ministry, iulie-august 2005 
Traducerea şi adaptare: A m  Varadi

Victor M. Parachin, 
autor de cărţi, 
jurnalist, absolvent al 
Şcolii Teologice din 
Toronto, Canada

C U R I E R U L  A D V E N T I S T  — A U G U S T  2 0 0 6  13



S P I R I T U A L

Regâsirea
•  a  •  •  •

iu b im

A D R IA N  N E A G U

P
ână când, stăpâne, zăboveşti?” este întrebarea 
florilor şi a martirilor, visul creştinilor sau spaima 
prigonitorilor. Până când?... şi dorul de ziua aceea 
naşte în ochii noştri lacrimi de bucurie. Şi totuşi, 
când vine Domnul?

Domnul Isus dă diferite răspunsuri la această întrebare, 
unul dintre ele se află în Parabola Fiului risipitor.

Paşi spre înstrăinare
Pretenţia curioasă a tânărului de a primi averea cuvenită 

nu a fost, fără îndoială, o glumă sau un gest spontan, pe care 
tatăl l-a luat în serios, ci rezultatul unei filosofii de viaţă, pe 
care tânărul o frământase îndelung. Totul a început cu gândul 
că o parte din lucrurile care sunt în jurul lui „i se cuvin”, 
sunt ale lui. Aşa că poate face cu ele ce pofteşte. Apoi, a mai 
adăugat câteva visuri specifice vârstei lui, cu averi colosale 
câştigate repede şi uşor, a mai pus şi ceva resentimente pentru 
restrângerea libertăţilor, iar dacă mai adăugăm aici şi lipsa 
respectului pentru părinţi, avem imaginea completă a ceea ce 
a condus la pretenţia lui: „dă-mi partea de avere”.

Frumuseţea Evangheliei stă însă în faptul că acest tablou 
descris de Domnul Isus cu atâta vreme în urmă ne confruntă 
în mod personal, ca şi când noi am fi subiecţii direcţi. Ne 
întrebăm uneori cum a apărut înstrăinarea în biserică sau în 
familia noastră, ne mirăm de ce, uneori, ne vedem departe de 
Dumnezeu, fără să conştientizăm că voit sau nu parcurgem 
acelaşi traseu al răzvrătirii.

Totul începem cu gândul că „ni se cuvine”. Fie zâmbetul 
soţiei, al copiilor sau al părinţilor, slujba de la biserică sau 
poziţia de la firmă, maşina sau casa -  toate „le merităm”.
De aici gândul că, dacă într-un moment ne lipseşte ceva, 
trebuie să ne supărăm... „Mi se cuvine” exclude însă chiar 
esenţa Evangheliei -  harul, adică aşa cum am învăţat la 
clasa de botez „iubirea şi mila veşnică şi nemeritată, ale lui 
Dumnezeu”. Apostolul Pavel spune apăsat: „Mulţumiţi 
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aceasta este voia lui 
Dumnezeu cu privire la voi.” (1 Tes. 5,18)

Urmează apoi pierderea interesului pentru rugăciune şi 
studiu, pentru că fiind atât de preocupat cu ce trebuie să 
fac eu, văd în Dumnezeu doar un alt domeniu al stăpânirii 
mele sau un mijloc al realizării personale, aşa că Ii dau câteva 
directive şi atât... Dacă gândul acesta ne înfioară, realitatea 
ar trebui să ne sperie mult mai mult. Iar lipsa respectului este 
doar o consecinţă, pentru că ceea ce contează suntem noi!

întoarcerea
Cu ochii plini de lacrimi, tatăl privea cum două părţi 

din averea sa plecau. Cea dintâi era mai mică -  o parte 
din munca lui de-o viaţă, cealaltă era mai mare -  fiul său. 
Scara degradării fiului celui mai tânăr ajunge până la porci. 
Mai jos de atât nu se putea. Pentru el, cheltuirea banilor 
însemna libertate, pentru tatăl său însemna robie; pentru el, 
acesta era viaţă, pentru tatăl său era moarte... Lucrurile se 
văd întotdeauna altfel de la casa tatălui. Şi, cu toate că era 
într-o ţară depărtată, tatăl său ştia de el -  o spune replica 
fratelui mai mare.

Paznic la porci -  este tot ceea ce lumea poate oferi celui ce 
pleacă de acasă. Satana nu şi-a făcut niciodată o preocupare 
din a ferici pe cineva, Dumnezeu însă a plătit cu viaţa pentru 
asta. Şi totuşi, cât de mulţi nu aleg porcii. Himera libertăţii 
şi orgoliul de a recunoaşte că eşti pe un drum greşit îi fac 
pe mulţi să stăruie în rătăcire până când cheltuie tot: bani, 
sănătate, familie, viaţă...

Abia cum tânărul începe să se gândească acasă. Este 
primul pas spre întoarcere. Recunoaşterea că există o casă 
unde stăpâneşte încă „Tatăl meu”. Nu gândul că ceea ce 
este acolo i se cuvine, ci siguranţa iubiri tatălui îl fac pe 
tânăr să-şi vină în fire. Fără siguranţa iubirii Tatălui, nimeni 
nu se poate întoarce acasă. înstrăinarea este în primul rând 
înstrăinarea iubirii, iar regăsirea începe cu regăsirea iubirii. 
Tocmai de aceea cea mai mare poruncă din Lege nu este 
Sabatul sau porunca şaptea, ci dragostea! Această regăsire 
a iubirii deznoadă lanţurile robiei şi dă curaj pentru lungul 
drum al întoarcerii. Iar drumul e lung, nu pentru că se mută
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casa părintească, ci pentru că noi fugim 
continuu de ea.

Regăsirea
Nimic nu poate egala cuvintele 

Scripturii, „pe când era încă departe, 
tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de 
el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi 
l-a sărutat mult”. Câte nu se pot spune! 
Cu grabă, tatăl ia haina de pe umerii 
săi şi îşi îmbracă fiul zdrenţuit, apoi 
porunceşte robilor... Ceea ce uimeşte 
este dragostea Tatălui care îşi vede fiul, 
nu când ajunsese deja în curte, ci când 
era încă departe.

Ce spune fiul? „Nu sunt vrednic să 
mă chem fiul tău”. El, cel care avea 
convingerea că multe lucruri „i se 
cuvin” recunoaşte pentru prima dată 
că nu merită nimic.., Tocmai de aceea 
gestul tatălui său de a-1 numi fiu este un 
act de iubire nemeritată, o iubire atât 
de mare, pe care Ioan, pentru că nu 
găseşte cuvinte să o exprime, ne invită 
să o privim: „vedeţi ce dragoste ne-a 
arătat Tatăl să ne numim copii ai lui 
Dumnezeu.” (1 Ioan 2,1)

Tot ceea ce urmează este har: haina, 
inelul, viţelul, bucuria...

I Apoi vine fratele mai mare.
Paradoxal, în vreme ce mezinul se 
gândea cu plăcere că până şi argaţii 
tatălui său o duc mai bine, fiul cel

I mare râvnea pe ascuns la libertăţile
risipitorului. Prietenii lui erau mai

preţioşi decât fratele lui, pe care nici nu 
îl mai considera aşa...

Ştiţi ce e ciudat în acest pasaj? Este 
faptul că Dumnezeu face tot ce poate 
ca să îl aducă pe cel pierdut înapoi, în 
vreme ce fratele lui nici nu vrea să audă 
de el. Parcă nu ne vine să credem că 
Dumnezeu Se luptă să aducă oameni 
în biserică, iar noi ne împotrivim... Da, 
atunci când nu îi băgăm în seamă, când 
ne socotim o elită de sfinţi gata de luat 
în cer, în timp ce jinduim la fericirea 
celor răi, când ne deranjează să venim 
la evanghelizare seară de seară sau la 
ora de rugăciune din timpul săptămânii, 
noi le spunem fraţilor noştri risipitori că 
nu sunt doriţi...

Domnul Hristos nu ne-a învăţat 
să ne rugăm ca Dumnezeu să „scoată 
suflete”, ci ca Dumnezeu să „scoată 
lucrători” ceea ce e radical diferit. 
„Universul întreg e uimit de apatia, 
de răceala şi de lipsa de activitate a 
acelora care se numesc fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu”. (9 T, 42)

Şi încă ceva, fratele fiului risipitor 
aştepta ca el să mănânce din viţelul 
cel îngrăşat. Privea zi de zi şi aştepta 
ocazia când se va înfrupta împreună cu 
prietenii lui din el şi nu putea înţelege de 
ce tatăl insista atât de mult să tot amâne 
ziua aceea. Ceea ce nu reuşea să accepte 
el era că viţelul cel îngrăşat este tăiat 
atunci când vine risipitorul... Nu-i aşa 
că şi noi facem la fel? Dorim cerul, ca să

ne bucurăm noi de el, dar Domnul Isus 
nu poate pune masa până nu se întoarce 
fratele nostru. Da, fratele nostru!

Şi dacă dorul acesta al lui Dumnezeu 
de a-Şi vedea fiii acasă nu devine şi dorul 
nostru, atunci nu ne vom putea bucura 
în ziua aceea. Cerul nu este un loc al 
egoismului şi cine îl doreşte în mod egoist 
nu-1 va avea. Pentru că, deşi mântuirea 
este personală, nu ne vom putea bucura 
de ea, dacă în inima noastră nu arde 
dorinţa de a lua şi pe alţii cu noi.

Aceasta este tocmai cea mai mare 
nevoie a noastră, nevoia regăsirii iubirii. 
Iubirea aceea curată, de copil, pentru 
Biblie, pentru Şcoala de Sabat, pentru 
textul de memorizat, pentru fraţi şi 
surori... De aceea, fiul cel mare avea 
nevoie de pocăinţă şi la fel avem şi noi. 
„Căci cine nu iubeşte n-a cunoscut pe 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este 
dragoste.” (1 Ioan 4,8).

Când vine Domnul? Atunci când se 
întoarce acasă şi ultimul risipitor. Dacă 
vrei să vină mai repede şi ştii unde e, dă 
fuga şi cheamă-1, căci acasă „toate sunt 
gata”, iar dacă a venit intră şi tu „în
bucuria” Tatălui tău!

--------

Adrian Neagu,
pastor asistent,
Conferinţa Oltenia

-Ş
«
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R E P O R T A J

A

întâmpinând cu succes maladia secolului XXI

Stresul şi depresia
Convenţia cadrelor medicale -  Stupini, 9-11 iunie 2006

CRISTINA DĂSCĂLESCU

T
impul se grăbeşte spre împlinirea marelui 
eveniment şi, alături de noi, Universul întreg 
aşteaptă să se sfârşească drama planetei 
Pământ. Mântuitorul priveşte cu iubire 
asupra fiecărui suflet suferind din cauza 
păcatului şi doreşte să-i ofere vindecarea deplină, folosind 

cu putere, braţul drept, adică lucrarea misionară medicală”. 
Acestea au fost primele cuvintele lansate de Teodora 
Goran, coordonatoarea Departamentului Sănătate şi 
Temperanţă al Uniunii, la deschiderea Convenţiei Cadrelor 
Medicale, din data de 9 -  11 iunie 2006, desfăşurată 
la Stupini. Colegii medici, cadrele medicale şi ceilalţi 
participanţi ne-am bucurat de revedere, în cadrul acestei 
convenţii, după o pauză de câţiva ani şi, în jurul Cuvântului 
Marelui Medic, dorim să facem planuri de viitor, spre 
binecuvântarea multora şi înaintarea lucrării Sale”.

Tema abordată în cadrul convenţiei a fost generoasă: 
„întâmpinând cu succes maladia secolului XXI: Stresul 
şi depresia” şi a fost tratată profesionist de către invitatul 
special dr. Neil Nedley din S.U.A., doctor în medicină

(cu studii la Universitatea Loma Linda), membru al 
Asociaţiei Medicilor Americani, specialist în Medicina 
Internă, acordând o atenţie deosebită pacienţilor cu 
probleme cardiologice, gastroenterologice, intervenţii 
de terapie intensivă, promovând principiile medicinei 
preventive. Dr. Neil Nedley a slujit ca director medical 
al Institutului de Sănătate şi Medicină Preventivă de 
la Ardmore, Oklahoma, a fost şef al Departamentului 
Medical al Spitalului Mercy Memorial şi apoi preşedinte 
al Consiliului Director al aceluiaşi spital. Pasiunea sa 
este aceea de a prezenta seminarii de sănătate: antistres, 
antifumat şi de alimentaţie sănătoasă, împreună cu soţia 
sa, Erica. Călătoreşte frecvent în SUA, Canada, Europa 
şi Rusia. De această dată, ne-a vizitat împreună cu soţia 
şi trei dintre copiii săi, care ne-au încântat prin muzica 
instrumentală prezentată.

