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— D E C E M B R I E

P
rin harul lui Dumnezeu, 
iată-ne ajunşi şi la sfârşitul 
anului 2007. Deşi poate 
că au fost situaţii grele 
şi în acest an, au fost 
cu siguranţă şi multe binecuvântări. 

Printre multele binecuvântări primite, 
putem enumera şi Curierul Adventist, 
care, începând din luna iulie a.c., a 
fost realizat la o calitate superioară, 
revista fiind tipărită integral color şi 
pe hârtie de calitate. A  fost un vis care 
a devenit realitate şi îi mulţumim lui 
Dumnezeu pentru acest lucru, dar şi 
tuturor celor care au ajutat la realizarea 
lui. Cu siguranţă că acest plus de 
calitate ne va motiva mai mult să citim 
această revistă.

Se spune că există patru moduri 
în care oamenii îşi trăiesc viaţa: 
unii sunt permanent plângăcioşi şi 
nemulţumiţi; alţii îşi trăiesc vieţile 
într-o nerecunoştinţă continuă. Ei nu 
sunt plângăcioşi, dar nu mulţumesc 
lui Dumnezeu pentru binecuvântările 
primite. Este ceva mai bine faţă de 
prima categorie. Din a treia categorie 
fac parte acele persoane care Ii 
mulţumesc lui Dumnezeu doar pentru 
binecuvântările clare, evidente. Iar 
în a patra categorie se află cei care 
mulţumesc lui Dumnezeu totdeauna 
şi pentru toate lucrurile. Dacă ar fi să 
ne analizăm propria experienţă, unde 
ne-am regăsi?

De obicei, noi avem tendinţa de a 
contabiliza greutăţile şi nedreptăţile şi 
de a trece cu vederea binecuvântările şi 
ofertele gratuite. Nu am auzit pe nimeni 
spunând că a fost nedreptăţit pentru 
că a primit mai mult decât merita sau 
era necesar, dar sunt destui aceia care 
pot enumera o sumedenie de greutăţi şi 
încercări din viaţa lor. Insă textul biblic 
din Efeseni 5,20 ne spune totuşi altceva: 
„mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu".

Când să fim mulţumiţi?r /
Aş dori să observăm câteva lucruri 
cu privire la acest pasaj. Mai întâi, 
apostolul Pavel spune că noi ar trebui 
să fim mulţumiţi totdeauna, şi dacă 
mai adăugăm şi pentru toate lucrurile,

totdeauna Lui 

(Dumnezeu

M ulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl 
pentru toate lucrurile, în numele Domnului 

nostru Isus Hristos. (Efes. 5,20)

atunci chiar că nu ştim ce să mai zicem.
Dacă ar fi spus că ar fi bine ca noi să fim 
mulţumitori uneori sau pentru anumite 
lucruri, nu ar fi fost aşa de greu. Sunt 
lucruri care ne plac şi lucruri care nu ne 
plac, cum să fim mulţumiţi totdeauna de 
toate lucrurile?

Cred că acest îndemn de a mulţumi 
lui Dumnezeu este cea mai grea 
poruncă de trăit din Biblie, dar ea 
constituie secretul unei vieţii sănătoase 
şi fericite. Spiritul profetic ne spune:
„Nimic nu tinde să promoveze mai 
bine sănătatea trupului şi a sufletului 
decât un spirit de mulţumire şi laudă 
la adresa lui Dumnezeu. A  rezista 
melancoliei, simţămintelor şi gândurilor 
de nemulţumire constituie o datorie 
imperativă -  tot atât de mare precum 
este aceea de a ne ruga.” {Minte, caracter, 
personalitate, voi. 2, p. 418)

C U R I E R U L  A D V E N T I S T

Mulţumirea este o exprimare a 
păcii interioare pe care noi o avem prin 
Hristos, acea pace care întrece orice 
pricepere şi care ne păzeşte inimile şi 
gândurile (Filp. 4,7).

Pentru ce să fim  
multumitori?/
De ce să mulţumim pentru toate 
lucrurile? Pentru că Biblia spune în 
Romani 8,28 „că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc 
pe Dumnezeu”. Adică să-I mulţumim 
lui Dumnezeu şi pentru lucrurile care 
ne provoacă durere şi suferinţă? Dacă îl 
iubim pe Dumnezeu şi dacă vom crede 
din toată inima noastră Cuvântul Său, 
atunci vom face lucrul acesta.

Acelaşi îndemn biblic apare şi în 1 
Tesaloniceni 5,18, tradus astfel într-o 
altă versiune a Bibliei:,.Mulţumiţi în 
toate circumstanţele lui Dumnezeu” 
(NIV -  Noua Versiune Internaţională). 
In orice situaţie, nu contează cât de 
rea este, importantă este atitudinea 
noastră de laudă şi faptul că putem 
găsi ceva pentru care să-I mulţumim 
lui Dumnezeu. Cuvântul inspirat ne 
spune că, dacă noi am cunoaşte sfârşitul 
de la început, n-am alege altfel decât 
a ales Dumnezeu pentru noi (Hristos, 
Lumina lumii, p. 176). ,JMulţumiţi pentru 
toate lucrurile; căci aceasta este voia lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la 
voi” (1 Tes. 5,18),Această poruncă este o 
asigurare că şi lucrurile care par să ne stea 
împotrivă vor lucra spre binele nostru. 
Dumnezeu nu ne-ar îndemna să fim 
mulţumitori pentru ceea ce ne-ar face 
rău.” (Ellen W hite, Divina Vindecare, p. 
256)

De aceea, vă invit acum, la sfârşit de 
an, să aducem cu toţii jertfa noastră de 
laudă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru 
tot ceea ce a făcut pentru noi. Q

Gabriel Dincă, 
redactor-şef 
„ Curierul Adventist” M V  1
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LUCIAN CRISTESCU

ntră!”
Inima Oanei bătea cu putere. Era în faţa decanului 
facultăţii, ca să-i ceară schimbarea datei examenului care 
fusese programat în Sabat.

Ştiţi, sunt adventistă şi nu voi putea participa la 
examen. Dacă aveţi bunăvoinţa...”
Ochii magistrului o priveau rece, deasupra ochelarilor.

„Uite, fetiţo, ţi-aş face favoarea... Dar numai dacă m-ai putea 
lămuri de ce eşti adventistă. Nu înţeleg de ce trebuie să fii altfel 
decât atâţia oameni buni, creştini şi ei!”

Un nod s-a pus în gâtul Oanei. Ce să spună?
Tu ce-ai fi răspuns?
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Identitatea la  mijloc
întrebarea este extrem de grea pentru faptul că te confruntă cu 
o chestiune de „identitate”. Cine eşti? De ce eşti aşa, şi nu altfel?

Majoritatea celor care s-au născut într-o familie adventistă 
nici nu-şi pun asemenea probleme. Răspunsul îl deţin părinţii: 
„Aşa m-am născut...”Dar acesta este şi răspunsul oricărui 
musulman. Cu menţiunea că adventistul nostru s-ar numi 
„musulman de ziua a şaptea'. Te-ar mulţumi acest răspuns?

Dintre cei veniţi ulterior în biserică, unii ar putea răspunde: 
„Aici am găsit iubire... Am găsit oameni minunaţi.”Poate că 
sună mai bine, dar nici răspunsul acesta nu satisface: pentru



Dar ei au ales săfie adventişti pentru că, din dragoste pentru Hristos, au 

hotărât să primească şi să apere prin trăirea lor valorile scumpe ale Tatălui 

şi să le împărtăşească altora. Ca rezultat, alte oi găsesc staulul!

că niciun grup social nu-ţi poate da 
identitatea. Tocmai lipsa ei te face să te 
refugiezi dintre oameni.

Clarificarea problemei identităţii 
devine o problemă şi mai grea în 
contextul globalizării. In biblioteca tatălui 
meu, am găsit un album cu România 
anilor 1930. Cât de specific se îmbrăcau 
oamenii din diferitele judeţe! Le puteai 
descoperi identitatea doar după port: 
„Femeia aceasta e din Maramureş... 
Flăcăul e din Dolj”. Azi nu-i mai 
distingi. Au dispărut şi deosebirile dintre 
sat şi oraş. Dar şi deosebirea dintre 
român şi patagonez. Lumea noastră se 
vrea un ceaun cu mămăligă de-o singură 
culoare.

Odată cu pătrunderea televizorului în 
case, toţi beau din aceeaşi cupă un acelaşi 
set de „valori”. Şi nu e de mirare că toţi 
încep să se poarte ca omul de la televizor. 
Lumea se globalizează. Frontierele 
dispar, culturile toate se contopesc într-o 
masă gri, amorfa. In acest context, a avea 
o identitate devine o ofensă...

Biserica Adventistă -  
una dintre multe altele?
Globalizarea nu afectează doar cultura. 
Dacă este adevărată teza lui Paul Tillich, 
că „religia este substanţa culturii, iar 
cultura este forma religiei”1, atunci 
schimbarea culturii afectează substanţial 
şi religia.

Cu ani în urmă, mă aflam într-o mică 
biserică de lângă Lausanne, Elveţia. La 
anunţuri, prezbiterul a prezentat un 
raport despre întâlnirea interconfesională 
(nu ecumenică!) la care tocmai 
participase. Toţi reprezentanţii bisericilor 
locale au fost rugaţi să aducă cu ei la 
întâlnire un simbol. Prezbiterul venise 
cu o lampă micuţă: „Voi sunteţi lumina 
lumii.” Apoi a tras concluzia: ,A  fost o 
întâlnire minunată. Ar fi bine, fraţilor, 
să privim cu alţi ochi la bisericile surori. 
Avem şi noi multe de învăţat de la ele...”

Concluzia lui m-a şocat. Adică 
suntem şi noi o biserică, una dintre

multele biserici surori? Dacă da, atunci 
de ce mai trebuie să fii „adventist”?

Eu am venit la credinţă după 
îndelungi căutări chinuitoare, cu popasuri 
repetate pe la marile personalităţi 
religioase, ca Dumitru Stăniloaie 
sau episcopul bisericii reformate din 
România. Şi am înţeles în mod tranşant 
că adventismul este singura întruchipare 
a teologiei pure a Bibliei, excluzând 
orice tradiţie. Tocmai de aceea am ales 
să devin adventist, asumându-mi tot 
riscul. Pentru că Biserica Adventistă este 
singura Biserică adevărată, am ales să fiu 
mădularul ei, ceea ce m-a costat ruinarea 
carierei academice, în care părinţii mei 
au investit totul. Până astăzi nu regret, 
pentru că Biserica Adventistă nu e o 
biserică, ci este Biserica.

Adventismul -  singura 
religie adevărată?
Cu aceste simţăminte am intrat eu în 
„arca de salvare”. Aici, şi nicăieri în altă 
parte, se găsea „mântuirea”. Tot adevărul 
pe care biserica îl profesa îmi garanta 
salvarea în Hristos, iar pentru aceasta 
eram atât de fericit că nu mă găseam în 
altă confesiune!