In cadrul subiectului convenţiei, dr. Nedley a adresat 
mai întâi un „Apel pentru schimbare” celor prezenţi, 
invitaţia de a-i permite Marelui Medic să-şi aducă 
la îndeplinire, prin fiecare slujitor medical, lucrarea
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de restaurare a vieţii oamenilor. 
Activitatea pentru sănătate „trebuie 
să fie susţinută cu capacităţi 
ştiinţifice, cu putere morală şi 
spirituală şi ca o santinelă a reformei 
sub toate aspectele ei; toţi cei care 
joacă un rol important în ea trebuie 
să fie reformatori.” (Sfaturi pentru 
Sănătate, p. 4 0 ) '

Apoi a vorbit despre cauzele, 
metodele de prevenire şi modul în 
care poate fi învinsă depresia cu 
ajutorul gândirii pozitive -  esenţa 
terapiei cognitiv-comportamentale, 
rezumată în cuvintele apostolului 
Pavel: „Noi răstumăm izvodirile 
minţii şi orice înălţime, care se ridică 
împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, 
şi orice gând îl facem rob ascultării de 
Hristos”. (2 Cor. 10,5)

„Trebuie să ducem o viaţă dublă -  
o viaţă de cugetare şi una de acţiune, 
o viaţă de rugăciune tainică şi una 
de lucrare plină de zel. Tăria primită 
prin părtăşia cu Dumnezeu, unită 
cu efortul serios de a pregăti mintea 
pentru chibzuinţă şi consideraţie, îl 
califică pe om pentru datoriile zilnice 
şi asigură păstrarea cumpătului în 
orice împrejurări, oricât de grele ar 
fi” (Divina Vindecare, p. 512). Pe 
această cale, putem contribui eficient 
la scăderea cifrelor statistice care 
raportează, la nivel mondial, milioane 
de cazuri de depresie şi toate urmările 
nefaste ale acestei afecţiuni.

In prezentare, s-a acordat atenţie 
impactului deosebit pe care îl are un 
stil de viaţă sănătos în prevenirea şi 
tratarea, respectiv recuperarea din 
depresie: odihna, exerciţiul fizic, 
aerul curat şi, nu în ultimul rând, 
alimentaţia echilibrată. Toate acestea 
trebuie să fie însoţite de un spirit 
de recunoştinţă şi laudă la adresa 
Creatorului.

Ne-am bucurat şi de prezenţa 
dr. Jochen Hawlitschek, directorul 
Departamentului Sănătate şi 
Temperanţă al Diviziunii Euro- 
Africa. In această ultimă vizită 
oficială în România (înainte de a fi 
pensionat), a pus accentul în mod 
special pe lărgirea viziunii pentru 
lucrarea misionară medicală în timpul 
solemn pe care îl trăim, a apreciat 
proiectele în desfăşurare, care 
împlinesc acest scop (expoziţiile şi 
cluburile de sănătate) şi a încurajat,

conform scrierilor inspirate, unitatea 
lucrătorilor medicali şi spirituali 
pentru răspândirea rapidă şi eficientă 
a Evangheliei. Astfel ne vom întoarce 
mai curând Acasă...

Din partea Comitetului Uniunii a 
fost prezent fr. Ioan Câmpian, care 
a adresat un mesaj de consacrare în 
cadrul minutelor devoţionale din 
Sabat dimineaţa.

In cadrul întâlnirii noastre, a fost 
prezentat şi raportul de activitate 
al instituţiilor medicale adventiste 
din România şi al responsabililor 
departamentelor de sănătate de la 
Conferinţe,

Anul acesta, Centrul de Sănătate 
de la Herghelia împlineşte 10 de ani 
de activitate remarcabilă în  slujba 
semenilor, fapt punctat atât de 
Valentina Dan, care ne-a povestit 
despre un caz special, de psoriazis 
extins, rezolvat cu succes, dar şi de dr. 
Nicu Dan, care a demarat un studiu 
medical legat de influenţa modificării 
stilului de viaţă, în  parteneriat cu 
Universitatea Loma Linda. Şcoala 
Misionară Medicală de la Herghelia 
pregăteşte tineri pentru a fi în  slujba 
Marelui Medic, oriunde în lume, şi 
organizează tabere de sănătate în 
fiecare vară.

„In curând se va deschide un nou 
centru de sănătate, în judeţul Bacău, 
la Podiş” -  ne-a anunţat pastorul 
Constantin Iosub -  „încă o oază de 
linişte şi terapie pentru populaţia 
stresată a României”.

Dr. Valentin Nădăşan ne-a pus la 
dispoziţie o serie completă de CD-uri 
cu resurse şi seminarii medicale şi 
ne-a reamintit de lansarea site-ului: 
www.sanatateplus.net ce înregistrează 
un trafic în ascensiune. Dr. Sorin 
Săndulache ne-a anticipat o lansare 
de carte valoroasă şi utilă întregului 
personal medical şi pastoral, o 
compilaţie foarte consistentă, ce vine 
în întâmpinarea unor nevoi din ce 
în ce mai acute ale oamenilor din 
biserică şi din afara ei, şi anume: 
Consiliere şi psihoterapie creştină.

Din rapoartele Conferinţelor, am 
remarcat activitatea medicală şi de 
binefacere coordonată de dr. Marius 
Huţanu în apropierea oraşului Galaţi, 
printre bolnavi, săraci şi bătrâni. 
Lucrarea medicală misionară, 
coordonată de asistentul Corneliu

Săndulache, a găsit ecou printre fraţii 
ortodocşi, catolici, baptişti, penticostali 
şi fraţii creştini după Evanghelie.

Dr. Dana Robu şi dr. Anca 
Enache ne-au povestit despre 
lucrarea deosebită care se derulează 
în  cele 16 cluburi de sănătate din 
Capitală, grupate pe specialităţi, şi de 
implicarea medicală din Conferinţa 
Muntenia. Dr. Virgil Stroescu ne-a 
relatat despre numeroasele sale apariţii 
la diferite posturi de televiziune 
private, pe teme de nutriţie sănătoasă 
şi despre feedback-ul constant pe 
care îl primeşte. De asemenea, a 
fost amintită şi activitatea Centrului 
Medical de îngrijire, coordonat de 
dr. Lorant Szentagotai, la Cluj. Din 
partea Conferinţei Oltenia, pastorul 
Cristian Pumea a prezentat activitatea 
şi implicarea A.S.E.F. în organizarea 
de seminarii medicale şi de distribuire 
de literatură medicală. La Braşov, 
echipa de medici, asistente şi pastori 
au slujit semenilor în cadrul Expo- 
Sănătate, a numeroaselor cluburi 
de sănătate din judeţul Braşov.
In acest sens, amintim implicarea 
prof. dr. Lazăr Onisâi, a dr. Roxana 
Cazan şi a subsemnatei -  dr. Cristina 
Dăscălescu. A  fost remarcată şi 
iniţiativa unor medici, care doresc să 
resusciteze şi să reorganizeze Asociaţia 
„Sănătate şi Temperanţă” (A.S.T.), 
pentru ca împreună cu A.S.E.F. să 
poată sluji mai eficient şi competent 
atât nevoile bisericii, cât şi ale 
semenilor noştri din lumea largă.

Să nu uităm ce scrie EUen White 
în cartea Divina vindecare, p. 132: 
„Exemplul medicului şi în aceeaşi 
măsură învăţătura pe care o dă, ar 
trebui să fie o putere pozitivă, de 
partea binelui. Cauza reformei cheamă 
bărbaţi şi femei ale căror conduite sunt 
o ilustrare a stăpânirii de sine”.

Convenţia Cadrelor Medicale 
s-a încheiat cu dorinţa ca fiecare să 
răspundă grabnic la întrebarea: „Pe 
cine să trimit? Şi cine va mege pentru 
Noi?” -  „Iată-Mă, trimite-mă!”

Dr. Cristina Dăscălescu, 
medic specialist în 
medicina de familie
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P A G I N A  M E M B R I L O R

întuneric, 
sau blestem

Lumina sau 
binecuvântare

COSTEL PETREA

“In mijlocul ţării pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul, Dumnezeul tău, să desparţi trei cetăţi. 
Să faci drumuri... pentru ca orice ucigaş să poată fugi în cetăţile acestea” (Deut. 19,2-3)

liberat din sclavia egipteană, 
poporul evreu urma să fie 
organizat ca o naţiune liberă. 
De aceea, Dumnezeu le 
recomandă anumite legi care, 

respectate, aveau sa garanteze existenţa 
lor ca popor şi aveau să-i diferenţieze ca 
un neam deosebit. In Egipt, fiind sclavi, 
anumite drepturi individuale le erau 
îngrădite. Cum ar fi putut ei să înţeleagă 
şi să preţuiască noua condiţie de oameni 
liberi, decât ascultând şi crezându-L pe 
Dumnezeu, care i-a eliberat din robie 
şi i-a aşezat în ţara Canaanului. Exista 
tentaţia ca, privind în jur la anumite 
popoare considerate civilizate şi libere, 
să importe anumite practici şi anumite 
reguli care apoi să fie aplicate la propria 
lor naţiune. De pildă, legea Talionului
-  care stabilea măsura „ochi pentru 
ochi, dinte pentru dinte” -  reprezenta o 
prevedere dreaptă pentru popoarele din 
Orientul antic şi a fost repede acceptată 
şi de Israel. Totuşi, Dumnezeu dorea să 
îi înveţe nu doar faptul că plata pentru 
păcat este moartea (Romani 6,23). El 
voia să imprime în mintea evreilor ideea 
că viaţa are valoare, întrucât omul este 
făcut după chipul Creatorului său.

Logica omenească stipulează faptul că 
cel greşit trebuie să primească pedeapsa 
pentru fapta sa. Astăzi, de multe ori viaţa 
este cruţată, iar cel greşit este izolat de 
societate şi pedepsit să locuiască pentru 
un timp în anumite „cetăţi”. De cele 
mai multe ori, rezultatul nu înseamnă 
recuperarea lor, ci dimpotrivă.
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Se prea poate să fi surprins porunca 
lui Dumnezeu ca în toată ţara lui Israel 
să fie stabilite cetăţi de scăpare (3 la 
răsărit şi 3 la apus de râul Iordan).
Nu exista un model asemănător la 
popoarele din jurul Canaanului. 
Cetăţile urmau să fie alese astfel încât 
să nu fie aşezate pe munţi înalţi; 
între ele exista o distanţă ce asigura 
posibilitatea celui căzut în greşeala să 
ajungă repede, înainte de a fi prins de 
răzbunătorul sângelui. Dacă ucigaşul 
fără voie era prins, putea fi omorât, 
iar responsabilitatea de a ajunge la 
timp la locul sigur, în cetate, revenea 
fugarului.

O cetate accesibilă
Dumnezeu luase măsura ca în Israel 

să existe cetăţi de scăpare pentru orice 
ucigaş fără voie. Lecţia pentru noi este 
evidentă: ca oameni care prin păcat 
ne-am despărţit de Dumnezeu, suntem 
continuu ameninţaţi de moarte, căci 
despărţiţi de El nu putem supravieţui. 
După neascultarea primilor noştri 
părinţi, Satana părea că şi-a atins 
ţinta. Mai mult, Pavel continuă ideea, 
spunând că moartea care a intrat în 
lume prin Adam a trecut asupra tuturor 
oamenilor (Rom. 5,12) ajungând să 
domnească în toţi care au păcătuit.

Lucifer jubila la gândul că, sau omul 
urma să aibă aceeaşi soartă cu a sa, 
sau Dumnezeu va trebui să renunţe la 
Legea Sa, care, spunea el, nu putea fi. 
respectată.
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Planul cel veşnic al lui Dumnezeu 
hotăra că omul păcătos putea fi salvat 
prin Hristos, care urma să ia asupra Lui 
vina păcătosului, murind în locul său 
şi plătind pentru greşelile sale. Legea 
lui Dumnezeu s-a dovedit încă o dată 
„sfântă, dreaptă şi bună” (Rom. 7,12), 
iar Evanghelia s-a dovedit salvatoare 
pentru cel vinovat.

Cetatea de scăpare nu trebuia să 
rămână ascunsă. Isus a vorbit despre 
cetatea aşezată pe un munte, vizibilă 
pentru un călător rătăcit în negura 
nopţii. Niciodată porţile cetăţii de 
scăpare nu trebuiau să fie închise. Şi 
astăzi credinciosul are privilegiul de a se 
adăposti în Hristos.

„Aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui 
locuinţă este veşnică şi al cărui nume 
este sfânt. «Eu locuiesc în locuri înalte... 
dar sunt cu omul zdrobit şi smerit» ”(Is. 
57,15). Apostolul Ioan îl încurajează pe 
cel păcătos, spunând că „avem la Tatăl 
un Mijlocitor” (1 Ioan 2,1). Isus este 
locul siguranţei pentru omul care vine 
la El cu regret şi în adâncă umilinţă (Ps.
51,17). Această siguranţă este subliniată 
în Ps. 91,1.2. Cel credincios nu este 
transferat într-o nouă lume, nici nu va 
trebui să rămână izolat într-un anumit 
loc. Dimpotrivă, cel care-L urmează 
pe Isus rămâne în această lume, fiind 
binecuvântat, dar având parte şi de 
prigoniri (Marcu 10, 29.30). El însă 
rămâne neclintit în credincioşia lui, 
asemenea unei construcţii aşezate pe
o stâncă, căci este aşezat pe Stânca 
veacurilor, Isus Hristos.

Când vine laţul vânătorului, 
Dumnezeu îl scapă. Când vine ciuma
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sau pustiirea, el este la adăpost. 
Necazurile vor trece, dar cel credincios 
rămâne lângă Hristos, în siguranţă, 
biruind totul.

O mireasmă a lui Hristos
Drumurile în Antichitate erau 

greu accesibile, de aceea Dumnezeu 
a poruncit ca toate căile de acces 
spre cetăţile de salvare să fie bine 
întreţinute. La intersecţii erau aşezate 
semne, pentru ca cei care alergau în 
grabă mare, ca să scape de urmăritori, 
să se poată orienta repede spre direcţia 
cea bună. Orice întârziere ar fi însemnat 
un pericol de a fi ajuns din urmă. Cel 
care ajungea în cetatea de salvare nu 
era primit cu ostilitate, ci era condus de 
bătrânii cetăţii într-un loc sigur, până la 
moartea Marelui Preot.