Pe când eram pastor tânăr, am 
fost confruntat cu o situaţie care m-a 
tulburat. Tocmai examinam nişte 
candidaţi pentru botez, printre care 
se afla şi doamna Constantinescu, de 
origine baptistă. Cu amabilitate, i-am 
spus: „Spuneţi, soră, ce v-a determinat 
să veniţi la Hristos şi să cereţi botezul?” 
Şi ea, ca o mamă bună, s-a uitat la 
mine înţelegătoare şi mi-a răspuns:
„O, frate pastor, nu de-acum umblu eu 
cu Hristos. Eu de 22 ani sunt copila 
Lui... Dacă n-ar fi fost El, n-aş fi putut 
supravieţui ca văduvă, cu patru copii. O, 
nu, frate pastor! Eu II cunosc de mult pe 
Mântuitorul meu!”

Adică, cum? Femeia aceasta fusese 
a lui Isus, înainte de a fi adventistă? Şi 
dacă da, atunci era mântuită în afara 
adventismului?

Apoi am găsit în Biblie un text 
radical, 1 Ioan 5,12: „Cine are pe Fiul are 
viaţa. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu 
n-are viaţa!” A  fost ca o lovitură de 
ciocan în moalele capului! Nimic despre 
doctrină, ci doar Hristos! (Ah, nu trageţi 
încă concluziile! Citiţi până la sfârşit...)

Mi-am amintit de tâlharul de pe 
cruce. Cu siguranţă că era iudeu înfocat, 
îmbâcsit de toate tradiţiile. Oare cât 
citise criminalul din Scriptură? Mă 
îndoiesc să o fi cercetat vreodată. Dar 
când L-a recunoscut pe Mielul lui 
Dumnezeu pe cruce şi L-a primit ca 
Mântuitor personal, în ciuda inculturii 
sale teologice, a primit asigurarea pe care 
Isus nu a dat-o nici măcar Sfântului Ioan 
„Teologul”: „Adevărat îţi spun ţie că vei fi 
cu Mine în Rai.”

Asta schimbă total viziunea, 
înseamnă oare că mântuirea nu este 
condiţionată de corectitudinea doctrinală, ci 
de relaţia cu Isus}\ Deci şi alţii -  care n-au 
înţeles (încă) toate doctrinele Scripturii şi 
profeţiile, dar care în mod sincer II iubesc 
pe Mântuitorul şi trăiesc lumina pe care 
o au -  sunt mântuiţi?!

îm i amintesc de un episod petrecut cu 
mult timp în urmă în gara din localitatea 
Borşa, unde sosisem cu familia pentru 
câteva zile de concediu. Acolo, pe peron, 
erau 8-9 tineri. Şedeau pe rucsacurile 
lor şi... fiecare citea din Biblia lui. Era 
vremea comunismului agresiv, când era 
primejdios să-ţi scoţi Biblia la vedere. 
I-am urmărit atent pe acei tineri -  băieţi 
şi fete. Erau candizi şi profunzi. Mai 
târziu, i-am cunoscut de-aproape: 
erau „creştini după Evanghelie”. Dar 
mărturisesc că nu mai întâlnisem tineri 
atât de evlavioşi. Trăiau ca nişte oameni 
mântuiţi!

Ulterior, citind în Tragedia Veacurilor, 
mi s-a întărit şi mai mult convingerea că 
„Mulţi oameni d inpoporul lui Dumnezeu 
se găsesc încă în Babilon... Cea mai mare 
parte dintre urmaşii lui Hristos se găsesc 
în diferitele biserici [...]”2 De altfel, nu 
spunea însuşi Hristos: ,M ai am {Eu,
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Hristos) şi alte oi (oi, nu capre!), care nu 
sunt din staulul acesta. Şi pe ele trebuie 
să le aduc...”(Ioan 10,16). Aşadar, 
pe lângă „oi din staul” (să zicem, noi, 
adventiştii), Hristos mai are „alte oi, din 
afara staulului”, oameni mântuiţi, ca acei 
tineri!

Şi-atunci, de ce mai trebuie să 
fiu adventist? Ce rost mai are să 
evanghelizăm şi să-i aducem pe oameni 
în biserică, dacă Hristos tot mântuieşte şi 
pe cei din afara Bisericii Adventiste?

O viziune specific 
adventistă
Era în vara anului 2001. M ă aflam 
deasupra Adanticului, zburând din SUA 
înspre Anglia. Era noapte. Toţi dormeau, 
în afară de mine. M ă apăsa gândul 
la evanghelizarea pe care trebuia să o 
pregătesc pentru transmisia prin satelit 
din februarie 2002. M ă tot frământam 
cu ce să prezint. Să repet tiparul lui 
Fmley? Nu mai avea sens. Atunci, ce?

Acolo, în noapte, Dumnezeu S-a 
îndurat de mine şi mi-a „deschis” ochii. 
Am „văzut” clar axa pe care urma să-mi 
construiesc temele. Era viziunea Marii 
Lupte între Hristos şi Satana -  o viziune 
specific adventistă, pe care nicio altă 
confesiune nu o are!

In această Mare Luptă, Dumnezeu 
este pus pe banca acuzaţilor. Satana L-a 
învinuit, şi mulţi din Univers -  o treime 
dintre îngeri -  l-au crezut, osândindu-L 
pe Tatăl. Ciuma lui diavolească a acoperit 
apoi tot pământul, care a devenit planeta 
răzvrătită. Şi iată-mă, „născut aici fară 
tocmeală, prizonier al marelui război”!

Prin minune, eu, păcătosul, am aflat de 
Dumnezeu şi de răscumpărarea Fiului lui 
Dumnezeu. Am crezut şi, în sfârşit, sunt 
mântuit.

Dar lupta nu se încheie cu mântuirea 
mea. Căci Dumnezeu şade în continuare 
pe banca acuzaţilor, hulit şi batjocorit de 
oameni, fraţii mei. Şi eu, eu ce fac? Să mă 
mulţumesc că sunt mântuit? Dumnezeu 
este judecat (Rom. 3,4), şi eu să nu 
intervin în apărarea Sa?

Chemarea de m artor
Ei bine, iată motivul pentru care sunt 
adventist, şi nu pot fi altfel. Se cer 
martori împotriva acuzării! Eu am ales să 
intru în luptă.

„Să fii martor pentru Dumnezeu e 
simplu”, gândesc unii. Dar nu-i deloc aşa. 
Rolul de martor cere mai mult decât să 
strigi că „Dumnezeu e drept! N-are nicio 
vină!” A  fi martor înseamnă să vii nu 
doar în apărarea Persoanei divine, ci mai 
ales în apărarea valorilor Sale.

Probabil că mulţi nu înţelegem

Bătălia decisivă se dă 

în modul în care trăim 

în smerenie. în  timp 

ce diavolul a voit să 

se înalte, Hristos S-ay J

coborât, S-a făcut om, a 

ales să moară, şi încă pe

exact ce înseamnă „valori”. O  valoare este 
orice lucru în care merită să investim 
efort, atenţie şi preţuire. Un pix este o 
valoare, dar foarte mică. O  maşină este 
o valoare mai mare... Aceste valori însă 
nu sunt indispensabile. Mii de ani au 
trăit oamenii fară pixuri sau maşini.
Există însă valori mai înalte, fară de 
care oamenii nu pot trăi: libertatea, 
iubirea dintre oameni, fericirea... Acestea 
sunt valori spirituale şi sunt extrem de 
costisitoare.

Când diavolul L-a acuzat pe 
Dumnezeu, practic el nu L-a atacat 
direct -  nici nu ar fi avut cum —, ci i-a 
atacat valorile: Legea şi Iubirea. In acest 
fel, el a căutat să-L discrediteze pe 
Autorul acestor valori.

Un martor este cineva chemat să 
reabiliteze valorile divine pe care oamenii, 
în rebeliunea sau neştiinţa lor, le calcă în 
picioare. Iată miza Marii Lupte! Şi, în 
mod concret, care sunt aceste valori?

Valorile divine
Valorile s-ar putea împărţi în trei 
categorii: valori cereşti, valori edenice, şi 
valori postedenice.

A. Valorile cereşti. Adesea am întrebat 
în adunare: „Care este primul atribut al 
lui Dumnezeu?” Şi aproape întotdeauna 
primeam răspunsul: „dragostea”. Şi totuşi, 
primul atribut al divinităţii, chiar înaintea 
dragostei, este sfinţenia.

Ce este sfinţenia? Cel care crede că ea 
înseamnă „fară păcat” greşeşte; căci chiar 
dinainte de păcat, Dumnezeu era sfânt. 
Sfinţenia este altceva decât neprihănire. 
Ea indică faptul că Dumnezeu este 

aparte, distinct de toată 
creaţiunea Lui, că natura Lui 
nu este ca a celorlalte fiinţe. 
Adică e „pus deoparte”.

Tocmai din sfinţenie 
decurge şi autoritatea Lui. 
Faptul că El este cu totul 
altfel decât noi trezeşte în noi 
nevoia de a ne închina şi de a 
ne supune Lui, într-un cuvânt, 
smerenia.

Exact aici a lovit diavolul 
atunci când a atacat: „Nu 
vreau să mă închin, să mă 
smeresc. M ă voi înălţa, voi fi 
ca El...” Şi ticălosul a reuşit 
să semene în lume neghina 
mândriei.

Acum tu vii ca martor 
să înalţi... ce? Mândria sau 
smerenia? Te uiţi în oglindă...
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Un martor este cineva chemat să 

reabiliteze valorile divine pe care 

oamenii, în rebeliunea sau neştiinţa 

lori le calcă în picioare.

Ai la îndemână atâtea artificii 
cosmetice care să te arate... 
diferit decât eşti, mai sus! Dacă 
toată lumea face aşa, de ce n-ai 
face şi tu? Vezi cum „a fi martor” 
intră în aspectele foarte concrete 
ale vieţii. Exact acolo contează 
mărturia ta.

Bătălia decisivă se dă în 
modul în care trăim în smerenie.
In timp ce diavolul a voit să 
se înalţe, Hristos S-a coborât,
S-a făcut om, a ales să moară, şi încă pe 
cruce! (Filip. 2,5-8). Atitudinea ta pe cine 
mărturiseşte?

Mintea mea se opreşte asupra ultimei 
„parabole” a Domnului Hristos (Matei 
25,31-33), în care El apare ca Jude, ca 
unul care desparte „oile de capre”. Oare 
ce distinge aceste două grupe? Doar 
ambele sunt animale curate, ambele 
dau lapte. Dar există un element care le 
deosebeşte. Ştiţi care? Codiţa. Una e în 
sus (filozofia diavolului -  „mă voi sui...”), 
şi alta e în jos (teologia lui Hristos -  „mă 
voi coborî”). Mândria sau smerenia, 
spiritul diavolului sau spiritul lui Hristos
-  vezi tu de ce smerenia face deosebirea 
în ziua aceea?

Printre valorile cereşti sunt: dragostea, 
bunătatea, pacea, îndelunga răbdare..., cu 
alte cuvinte, trăsăturile Sale de caracter. 
Eşti martor?

B. Valorile edenice. Odată cu . 
creaţiunea, Dumnezeu a dăruit omului 
trei valori: Sabatul, familia şi munca. 
Sabatul viza relaţia cu Dumnezeu şi avea 
în vedere sfinţenia („ca s-o sfinţeşti”); prin 
Sabat, omul recunoaşte autoritatea Sa.

Familia viza relaţia cu oamenii şi avea 
în vedere dragostea-, prin ea, omul exersa 
atributul lui Dumnezeu, devenind tot mai 
mult asemenea Lui. Iar munca viza relaţia 
cu şinele şi avea în vedere dezvoltarea 
fizică şi intelectuală a fiinţei umane.

Tu cum respecţi Sabatul? Este doar o 
zi de „nefacere nimic”? Sau este o zi de 
sfinţire? La ce te gândeşti şi ce vorbeşti în 
Sabat, atunci când eşti cu prietenii?

In privinţa familiei, unii cred că o 
relaţie premaritală este OK, că „dacă 
o iubeşti” este suficient ca să trăiţi 
împreună. Dar familia nu este bunul 
tău, ea este proprietatea lui Dumnezeu
— El a instituit-o. Cine gustă din relaţiile 
intime înainte de cununie, acela II
fură pe Dumnezeu. Tu de care parte 
mărturiseşti?

Şi apoi munca, într-o vreme când 
omului nu-i stă gândul la altceva decât

la distracţie! Un dicton spunea: „Dacă 
găseşti lucrul care-ţi place, nu mai trebuie 
să munceşti toată viaţa.” Când lucrezi cu 
bucurie, „ca pentru Domnul”, vei avea 
necurmat un simţământ de împlinire. Pe 
deasupra, îţi vei câştiga astfel respectul.

C. Valorilepostedenice. Odată cu 
căderea omului în păcat, Dumnezeu 
i-a rânduit o serie de valori specifice, 
care să contribuie la salvarea lui:
Scriptura, rugăciunea, reforma sanitară şi 
misiunea...

Despre exerciţiile spirituale ştii 
multe. Dar despre reforma sanitară, te 
întreb: „Cum stai?” N-ai reuşit încă să te 
dezlegi de dependenţa de unele articole 
gastronomice pe care demult ar fi trebuit 
să le laşi? Frate, e bai! Nu poţi fi martor...

Un martor!
Vezi tu? Singurul motiv valabil pentru 
care eşti adventist este să fii un stegar al 
valorilor lui Dumnezeu. Şi când devii 
astfel, se împlineşte rolul din Ioan 10,16
-  vei deveni un indicator către staul 
pentru oile rătăcite ale lui Hristos.

Să ne fie clar: cineva nu este adventist 
pentru că e mai bun decât ceilalţi 
oameni. Ci Dumnezeu, din dragoste 
pentru oile fară staul, ne-a chemat pe 
mine şi pe tine -  buni ştiutori a tot 
adevărul -  pentru a le fi călăuză spre 
staul, ca „să intre” în el. Iar după ce au 
intrat, „să iasă” (Ioan 10,9), adică să fie şi 
ele martore în arena Marii Lupte.

Sunt surprins cât de uşor înţeleg noii 
convertiţi lucrul acesta!

Când Liviu şi soţia lui -  cu totul 
lipsiţi de un trecut religios -  L-au 
cunoscut pe Hristos, viaţa lor s-a 
schimbat radical. Ea, plină de bijuterii şi 
încărcată elegant cu toate artificiile care
o faceau „doamnă bine”, le-a abandonat 
în câteva săptămâni, fară să-i ceară cineva 
lucrul acesta. Din mari consumatori de 
came, în două luni de zile, cei doi soţi 
au devenit vegetarieni. Din oameni 
strângători, au început să dăruiască 
regulat sărmanilor, pe lângă zecime. Iar

entuziasmul lor e atât de mare încât, 
atunci când au avut o întâlnire de afaceri 
la un restaurant select, au luat cu ei 
un DVD cu... „Evenimentele finale”. 
„Gargon! Dacă eşti drăguţ, pune-mi 
DVD-ul până luăm masa.” In timp ce 
imaginile se rostogoleau spre ochii lor, 
discuţia s-a oprit. „Ia uite ce interesant! 
Chiar vreau să ştiu cum va fi sfârşitul!”, 
spunea colegul lui Liviu. Şi masa a 
continuat până când filmul s-a terminat, 
înainte să plece, şeful de restaurant 
s-a apropiat respectuos şi i-a spus: 
„Domnule, aţi fi atât de drăguţ să-mi 
împrumutaţi DVD-ul să-l copiez? Şi alţi 
clienţi au fost interesaţi de el...”

Când Liviu şi colegii au revenit la 
restaurant, şeful i-a întâmpinat bucuros: 
„Mai aveţi DVD-uri din acelea? De când 
le pun în salon, consumaţia s-a dublat. 
Oamenii nu mai pleacă până nu se 
sfârşeşte 'filmul’!”

Nu de mult, Liviu mi-a spus că şefii 
altor două localuri l-au rugat pe patronul 
restaurantului să le dea voie să copieze şi 
ei DVD-urile cu „Evenimentele finale”... 
Să rămână ei mai prejos?

Cei ca Liviu au învăţat rugăciunea 
vameşului, pentru că nu sunt mai buni 
decât ceilalţi. Şi nici n-au complexe de 
superioritate pentru că au „tot adevărul”. 
Dar ei au ales să fie adventişti pentru că, 
din dragoste pentru Hristos, au hotărât 
să primească şi să apere prin trăirea 
lor valorile scumpe ale Tatălui şi să le 
împărtăşească altora. Ca rezultat, alte oi 
găsesc staulul!
Aşa da, „adventist”! B

 ̂ Paul Tiliich, Theology o f Culture, New York: Oxford 
University Press, 1964, p. 42.

Elien W hite, Tragedia Veacurilor, cap. 21 -  .Avertizarea 
respinsă”

Lucian Cristescu, 
secretar Asociaţia 
Pastorală, 
Uniunea Română
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D E V O Ţ I O N A L

Va l oa r ea  
unui  t o i a 9

Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?”E l a răspuns: „Un toiag. (Exod 4,2)

SZÂSZ ERNEST

P
oporul ales era în robia egipteană. Chiar dacă 
Dumnezeu, în dragostea Sa, a fost nevoit să 
îngăduie ca Israelul să treacă prin această experienţă 
amară, El nu Şi-a uitat poporul. El cunoştea 
experienţa lor şi suferea împreună cu ei: „Am 
văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi-am auzit 

strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi 
cunosc durerile.” (Exod 3,7)

Dumnezeu avea un plan: izbăvirea izraeliţilor din robie
-  „M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor... şi să-l 
duc într-o ţară unde curge lapte şi miere...” (Exod 3,8)

Pentru realizarea planului de eliberare a izraeliţilor, Cerul 
l-a pus deoparte pe Moise. Dumnezeu l-a salvat într-un mod 
miraculos atunci când se afla în coşuleţul de papură. „îngeri 
nevăzuţi pluteau deasupra singuraticului său loc de odihnă, 
îngerii au îndemnat-o spre acel loc pe fiica lui faraon” (Ellen 
W hite, Patriarhi şi Profeţi, p. 274). Până la vârsta de 12 ani, 
Moise a fost crescut de părinţii lui naturali, care au crezut că 
timpul eliberării lui Israel este aproape, şi Dumnezeu va veni în 
ajutorul lor. Mama lui Moise a fost convinsă că Dumnezeu l-a

ocrotit pe fiul ei pentru îndeplinirea ulterioară a unei misiuni 
speciale. Iochebed a folosit cu credincioşie ocazia pe care o avea
-  de a-1 educa pe copilul ei pentru Dumnezeu.

In curtea faraonului, Moise a primit cea mai înaltă 
educaţie civilă şi militară. „Puterea lui intelectuală îl situează 
mai presus de oamenii mari ai lumii din toate veacurile. Ca 
istoric şi poet, ca filozof, conducător de oşti şi legiuitor, el 
este fară egal. Dar, cu toate că avea lumea înaintea sa, Moise 
a avut tăria morală de a refuza perspectivele îmbietoare ale 
bogăţiei, măririi şi faimei, alegând mai degrabă să sufere 
împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de 
plăcerile de o clipă ale păcatului” (Ellen W hite, Patriarhi şi 
Profeţi, p. 277). Cu toate acestea, el nu era pregătit pentru 
marea sa lucrare. Tim p de 40 ani, în pustia Madianului, 
Domnul i-a cizelat caracterul în vederea chemării ce avea să-i 
fie adresată.

Sosise timpul pentru eliberarea lui Israel. Chemarea nu a 
întârziat şi a fost foarte explicită: „Vino, Eu te voi trimite la 
faraon şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui 
Israel” (Exod 3,10).
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Cine sunt eu?
Uimit şi înspăimântat din cauza 
poruncii, Moise, scuzându-se, a întrebat: 
„Cine sunt eu?”

încerc să-l privesc pe Moise şi să-i 
înţeleg atitudinea şi modul de gândire. 
El ştia ce înseamnă Egiptul. Cunoştea 
atitudinea ostilă a egiptenilor faţă 
de izraeliţi. Faraonul? Este dur şi 
puternic! Faraonul Egiptului nu-şi 
eliberează robii. Ca unul dintre foştii 
comandanţi ai oştirii, Moise cunoştea 
nivelul de instruire, puterea de luptă şi 
echipamentul armatei egiptene. In timp 
ce în mintea lui se derula filmul despre 
faraon şi armata Egiptului, în urechi 
îi răsunau tot mai puternic cuvintele 
lui Dumnezeu: „Eu te voi trimite la 
faraon...” (Exod 3,10).

„Cine sunt eu?”, se întreba Moise. 
Prinţul adoptiv al casei regale egiptene 
a devenit între timp un păstor în pustia 
Madian, practicând meseria ce era 
„o urâciune pentru egipteni” (Gen. 
46,34). Se simţea nesigur şi purta cu 
sine frica faraonului. Ce influenţă ar 
putea să aibă el, păstorul din deşertul de 
est, asupra majestăţii sale, regele celei 
mai puternice naţiuni de pe pământ? 
Cum va fi primit de poporul său, care 
l-a respins odată, cu 40 ani în urmă? 
Egiptul are armată bine dotată, iar el 
are... un toiag în mână...

întrebarea formulată de Moise
-  „Cine sunt eu?”-  este o mărturie 
despre nevrednicie, neputinţă şi umilinţă 
recunoscută, dar în acelaşi timp vorbeşte şi 
despre o lipsă de credinţă. Moise trece cu 
vedere făgăduinţă asociată cu trimiterea: 
„Eu voi fi negreşit cu tine” (Exod 3,12). 
Dumnezeu a manifestat răbdare faţă 
de Moise şi l-a asigurat de prezenţa Sa 
divină. Un conducător al poporului lui 
Dumnezeu nu poate primi o făgăduinţă 
mai încurajatoare decât cea primită de 
Moise, cu ocazia chemării şi trimiterii sale!

Când Dumnezeu intră pe scena 
evenimentelor, echilibrul de forţe 
se schimbă. Priceperea, abilitatea şi 
puterea omenească nu pot realiza ceea 
ce este posibil numai prin cooperare cu 
Dumnezeu.

Cunoscutul reformator Martin 
Luther a fost invitat într-o confruntare, 
la Worms. Prietenii lui erau conştienţi de 
pericolul la care se expune prin această 
deplasare şi l-au sfătuit să renunţe. 
Răspunsul lui a fost: „Dacă în Worms vor 
fi demoni, atâţia câte ţigle sunt pe casă, 
chiar şi atunci mă voi duce.” Explicaţia

acestei poziţii a fost: „Dacă Dumnezeu 
este cu noi, cine este împotriva noastră?” 