Hristos, Marele nostru Preot, a 
fost jertfit. Prin jertfa Lui, noi am 
devenit liberi, iar acum conlucrători 
cu El într-o lume dezorientată. Scopul 
lui Dumnezeu cu noi, care am fost 
salvaţi, este să-i îndrumăm şi pe alţii 
la mântuire. „In adevăr, noi suntem, 
înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a

lui Hristos printre cei ce sunt ce calea 
mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea 
pierzării” (2 Cor. 2,15).

Israel, ca naţiune, a fost aşezat 
în Canaan nu doar pentru a deveni 
puternic, ci mai ales pentru a fi o 
binecuvântare pentru popoarele din jur. 
Prin profetul Isaia, Dumnezeu a arătat 
ce ar fi devenit acest popor, dacă ar fi 
rămas credincios chemării sale: ţara 
făgăduită ar fi fost readusă la frumuseţea 
edenică, iar suferinţa şi boala ar fi 
pierit din mijlocul lor (Isaia 35). Dintre 
toate popoarele, căutătorii sinceri 
după adevăr ar fi umblat pe „Calea cea 
sfântă”(Is. 35,8), mergând la Ierusalim 
pentru a-L cunoaşte pe adevăratul 
Dumnezeu. Israel a fost necredincios 
şi a pierdut slava glorioasă, iar astăzi 
făgăduinţele se adresează Bisericii lui 
Hristos. Astăzi, „Calea cea sfântă” 
trebuie însemnată cu claritate, pentru 
ca cel mai neînvăţat dintre oameni să 
nu rătăcească drumul spre cer.

Fie ca oricare dintre „cei ce sunt 
ai Lui”să nu strice Cuvântul lui 
Dumnezeu. Ioan Botezătorul avea o 
solie nepopulară şi totuşi „locuitorii

Ierusalimului din toată ludea şi din toate 
împrejurimile Iordanului au început să 
iasă la el” (Mat. 3,5). Mai mult, oamenii 
au rămas impresionaţi de caracterul său 
şi au venit să îl întrebe dacă nu cumva 
era Hristosul.

Privilegiul de a fi salvat în Hristos 
trebuie propovăduit tuturor. Hristos este 
cetatea de scăpare pentru păcătos, iar 
credinciosul este chemat să arate calea 
şi să fie un bun indicator pentru cei care 
caută mântuirea (Mat. 5,14-16).

„Mulţi sunt atraşi de frumuseţea lui 
Hristos şi de slava cerului... Pe calea cea 
largă, există mulţi care nu sunt pe deplin 
mulţumiţi de drumul pe care merg.” 
(Ellen G. White, Paşi spre fericire, p. 133)

Iată de ce Dumnezeu a dat porunca: 
„Hotărâţi-vă... cetăţi de scăpare” (Iosua 
20,2 u.p.) şi „să faci drumuri” (Deut. 
19,3), pentru ca ucigaşul fără voie să 
poată fi salvat.

Costel Petrea, 
prezbiter,
Comunitatea Moineşti, 
Conferinţa Moldova

Asociaţia de Caritate “Projekt Theodora” Asociaţia de Caritate “Proiect Theodora”
Wohlfahrtspflege Klausenburg c.V., Germania Cluj-Napoca, România

în perioada 1-30 sep tem brie  2006 organ izează:

EXP0ZITl\RETR0SPECTIVA
A EVOLUĂRII DE TIPĂRIRE A BIBLIEI SUB GENERICUL

Expoziţia va avea loc la sediul Asociaţiei din Cluj-Napoca, str. Timişului nr. 12, 
respectiv str. Blajului nr. 9A şi va cuprinde exemplare ale B ibliĂ iim  -sşc. XVI 
şi până în prezent, din diferite ţări ale lumii şi alte documente de mare valoare 
în legătură cu acest subiect. ’ L -

Expoziţia va fi deschisă zilnic între orele 10.00-18. o'or 
Se vor organiza momente înălţătoare literar-muzicale, pentru suflet.

Intrarea liberă!

Vă aşteptăm cu drag! Organizatorii
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T I N E R E T

CE1CAUTATACESTIATAICI?.'
C riza  de identita te a  tânărului adven tis t

B E N IA M IN  ZEILER

Fâistenii îşi strânseseră toate oştile la Afee, şi Israel tăbărâse la 
fântâna lui hreel. Domnii Filistenilor au înaintat cu sutele şi miile 
lor; şi David şi oamenii lui mergeau mai la coadă cu Achiş.
(I Samuel 29,1-2)

A

I
n lungul şir al bătăliilor dintre israeliţi şi filisteni, găsim 
o luptă ciudată. Şi asta nu datorită bătăliei în sine, ci 
datorită componenţei celor două tabere. Normalitatea 
pasajului de mai sus este spulberată de apariţia lui 
David alături de filisteni. La o asemenea privelişte, 
mintea ne este invadată de întrebări. Ce legătură are viitorul 

împărat al lui Israel cu poporul dat spre nimicire? Ce simte cel 
care l-a omorât pe Goliat atunci când înaintează sub steagul 
pângăritorilor Numelui lui Dumnezeu? Dincolo de faptul că 
Saul a fost motivul principal al plecării lui David din mijlocul 
poporului care îl dorea rege, David a ales să fie alături de 
filisteni de bunăvoie. De ce?

Cu câţiva ani înainte, pe dealurile din jurul stânei tatălui 
său, David visa la viaţa pe care urma să o trăiască. Lungile 
seri petrecute alături de turmă şi soarele care îi mângâia 
pletele l-au încurajat să viseze. Totuşi, mintea lui nu a putut 
să meargă atât de departe cu anticiparea. Dumnezeu i-a 
pregătit ceva mult mai frumos, mult mai colorat şi mult mai 
mare decât a sperat. Ungerea sa ca împărat, pe lângă faptul 
că i-a uimit pe fraţii săi, a reuşit să îl uimească în aşa fel, încât 
a fost în stare să lupte cu orice potenţial duşman pentru 
Numele lui Dumnezeu. Bătăliile sale erau transformate în

cântece şi ambuscadele pe care le conducea erau puse în 
versuri şi făceau turul ţării. Toţi îl iubeau datorită faptelor 
sale. Totuşi, exista un spin care umbrea bucuria -  Saul. Un 
om a reuşit să contrabalanseze balanţa în favoarea lui Satana. 
A  fost suficient pentru David. Fugărit de împărat, hăituit de 
oamenii acestuia, David a ajuns în peştera deznădejdii. Asta 
îi promisese oare Dumnezeu atunci când untdelemnul se 
prelingea de pe capul său pe haine şi pe sandale?

Dilem a tânărului adventist
Adolescentul şi tânărul visează frumos, colorat şi mare.

La fel ca şi David însă, ajunge la un moment dat în viaţă 
la concluzia că biserica e doar un ghimpe în coastă. Şi 
pleacă. David se refugiază în cetatea Ţiclag, în ţinutul 
filistenilor. Pentru că era născut să fie lider, adună în jurul 
lui 600 de călăreţi „răi şi de nimic”(l Sam. 27,2-9; 30,22). 
Orice adolescent tresaltă la gândul că ar putea conduce un 
club de motociclişti cu atâţia membri. David şi „băieţii lui 
năzdrăvani” trăiau din expediţiile de jefuire a cetăţilor păgâne 
din apropiere. Cu un asemenea palmares, cei care stau cu 
ochii pe uşa bisericii şi vor să iasă, îl văd pe David pe deplin 
realizat. Doar că realitatea era alta. Realitatea nu se vede în 
perioada de pace şi bunăstare, ci doar în război. E ceva să 
joci în echipa de fotbal sau de teatru a şcolii sau a satului, 
dar e incomparabil să fii legitimat la o echipă sau o trupă de 
profesionişti. Adio meciuri de fotbal ocazionale cu tinerii din 
biserică, sub privirile atente ale slujbaşilor, când expresiile 
picante trebuiau oprite pe la jumătate! Adio repetiţii
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enervante pentru programele muzicale, 
când ţinuta trebuia aleasă „cu perdea” 
ca şi mişcările de scenă şi muzica! 
„Domnii filistenilor au înaintat cu sutele 
şi cu miile lor, iar David şi oamenii lui 
mergeau mai la coadă...” (1 Sam. 29,1). 
Doar că atunci când apărem în mijlocul 
vrăjmaşilor lui Dumnezeu, aceştia ne 
privesc cu scepticism. „Trimite înapoi 
pe omul acesta, ca să se întoarcă în locul 
unde l-ai aşezat; să nu se pogoare cu 
noi pe câmpul de bătaie, ca să nu ne fie 
vrăjmaş în timpul luptei. Şi cum ar putea 
să se facă omul acesta plăcut stăpânului 
său, decât cu capetele oamenilor 
noştri? Nu este acesta David pentru care 
cântau jucând: „Saul şi-a bătut miile 
lui, Iar David zecile lui de mii?” (1 Sam. 
29,4-5). Aceasta este dilema noastră, a 
tinerilor născuţi în biserică sau ai căror 
părinţi s-au pocăit între timp. Unde sunt 
acceptat şi împlinit: în biserică sau în 
afara ei? Unde să îmi fac prieteni? Ce mă 
fac dacă oscilez între cele două direcţii, 
fără a putea alege? De ce sunt eu aşa 
cum nu e nimeni?

în trebări fârâ  răspuns?
Dacă rămân în biserică, „Saul” mă 

fugăreşte, dar dacă am ales exteriorul 
bisericii, de ce nu sunt acceptat cu 
braţele deschise de cei care m-au 
poreclit „pocăitul”? De ce ni se 
reproşează mereu: Ce cauţi aici? Ştiu 
„fraţii” tăi ce faci tu? De ce nu convoacă 
primarul o adunare generală pentru 
a-mi răsplăti curajul de a părăsi familia 
şi biserica cu 1000 de Euro, o sumă 
bună pentru a sărbători evenimentul 
cu „tovarăşii de breaslă”? De ce domnii 
filistenilor l-au ţinut pe David la coada 
oştirii? Vitejii nu sunt codaşi.

Nu am înţeles de ce apostolul 
Petru (se pare că la o adolescenţă 
întârziată) era certat de colegi şi chiar 
de Isus pentru ceea ce spunea când 
încerca să fie spiritual. De ce până şi o 
slujnică s-a legat de limbajul lui, când 
a încercat să fie ca toţi ceilalţi? De ce 
se scandalizează până azi „lumea bună” 
din biserică de escapadele lui Samson 
cu Dalila? De ce a trebuit regele David 
să se pocăiască în sac şi cenuşă pentru 
aventurile lui de la palat şi totuşi unii „îi 
mai scot ochii” pentru fapta sa şi astăzi? 
De ce întreabă răutăcios unele surori, 
dacă samariteanca avea o grupă „20+” 
cu şase membri? Ei, toţi aceştia, nu şi-au 
găsit locul în biserică, iar în lume nu au 
fost acceptaţi. De ce? Cu ce au greşit că 
au fost niciunde: nici în biserică, nici în 
afara ei?

Uneori, fiii întunericului ajung la 
concluzii foarte luminate: „Achiş a 
chemat pe David şi i-a zis: (...) eşti un 
om curat la suflet şi-mi place să te văd 
mergând şi venind cu mine, (...) n-am 
găsit nimic rău în tine (...), dar nu eşti 
pe placul domnitorilor. Intoarce-te şi 
mergi în pace...” (1 Sam. 29,6-7).

Si totuşi există soluţii/ / /
„Lumea” îi respinge pe copiii lui 

Dumnezeu, care temporar bâjbâie în 
afara bisericii, pentru că se aşteaptă ca 
ei să-şi revină. Ei ştiu că acela e locul 
lor şi că le stă bine aşa. Petru, după o 
noapte de plâns, a înţeles acest lucru. 
Dacă luăm un interviu apei din Marea 
Galileii, ea ne va spune că mulţi pescari 
şi-au răcorit picioarele în valurile ei, dar 
numai unul a păşit cu ambele picioare 
afară din barcă şi a umblat efectiv 
pe apă, şi acesta a fost Petru. Ologul

vindecat de Petru poate să spună ce 
bine îi stătea ucenicului atunci când 
intra pe Poarta Frumoasă în Templu. 
Adevărata faţă a lui Samson o pot 
prezenta obiectiv cele 300 de vulpi, 
silite să alerge cu 150 de făclii prin 
câmpurile filistenilor, sau cei 1000 de 
filisteni care au murit ucişi nu cu o 
mandibulă de armăsar, ci cu o falcă de 
măgar. Poporul care a auzit rugăciunea 
pocăinţei şi a răzbunării ochilor lui 
poate spune că îi stătea bine când 
a prăvălit tot templul filistean peste 
batjocoritorii săi. Desigur, portretul 
corect al lui David îl ştiu urşii şi leii 
care au vizitat, fără bilet de intrare, 
stâna tatălui său, şi cel mai bine Goliat, 
cel care a fost cea mai mare ţintă în 
care a tras vreodată David. Slujitorii 
de la curtea regelui ne pot confirma 
că lui David îi stătea bine cu harfa în 
mână şi cu cântece de laudă pe buze. 
Samariteanca a renunţat la a merge 
la fântână atunci când toată lumea se 
adăpostea de căldura soarelui în casă.
Ea a devenit o adevărată doamnă după 
întâlnirea de la fântână şi toată lumea 
putea să spună cât de bine îi stătea aşa.