„Cine sunt eu?” a fost şi rămâne o 
întrebare potrivită pentru cercetarea de 
sine. Apostolul Pavel, chiar dacă nu a 
formulat întrebarea, a încercat să răspundă 
la ea. In capitolul 7 din epistola sa către 
Romani, Pavel vorbeşte despre sine: „binele 
pe care vreau să-l fac nu-1 fac, d  răul pe 
care nu vreau să-l fac, iată ce fac!(...) O, 
nenorocitul de mine!” (Rom. 7,19.24). 
Frământarea şi neputinţa se transformă 
în biruinţă în momentul în care Pavel II 
redescoperă pe Dumnezeu: .Mulţumiri 
fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, 
Domnul nostru!” (Rom. 7,25)

Ioan Botezătorul, întrebat fiind de 
preoţi şi leviţi „Tu cine eşti?”, a mărturisit 
că nu este el Hristosul, nici Ilie sau 
„prorocul”; dar avea un răspuns clar cu 
privire la identitatea şi misiunea lui:
„Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie” 
(Ioan 1,19-23).

Cine suntem noi, ca popor advent de 
16 milioane de oameni, în oceanul de 
mulţimi al acestei lumi? Cine suntem 
noi, cei aproximativ 100 de mii de 
credincioşi adventişti în ţara aceasta, cu 
22 de milioane de locuitori? Omeneşte 
vorbind, suntem o picătură într-un pahar 
cu apă. Ce bine este că lucrarea se încheie 
prin Duhul Domnului şi că trimiterea 
adresată nouă: -  „Duceţi-vă şi faceţi 
ucenici.. ."-este  asociată cu cea mai

frumoasă făgăduinţă din Scriptură: „Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului.” (Matei 28,19.20)

Cine esti Tu?f
Chiar după făgăduinţă primită, „Moise 
se gândea la greutăţile pe care avea să 
le întâmpine, la orbirea, ignoranţa şi 
necredinţa poporului său, dintre care 
mulţi erau lipsiţi de orice cunoaştere a lui 
Dumnezeu”. (Ellen W hite, Patriarhi şi 
Profeţi, p. 285)

Moise, lângă rugul aprins, doreşte 
să ştie: „Cine eşti Tu, Doamne, care 
mă trimiţi în Egipt pentru eliberarea

poporului Tău? In numele cui voi vorbi şi 
voi acţiona?”

Conştienţa faptului că Isus, căruia 
I-a fost dată toată puterea în cer şi pe 
pământ, este cu noi elimină teama şi 
complexul de inferioritate.

In iama anului 1987, împreună cu 
conducerea bisericii locale din Luduş, 
jud. Mureş, am hotărât să susţinem 
evanghelizări publice în bisericile din 
district, dar să abordăm şi teritorii albe, 
unde nu există biserică adventistă şi 
unde locuiau una sau câteva familii 
de adventişti sau exista o familie 
neadventistă, care era dispusă să-şi

deschidă porţile. în  acea iarnă, s-a lucrat 
în opt localităţi fară biserică adventistă, 
întâlnirile săptămânale care aveau loc în 
case particulare a atras multă lume. Din 
păcate, şi autorităţile acelor vremuri „au 
manifestat interes” faţă de evanghelizările 
făcute de noi. In localitatea Icland, era 
ultima seară de evanghelizare publică. 
S-au adunat în casa sorei noastre 25 de 
persoane. In timp ce se cânta pentru 
deschidere, au apărut doi „musafiri”: 
miliţianul şi preotul satului. După ce 
le-au fost confiscate Bibliile, cărţile de 
cântări şi caietele cu poezii, evanghelistul 
laic şi grupa de tineri care-1 însoţea au

Lecţia dată de Dumnezeu lui Moise vorbeşte despre 

ce minuni poate să facă Domnul\ dacă suntem dispuşi 

să folosim darurile şi talanţii noştri conform poruncii 

primite.
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Fostă republică sovietică, Republica 
Belarus, formată din vechi teritorii ale Rusiei 
şi Poloniei, există ca stat independent abia 
din 1991, după dezintegrarea URSS-ului. In 
prezent, ţara are 207.595 km2 şi o populaţie 
de aproape 10 milioane de locuitori. Are un 
relief destul de plat şi munţi ce nu depăşesc 
350 de metri altitudine, cuprinde una 
dintre cele mai mari zone mlăştinoase ale 
Europei, iar Pădurea Belovejkaia este încă 
patria zimbrilor. Se estimează că în urma 
exploziei de la Cernobâl, din 1986, au fost 
afectate peste 3 milioane de persoane. Cele 
mai importante religii din acest stat sunt cea 
ortodoxă (60%) şi cea catolică (15%). Deşi 
are o economie în declin şi resurse destul 
de modeste, ţara se poate lăuda totuşi cu 
rezervele sale de sare de potasiu, unele dintre 
cele mai mari din lume.

Odată cu sosirea primilor misionari 
adventişti, în 1924 a fost organizată la 
Zhoekino prima grupă de studiu biblic. In 
1930, erau deja şase biserici cu 215 membri. 
Abia în 1990 s-a organizat Conferinţa Be
larus, ca membră a Uniunii Baltice şi parte 
din Diviziunea Euro-Asia.

La ultima statistică oficială, în Conferinţa 
Belarus erau 73 de biserici, 15 grupe şi 
peste 5.000 de membri. In ultimii ani, 
lucrarea bisericii a fost îngreunată din 
cauza unei noi legi a cultelor, care impune 
anumite restricţii în distribuirea literaturii 
confesionale şi în organizarea grupelor. Cu 
toate acestea, Dumnezeu deschide noi şi noi 
mijloace de răspândire a Evangheliei. Din 
2005, biserica are o revistă pentru publicul 
neadventist şi un institut teologic acreditat. 
In cadrul programului transmis prin satelit 
din Ucraina -  Fapte 2005 - , peste 1500 de 
vizitatori au urmărit, în Belarus, mesajul 
Evangheliei, predicate de pastorul Mark 
Finley.

fost duşi la postul de miliţie, unde fiecare a trebuit să dea o declaraţie în scris, 
apoi, în prezenţa preotului, au fost interogaţi individual de către miliţian.

întrebarea de bază era: Cine te-a trimis aici? Ce cauţi aici? Cu toate că au 
fost interogaţi individual, au dat acelaşi răspuns: „Domnul Isus ne-a trimis.” 
Aceşti tineri, băieţi şi fete, majoritatea liceeni, mi-au povestit ulterior că nu 
s-au speriat, s-au simţit puternici, chiar dacă vremurile au fost grele şi tânărul 
miliţian striga la ei, ameninţându-i. I-a întărit conştienţa faptului că au fost 
trimişi în misiune de către Dumnezeul lui Daniel şi ştiau că Acesta îi va scăpa 
din mâna prigonitorilor.

Ce ai în mână?
Moise a văzut înaintea sa greutăţi ce păreau de netrecut şi era copleşit la 
gândul lucrării neobişnuite ce-i stătea înainte. Capitolul 4 din Exod relatează 
şovăirea lui Moise: „Iată că n-au să mă creadă” (4,1), „nu sunt un om cu 
vorbirea uşoară” (4,10), „trimite pe cine vrei să trimiţi” (4,13). „La început, 
aceste scuze izvorau din umilinţa şi din simţământul nevredniciei, dar după 
ce Domnul făgăduise că va îndepărta toate dificultăţile şi că în cele din urmă 
îi va da biruinţă deplină, atunci orice ezitare şi orice plângere cu privire la 
nevrednicia sa dovedeau neîncredere în Dumnezeu. Acest lucru cuprindea 
temerea că Dumnezeu nu este în stare să-l califice pentru marea lucrare la care 
El îl chemase sau că a făcut o greşeală în ceea ce priveşte alegerea omului.” 
(Ellen W hite, Patriarhi şi Profeţi, p. 286)

Admir răbdarea lui Dumnezeu cu Moise şi disponibilitatea Lui de a-i da o 
lecţie practică, prin care să înveţe încrederea în Dumnezeu.

„Ce ai în mână?” (Exod 4,2) era întrebarea lui Dumnezeu. Oare 
Atotştiutorul Dumnezeu nu ştia ce are Moise în mână? Avea El nevoie ca 
Moise să-L informeze? Dimpotrivă! Prin întrebarea formulată, Dumnezeu 
dorea să-i vină în ajutor copilului Său speriat şi derutat în faţa provocării. 
Moise avea nevoie să realizeze că dispune de ceva. El avea în mână un toiag. O 
bucată de lemn fară o valoare deosebită. Lecţia dată de Dumnezeu lui Moise 
vorbeşte despre ce minuni poate să facă Domnul, dacă suntem dispuşi să 
folosim darurile şi talanţii noştri, conform poruncii primite.

Câteva relatări din cartea Exodului sunt o mărturie despre ce minuni a 
făcut Dumnezeu, ce valoare a căpătat toiagul lui Moise atunci când acesta l-a 
folosit, ascultând de porunca lui Dumnezeu. Toiagul lui Moise s-a transformat 
în şarpe şi a înghiţit toiegele egiptenilor (7,10-12); Moise şi Aron au făcut cum 
le poruncise Domnul... şi toate apele râului s-au prefăcut în sânge (7,19.20). în  
faţa Mării Roşii, Moise a ascultat de porunca Domnului: „Tu, ridică-ţi toiagul, 
întinde-ţi mâna spre mare. Apele s-au despicat, copiii lui Israel au trecut prin 
mijlocul mării, ca pe uscat, iar apele stăteau ca un zid la dreapta şi la stânga 
lor” (4,16-22). La Refidim, poporul n-a găsit apă de băut şi era chinuit de sete. 
Ascultând porunca Domnului, Moise loveşte stânca din care a ţâşnit apa, şi 
poporul a fost săturat (Exod 17,5-7).

Sunt multe asemănări între istoria Israelului din vechime şi experienţa 
noastră. Astăzi, Dumnezeu are un popor ales, care îşi trăieşte viaţa de credinţă 
pe un pământ străin, unde stăpânitorul întunericului răcneşte ca un leu. 
Dumnezeu cunoaşte luptele poporului Său şi are pregătit un plan de salvare ce 
se realizează prin „Cuvântul care s-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de 
har şi de adevăr” (Ioan 1,14).

Păstorul cel bun are oi şi în alte staule, pe care vrea să le aducă în staulul 
Său. Pentru realizarea planului, El apelează la Moise din secolul XXI.

Cine eşti tu? Accepţi să fii glasul în pustia secularismului şi a falsei religii? 
Eşti sigur că II cunoşti bine şi că ai o relaţie personală cu Acela care te-a 
chemat? Ce ai în mână? Hai să ne 
punem la dispoziţia Lui cu tot ce 
avem! în  curând vom trece Marea 
Roşie şi vom intra în Canaanul 
spiritual, promis biruitorilor.
Semnalul de ieşire din Egipt s-a 
dat deja! □

Szăsz Ernest,
preşedinte
Conferinţa
Transilvania de Nord
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C7/J
/  /

GIANINA FLORICEL

S
ub semnul acestei încurajări -Aproapeacasă - ,  s-a 
desfăşurat Congresul Evangheliştilor cu Literatură, 
la Cernica, în perioada 21-23 septembrie 2007. A 
fost un congres oarecum deosebit de cele anterioare. 
De ce? Pentru că directorul Editurii „Viaţă şi 

Sănătate”, fr. Iacob Pop, s-a gândit că este nevoie ca toţi cei 
implicaţi în drumul pe care-1 parcurg publicaţiile, de la autori 
până la cititori, să se cunoască şi să se încurajeze unii pe alţii. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât unii pregătesc pământul, alţii îl 
seamănă, alţii îl udă şi îl îngrijesc, iar alţii seceră roadele, astfel 
încât cei din primele faze ale acestei lucrări rareori ajung să vadă 
„rodul muncii sufletului” lor şi să se învioreze. Aşadar, pentru 
trei zile, s-au întâlnit la Cemica aproape 250, dintre cei 270 de 
angajaţi ai editurii şi tipografiei. Cu această ocazie, cei 165 de 
colportori şi cei 30 de angajaţi din librăiile şi bibliotecile Sola 
Scriptura au avut bucuria să le împărtăşească angajaţilor din 
redacţie, din departamentele administrative ale editurii şi din 
tipografie experienţe deosebite, care au fost o încurajare pentru 
toţi cei prezenţi. A  fost impresionant să vezi cu câtă emoţie şi cu 
câtă bucurie povesteau experienţe, precizând locuri, date şi, mai 
ales, nume de oameni -  o dovadă în plus că fiecare carte oferită 
şi fiecare relaţie stabilită cu oameni până atunci necunoscuţi 
rămân adânc întipărite în memoria afectivă a celor care, zi 
de zi, îi caută pe fraţii lor, pentru a-i conduce la Mântuitorul, 
prin intermediul Cuvântului scris. Dacă vineri seara angajaţii 
din redacţie şi din departamentele administrative ale editurii 
s-au prezentat colegilor lor care lucrează în contact direct cu 
cititorii, sâmbătă şi duminică a fost rândul colportorilor să 
se prezinte, pe conferinţe, şi să vorbească despre lucrarea din 
teritoriu. Seminare de sănătate prezentate în locurile cele mai 
neaşteptate, cărţi împrumutate din bibliotecile Sola Scriptura, 
cifre de vânzări de carte mereu în creştere, contacte stabilite 
în cele mai diverse clase ale societăţii, de la cei fară adăpost 
până la personalităţi ale vieţii sociale şi politice, planuri de 
viitor şi speranţe, vieţi schimbate..., dar şi o încredere neclintită 
că suntem aproape acasă şi că trebuie să ne grăbim să vestim

Cuvântul. Lucrul cel mai impresionant şi mai suprinzător, 
poate, a fost prezenţa, în capela de la Cernica, a unora dintre 
cei care au fost câştigaţi la Hristos printr-o carte şi prin mâna 
întinsă şi inima caldă a unui colportor. Şi dacă unii dintre ei 
deja au devenit membri ai bisericii şi au ajuns, la rândul lor, 
colportori, înflăcăraţi de urgenţa soliei, tocmai din nordul 
Moldovei a venit cineva care încă nu face parte din Biserica 
Adventistă sau cel puţin din registrul vreunei comunităţi, 
dar care, cu mintea şi cu sufletul, este un urmaş consacrat al 
Domnului Hristos şi un misionar plin de curaj. Prezenţa sa 
acolo, precum şi cuvintele sale calde şi pline de încredere în 
revenirea lui Isus au fost o încurajare şi un nou îndemn pentru 
toţi cei care îşi pierd nădejdea de multe ori, crezând că o carte 
sau o revistă pe care au oferit-o nu va aduce niciun rod. Multă 
încurajare au adus şi experienţele din câmpul mondial, relatate 
de fr. Wilmar Hirle, director adjunct al Departamentului de 
Publicaţii la Conferinţa Generală. Fratele Hirle a prezentat şi 
mesajul spiritual din Sabat dimineaţă, precum şi un seminar, 
în cursul zilei de duminică. Tot duminică s-au desfăşurat şi 
numeroase activităţi administrative, prezentându-se metode de 
lucru, planuri şi proiecte, perspective şi responsabilităţi. Imnul 
Congresului, „Sfânta speranţă”, a adus cu adevărat speranţă 
şi bucurie în inimile celor prezenţi, care au plecat spre case şi 
spre câmpurile de lucru motivaţi şi încurajaţi, purtând în suflet 
cuvintele scrise de Ellen W hite în cartea Evanghelizarea prin 
literatură'. „Dumnezeu a rânduit lucrarea de colportaj ca mijloc 
de a prezenta înaintea oamenilor lumina conţinută în cărţile 
noastre... Toţi aceia care se consacră lui Dumnezeu în lucrarea 
de colportaj participă la vestirea ultimei solii de avertizare către 
lume. Nu putem aprecia suficient această 
lucrare; căci dacă 
nu ar fi străduinţele 
colportorului, mulţi 
nu ar auzi niciodată 
avertizarea.” (p. 11)

□
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R E P O R T A J

GABRIEL DINCĂ
A

I
n mai multe pasaje biblice, întâlnim avertizarea din partea 
lui Dumnezeu: „Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul 
tău...” (Deut. 8,11). „Adu-ţi aminte de tot drumul pe care 
te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor 
patruzeci de ani în pustie...”(Deut. 8,2)

In acelaşi timp Spiritul Profetic ne spune că „nu avem a ne 
teme de nimic pentru viitor, decât că vom uita cumva calea 
pe care ne-a condus Dumnezeu şi învăţăturile Lui din istoria 
noastră de până acum.” (Mărturii, voi. 9, p. 10, orig.)

Având în vedere aceste cuvinte ale Bibliei şi Spiritului 
Profetic, credincioşii bisericilor adventiste din zona Oneşti au 
organizat un program special, pe 15 septembrie, la biserica din 
Slobozia, pentru a evoca şi comemora 80 de ani de la începuturile 
adventismului din această zonă şi de la înfiinţarea primei biserici 
la Poiana Nucului. Această localitate a fost locul cel mai prielnic 
pentru acea perioadă, în care primii adventişti din zona Oneşti au 
predicat întreita solie îngerească. De-a lungul timpului, această 
biserică a crescut, dând naştere la alte şapte biserici. După 80 
de ani de călătorie adventă, fiicele comunităţii Poiana Nucului
-  Slobozia, Oneşti, Răcăuţi, Gura Văii, Dumbrava, Temelia şi 
Targu Ocna -  au hotărât să se întâlnească pentru a-şi aminti 
de experienţele frumoase şi uneori grele prin care Dumnezeu a 
călăuzit biserica Sa pe aceste meleaguri. începând de vineri seara, 
cei care au sosit la această întâlnire au putut observa expoziţia de 
fotografii care amintea, într-un fel sau altul, de scurgerea acestor 
ani. Era emoţionant să vezi persoane în vârstă care se identificau 
cu fetiţa sau băieţelul din anumite imagini. Erau bucuroşi atunci 
când întâlneau pe cei care le fuseseră colegi la Şcoala de Sabat 
pentru copii sau se regăseau în anumite fotografi care prezentau 
secvenţe din diferite programe ale bisericii.

In Sabat de dimineaţă, biserica a devenit neîncăpătoare, iar 
programul Şcolii de Sabat a amintit de acele clipe frumoase 
ale cercetării Cuvântului. A  urmat apoi prezentarea pastorului 
bisericii fr. Toader Horândău, care spunea: „Istoricul comunităţii 
Poiana Nucului s-a plămădit sub cerul plumburiu între cele
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Două Războaie Mondiale. In anul 1925, 
Toma Rusu, originar din Bereşti-Tazlău, 
se converteşte la creştinismul biblic, 
păzind cele Zece Porunci. La scurt timp 
după această decizie, el se stabileşte cu 
locuinţa, împreună cu soţia sa, la Poiana 
Nucului. După mai multe ocazii de 
studiere a Cuvântului lui Dumnezeu, i 
se alătură acestei familii, rând pe rând, 
Ferentz Gheorghe cu tatăl său, Buturugă 
Maria, Catană Ştefan, lojă Gheorghe 
împreună cu mama, Hurubaş Ioan,Jiga 
Ştefan şi soţia sa, Ferentz Ştefan.

In paralel, se dezvoltă un nucleu 
de credincioşi şi la Gura Văii. In jurul 
anului 1923, în timpul stagiului militar, 
Lepădatu Vasile primeşte credinţa 
întreitei solii îngereşti, de asemenea 
Păduraru Vasile, fost poliţist, împreună 
cu soţia, Zamfir Cioclu şi Tudose loan. 
Vestea Evangheliei ajunge şi în Oneşti, 
astfel că Ferentz Pârgaru şi Vrânceanu 
loan se alătură Bisericii Adventiste 
din această zonă. La acest nucleu se 
adaugă mai multe persoane, printre 
care care amintim familiile Spiridon 
şi Bounegru. Inaugurarea bisericii de 
la Poaiana Nucului a avut loc în anul 
1927, la care a participat şi preşedintele 
de atunci al Uniunii, fr. Petre Paulini.

Cu această ocazie, unii dintre cei 
care erau copii la acea vreme au relatat 
câteva dintre amintirile lor. Fr.Titu 
Lepădatu spunea: „Eu sunt născut 
în această biserică şi am primit solia 
adventă din copilărie. Ceea ce m-a 
impresionat extraordinar a fost iubirea, 
căldura şi spiritul de unitate dintre fraţi. 
Erau o inimă şi un suflet şi ne gândeam 
la biserica apostolică, în care fraţii se 
sprijineau reciproc, cei săraci erau ajutaţi.

In acea perioadă, foarte multe 
persoane au fost impresionate de solia 
adventă, încât s-au alăturat Bisericii 
Adventiste. Preotul comunei s-a 
împotrivit acestei atitudini a enoriaşilor, 
însă, ca urmare a numărului mare 
de persoane care iubeau solia acestei 
biserici, în cele din urmă, preotul a 
fost alungat din localitate. Ei au cerut 
la episcopie un preot care să nu-i 
mai prigonească pe oamenii care-L 
prezintă pe Isus. U n lucru important 
care îi definea pe acei oameni era că 
ei trăiau ceea ce spuneau. Se întâlneau 
seara pentru a studia Biblia şi pentru 
a se ruga până la unu-două noaptea.
In acest spirit al bisericii primare, s-a 
născut prima orchestră din Conferinţa 
Moldova. La data aceea, muzica şi

pasiune pentru viaţă
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tinerii au contribuit la convertirea 
multor oameni. Unele persoane catolice 
au fost atât de impresionate de credinţa 
adventistă, încât au spus că vor să 
dărâme biserica lor şi să construiască 
Biserica Adventistă.”