Soluţia pentru David a venit tot de 
la Achiş: „Sculaţi-vă dis-de-dimineaţă şi 
plecaţi de îndată ce se va lumina. David 
şi oamenii lui s-au sculat de noapte 
de tot, ca să plece dimineaţa” (1 Sam. 
29,10-11). Drumul convertirii eficiente 
începe întotdeauna dimineaţa, în anii 
tinereţii. Dacă David nu s-ar fi întors să 
plece din diferite motive, ar fi încrucişat 
sabia cu fraţii lui pentru care a luptat 
altădată şi niciodată nu ar fi ajuns să 
poarte coroana regală.

Tinerilor, ziua încoronării este foarte 
aproape, se aude deja imnul regal, vreţi 
să vă întoarceţi acasă1 Doar ştiţi cât 
de bine vă stă în mijlocul poporului lui 
Dumnezeu... Noi, cei de acasă, care 
ne-am întors între timp din rătăcirile 
noastre, vă aşteptăm, vă iubim şi vrem 
să fim martorii încoronării. Veşnicia a 
ajuns pe prag, haideţi să păşim dincolo... 
ÎMPREUNĂ!

Beniamin Zeiler, 
director,
Departamentul de 
Tineret,
Confeinţa Banat
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Noi am experimentat şi funcţioneazâ!

O
are care să fie cea mai 
eficientă metodă de 
dezvoltare spirituală, 
care să-mi asigure o 
creştere continuă? era 
întrebarea care îmi revenea în minte 

destul de des, de-a lungul anilor, atât 
mie, cât şi celor din jur. Există vreo 
astfel de metodă?

Pentru că am crescut într-o familie 
de adventişti, care au avut experienţe 
speciale în momentul convertirii 
lor, am avut nevoie să-mi clarific 
cu precizie calea pe care am ales-o 
voluntar, şi anume aceea de a-L urma 
pe Isus, căutând noi şi noi experienţe 
de dezvoltare spirituală, ştiind că nu 
mă pot baza pe experienţele altora, 
ci eu însămi am nevoie să gust şi să 
văd cât de bun este Domnul. Aşa 
că am fost nevoită să caut metode 
care să fie eficiente pentru viaţa 
mea personală şi spirituală, potrivit 
firii mele meditative şi întoarse 
spre introspecţie. Am fost şi sunt 
pretenţioasă în ceea ce reprezintă 
autenticitatea. Am respins din start 
duplicitarismul laodicean, falsul 
şi formalismul care se contura în 
bisericile noastre, dându-mi seama 
cât de perfid ne atrag aceste ispite 
într-o religie comodă, uneori lăudată 
şi chiar apreciată de cei mulţi, pentru 
că a-ţi pune probleme şi întrebări, 
apoi a le rosti cu voce tare însemna 
a crea posibile confuzii, a-i deranja 
sau a-i incomoda pe unii. De-a lungul 
urcuşului la care m-a supus Domnul, 
am găsit multe metode eficiente, care 
nu erau neapărat noi, ci erau doar

experimentate din perspective noi 
pentru mine, dar azi vreau să descriu 
o metodă eficientă şi la îndemâna 
oricui, care a dat roade în viaţa 
noastră, şi anume rugăciunea în grup.

Privind înapoi în viaţa mea, 
constat că aproape nu a existat un 
timp în care să nu fi fost implicată 
în conducerea unei grupe de studiu 
şi rugăciune, fie la noi acasă, fie la 
adunare, fie într-o sală închiriată, 
într-un birou, oriunde a fost loc 
pentru o astfel de întâlnire, dar 
de anul trecut, am format o grupă 
specială de rugăciune, formată din 
elevi de la liceul unde profesez. Copiii 
sunt întotdeauna receptivi pentru 
nou şi foarte deschişi în a crede şi 
a-I cere lui Dumnezeu cu stăruinţă, 
provocându-L să-şi împlinească 
promisiunile. Era exact ceea ce aveam 
nevoie şi eu în acele momente: o 
percepţie mai clară şi mai concret 
exprimată a puterii divine.

De ce nu intervine Dumnezeu la 
fel de direct ca în vechime? De ce nu 
putem fi şi noi oameni ai rugăciunii, 
prin care Dumnezeu să-i vindece pe 
cei din jur de bolile lor trupeşti sau 
spirituale? Noi de ce nu suntem în 
stare să ne rugăm ore în şir, pierzând 
noţiunea timpului care ne presează 
şi fiind plictisiţi de rugăciunile fade, 
monotone, teologizante, dar golite de 
sens şi ştiute deja pe de rost ale unor 
credincioşi din bisericile noastre?
Oare cum ar fi să ne rugăm o noapte 
întreagă? Se poate aşa ceva? Poţi să 
stai în faţa Domnului până primeşti 
un semn concret, ca răspuns la ceea

EXPERIENŢA TA, 
EXPERIENŢA BISERICII TALE

Care sunt experienţele pe care le-aţi avut 
în ultimul timp cu Dumnezeu? Cum a lucrat 
Domnul în viaţa dumneavoastră şi a bisericii 

din care faceţi parte? Ne puteţi spune una dintre ele? Dacă aveţi astfel de 

experienţe, vă invităm să le scrieţi şi să le trimiteţi pe adresa:
Curierul Adventist, str. Labirint nr. 116, Bucureşti; e-mail: curierul® adventist.ro

ce ceri? Sau Dumnezeu vorbeşte 
doar unora care sunt capabili să-i 
perceapă răspunsul, deci El nu poate 
să dea răspunsuri astfel ca mintea 
noastră neantrenată să le perceapă. 
Dacă e aşa, atunci ori El nu poate să 
facă un contact cu puterea noastră 
de a-1 recepta, ori noi va trebui să 
ne antrenăm multă vreme mintea 
şi să ne corelăm faptele cu o viaţă 
sfântă, viaţă cu care nimeni dintre 
noi nu se putea făli. Aşa că ar fi 
deplorabil să considerăm că putem 
să-I pretindem lui Dumnezeu să-Şi 
împlinească făgăduinţele. Veşnic 
ne vedem prea nevrednici. La un 
moment dat, am oprit avalanşa de 
întrebări la provocarea lui Beniamin, 
elev într-a X-a, care a spus că este 
dispus să mi se alăture în rugăciune 
şi să-L vedem pe Dumnezeu lucrând. 
Aşa am început orele de rugăciune 
de miercuri dimineaţa, de la 7 la 8. 
Aceste ore au schimbat percepţia 
noastră asupra a ceea ce poate face 
Dumnezeu, dacă, în mod stăruitor 
şi consecvent, aduci o problemă 
înaintea Lui. Ora de rugăciune era 
de rugăciune, şi nu de predică, nu 
de studiu, nu de altceva -  eventual 
povesteam ce nevoi aveam, ce şi de 
ce ceream de la Domnul, pentru cine 
doream să intervenim. Ne povesteam 
cum a răspuns Domnul la cererile 
noastre, dar timpul cel mai mult îl 
foloseam ca să ne rugăm, fără forme, 
fără clişee verbale, fără încheieri 
pompoase, adesea cu lacrimi, simplu, 
amintindu-ne doar nouă înşine sau 
amintindu-I Domnului că El a promis 

şi nu Se poate face de ruşine 
neîmplinindu-Şi Cuvântul. 
Care au fost rezultatele?
O vreme, Domnul a tăcut, 
adică nu s-a împlinit nimic 
din ceea ce am cerut, ba 
chiar pârea că lucrurile merg 
mai rău, singura schimbare 
era în bucuria nemărginită 
pe care o simţeam când 
eram împreună. Ştiam cu 
toţii că acolo ne era locul,
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că erau minutele cele mai preţioase 
din toată săptămâna. Ne era de 
ajuns. Poate că Domnul a tăcut în 
privinţa celorlalte răspunsuri până 
ce ne-a verificat consecvenţa, până 
ce noi înşine am învăţat că nu e 
voie să renunţăm, că trebuie să 
stăruim şi să nu ne lăsăm dărâmaţi, 
apoi au început răspunsurile. Nu 
a mai fost nici o ocazie de atunci 
când să nu fi putut povesti o serie 
de intervenţii supranaturale în 
rezolvarea problemelor aduse 
înaintea Domnului: vindecări, 
familii reîntregite, schimbarea unor 
persoane până la decizia luării 
botezului, probleme de disciplină 
şcolară eliminate, examene luate cu 
succes, creşterea nivelului spiritual al 
întregii şcoli, obiceiuri rele părăsite, 
etc. Avem un număr impresionant de 
bileţele pe care sunt notate o mare 
diversitate de probleme pentru cate 
ne-am rugat tot anul şcolar. Multe 
dintre ele au primit deja răspunsuri. 
Nu le-am aruncat, ci doar am notat 
pe ele MULŢUMESC şi le păstrăm 
ca o aducere-aminte a intervenţiilor 
divine, pentru că noi, oamenii, 
tindem să uităm aşa de repede ce face 
Domnul pentru noi şi ţinem mai de 
grabă minte cererile la care nu am 
primit răspuns.

Am să povestesc pe scurt câte 
un răspuns la cererile noastre: două 
fete, surori, ne-au cerut să ne rugăm 
pentru bunicul lor caţe avea piciorul 
bonav şi nu putea, de luni de zile, să 
coboare din pat. Cred că ne-am rugat 
două sau trei săptămâni, iar când 
fetele au plecat acasă şi au intrat în 
casă să-l salute pe bunicul, ştiindu-1 în 
pat, li s-a răspuns că este undeva prin 
curte, vindecat

O  fată s-a rugat pentru părinţii 
ei, a căror relaţie părea că e definitiv 
compromisă -  părea că vor divorţa. 
După un timp de rugăciune, fata ne-a 
mărturisit cu lacrimi în ochi cum şi-a 
văzut iar părinţii ţinându-se de mână, 
cum tatăl a invitat-o pe mama în oraş, 
cum îi face atenţii şi par că se privesc 
cu multă iubire. Inima fetei se bucura, 
în sfârşit, că norul cel urât al neiubirii 
şi neînţelegerii a plecat din familie, iar 
noi vedeam cum prin tainicele iţe ale

rugăciunii am adus pacea într-o familie, 
izgonindu-1 pe cel ce distruge relaţiile.

Intr-o vineri noaptea, un hoţ a 
intrat în biroul soţului meu şi a furat 
un laptop plus alte lucruri, ştiind că 
sub nici o formă vineri noaptea nu 
poate fi nimeni acolo, ci toţi sunt 
retraşi serbând ziua sfântă. Soţul meu 
a bănuit cine a fost făptaşul şi i-a cerut 
prin telefon să înapoieze lucrurile 
furate, dar persoana respectivă nega 
fapta. Miercuri dimineaţa, la ora 
noastră de rugăciune, după zece zile 
de la comiterea faptei, am cerut grupei 
să ne rugăm pentru ca Domnul să 
influenţeze mintea acelui om, după ce 
am avut o dezbatere cu elevii despre 
cum poate Dumnezeu să influenţeze 
creierul persoanelor care I se opun cu 
vehemenţă, care consideră păcatul ca 
nefiind păcat şi care iau Numele Lui 
în deşert, cu dispreţ şi nesimţire. Nu 
am ştiut dacă să credem sau nu că se 
va întâmpla ceea ce cerem. Am spus 
doar Domnului că punem în mâna 
Lui această problemă. Am rămas 
şocată când a doua zi, joi, hoţul a dat 
telefon recunoscându-şi fapta, apoi 
a adus toate lucrurile înapoi. Când a 
fost întrebat dacă îi pare rău, a spus 
râzând că nu, şi că habar nu are de ce 
returnează lucrurile. Aşa ceva nu a 
mai făcut, dar că totuşi ar vrea să ştie 
cum de am fost atât de siguri că el este 
făptaşul?

Din această experienţă, am învăţat 
cu toţii mai mult decât faptul că 
Dumnezeu are grijă de lucrurile 
noastre materiale. Am învăţat că lui 
Dumnezeu nu-I este imposibil să intre 
pe terenul interzis al minţii date celui 
rău, dacă este cine să se roage şi să 
dea astfel şansa acţiunii divine. Că 
nimeni nu este atât de pierdut, încât 
să nu poate fi mântuit, chiar dacă ar 
fi vorba de ani de zile de rugăciune.
Că unii nu vor fi mântuiţi, pentru că 
nu a fost cine să se roage pentru ei, că 
Domnul nu poate da buzna în sufletul 
nimănui cât timp cel rău îl consideră 
proprietatea lui, dar, dacă cineva se 
roagă, Domnul are argument pentru a 
interveni în forţă.

Am experimentat ce înseamnă să 
te rogi o noapte întreagă. Am avut 
două ocazii de acest gen, în care

ne-am rugat toată noaptea în capela 
liceului, amintindu-i pe toţi aceia 
care aveau probleme, rugându-ne 
pentru motive concrete, verificabile, 
nu pentru generalităţi greu de 
cuantificat mai târziu. Am învăţat 
o serie de lucruri despre puterea 
rugăciunii, despre metode şi tipuri 
de rugăciune, despre eficienţa ei, 
despre puterea lui Dumnezeu, despre 
faptul că poţi fi oricând un om al 
rugăciunii, că Domnul abia aşteaptă 
să-şi găsească oameni care să acorde 
timp rugăciunii adevărate, simple, 
eficiente, neformale, dar care se agaţă 
cu disperare de promisiunile Lui şi i le 
pretinde pentru împlinire.