După aceste mărturisiri de suflet, 
generaţia care a crescut în acea perioadă 
a fost invitată în faţa bisericii, împreună 
cu copiii şi tinerii care fac acum parte 
din generaţia nouă a bisericii. Au fost 
înălţate cuvinte de mulţumire şi laudă la 
adresa lui Dumnezeu, şi în mod simbolic 
cei care au reprezentat generaţia bisericii 
Poiana Nucului au predat făclia credinţei 
noii generaţii din cele şapte biserici, care 
au preluat mesajul întreitei solii îngereşti 
şi au făgăduit solemn că îl vor duce mai 
departe, până la revenirea Domnului 
Isus. Punctul culminant al întâlnirii 
l-a constituit rugăciunea de consacrare 
şi rostirea Cuvântului lui Dumnezeu 
de fr. Marius Munteanu, preşedintele 
Conferinţei Moldova. Programul 
s-a încheiat cu o masă de părtăşie, iar 
după-amiază, bucuria s-a continuat 
cu un serviciu divin de botez; cu acea 
ocazie, unii dintre fiii şi fiicele acestei 
biserici s-au întors acasă, în biserica lui 
Dumnezeu. D
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A D M N A  C R E Ş T I N Ă V I E Ţ I I

să mă fac creştin?
/

ADRIAN MIHALCEA

U
h evreu şi un creştin discutau despre credinţele lor. La sfârşitul dialogului, au hotărât să-şi viziteze reciproc locurile 
de închinare. Când au mers la sinagogă, creştinul l-a văzut pe evreu oferind zeciuiala săptămânală. Sabatul următor, 
au mers la biserica creştină, unde evreul a fost uluit să îl vadă pe creştin punând doar un dolar la colectă. Evreul 
i-a şoptit apoi creştinului la ureche:, Aproape că mă convinsesei să devin creştin.” Oferirea de zecimi şi daruri este 
activitatea cel mai des asociată isprăvniciei, deşi nu este cel mai vizibil aspect al ei. Biblia menţionează frecvent 
isprăvnicia, dar nu se opreşte doar la zecimi şi daruri, ci se referă la întreaga administrare a vieţii.

Patron sau manager?
Suntem ispravnici ai timpului, ai ocaziilor şi relaţiilor noastre. Suntem administratori ai talentelor, bunurilor şi ai moştenirii 
noastre spirituale. Nimic din toate acestea nu ne aparţine în sens absolut, ci toate ne-au fost „împrumutate” de Dumnezeu. In toată 
Scriptura II auzim pe Dumnezeu afirmând că are drepturi absolute asupra a tot ce există. Totul Ii aparţine (Ps. 24,1; 50,10; Lev. 
25,23). De aceea, isprăvnicia izvorăşte din această înţelegere.

Multe lucruri s-ar schimba dacă ne-am obişnui să gândim că Dumnezeu este Proprietarul nostru şi a tot ce avem. însă, pentru 
creştini, principiul proprietăţii divine are o semnificaţie mai profundă. El este exprimat elocvent în 1 Cor. 6,20: „Căci aţi fost 
cumpăraţi cu un preţ.” Ii aparţinem lui Dumnezeu prin creaţiune, dar şi prin preţul răscumpărător plătit de Isus Hristos, prin 
moartea Sa pe cruce. In agonia ultimelor şase ore ale celei de-a şasea zi din săptămâna patimilor, Isus a strigat: „S-a sfârşit!” (Ioan 
19,30). Scriitorul evangheliei a redat strigătul folosind cuvântul „tetelestai”. Acest cuvânt a fost găsit ştampilat pe documentele de

14 C U R I E R U L  A D V E N T I S T  —  D E C E M B R I E  2 0 0 7



vânzări ale vremii şi însemna „plătit în 
întregime”. Prin sângele Lui, Isus a dus 
la capăt misiunea Sa de Ispravnic pus 
peste „Casa lui Dumnezeu” (Evrei 3,6). 
Sângele era valoarea supremă a Cerului, 
oferit de bunăvoie omului.

Cuvintele Domnului Hristos îşi 
consumaseră sensul în învăţături pline 
de har; mâinile Sale vindecaseră şi 
binecuvântaseră; hainele ce-I aparţineau 
trecuseră, prin tragere la sorţi, sub 
„administrare” romană; mama Sa fusese 
dăruită unui alt fiu, ucenicului iubit. Mai 
rămăsese sângele, simbolul unei vieţi 
predate, ca să ne răscumpere „din felul 
deşert de vieţuire” (1 Petru 1,18.19).

Eden sau deşert?
M ă întreb dacă nu cumva expresia 
„felul deşert de vieţuire” nu reprezintă, 
simptomatic, felul în care mulţi creştini 
înţeleg să folosească ceea ce au şi ceea ce 
sunt. Este atât de nebunesc să înlocuim 
darurile îmbelşugate oferite nouă prin 
creaţiune (plante, apă, Sabat, familie etc.) 
cu viaţa deşertică. Ce schimb... uscat!
Praf în ochi, arşiţă, şerpi înfocaţi, sete...
Şi este cu atât mai primejdios a „pângări 
sângele legământului” (Evrei 10,29) cu 
„lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur”
(1 Petru 1,18).

Argint şi aur sau 
ridicâ-ti patul?
Nu ne mai aflăm astăzi în dificultatea lui 
Petru şi a lui Ioan de a spune: „argint şi 
aur n-am” (Fapte 3,6), dar nu mai avem 
nici puterea de a spune ologilor aflaţi în 
faţa porţilor noastre frumoase: „Ridică-ţi 
patul şi umblă”... Dimpotrivă, argint şi 
aur avem. Am câştigat de mult timp 
competiţia economică cu egiptenii... Nu 
jefuindu-i, ca în timpul Exodului (Exod 
12,35.36), ci adunând, fiecare în felul său, 
„comori pentru el” (Luca 12,21).

Este posibil ca, din raţiuni teologice, 
să avem reticenţă faţă de argint şi aur. De 
aceea, la bursa de valori a lumii, facem 
un schimb cu o maşină mai performantă, 
cu o casă care are un anumit număr de 
camere sau cu nişte haine ale unei firme 
„de firmă”! Nu este nimic rău în toate 
aceste dovezi ale prosperităţii. Singura 
problemă este că ele nu transmit mesajul 
îmbogăţirii „faţă de Dumnezeu” (Luca 
12,21). Şi, drept consecinţă, ologii lumii 
chemaţi la cina de pe urmă continuă 
să admire porţile noastre frumoase, să 
privească ţintă la noi, dar paturile lor 
rămân nemişcate.

Responsabil ca pomul sau 
independent ca groapa?
Puţine sunt gândurile care ne tulbură, 
însă gândul că vom da socoteală pentru 
acţiunile noastre ne răvăşeşte.

Unul dintre pasajele referitoare 
la responsabilitatea pentru bunurile 
încredinţate este parabola talanţilor (Luca 
19,12-26). Slujitorii au primit de la stăpân 
aceeaşi măsură a binecuvântării -  un pol. 
Prin folosirea resursei încredinţate, ei au 
arătat o credinţă, o productivitate şi o 
dedicare diferită. Dar unul nu a strâns 
nimic pentru Stăpânul Rege care s-a 
întors. De aceea a fost pedepsit. El nu a 
avut nimic de oferit în schimb.

El era independent, individualist, 
autonom, ba chiar împotriva legii 
dăruirii. Motivaţia „nu am, nu pot” este o 
barieră pusă responsabilităţii.

Un decan al unei facultăţi de teologie îi 
scria pastorului unei biserici: „Sunt în pom. 
Ai putea tu şi membrii tăi minunaţi să ne 
ajutaţi?” Pastorul i-a răspuns: „Sunt într-o 
groapă. Cum ar putea un om aflat într-o 
groapă să-l ajute pe unul care este în pom?” 
Decanul i-a replicat: „Dacă urci în copac 
să mă ajuţi, vei ieşi şi tu din groapă!” Actul 
dăruirii implică principiul responsabilităţii. 
Când devenim responsabili faţă de tot ce 
avem sau nu avem, faţă de ceea ce putem 
şi nu putem, suntem „ca un pom sădit 
lângă un izvor de apă, care-şi dă rodul la 
vremea lui” (Ps. 1,3). Mai mult, Dumnezeu 
ne scoate „din groapa pieirii, din fundul 
mocirlei...” (Ps. 40,2)

Timp pentru a vinde sau 
timp pentru a dărui?
Marchizul Lafayette, general francez care 
s-a alăturat americanilor în Revoluţie, 
a primit vestea de la administratorul 
domeniului său din Franţa că, în ciuda 
anului agricol sărac (1782), a reuşit să 
adune un surplus de grâu. „Situaţia în 
care se află ţara”, spunea el, „a dus la
o creştere a preţului grâului, şi acesta 
este un timp excelent pentru a vinde.” 
Lafayette s-a gândit la semenii săi aflaţi 
în criză şi a scris administratorului său: 
„Nu vom vinde, pentru că acum este un 
timp excelent pentru a dărui."

Egoiştii se plâng că dau prea mult, cei 
generoşi se tem că dau prea puţin. Primii 
sunt critici faţă de proiectele bisericii, 
ceilalţi suferă că biserica are proiecte 
puţine. Cine este de vină?

Aflat în căutarea unui răspuns, un 
personaj comic a spus la un moment dat: 
,Am  găsit duşmanul. Noi suntem acela!”

Datorie sau dragoste?
Unii membri ai bisericii afirmă că în 
comunităţi se vorbeşte prea mult despre 
bani şi că biserica suferă de „sindromul 
colectei”. Acest lucru este adevărat 
doar în sensul că banii reprezintă cea 
mai bună imagine a resurselor cu care 
susţinem lucrarea Evangheliei. Dacă 
vorbim despre ei ca datorie înseamnă că 
standardul isprăvniciei înseamnă să fii „la 
zi” cu plata obligaţiilor. Este isprăvnicia 
achitarea „facturii de întreţinere” a 
bisericii? Pentru răspuns, am putea să-l 
întrebăm pe un coleg de-al meu dintr-o 
altă denominaţiune. Pastorul Rowe 
Holcomb era într-o biserică de ţară cu 
un singur serviciu divin şi tocmai se 
strângea colecta. Ochii pastorului s-au 
oprit asupra uneia dintre farfuriile ce 
păreau făcute dintr-un material plastic 
ce avusese înainte altă întrebuinţare.
In cele din urmă, a avut curiozitatea să 
„cerceteze” una îndeaproape. Colecta 
fusese strânsă, însă farfuria era goală. 
Avea o gaură în mijloc. Deodată, 
Holcomb a realizat că „farfuria” era de 
fapt un disc vechi de patefon, ale cărui 
margini au fost îndoite prin încălzire, 
încă mai avea eticheta pe care se putea 
citi titlul melodiei ce fusese înregistrată 
pe el: „De ce nu mă mai iubeşti ca 
altădată?”

Creştin sau aproape creştin?
Isprăvnicia bunurilor, talentelor şi 
timpului este o măsură a dragostei.
In primul rând, ea ne reaminteşte de 
Stăpânul nostru generos şi ne scuteşte 
de zecile de ani ai vieţii în deşert. In 
al doilea rând, ne ajută pe noi, ologii 
care „şchiopătăm de ambele picioare”, 
să-i mutăm, în numele lui Isus Hristos, 
pe „cerşetorii” lumii din faţa porţilor 
frumoase în „împărăţia Fiului dragostei 
Lui”. In al treilea rând, ne învaţă că 
timpul de criză în care se află lumea 
este un timp excelent pentru a dărui.
Şi, nu în ultimul rând, isprăvnicia face 
să răsune în noi ecoul iubirii Tatălui 
care, împreună cu Isus Hristos, ne-a dat 
„toate lucrurile”.

Suntem convinşi sau aproape convinşi? CI

Adrian Mihalcea, 
director Liceul 
Adventist „Ştefan 
Demetrescu”
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Ilie a zis atunci întregului popor: ,Apropiaţi-vă de mine!” Tot poporul s-a apropiat de
el. Şi Ilie a dres altarul Domnului, care fusese sfărâmat. (1 Imp. 18,30) JjjH l

EMILIAN NICULESCU

A

I
n strategia Bisericii Adventiste din România, 
elaborată la începutul mandatului 2005-2009, 
primul trimestru al anului 2008 are în atenţie în 
mod deosebit familia. Realitatea obiectivă atât de 
complexă a familiei, cu un rol atât de semnificativ 

pentru individ, biserică şi societate aproape că nu necesită 
nici argumentări, nici explicaţii, ci se impune de la sine. 
Asaltul necontenit la care este expusă din afară familia şi, 
din păcate, unele tensiuni interioare periclitează această 
fortăreaţă întemeiată de la început de Dumnezeu, încă de 
la creaţiune. De aceea, întărirea legăturilor între membrii 
familiei, conştientizarea rolurilor diferite, dar complementare, 
îndeplinirea conştiincioasă şi cât mai „profesională” a 
responsabilităţilor, stimularea vieţii spirituale sunt acele 
capitole mari şi mereu actuale în cadrul familiei. Dacă sunt 
cunoscute şi dezvoltate continuu, se vor răsfrânge cu beneficii 
uriaşe atât în această existenţă pământească, vremelnică, 
dar mai ales în veşnicie. Legăturile orizontale cu oamenii, 
cu societatea, deşi sunt atât de importante şi inevitabile, 
însă fără o legătură reală cu Dumnezeu, reduc universul 
existenţei noastre la o lume bidimensională. In această lume 
nu mai există un „Sus”, ci este un loc al materialităţii care, 
deşi are avantajul concretului, al palpabilului, are însă marele 
dezavantaj că ceea ce vedem şi pipăim nu ne mai satisface, 
ba mai mult, ne produce dureri şi ne aduce faţă în faţă cu 
crize uriaşe în faţa cărora ne simţim neputincioşi. Va fi o 
lume doar a lui „eu şi tu”, din care lipseşte marele „El”, vârful 
triunghiului (triunghiul este singura formă geometrică în care 
se asigură stabilitatea şi rezistenţa).

Medicul şi poetul Vasile Voiculescu a mărturisit că doar 
credinţa în Dumnezeu i-a adăugat o nouă dimensiune vieţii, 
înălţându-se asemenea unui catarg spre cer. Pe un asemenea

catarg poţi întinde pânzele albe ale credinţei şi, indiferent de 
unde ar bate vânturile, ele te vor ajuta să înaintezi spre ţintă. 
Am întrebat odată pe un ofiţer de marină dacă, pentru un 
vas cu pânze, bătaia vântului din direcţia opusă direcţiei de 
mers ar fi o piedică pentru înaintarea vasului. Răspunsul său 
a fost un categoric „Nu!” Chiar dacă vântul bate din direcţia 
opusă, un marinar experimentat va şti să poziţioneze pânzele 
în aşa fel, încât va înainta în direcţia dorită, deoarece va folosi 
metoda înaintării în zigzag. El a spus că singura piedică ar fi 
dacă vântul nu ar bate deloc. De aceea, fără legătura spirituală 
cu Dumnezeu suntem aplatizaţi, şi în final, viaţa nu va mai fi 
decât o alergare mai lungă sau mai scurtă de la leagăn până la 
mormânt. Este tocmai ceea ce Biblia numeşte „goană după 
vânt”.

Când studiezi istoria ştiinţelor, rămâi uimit de cunoştinţele 
astronomice ale anticilor. Fără instrumente adecvate, privind 
cerul doar cu ochiul liber, ei îl cunoşteau totuşi. Au dat nume 
planetelor şi stelelor. Au creat linii imaginare, fixând oarecum 
pentru totdeauna formele constelaţiilor. Insă pentru ei această 
preocupare nu era doar un hobby, ci o necesitate absolută. 
Pentru a călători atât pe mare, cât şi pe uscat, aveau nevoie să 
cunoască cerul. Doar privind în sus au găsit repere stabile după 
care să se ghideze, au găsit Steaua Polară, un punct fix, care i-a 
ajutat să se orienteze, să străbată distanţe uriaşe, pe apă şi pe 
uscat. Vrând sau nevrând, ei erau dependenţi de cer.

Secularismul şi materialismul tot mai dominante ale zilelor 
noastre afectează tocmai această legătură pe verticală -  legătura 
noastră cu Dumnezeu. Mai întâi încearcă să ne ocupe toate 
orele şi minutele, pentru a nu avea timp pentru Cer. Ne oferă 
sclipirea banilor, plăceri de o clipă, dar întrerupe legătura 
noastră cu Sursa adevărată a valorilor, a puterii spirituale atât 
de importante. Apoi, încearcă să golească Cerul de semnificaţia
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biblică, rămânându-i doar cea de boltă 
albastră, un cer „gol”, fără Dumnezeu, 
fară îngeri, fară Sanctuar, fără mântuire. 
Un asemenea cer atrage pe prea puţini 
oameni. In felul acesta reuşeşte să 
ne desprindă de cer, cu promisiunea 
amăgitoare a eliberării de temeri 
„mistice”, dar ne lasă singuri, pentru ca 
apoi să ne asalteze cu o întreagă gamă 
de temeri, cum ar fi teama de ziua de 
mâine, teama de epuizare a resurselor, 
teama de singurătate, de moarte etc.
Dar, şi astăzi, ca şi pe vremea lui Avraam 
sau Moise, este valabil adevărul: pentru 
a trăi, noi trebuie să cunoaştem Cerul, 
iar valorile acestuia să devină pentru 
noi adevăratele repere. Acceptat sau nu, 
Cerul rămâne acelaşi, căminul nostru 
ceresc, sediul guvernării unui Dumnezeu 
care ne iubeşte şi care ne aşteaptă să ne 
întoarcem acasă. Un proverb african 
spune: „Nu poţi ascunde Soarele decât 
pentru tine însuţi, închizând ochii sau 
punându-ţi mâna la ochi.”

Tocmai de aceea, la început de an, 
Departamentul Viaţa de Familie pune 
accent pe nevoia legăturii noastre, ca 
individ şi ca familie, cu Dumnezeu şi 
dorim să începem cu ceea ce în familia 
adventă se numeşte „altarul familial”, 
devoţiunea familială de dimineaţă şi seară.

De-a lungul drumului, poporul 
lui Dumnezeu şi-a marcat călătoria 
multimilenară prin văile durerilor şi 
lacrimilor, durând altare. Altarele au 
fost acele sfinte popasuri ale credinţei, 
rugăciunii şi consacrării. Credincioşii 
acelor vremuri marcau momentele 
importante ale vieţii lor, ridicând 
altare din pietre sau pământ. Pietrele

şi pământul reprezintă elementul 
uman. Despre Ilie stă scris: ,A  luat 
douăsprezece pietre, după numărul 
seminţiilor fiilor lui Iacov”(l Imp. 18,31). 
„Ridicarea” altarelor reprezenta, în 
realitate, coborârea lui Dumnezeu printre 
noi şi ilustra, într-un tablou atât de viu şi 
mişcător, pogorârea Fiului lui Dumnezeu 
la cote nebănuite ale umilinţei şi ale 
durerii, şi în final, rolul Său de Miel al 
lui Dumnezeu, dispus să poarte păcatele 
lumii şi să plătească preţul răscumpărării 
prin moartea Sa ispăşitoare.

Capitole mari ale istorie mântuirii 
sunt de asemenea marcate de zidirea 
sau refacerea altarului. După căderea 
în păcat a primilor părinţi, istoria 
omenirii, conform raportului biblic, redă 
momentul închinării lui Cain şi Abel în 
preajma altarului. Primul lucru pe care 
l-a făcut Noe la ieşirea din corabie a fost 
zidirea unui altar pe care a adus jertfe 
de recunoştinţă: „Noe a zidit un altar

Altarele au fost acele 

sfinte popasuri ale 

credinţei, rugăciunii 

şi consacrării. 

Credincioşii acelor 

vremuri marcau 

momentele importante 

ale vieţii lor ridicândy

altare din pietre sau

Domnului, a luat din toate dobitoacele 
curate şi din toate păsările curate şi a adus 
arderi de tot pe altar” (Gen. 8,20). Viaţa 
lui Avraam este punctată de asemenea 
momente de închinare, în care familia lui 
se strângea în jurul altarului. Un moment 
crucial în marea reformaţiune a lui Ilie 
a fost dregerea altarului lui Dumnezeu. 
Sfânta Scriptură îl prezintă pe Ilie 
nu doar ca un model al reformaţiunii 
unei naţiuni şi a bisericii, ci şi ca un 
reformator al familiei: „Iată, voi trimite 
pe prorocul Ilie înainte de a veni Ziua 
Domnului, ziua cea mare şi înfricoşată.
El va întoarce inimile părinţilor spre 
copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca 
nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara 
cu blesteme” (Maleahi 4,5.6). Reforma 
lui a început cu dregerea altarului în 
jurul căruia a strâns pe poporul Israel, 
iar demonstraţia sa convingătoare a fost 
tocmai argumentul puterii rugăciunii, 
vizibilă prin consumarea miraculoasă 
a jertfei şi altarului, iar mai târziu, prin 
revărsarea ploii, ca urmare a rugăciunii. 
Spiritul Profetic subliniază de fiecare 
dată rolul rugăciunii, folosind simbolul 
„respiraţiei sufletului”. Nici într-un 
mediu absolut pur nu puteam trăi fară 
să respirăm, cu atât mai mult într- 
o atmosferă poluată de păcat. Este 
interesant de observat că atunci când leul 
atacă antilope, zebre sau bivoli, de regulă 
le atacă în două puncte: muşcă botul sau 
beregata animalului, pentru a-i împiedica 
respiraţia, sau îi rupe coloana vertebrală. 
Aceeaşi tactică o foloseşte cu atâta succes 
Satana, pe care Biblia îl compară cu un 
leu care rage şi caută să înghită chiar şi 
pe cei aleşi. întreruperea comunicării 
cu Cerul, prin rugăciune şi studiu, sau 
pierderea verticalităţii, prin compromis şi 
păcate, au fost strategii prin care Satana a 
reuşit să doboare uneori personalităţi de 
seamă ale bisericii.

Fie ca dimineaţa şi seara, familia 
adventă să se strângă pentru închinare, 
asemenea pietrelor de altar, şi Cerul va 
aşeza peste noi meritele şi iertarea lui 
Isus, încât nu va mai rămâne nimic din 
„pământul” firescului, nici din „pietrele” 
sure ale reticenţei, ci vom fi îmbrăcaţi şi 
transformaţi zilnic, pentru a fi asemenea 
lui Isus Hristos. D

Em ilian Niculescu, 

secretar

Uniunea Română
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R E P O R T A J

Adventişti în sărbătoare
/

MARIUS CRETA

M
uzica a răsunat din 
nou, spre bucuria 
celor din jurul 
nostru. Sibiul, burg 
cu tradiţie muzicală, 
a găzduit, pe data de 23 septembrie 

2007, centenarul corurilor reunite ale 
bisericii noastre. Momentul istoric 
al proclamării Evangheliei prin cânt 
a avut loc în Piaţa Mare a oraşului, 
începând cu ora 13, pe un timp frumos, 
dăruit de Bunul Dumnezeu, şi într-o 
atmosferă prietenească.