Am fost ajutaţi în depistarea 
practicării rugăciunii de o serie 
de cărţi şi experienţe ale marilor 
oameni ai rugăciunii, de la care am 
luat ce este biblic şi de ajutor, dintre 
care amintesc doar câteva titluri. 
Discursuri despre trezirile religioase 
de C. Finey, Vânt proaspăt, foc 
proaspăt de Jim Cimbala, Triumfători 
pe genunchi de E. şi L. Harvey şi 
Răspunsul este rugăciunea de M. 
Venden. Cel mai mult ne-a învăţat 
practica, pur şi simplu statul pe 
genunchi cu credinţă.

In aceste vremuri finale, vom fi 
salvaţi nu prin teorie, oricât de corectă, 
nu prin doctrine, oricât de clare, nu 
prin predici, oricât de elocvente, nu 
prin lideri, oricât de talentaţi. Doar 
relaţia personală şi experimentarea 
dependenţei de Domnul nostru ne va 
mai salva din încropeala laodiceeană, 
respectiv de confuzia sau de provocările 
vremurilor finale.

Ce vom face acum, dacă a venit 
vacanţa? Ne rugăm unii 
pentru alţii, dar puterea 
rugăciunii în grup e 
infinit mai mare, aşa că 
aştept noul an şcolar ca 
să ne reîntoarcem pe 
genunchi.

Hajnal Bota, profesor, 
Liceul Teologic 
Adventist Maranatha, 
Cluj Napoca
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Rabinii si Ellen White

Articolul de mai jos e o întâmplare plină de puterea Duhului Sfânt despre acceptarea lui Mesia de către nişte 
rabini evrei, datorită scrierilor lui Ellen White. Această experienţă a fost relatată de maestrul Elfred Lee, cu 
aprobarea rabinului Joe Kagan, despre Ellen White.

ELFRED LEE

L
-am întâlnit pe rabinul Joe 
Kagan la Institutul Weimar 
din C. A. Familia lui venise 
din estul Europei, unde 
mătuşa lui a fost violată în 

timp ce un preot o supraveghea cu un 
crucifix în mână, spunând: „Aceasta 
e ceea ce primeşti, pentru că L-ai 
omorât pe Hristos”. Deci puteţi să vă 
imaginaţi simţămintele multor evrei 
în ceea ce priveşte creştinismul.

Creştinii americani erau mai 
toleranţi decât cei europeni. Familia 
lui s-a mutat în America pe când 
el era încă tânăr. La vârsta de 13 
ani, debutează la Carnegie Hali ca 
dascăl. Avea o voce superbă de tenor. 
Primeşte o educaţie aleasă, înaltă 
şi devine rabin. L-am întâlnit spre 
sfârşitul anului 1978, după ce fusese 
inclus în personalul preşedintelui 
Ronald Reagan, în oraşul Sacramento, 
ca om de ştiinţă. Dacă erau întrebări 
despre vreun subiect, el era cel care 
făcea cercetări şi găsea răspunsuri.

Avea o atitudine mult negativistă 
despre creştinism. Niciodată nu ar fi 
atins uri Nou Testament, în schimb 
cunoştea Vechiul Testament (Torra) 
extrem de bine, cum numai un rabin 
cu înaltă educaţie îl putea cunoaşte. 
Intr-o zi, i-a căzut în mână cartea 
Patriarhi şi profeţi de Ellen White. A 
citit-o cu multă uimire şi a vrut să 
ştie cine era Ellen W hite. Aceasta îi 
era frământarea, când l-am întâlnit.

M-a întrebat cine era Ellen W hite şi 
ce universitate urmase. La răspunsul 
că are trei clase primare, a întrebat, 
plin de uimire: „Atunci unde a 
învăţat ebraica?” I-am spus că nu 
a ştiut niciodată ebraica, dar că a 
fost cea mai prolifică femeie-scriitor 
din istorie, Patriarhi şi profeţi fiind 
doar una dinte multele sale cărţi.
A  fost uimit de cunoştinţele ei şi a 
subliniat că informaţiile din această 
carte corespund cu Mishnah (este un 
comentariu amplu al textului religios 
ebraic). A fost tradus prima dată în 
engleză cu 30 de ani în  urmă şi doar 
rabinii cu un înalt nivel de educaţie 
aveau acces la aceste informaţii. 
„Patriarhi şi profeţi este istoria 
poporului meu şi este foarte, foarte 
exactă”. Mi-a spus că trebuie să ştii 
ebraica, pentru a putea scrie în felul 
acesta, pentru că structura propoziţiilor
-  ritmul, metrica, aranjarea cuvintelor 
şi a expresiilor -  nu este englezească, 
ci evreiască. Pentru un cunoscător al 
limbii ebraice, cartea e ca şi cum ar fi 
fost scrisă în ebraică, iar apoi cineva ar 
fi tradus-o în engleză.

Familia mea şi cu mine am 
dezvoltat o puternică relaţie de 
prietenie cu Joe, soţia şi fiul său.
Intr-o zi, în timp ce studiam împreună 
Biblia şi unele dintre cărţile lui Ellen 
White, el mi-a spus: „Sunt convins că 
Ellen W hite a fost inspirată de aceeaşi 
sursă care i-a inspirat şi pe profeţii

evrei. Vreau să devin creştin”. Chiar 
dacă Biblia ebraică e plină de profeţii 
ce arată spre Mesia, numai după ce 
a citit scrierile lui Ellen W hite s-a 
convins că Isus Hristos este împlinirea 
tuturor profeţiilor Torrei. Apoi, a 
luat Noul Testament, a citit Biblia 
din scoarţă în scoarţă şi a spus plin 
de pace sufletească: „II accept pe Isus 
Hristos ca Mesia”.

De multe ori, l-am văzut plângând. 
Eram în centrul unei comisii de 
pictură pentru a realiza un tablou 
numit „Hristos Calea vieţii”, pentru 
sediul Bisericii AZŞ din Washington 
D.C. El s-a implicat foarte mult în 
acea pictură. Tabloul original a fost 
inspirat de James şi Ellen White, care 
au însărcinat un gravor să facă un 
desen în alb şi negru despre subiect. 
Rabinul mi-a confirmat că ideea lui 
Ellen White era foarte cuprinzătoare 
în ceea ce priveşte întregul Plan al 
Mântuirii, atât în Vechiul, cât şi în 
Noul Testament, dar că gravorul 
reprezentase greşit unele amănunte 
care ţin de obiceiurile şi cultura 
ebraică. Aşa că mi-a dat multe 
sugestii pentru a face tabloul cât mai 
exact din punct de vedere istoric şi 
teologic; în special în ceea ce priveşte 
secţiunea despre Sanctuar, scrierea 
ebraică de pe cruce şi scena cu ultima 
Cină. Mi-a spus să-L pictez pe Isus şi 
ucenicii Săi la o masă de tip oriental, 
stând pe un covor, pe podea, nu pe

2 4  C U R I E R U L  A D V E N T I S T  — A U G U S T  2 0 0 6



Am fost la botezul lui secret în 
râul Bear, lângă oraşul Sacramento, 
sâmbătă noaptea, 22 decembrie 1979. 
Erau prezente patru persoane. Nu i-a 
spus nici chiar soţiei sau fiului lor că, 
din acel moment, era creştin. După 
ce a ieşit din apa rece, rugându-se 
lui Dumnezeu şi cântând noului său 
Mesia, a spus: „Acum sunt un evreu 
complet. Am acceptat Vechiul şi 
Noul Testament şi pe Mesia despre 
care au scris toţi profeţii evrei.”

De curând, am fost în Europa, 
împărţind seminarii despre artă şi 
ceva din munca mea arheologică. Mi 
s-a întâmplat să întâlnesc o familie de 
evrei. Shalom David era originar din 
Irak şi soţia sa din Chile. Ei urmau un 
colegiu în  Europa, unde i-am întâlnit. 
Această familie de evrei m-a invitat 
acasă la ei pentru Sabat (cina de 
vineri seara). A fost cea mai frumoasă 
ocazie când soţia sa şi copiii au cântat 
şi au celebrat sosirea Sabatului aşa 
cum făceau evreii de mii de ani. I-am 
povestit experienţa rabinului Kagan şi

a rămas surprins. Mi-a spus: „Acelaşi 
lucru mi s-a întâmplat şi mie! Mai 
bine aş fi ars Noul Testament decât 
să îl ating. Nu voiam să am deloc 
de-a face cu creştinismul, dar am citit 
scrierile lui Ellen W hite şi cred că 
Duhul lui Dumnezeu era cu această 
femeie. Scrierile ei sunt ca şi cum ar 
fi scrise în ebraică. Poţi să auzi clar 
ritmul ebraic, metrica şi expresiile în 
cărţile sale. Cred, de asemenea, că ea 
a fost inspirată de aceeaşi Sursă ca şi 
profeţii evrei. M-a ajutat să II iubesc 
tot mai mult pe Isus Hristos, Mesia”.

Tocmai m-am întâlnit ieri cu un alt 
rabin care locuieşte aici în California: 
rabinul Ben. A fost o continuare 
a discuţiei pe care am avut-o cu el 
Sabatul trecut, împreună cu un grup 
de adventişti. Am vorbit despre 
ceremoniile iudaice -  la fel ca în cazul 
rabinului Kagan şi al noului meu 
prieten Shalom David din Europa -  şi 
eficienţa lor în prevenirea bolilor.

Rabinul Ben mi-a spus că avusese 
şi el aceeaşi experienţă. Urâse Biblia, 
dar Ellen White l-a adus la Hristos, l-a 
ajutat să citească Noul Testament şi să
II iubească pe Mesia. Mi-a povestit că 
fusese să viziteze pe unul dintre cei mai 
influenţi rabini din America. In timp ce 
discutau, rabinul Ben privea multele, 
foarte multele cărţi din biblioteca 
acestuia şi acolo a văzut cartea Patriarhi 
şi profeţi scrisă de Ellen White. Rabinul 
Ben l-a întrebat despre carte şi de unde 
o primise. „De ce ai această carte de 
un autor creştin?” Rabinul i-a răspuns: 
„Aceasta este o sursă foarte autoritară 
în ce priveşte istoria noastră”.

Recent, am împărtăşit această 
mărturie pe TV3 Angels Broadcasting 
NetWork (3ABN). Telefonul meu 
suna zi şi noapte din cele mai 
îndepărtate zone ca India şi Australia, 
spunându-mi: „Am vrea să ştim mai 
multe despre Joe Kagan şi Ellen White”.

Cartea Patriarhi şi profeţi poate 
fi găsită în orice centru de carte 
adventist.

canapele romane, cum au pictat artiştii 
medievali. După aceea, mi-a spus că 
era mai bine să fie pictaţi cu capetele 
acoperite şi aşa s-a făcut. Desigur, am 
pictat vinul, pâinea nedospită, ierburile 
amare şi simbolul lor, exact aşa cum 
erau. A fost de acord cu întregul tablou 
şi am avut o ceremonie sinceră la 
Biserica AZŞ Aubum, la sfârşitul anului 
1979. Joe a compus un cântec în ton cu 
pictura şi s-a aşezat la orgă, în timp ce 
noi dezveleam tabloul. Plângea în timp 
ce cânta cuvintele pe care Isus le-a spus 
pe cruce: „Eli, Elia lama sabactani?” 
Cânta şi plângea, plângea şi cânta, 
tremurând din tot corpul. Toţi cei din 
biserică aveau lacrimi în ochi. Vocea sa 
era atât de melodioasă!

Pictura originală se află în noul 
sediul AZŞ din Silver Spring, 
Maryland, unde se găsesc postere şi 
studii despre pictură. N-aş fi reuşit 
niciodată s-o fac atât de elocventă 
fără inspiraţia rabinului Kagan şi a lui 
Ellen W hite. Mi-aş dori ca amândoi 
să fie încă în viaţă!

P

Traducere: Ana Varadi

Elfred Lee, pictor, 
a studiat şi a predat la 
universităţi din SUA, 
Anglia şi Israel
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S Ă N Ă T A T E

MAG DA

Ce facem cu 
surplusul?

IONESCU

•  •  •

U
n studiu realizat în 
martie de către US 
Centers for Disease 
Control and Prevention 
prezice că obezitatea 

va depăşi tutunul în topul cauzelor 
prevenibile de moarte prematură. In 
prezent, acesta se află în fruntea acestui 
clasament, cu cel mai mare număr de 
victime anual.

Una dintre cele mai vizibile, dar 
neglijate probleme de sănătate publică, 
obezitatea, a atins proporţiile unei 
epidemii mondiale, afectând atât copiii, 
cât şi adulţii.

Copiii obezi au un risc mult mai 
mare decât cei cu greutatea normală să 
aibă cord mărit când vor fi adulţi, arată 
un alt studiu al Universităţii Tulane, 
publicat în ediţia lunii noiembrie a 
revistei Circulation. Cu cât surplusul 
de greutate este mai mare, cu atât mai 
mare va deveni inima sa, cu 21 de ani 
mai târziu, spun cercetătorii.

Conform unui studiu făcut pe 300 
de femei suedeze, femeile care au fost 
obeze în timpul vieţii lor au un risc 
crescut de a pierde ţesut cerebral la 
nivelul lobului temporal, comparativ 
cu femeile cu greutate normală. Acest 
fenomen a fost legat de declinul 
funcţiilor cognitive şi de risc crescut 
de maladie Alzheimer. Explicaţia ar 
putea fi stresul oxidativ suplimentar 
datorat grăsimilor, ateroscleroza 
cauzată de grăsimi (proces ce limitează 
aportul de sânge oxigenat la nivelul 
creierului) şi eliberarea, sub influenţa 
grăsimilor, de hormoni şi factori de 
creştere periculoşi pentru substanţa 
nervosă, spun cercetătorii suedezi. 
IMC* crescut a justificat aproape 8% 
din toate demenţele, afirmă Gustafson, 
conducătorul studiului. IMC a fost 
răspunzător de o creştere a riscului de 
atrofie de lob temporal de 11 până la 
14 procente pe unitate IMC. Această 
descoperire se corelează logic cu una

anterioară, care stabilea o relaţie 
cauzală între IMC crescut la vârsta 
adultă şi creşterea riscului de maladie 
Alzheimer, remarcă William Thies, 
vicepreşedintele Departamentului 
Ştiinţific al Asociaţiei Alzheimer.

La o întâlnire a Asociaţiei Americii 
de Nord, pentru studiul obezităţii, 
s-a tras un semnal de alarmă asupra 
dispunerii abdominale a grăsimii. Prea 
multă grăsime pe abdomen creşte 
riscul de disabilităţi în anii următori, 
concluzionează studiul făcut pe 9.000 
de persoane, cu vârste cuprinse între 
45 şi 64 de ani. Astfel, urmărite 
pe o perioadă de 9 ani, acestea au 
demonstrat afectarea progresivă a 
capacităţii de a se îngriji şi de a îndeplini 
treburi casnice. Gradul de disabilitate 
a fost proporţional cu cantitatea de 
grăsime abdominală.

Adăugaţi la acestea asocierea 
frecventă: obezitate, diabet, 
hipertensiune arterială, creşterea

încearcă si vezi!/
Care este cea mai bună modalitate de a trece la o dietă strict vegetariană?
Pur şi simplu să treci la ea! Dacă eşti dependent de carne, hrana vegetariană poate 

deveni prietenul tău cel mai bun. Incepându-ţi dimineaţa cu un mic dejun săţios, 
alcătuit din fructe, cereale şi verdeţuri, ţi se va face mai greu foame în decursul zilei. 
Dacă te rezumi la leguminoase, verdeţuri, cereale integrale şi fructe, în loc să consumi 
hrană pe bază de carbohidraţi sau pâine albă, în perioada de tranziţie, vei fi mai puţin 
înclinat să apelezi la mâncărurile nesănătoase cu carne.

Asigură-te că mănânci suficient, pentru ca hormonul responsabil cu apetitul, şi 
anume leptina, să nu-ţi facă probleme. O dietă cu puţine grăsimi, vegană (fără ouă şi 
produse lactate) exclude cele mai periculoase tentaţii culinare. Şi, în scurt timp, vei 
descoperi că pofteşti la ceea ce îţi face bine! (Four your good health, Charles Mills)
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So n0 cunoaştem /

____ familia adventâ...

riscului de cancer şi îmbătrânirea 
prematură (datorită excesului 
de radicali liberi, consecutiv 
surplusului caloric) şi veţi intui 
viitorul sumbru al celor peste 300 
milioane de obezi din întreaga lume.

„De ce cântăriţi argint pentru 
un lucru care nu hrăneşte? De ce 
vă daţi câştigul muncii pentru ceva 
care nu satură?” (Is. 55,2) Avem 
aici, în cuvinte simple o definiţie 
tulburătoare a stilului nostru de 
viaţă. Stimulaţi de reclame agresive, 
risipim bani pe alimente rafinate 
care nu hrănesc şi nici nu satură. 
Deşi au valoare nutritivă mică şi 
nu constituie o hrană în adevăratul 
sens al cuvântului, acestea au 
densitate calorică mare (sunt 
bogate în energie), reprezentând 
una dintre cauzele obezităţii.

Cauza fundamentală este un 
dezechilibru pe termen lung între 
aportul de energie provenit din 
alimente şi consumul/cheltuiala 
de energie prin activitate fizică. 
Altfel spus, urmare a prosperităţii 
materiale, mâncăm mai mult şi 
suntem mai puţin activi.

Aşadar, soluţia -  pe care noi 
o întrezărim după bâjbâiri printre 
diete -  este simplă şi cu eficienţă 
garantată. Ea constă în adoptarea 
unui stil de viaţă sănătos, cu 
alcătuirea fiecărei mese din cereale, 
fructe şi legume (alimente bogate 
în glucide complexe, sursa de 
energie preferată de organism), 
activitate fizică suficientă şi evitarea 
obiceiurilor dăunătoare (de 
exemplu „ciugulitul” între mese)

„Imparte-ţi pâinea cu cel 
flămând.. .şi vindecarea ta va încolţi 
repede”.

*IMC -  indicele, de masă corporală 
este un indicator mai fidel al stării de 
nutriţie decât greutatea.

im c  -
(înălţimea (m)]2

dr. Magda Ionescu, 
Comunitatea 
Ploieşti -  Bete!

Coreea este o peninsulă a continentului 
asiatic, cu o suprafaţă de 220.900 km2 şi 
o populaţie de aproape 70 de milioane de 
locuitori. In urma războiului din 1950-1953, 
se împarte în Republica Populară Democrată 
Coreea (Coreea de Nord) şi Republica 
Coreea (Coreea de Sud).

Literatura creştină circula în Coreea încă 
din secolul al XVII-lea. A urmat o perioadă 
de persecuţie crâncenă, dar credinţa creştină 
nu a putut fi distrusă. Dimpotrivă, în secolul 
XIX, John Ross un prezbiterian din Scoţia 
vine, învaţă limba şi traduce pentru prima 
dată Noul Testament în limba coreeană. Au 
fost apoi distribuite peste 10.000 de exemplare 
ale Noului Testament aşa încât comunităţi 
întregi au adoptat credinţa creştină, fără să fie 
un misionar care să le predice.

Adventismul a ajuns în Coreea la 
începutul secolului printr-un prezbiterian 
coreean, care a fost botezat în Hawaii. 
Experienţa lui pare venită din biserica 
primară: în timp ce aştepta vaporul spre 
casă, a văzut sigla unei Biserici Adventiste. 
După ce a stat de vorbă cu misionarul, a 
fost convins de adevăr şi înainte să plece a 
cerut să fie botezat. Pe vapor a stat de vorbă 
cu un alt coreean care a fost convins şi el, 
cerând ca aceste adevăruri să le fie predicate 
şi prietenilor lui. In curând, 35 de persoane 
păzeau Sabatul.

De îndată ce au sosit primii misionari, 
aceştia au dezvoltat, pe lângă latura 
evanghelistică, şi pe cea de publicaţii- 
educaţională şi medicală. In 1915, au fost 
hirotoniţi primii pastori adventişti coreeni.

In perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial, toţi oficialii străini ai bisericii au fost 
nevoiţi să părăsească ţara. Cei ce au rămas au 
fost fie închişi, fie au fugit în munţi, unde au 
stat până la terminarea războiului, studiind 
mai departe Biblia şi cărţile Spiritului Profetic.

In 1953, când Coreea de Nord şi-a 
închis graniţele, erau 800 de membri 
adventişti. De atunci se cunosc foarte 
puţine lucruri despre ei. Biserica 
Mondială s-a implicat mai mult pe 
linie umanitară. Chirurgi de la Loma 
Linda au vizitat Coreea de Nord, 
destul de frecvent pentru efectuarea 
de operaţii, în timp ce ADRA a 
deschis în capitală o brutărie care 
produce pâine pentru 25.000 de copii 
înfometaţi. In Coreea de Sud sunt în 
prezent peste 183.000 de membri şi 
700 de biserici.

Instituţiile de educaţie sunt 
cele mai eficiente mijloace de 
câştigare de suflete în Coreea de 
Sud. Universitatea Sahmyook este 
cea mai mare şcoală adventistă din 
lume, numărul elevilor, studenţilor 
şi al profesorilor depăşind la un loc
9.000 de persoane. Dar aceasta nu 
este singura şcoală adventistă din 
Coreea. Un mare succes îl au şi 
şcolile adventiste de limbă engleză, 
unde, în fiecare zi, 38.000 de studenţi 
(250.000 pe an) din elita societăţii 
vin aici să înveţe limba engleză. Mai 
mult de 1.000 dintre ei sunt botezaţi 
în fiecare an.

Pe lângă acestea, instituţiile 
medicale adventiste se bucură de 
un mare prestigiu în ţară. Spitalul 
adventist din Seul are 400 de paturi, 
iar cel cu specific dentar tratează 
anual peste 50.000 de oameni. Şi 
acesta doar în capitală. Casa de 
editură lucrează şi ea sub acelaşi 
simţământ al urgenţei şi al înaltei 
chemări la slujire.

Coreea este, de asemenea, centrul 
principal al proiectului „Mişcarea 
Pionierilor Misionari”, care urmăreşte 
trimiterea a 100 de pastori în zone 
albe din altă ţară decât cea natală, pe
o perioadă de minimum 6 ani, pentru 
înfiinţare de noi biserici. In prezent,
28 de pastori, împreună cu familiile 
lor, lucrează în cadrul acestui proiect.

Şi toate acestea nu sunt decât un 
crâmpei a ceea ce oamenii II lasă pe 
Dumnezeu să facă prin ei.

Adrian Neagu, 
pastor asistent, Conferinţa Oltenia
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SCOAR -  o nouă identitate
In perioada 16-18 iunie 2006, la Târgu Mureş, 

s-a desfăşurat a XVIII-a sesiune SCOAR. Sâmbătă 
dimineaţa, Remus Benţa, preşedintele SCOAR, a anunţat 
deschiderea oficială a sesiunii şi a prezentat invitaţii 
speciali, dintre care amintim: dr. Dorin Florea -  primarul 
oraşului Târgu Mureş; Audrey Balderstone -  preşedintele 
ASI Europa; dr. Gerhard Padderatz -  preşedintele ASI 
Germania; Criatiane Theiss -  preşedintele ASI Elveţia. 
Primarul oraşului a scos în evidenţă rolul pe care îl are 
Biserica Adventistă şi în mod special oamenii de afaceri 
adventişti în îmbunătăţirea climatului moral şi social în 
judeţul Mureş, prin influenţa pozitivă pe care o exercită în 
societate.

Intr-un cadru festiv, Audrey Balderstone, preşedintele 
ASI Europa, a reînnoit invitaţia de afiliere a organizaţiei 
SCOAR România la ASI Europa, iar acest lucru a avut loc 
sâmbătă după-amiază, când preşedintele SCOAR, Remus 
Benţa, şi preşedintele ASI Europa, Audrey Balderstone, au 
semnat protocolul de afiliere la ASI Europa. începând cu 
această zi, organizaţia oamenilor de afaceri a primit o nouă 
identitate, numindu-se ASI -  Asociaţia Adventiştilor de 
Suport şi Iniţiativă. Cu această ocazie, au fost prezentate 
proiectele ce urmează să se desfăşoare în perioada iulie 
2006 -  iulie 2007. Suma la care s-au angajat membrii 
ASI România pentru susţinerea acestor proiecte este de
338.000 Euro, precum şi mottoul asociaţiei -  „Suntem 
una în slujirea Lui”. Fratele Teodor Huţanu, preşedintele 
Uniunii Române, a subliniat rolul îl are pe care organizaţia 
în promovarea unui creştinism practic şi o bună colaborare 
cu organizaţia bisericii.

In program au fost şi puncte muzicale, susţinute de 
corul „Laudate Domini” din Târgu Mureş, formaţiile 
Adoramus, Excelsis, Peregrinii şi Laudae Cristi.

(Ioan T. Câmpian / AARC)

Festivalul de Tineret de la Ţigăneşti
Sabatul din 24 iunie 2006 a fost pentru biserica din 

districtul Ţigăneşti, Teleorman, împlinirea făgăduinţei 
Scripturii, cu referire la tineri: „Poporul Tău este plin de 
înflăcărare, când Iţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din 
sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua” (Ps. 110,3).

Festivalul tinerilor, intitulat „Atât de aproape de cer”, 
încheie ciclul de întâlniri de district, care a început la 
Calomfireşti, în iulie 2005, şi a continuat la bisericile Ţigăneşti
2 şi 3. „Plină de înflăcărare, oştirea Domnului”, în cântări, 
poezii şi teme frumos prezentate, a întărit credinţa că suntem 
atât de aproape. Impresionaţi până la lacrimi, cei în vârstă 
au lăudat pe Domnul, văzând în tinerii „cu podoabe sfinte” 
viitorul Bisericii Adventiste. Fr. George Şchiopu, directorul 
Departamentului de Tineret al Conferinţei Oltenia, i-a 
încurajat pe cei prezenţi să-L urmeze în viaţa lor pe Isus 
Hristos, Mielul din Apocalipsa, care ne-a garantat biruinţa 
prin sângele Său. (Silvestru Ciornei / AARC Oltenia)

Fam ilia în misiune
In perioada 23-25 iunie 2006, la Moeciu, s-a 

desfăşurat una dinte taberele de licurici ale Conferinţei 
M untenia, sub titlul: Mănunchi de lumină. Cei 100 de 
participanţi, părinţi şi copii, au avut ocazia de a descoperi 
împreună, pe parcursul zilelor de tabără, frumuseţea 
timpului petrecut în  familie, dar şi bucuria misiunii în 
familie. In afara focurilor de tabără, a drumeţiilor, a 
devoţionalelor centrate pe mănunchiul de lumină pe 
care îl constituie familia, probabil că una dintre cele mai 
atractive activităţi a fost cea în  care au fost implicaţi 
atât participanţii taberei, cât şi copiii din Moeciu. 
Duminică dimineaţa, părinţi şi copii au mers la Moeciu 
pentru a le oferi copiilor de acolo invitaţii în vederea 
participării, în cursul după-amiezii, la o serie de jocuri şi 
activităţi menite să le facă o zi de vacanţă mai frumoasă. 
In ciuda ploii care s-a oprit cu doar 5 minute înainte de 
ora întâlnirii, în jur de 20 de copii însoţiţi de părinţii lor 
au venit în  tabăra de licurici de la Moeciu, petrecând 
împreună cu cei de acolo un timp plăcut, care va rămâne 
cu siguranţă în mintea lor.

(Cristina Neagu / AARC)

în fiin ţa rea  filia le i B a ia -M are  a 
Asociaţiei „Exploratori pentru v iito r"

In data de 12 mai 2006, s-a înfiinţat filiala Baia-Mare 
a Asociaţiei „Exploratori pentru viitor”. Numeroasele 
proiecte desfăşurate acolo de către exploratorii din 
com unitatea locală, conduşi de fratele Ionică Miholcan, 
au promulgat imaginea Asociaţiei şi a bisericii într-un 
mod deosebit, atrăgând o serie de parteneriate, cu diferite 
organizaţii locale, astfel că un asemenea pas s-a dovedit a 
fi potrivit.

(Cristina Neagu / AARC)

I R I

încă trei clase aprob ate  de M inisterul 
Educaţiei pentru Liceele Adventiste

Vă informăm că pentru Liceul Teologic Adventist din 
Bucureşti, Ministerul Educaţiei a aprobat încă o clasă a 
IX-a, filiera teoretică, profil uman, specializarea ştiinţe 
umane şi sociale. De asemenea, pentru Liceul Teologic 
Adventist „Maranatha” din Cluj au fost aprobate două 
clase de teologie adventistă -  în total 56 de locuri.

(Andreea Lăpădat j AARC)

Centru „Sola Scriptura" la Arad
Conferinţa Banat vă anunţă cu bucurie deschiderea 

primului centru cu librărie şi bibliotecă din Conferinţă, 
acesta fiind al 15-lea centru la nivel naţional. Centrul „Sola 
Scriptura” e situat în Arad, pe str. Feleacului, lângă centrul 
comercial Jackson. Pe această cale, mulţumim celor care, în 
rugăciunile lor, au sprijinit lucrarea „Sola Scriptura”.

(Paul Bucur / AARC Banat)
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Acţiunea um anitara  la Târlisuat /
Duminică, 25 iunie 2006, în localitatea Târlişua, 

judeţul Bistriţa Năsăud, s-a desfăşurat o acţiune de sprijin 
a persoanelor afectate de inundaţii. Au participat membri 
ADRA, pastorii Ştefan Pelin şi Tibor Szasz, precum şi 
tineri voluntari din localităţile Teaca, Ocniţa, Sărmaş, 
Nuseni.

Acţiunea s-a materializat în pregătirea unor pachete 
alimentare (conserve şi hrană rece, dar şi masă caldă, gătită 
de surorile din comunităţile amintite) şi pachete cu obiecte 
de igienă, indispensabile în  condiţiile critice din zonă.

Cei aproximativ 30 de tineri voluntari au participat la 
îndepărtarea aluviunilor din casele şi curţile oamenilor, 
dar şi la împărţirea donaţiilor, în condiţiile în care la 
multe gospodării nu s-a putut ajunge cu nici un mijloc de 
transport, singura posibilitate la îndemână fiind mersul 
pe jos. Am fost plăcut impresionat de dispoziţia de slujire 
a acestor tineri care, atunci când am ajuns noi (în jurul 
orei 9), erau în haine de lucru, echipaţi cu lopeţi şi găleţi, 
dornici să continue activitatea începută încă de dimineaţă. 
Mai mult, au promis că vor repeta acţiunea într-un gest de 
solidaritate cu semenii lor care sunt acum în nevoie.

Am plecat de acolo, urzind noi proiecte şi amintesc 
aici intenţia de a construi alte câteva case, în funcţie de 
fondurile disponibile. In vederea acestui lucru, aşteptăm şi 
investiţia dumneavoastră materială sau de suflet, aşteptăm 
voluntari, astfel încât să fim încurajaţi în iniţiativele pe 
care ni le asumăm împreună.

Pentru detalii sau alte informaţii, vă stăm la dispoziţie la 
telefon 021 /  25.25.117 sau la e-mail: director@adra.ro

(Comei Roman /  ADRA România)

* C aravana pe două roţi
48 de tineri ciclişti din zona Moldovei au parcurs 

împreună, în două zile (25-26 iunie 2006), ruta Roman
-  Târgu Neamţ -  Poiana Largului -  Bicaz. Călătoria lor, 
desfăşurată sub numele Caravana Sănătăţii, a inclus şi

vizitarea unor puncte de interes, cum ar fi o rezervaţie de 
zimbri sau casa memorială a lui Ioan Creangă. Pentru a-şi 
merita numele, Caravana Sănătăţii a organizat şi o serie de 
activităţi antifumat în oraşul Tg. Neamţ, în colaborare cu 
tinerii din oraşul respectiv.

(Cristina Neagu / AARC) 

„Şcoala evangheliş tilo r"
Au fost zece zile ca la Cincizecime. între 16-25 iunie, 

la Stupini, s-a desfăşurat „Şcoala evangheliştilor”, la 
care au participat aproximativ o sută de evanghelişti, 
repartizaţi în ani de studii. Dacă ar fi să caracterizez 
printr-un singur cuvânt această întâlnire, atunci aş 
folosi cuvântul „rugăciune”. O pasiune fierbinte de a 
comunica cu Mântuitorul nostru nu am văzut de mult 
la astfel de întâlniri. Poate şi pentru faptul că seminarul 
despre rugăciune a creat o perspectivă atât de luminoasă 
pentru viaţa celui chemat în misiune. Cursurile care au 
fost apreciate mult de misionari, ca fiind cu impact, s-au 
amestecat cu cântece şi experienţe în faţa cărora şovăiala 
şi nesiguranţa în credinţă au fost demolate. Convertiri 
uimitoare, care au fost relatate, au scot din rokeri, 
alcoolici, deţinuţi, creştini de formă sau oameni ai străzii 
adevărate exemple de creştini de înaltă ţinută morală şi 
spirituală, care nu ştiu altceva decât să-I mulţumească şi 
să-L slăvească pe Dumnezeu prin misiune şi sacrificiu. O 
altă dorinţă aprigă este aceea de a absorbi cunoştinţe şi 
conduite to t mai specifice rolului de „pescari de oameni”.

Grupele mici, organizate pentru cunoaştere, 
rugăciune, mărturisire, au creat un cadru de familie de 
o mare intimitate relaţională, model de lucru pentru 
ceea ce urmează să se întâmple în zonele de activitate 
misionară. Pe o plajă cu oameni de la 12 la 80 de ani, cu 
preponderenţă tineri, lucrarea de misiune vorbeşte fiecărui 
membru şi fiecărui prieten al bisericii că nu sunt limite de 
vârstă în slujire.

(George Uba / AARC)

Ş T I R I____

P arab o le  cu licurici
In perioada 19-25 iunie 2006, la V atra Dornei, s-a 

desfăşurat o tabără pentru licuricii din Conferinţa 
Moldova, la care au participat copii între 7-11 ani.
Cei 70 de participanţi au avut în centrul activităţilor 
lor parabolele din Biblie, „Parabole” fiind şi numele 
taberei. Printr-o serie de activităţi, jocuri, concursuri, 
drumeţii, devoţionale, ei au descoperit îm preună noi 
sensuri ale acestora şi felul în care le pot aplica la 
nivelul vârstei lor.

(Cristina Neagu / A ARC)

Tineri în m isiune
In data de 3 iulie 2006, un grup de tineri din 

districtul Mediaş îm preună cu pastorul s-au hotărât 
să facă un act de binefacere pentru cei afectaţi de 
calamităţile naturale. Au fost susţinuţi de bisericile 
districtului, care au organizat o colectă în  acest sens.

In urma acestei colecte s-au făcut 100 de pachete cu 
alimente. Pe lângă hrană, pachetul a mai conţinut 
şi o carte pentru sufletul celor năpăstuiţi, Paşi spre 
fericire. Colaborând cu ADRA România, au fost sfătuiţi 
să meargă în  judeţul Bistriţa, în localitatea Târlişua. 
Imaginile care aveau să-i întâmpine pe tineri au fost 
de-a dreptul şocante. Primăria locală i-a susţinut în 
demersul lor, îndem nându-i spre cele mai afectate 
zone ale satului. Cu toate că în 15-20 de minute apa 
le-a spulberat agoniseala de-o viaţă, unora luându-le 
chiar şi pe unii dintre membrii familiei, totuşi oamenii 
au răspuns pozitiv la apelurile tinerilor de a se încrede 
în Dumnezeu. Nu erau supăraţi pe Dumnezeu, ci, din 
contră, erau mulţumitori că El le-a păstrat ce le era mai 
scump -  viaţa. Aceasta a fost o lecţie pe care grupul 
de tineri a învăţat-o, aceea că, oricât de grele ar fi 
încercările vieţii, singura salvare rămâne Dumnezeu. 
(Claudiu Mihanoş /  AARC Transilvania de Sud)
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Operaţiunea 
de salvare

L O R

RENE ALEXENKO EVANS

-  Deschidem ştirile de la această 
oră cu informaţii despre doi bărbaţi 
care au rămas blocaţi în peştera 
McMinnville County, spuse 
prezentatoarea TV. Din pricina 
temperaturii în scădere din noaptea 
aceasta, echipa de salvare va trebui 
să lucreze contra cronometru pentru 
a ajunge la cei doi excursionişti, care 
au anunţat că au hainele ude, le este 
frig şi sunt extenuaţi. Mai multe 
amănunte ne dă corespondentul 
nostru, Amos Smith.

-  Amos, ce poţi să ne spui la 
această oră?

Dan a dat volumul mai mare, 
pentru a înţelege mai bine restul 
reportajului.

-  Da, Sheila, spuse Amos, 
reporterul. Trei tineri, care au puţin 
peste douăzeci de ani, au intrat 
astăzi în  peşteră, într-o excursie de 
explorare. Peştera în care au intrat are 
o pantă abruptă de peste nouă metri. 
La nivelul superior, au legat o funie 
pe care să coboare panta şi, la plecare, 
să poată urca înapoi. Dar se pare

că excursia de astăzi a fost atât de 
obositoare, încât doi dintre ei nu au 
mai avut putere să urce la loc. Numai 
unul dintre ei a reuşit şi a chemat 
ajutoare.

-  Amos, cum se prezintă situaţia 
pentru echipa de salvare?

-  Sheila, personalul de salvare 
consideră că aceasta este o situaţie 
dificilă. Gura peşterii se află la un 
kilometru de drum, iar tinerii se 
află la încă jumătate de kilometru 
în  interiorul grotei. Ei poartă doar 
cămăşi şi blugi, şi sunt uzi până la 
piele. Acum, afară, temperatura este 
sub zero grade, iar salvamontiştii
au de făcut o operaţiune contra 
cronometru, pentru a ajunge la 
tineri înainte ca aceştia să îngheţe. 
Prietenul lor, care a reuşit să iasă, 
spune că cei doi sunt prea slăbiţi 
ca să poată colabora. Acum, totul 
depinde de salvatori pentru găsirea şi 
recuperarea victimelor, înainte de a fi 
prea târziu. Sheila?

-  Amos, îţi mulţumim. Continuăm 
ştirile...

Dan închise televizorul.
-  Sună foarte grav povestea 

asta, spuse el.
-  Aşa este, replică tata. Cei doi 

tineri sun norocoşi că prietenul 
lor a reuşit să urce şi să cheme 
ajutor.

-  Crezi că îi vor scoate în timp 
util? întrebă Dan.

-  Salvamontiştii sunt obişnuiţi 
cu astfel de probleme, răspunse 
tata. Sunt o mulţime de peşteri 
în zonă, iar ei sunt antrenaţi 
pentru asemenea operaţiuni de 
salvare. Ştiu exact unde se află 
victimele: asta le este de mare 
ajutor. Nu va fi nevoie să piardă 
timpul, încercând să-i găsească.
Cu siguranţă au pregătit deja 
haine uscate, pături şi băuturi 
calde, pentru a-i ajuta pe tineri să 
se încălzească de îndată ce vor fi

t- scoşi din grotă.
-  Nu ar fi avut nicio şansă, fără 

echipa de salvare, nu-i aşa?
-  Nu cred că ar fi reuşit, 

încuviinţă tata. Au nevoie de 
cineva care să-i scoată.

Traducere: Oana Ghiga 
Adventist Review, 

Februarie 2001

Ora familiei
Marţi, sau într-o altă zi, la alegere, invită-ţi familia la altarul de închinare.
•  In povestirea pe care tocmai ai citit-o, cu cine sau cu ce te asemeni tu?

Cine îl reprezintă pe Satana? Dar pe Dumnezeu?
• Citeşte povestirea biblică redată în 1 Samuel 14,1-23. Pe cine a salvat Ionatan?
• Intreabă-i pe adulţii din familia ta dacă au fost vreodată salvaţi dintr-o situaţie 

periculoasă. Ce părere sau sentimente au avut faţă de cel care i-a salvat?
• De ce crezi că unii oameni îi ajută şi îi salvează pe alţii? De ce crezi că 

Dumnezeu face toate acestea?
•  Cântaţi un cântec despre mântuirea pe care ne-o oferă Dumnezeu, din mâna 

lui Satana, şi despre dragostea Sa minunată.
•  Mulţumiţi-I lui Dumnezeu, pentru că este Salvatorul care ştie întotdeauna unde 

ne aflăm şi cum să ne salveze din capcanele lui Satana.
v
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„tec totul pentru Evanghelie4*

DUMITRU POPA

„Fac totul pentru Evanghelie, pentru a 
putea să-mi îndeplinesc partea ce o am în 
vestirea ei” (1 Cor. 9,23 NEB).

Intr-un timp al comunicării prin 
computer, prin e-mail sau SMS-uri, mai 
simţim oare nevoia de a vorbi liniştiţi de 
la inimă la... inimă?

In goana după ceva senzaţional, după 
dispute şi discuţii teologice savante, 
ne mai putem opri oare, aplecându-ne 
cu multă lepădare de sine şi interes, 
ca să ascultăm cu sensibilitate bătăile 
ritmice ale unei inimi? Mai putem oare 
comunica sincer, abordând problemele 
esenţiale ale lucrării chemării noastre?

Şi câtă nevoie avem de a ne deschide 
inimile şoaptei Duhului lui Dumnezeu, 
dar şi unii faţă de alţii!

Apostolul Pavel dădea mărturie 
despre realitatea vieţii şi a lucrării sale 
atunci când spunea corintenilor: „Fac 
totul pentru Evanghelie”.

El făcea acest lucru, pentru că 
Evanghelia era foarte preţioasă pentru 
el. De asemenea, el era bucuros, pentru 
că putea „să-şi îndeplinească partea ce o 
avea în vestirea Evangheliei”, aşa cum 
redă acest pasaj traducerea New English 
Bible. In traducerea lui Comilescu... „Ca 
să am şi eu parte de ea”.

Aici, avem principalul motiv care 
l-a călăuzit pe apostolul Pavel în tot 
ceea ce a făcut pentru Evanghelie. El 
era foarte conştient de iubirea pe care 
Domnul Hristos a manifestat-o faţă de 
omul păcătos, convins fiind de realitatea 
„puterii învierii Lui”, ca şi a forţei 
răscumpărătoare a milei lui Dumnezeu, 
fapt ce i-a inspirat o pasiune nemărginită 
pentru salvarea celui păcătos, oricât l-ar 
fi costat aceasta.

Aceasta este şi ar trebui să fie 
experienţa tuturor acelora în care Duhul 
lui Dumnezeu este prezent şi este lăsat 
să lucreze. Unii ca aceştia trăiesc numai 
pentru a face voia lui Dumnezeu.

Acesta era punctul central al 
nădejdii marelui apostol al neamurilor,

şi anume bucuria de a avea partea lui 
în proclamarea Evangheliei. Astfel se 
manifesta iubirea lui pentru cei pentru 
care lucra, iubire ce l-a determinat pe 
Moise, cel care a vorbit gură către gură 
cu Dumnezeu, să fie dispus să ceară ca 
numele lui să fie mai de grabă şters din 
cartea vieţii, dacă Dumnezeu nu acorda 
iertarea Sa poporului care păcătuise 
(Exodul 32,31.32).

Câtă iubire dumnezeiască şi 
împreună-simţire! O... cât mai avem 
încă de învăţat!

In anul de graţie 2006, în Uniunea 
Română, tinerii mei conlucrători, 
generaţia mai tânără de slujitori ai 
lui Dumnezeu, au preluat, în ultimii 
ani, cauza Evangheliei Sale . Forţa şi 
capacitatea lor, tehnica din dotare, 
mijloacele de deplasare de care dispun 
şi multe altele ar trebui să constituie un 
imbold pentru o desăvârşită aducere la 
îndeplinire a lucrării chemării lor.

Şi cu toate acestea, la „firul ierbii” 
se simte nevoia unor slujitori ai 
Evangheliei, care să facă apostolat, 
slujitori plini de iubire dumnezeiască şi 
care să „pască mieluşeii, oiţele şi oile” 
turmei lui Dumnezeu, slujitori care să 
hrănească turma cu „pâine cerească” 
nu cu paiele uscate ale unei „filozofii 
deşarte”, şi să nu se adape din „găleţi 
clocite”.

Se simte nevoia unor slujitori ai 
Evangheliei, care să nu mai fugă de la 
datorie, ci să se supună chemării divine. 
Slujitori care să stea pentru adevăr, chiar 
dacă s-ar prăbuşi cerul. Slujitori care să 
nu coboare de pe platforma Adevărului 
veşnic, punând sub semnul întrebării 
învăţăturile clare ale Sfintelor Scripturi. 
Slujitori ai cauzei lui Dumnezeu, 
care să-şi ia timp şi să se identifice cu 
turma pe care o păstoresc. Slujitori a 
căror preocupare prioritară să nu fie 
procurarea de bunuri trecătoare, ci să 
manifeste în lucrarea lor un puternic 
spirit de sacrificiu şi lepădare de sine.

Aşa s-a edificat această biserică şi aşa 
se va şi încheia.

Elementul esenţial în experienţa 
şi slujirea creştină este manifestarea 
prezenţei şi a iubirii divine în viaţa şi 
slujirea noastră.

Este de o importanţă capitală ca 
slujirea noastră să fie adusă la îndeplinire 
în spiritul iubirii dumnezeieşti şi al 
slujirii manifestate în lucrarea Domnului 
Hristos. Despre El, inspiraţia divină ne 
spune că Acela care i-a iubit pe ai Săi 
până la... capăt,... n-avea unde să-Şi 
plece capul. Pionierii lucrării din ţara 
noastră, asemenea lui Nicodim, şi-au 
cheltuit viaţa şi averile pentru cauza lui 
Dumnezeu şi a Evangheliei Sale. Noi? 
Ce ar trebui oare să spună omul lui 
Dumnezeu Elisei, ghehazilor moderni 
din ziua de astăzi?

„Este oare acum vremea de luat 
argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi 
şi roabe?” (2 Regi 5,26). Este oare 
acum vremea să alergăm după lucrurile 
acestei lumi şi să lăsăm de izbelişte 
turma încredinţată? Sau slujitorii 
Domnului ar trebui să plângă între 
tindă şi altar şi să facă... totul pentru 
Evanghelie, ca să se poată bucura de 
binecuvântarea slujirii ei.

„Căci această lucrare nu se va face 
nici prin putere, nici prin tărie, ci prin 
Duhul Meu, zice Domnul!”

Am puternica încredinţare că 
Dumnezeu veghează asupra bisericii 
Sale şi El îşi va curăţi... aria şi astfel va 
da bisericii Sale forţa Ploii Târzii, pentru 
încheierea lucrării, ca să putem spune şi 
noi plini de nădejde şi încredere: „Amin, 
vino, Doamne Isuse”.

Dumitru Popa, pastor 
pensionar, preşedinte 
al Uniunii Române 
între anii 1975-1990

C U R I E R U L  A D V E N T I S T  — A U G U S T 2 0 0 6  31



loi apariţii editoriale la
asa de Editură „Viaţă şi Sănătate”

Cele Zece Porunci sub atac
R efuz u l  p r e ş e d in t e l u i  Curţii d e  J u s t i ţ i e  a  S t a tu lu i  A la b a m a  
d e  a  s e  s u p u n e  h o t ă r â r i i  Curţii F e d e r a l e  d e  a  î n d e p ă r t a  din 
r o to n d a  t r i b u n a lu lu i  m o n u m e n t u l  C elo r  Z e c e  P o ru n c i  a  s t â r n i t  
p o lem ic i  a p r in s e  şi a  r e a d u s  î n  a t e n ţ i e  a t i t u d in e a  f a ţ ă  d e  D e c a lo g .  
De aici a  p o r n i t  ş i  c a r t e a  d e  f a ţ ă ,  c a r e  î ş i  p r o p u n e  s ă  a r a t e  

'o r t a n ţ a  v i t a lă  a  P o ru nc i lo r  p e n t r u  s o c i e t a t e ,  d a r  şi p e n t r u  
icare  ind iv id ,  i a r  fe lu l  î n  c a r e  e s t e  a b o r d a t ă  p r o b le m a  î n ţ e le g e r i i  

P o ru nc i lo r  f a c e  c a  l e c tu r a  s ă  f i e  c a p t iv a n t ă  şi d e  u n  re a l  fo lo s .
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A ^g d a le^a

D O U G  B A T  C H E L O R

Adevărul despre
M aria  M ag d a len a
î n  c o n te x tu l  c r e a t  d e  r e c e n t a  t r e z i r e  a  in t e r e s u lu i  f a ţ ă  d e  a c e s t  
p e r s o n a j  biblic  d in  c e  î n  c e  m a i  c o n t r o v e r s a t ,  c a r t e a  a c e a s t a  *  
a d u c e  c la r i f icare .  S tu d iu l  e x p e r i e n ţ e i  M ăr ie i  M a g d a l e n a  

m j u e z i n t ă  m i n u n e a  t r a n s f o r m ă r i i  c a r e  s e  p r o d u c e  î n  a c e l a  c a r e  
v in e  şi r ă m â n e  la p ic io a re le  lui Isu s ,  m a i  î n t â i  a p ă s a t  d e  ru ş in e  

H F o c a r ă ,  a p o i  plin  d e  d o r i n ţ a  d e  a  a f l a  m a i  m u l t ,  d e  a  jer tf i ,  . 
■ e  a  sluji  ş i ,  î n  f in a l ,  p lin  d e  b uc u r ia  m â n tu ir i i .
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Crezul apostolilor
A p os to lu l  P a v e l  s p u n e  în  E p is to la  c ă t r e  E fe se n i  4 , 5 :  „ E s t e  u n  s i n g u r  D o m n ,  o  s i n g u r ă  c r e d i n ţ ă . . . " .

D ar c u m  a  f o s t  a c e a s t ă  c r e d i n ţ ă  la  î n c e p u t ?  C r e d in ţa  m e a  d e  a z i  e s t e  e a  a s e m e n e a  c e le i  p r o p o v ă d u i t e  
d e  H r is to s  şi  d e  a p o s t o l i ?  C a r t e a  lui A r is t ide  D o ro f te i  a d u c e  î n  a t e n ţ i a  c it i to ru lu i  b in e  c u n o s c u ta  d e c l a r a ţ i e  

le c r e d i n ţ ă ,  n u m i t ă  „ C r e z u l  a p o s to l i c " ,  p e  c a r e  o  a p r o f u n d e a z ă  d in  p e r s p e c t i v a  b ib lică ,  r e l ie f â n d  n u  d o a r  
o  c o le c ţ ie  d e  a d e v ă r u r i  f r u m o a s e  şi la rg  a c c e p t a t e ,  ci ş i  a d e v ă r a t a  lor s e m n i f i c a ţ i e ,  c a r e  îl r e s p o n s a b i l i z e a z ă  
şi-l t r a n s f o r m ă  p e  c r e d in c io s .  î n  u r m a  lec tur ii ,  c it i to ru l  v a  î n ţ e l e g e  c ă  a  c r e d e  î n s e a m n ă  a  a s c u l ta .
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Comori din pământ
E s te  o  in v i t a ţ i e  la c ă l ă to r i e  p rin  l u m e a  Bibliei, cu  s a p a  
a r h e o lo g u l u i  şi  c o n d e iu l  p a s to r u lu i .  E s te  p r im a  c a r te  d in  
c o le c ţ ia  Arheologia şi Biblia. Ce i n t e r e s  a r  p u t e a  p r e z e n ta  
a r h e o lo g i a  p e n t r u  o m u l  v r e m i i  s f â r ş i t u lu i ?  A r h e o lo g ia  b ib lică  
d e s c o p e r ă  d o v e z i  d e s p r e  u n  t r e c u t  p e  c a r e  s e  sp ri jină  
p r e z e n t u l  n o s t r u  şi  n e  î n t ă r e ş t e  c r e d in ţ a  î n  d e s c o p e r i r i le
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Incredibile aventuri
din lumea copiilor

Incredibile aventuri din 
lum ea copiilor

E ste  o  c a r t e  c u  i lu s tra ţi i  co lo r ,  la f i e c a r e  p a g i n ă ,  p e n t r u  p ăr in j  
şi bun ic i i  c a r e  n u  m a i  ş t iu  c e  s ă  le  p o v e s t e a s c ă  f r u m o s  
şi î n ţ e l e p t  cop i i lo r  şi , d e  a s e m e n e a ,  p e n t r u  cei  m ic i,

:e  a ş t e a p t ă  t o t  t im p u l  c e v a  n o u  p e n t r u  e i!  
c u m  a r a t ă  şi  t i t lu l ,  Incredibile aventuri din lumea copiilo' 

>te o  c u l e g e r e  d e  p o v es t i r i  p e n t r u ,  cu  şi d e s p r e  cop ii .
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