Este o zi care va rămâne în istoria 
adventismului din România şi în 
amintirea veşnică a celor care au trăit 
acest eveniment, pentru că într-un loc, 
de altfel bântuit de rockeri, de influenţe 
nefaste şi cu multă distracţie trecătoare, 
s-a înălţat spre cer, din glasul şi inima a 
peste 900 de corişti, însoţiţi de orchestra
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de alămuri din Targu-Mureş, un gând 
unitar: „Spre slava Ta uniţi”.

Obţinerea acordului municipalităţii 
pentru organizarea centenarului din 
Sibiu nu a fost lipsită de dificultăţi. 
Rugăciunea şi încrederea în planurile 
lui Dumnezeu au fost armele noastre
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principale. Mai întâi, oficialităţile ne-au 
spus că data de 1 iulie e rezervată 
pentru concertul nostru. Ne-am 
bucurat, am plănuit şi am anunţat 
în lung şi în lat ca adventismul să-şi 
dea întâlnire la Sibiu. Mare ne-a fost 
surprinderea când, cu o săptămână 
înainte, ni s-a transmis că nu se mai 
poate susţine concertul la data stabilită. 
Stupoare şi întristare... De ce prezentare 
de modă, în defavoarea centenarului? 
Doamne, Tu pe toate le cunoşti, a fost 
în final concluzia noastră...

Dumnezeu avea să ne dăruiască o 
altă zi, care să nu fie perturbată nici de 

caniculă, şi nici de alte evenimente mai 
mult sau mai puţin culturale.

Duminică de dimineaţă, ne uitam 
spre cer şi nu vedeam nici măcar o 
palmă de nor şi I-am spus Tatălui nostru 
un sincer „mulţumesc”. Gradenul era



pregătit şi comunica sibienilor şi turiştilor 
că îşi aşteaptă coriştii. Persoanele-ghid 
erau la datorie.

Comunicăm prin telefon şi aşteptăm 
să sosească primii corişti. După ora 
10,30, sosesc primii corişti, care au 
călătorit tocmai de la Suceava. Apoi, 
nenumărate grupuri de tineri şi adulţi 
din toată ţara, de la Constanţa până 
la Arad şi de la Iaşi până la Craiova, 
călăuziţi de tineri sibieni, se îndreaptă 
vioi spre locul de primă întâlnire şi de 
organizare. Piaţa Mică a oraşului devine 
într-adevăr mică atunci când soprane, 
altiste, başi şi tenori se aşază în coloane, 
îşi verifică pentru ultima dată partiturile 
şi aşteaptă ceasul de început. Pe chipul 
lor se citeşte dorinţa şi bucuria de a-L 
slăvi pe Dumnezeu prin cântare.

Trecătorii întreabă plini de uimire:
„Ce se întâmplă aici?” Li se răspunde cu 
zâmbetul pe faţă că în Sibiu va începe un 
concert unic. Oamenii sunt mulţumiţi de 
răspuns şi aşteaptă...

Intre timp, aşteptăm şi noi ca 
Domnul să intervină iarăşi. Vrăjmaşul 
era hotărât să ne fure sărbătoarea. „Nu 
este curent”, comunică echipa tehnică, 
cu doar 10 minute înainte de începerea 
concertului. In Piaţa Mare, fanfara deja 
începe să se facă auzită. Intr-un final, 
oamenii responsabili au sosit, şi problema 
s-a remediat. Totuşi, Dumnezeu 
ne-a dovedit în mod evident că este

neîndoilenic mai puternic.
In mod impresionant, ca o oştire 

gata de luptă, corurile reunite ale 
adventismului se aşază în ordine pe scenă 
şi în zona special delimitată. Sunetele 
de orgă dau semnalul unui aşteptat 
început. Dirijorii sunt pregătiţi, iar prima 
piesă, „Spre slava Ta uniţi”, versurile 
semnate de Florin Lăiu, pe melodia 
marelui George Enescu, stârneşte 
primele reacţii şi emoţii. Apoi, fr. Lucian 
Cristescu rosteşte un cuvânt de bun 
venit, amintind că adventiştii au venit la 
Sibiu, în Capitala Culturală a Europei, 
pentru că iubesc muzica şi pe Dătătorul 
ei, Dumnezeul nostru. Rugăciunea 
nu avea cum să lipsească. Spusă în trei 
limbi -  română, maghiară şi germană 
- , rugăciunea domnească „Tatăl nostru” 
învăluie într-o atmosferă solemnă pe 
toţi participanţii. Corul participă şi el. 
Frumoasa piesă „Tatăl nostru” a marcat 
un moment de pietate creştină.

M -am retras puţin. Doream să aud 
şi să văd totul, detaşat de orice grijă 
organizatorică. Observ, din senin, lângă 
mine un domn. Spunea doar atât: 
„Impresionant! Impresionant!” Apoi a 
adaugat: „Locuiesc aici, în Piaţa Mare, 
am văzut multe evenimente anul acesta, 
dar acesta e unic. Felicitări.”Tatăl nostru 
era proslăvit prin cântare. Mesajul advent, 
de la închinarea pe care i-o aducem lui 
Dumnezeu şi până la dorinţa de a merge

înainte ca nişte învingători, a bucurat 
inimi, a ajuns în casele oamenilor, a fost 
evidenţiat în presa locală şi a întărit 
credinţa şi nădejdea celor prezenţi 
la eveniment. Am observat membrii 
adventişti înlăcrimaţi, care spuneau că 
acum 20-30 de ani nu visau ca într- 
o piaţă publică să audă cântări dragi 
sufletului lor.

Am întâlnit oameni care au spus că 
au fost încântaţi de frumuseţea muzicii. 
Unul dintre ei mărturisea că n-a putut 
să nu filmeze evenimentul pentru el şi 
pentru familia lui. Şi că, plecând spre casă, 
a înţeles că se poate ca centrul oraşului să 
fie învăluit şi într-o atmosferă cerească.

Pe această cale, mulţumim tuturor 
coriştilor, dirijorilor, membrilor orchestrei 
de alămuri, celor implicaţi în organizare, 
pentru dăruirea de care au dat dovadă.
Şi, nu în ultimul rând, Ii mulţumim 
lui Dumnezeu pentru această fericită 
pregustare a momentului când, alături de 
îngeri, vom cânta spre slava Sa veşnică.

Până atunci, când ne vom întâlni cu 
realitatea, să nu uităm un singur gând: Se 
poate! □

Marius Creţa, 
pastor asistent, 
Conferinţa 
Transilvania de Sud
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P R O G R A M U L  „ S P U N E  L U M I I  -  Z I  D E  Z I  C U  I S U S "

N
u se poate să nu fi auzit măcar o dată de la amvoanele 
bisericilor noastre un apel care să te fi confruntat 
vijelios şi ultimativ, asemănător celui pe care vi-1 
prezint (puţin exagerat), spre reacţie şi atitudine: 
„Suntem în pragul celui mai grandios eveniment al 

lumii: Revenirea Mântuitorului. Nu este niciun Sabat în care să nu 
amintim despre fericita noastră nădejde. Şi noi încă mai stăm cu ochii 
pironiţi spre glodul acestei lumi, în căutarea unei izbăviri pământeşti. 
Pe primul loc am aşezat interesul personal. Nu ne mai spune nimic 
durerea de lângă noi, sărăcia şi singurătatea altora; nu credem că este 
problema noastră să ştim ce şi cum beau şi mănâncă cei care sunt 
înşelaţi de produsele rafinate ale acestei planete; nu socotim că este 
treaba noastră să ştim ce gândesc cei din proximitatea casei noastre, 
cum se înţeleg în familie şi ce drum aleg copiii lor; disperaţi, deprimaţi 
şi fară direcţie, vecinii şi colegii noştri de serviciu trec pe lângă noi, cei 
care am primit Vestea cea Bună, fară să cunoască bucuria mântuirii pe 
care noi o cântăm în fiecare Sabat şi la întâlnirile noastre de rugăciune. 
Este cinstit? Credem că doar noi putem pricepe acest mesaj atât de 
profund şi complex şi parcă ne este teamă să-l trecem dincolo de 
gardul bisericii, ca nu cumva să-l dilueze şi să-l compromită? Suntem 
maeştri în a suspenda Adevărul, ca nimeni să nu ajungă la El. Şi ei 
mor în fiecare zi prin sinucidere, iar tu, frate şi soră, şi voi, tineri de la 
balcon, care mestecaţi gumă, îi priviţi cu un regret formal cum cad şi 
se răsucesc spre mormânt. Şi treceţi grăbiţi pe lângă ei spre Ierihonul 
problemelor voastre urgente, în paşii preotului şi ai levitului, care dau 
din cap, semnalând statistic o nouă degradare socială şi morală. Dacă 
în ceasul acesta nu vă treziţi la misiunea salvării celor pierduţi, puţin 
mai târziu veţi cădea sigur în pierdere veşnică. Şi vă întreb ce rost are 
să predicăm revenirea salvatoare a Mântuitorului, dacă nu coboară 
Cuvântul vieţii în mărturisirea practică a vieţii de creştin? Care este 
sensul şi care sunt roadele rugăciunii, dacă ne rugăm doar pentru noi? 
Ce conţinut şi ce valoare are mărturisirea noastră, dacă nu aducem 
măcar un suflet la credinţă? Plecaţi-vă capul şi intraţi acum în sufletul 
vostru şi luaţi o decizie. Va fi pentru moarte sau pentru viaţă. Nu există 
cale de mijloc.”

Test sau atest de... neputinţă
Nu credeţi că bisericile noastre au nevoie de o asemenea trezire prin 
aceste apeluri pătrunzătoare şi zguduitoare? Nu-i aşa că un astfel 
de apel va produce o redeşteptare plină de entuziasm şi va însufleţi 
lucrarea de misiune pentru cei nemântuiţi? „Important este să ridicăm 
biserica la lucru în ogorul Evangheliei!”, se aude îndemnul.

Sună destul de atractiv, iar furtuna de sentimente de vinovăţie 
scoase la lumina conştiinţei pare să fie un rezultat al Duhului 
Sfânt. Cu siguranţă că vor fi reacţii sigure de angajament. Dar este 
chiar modelul pe care L-a folosit Mântuitorul pentru a determina 
sufletele reţinute şi zăbavnice la misiune să pornească în sunetele unei 
asemenea trâmbiţe de trezire? Fără să judecăm intenţiile celor care 
dojenesc biserica pentru lipsa apetitului misionar (aici m-am regăsit în 
prima linie), nu cumva aceste accente patetice de chemare la misiune 
reclamă mai mult o atmosferă de... emisiune religioasă care trebuie 
să reuşească şi să pună problema cât mai presant şi emoţionant? Ce 
„constrângere” şi ce metode „dramatice” va trebui să iniţieze biserica, 
prin conducătorii ei, pentru a ridica marea armată de fraţi, surori şi 
tineri la o adevărată şi redutabilă misiune a salvării celor nemântuiţi? 
Cu cât serviciile divine devin mai ofensiv-moralizatoare pe terenul 
chemării la misiune, se va crea o determinare a zelului şi a practicii 
creştine? Isus ce zice?
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Dacă vestesc Evanghelia nu este pentru mine o 

pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de 

mine, dacă nu vestesc Evanghelia. (1 Cor. 9,16)

Simplu: „Duceţi-vă...!"
Se observă un fenomen interesant pe 
versantul misionar al bisericii: harnicii 
pescari de oameni, dar puţini, devin 
motiv de laudă pentru biserică, socotind 
activitatea lor plină de râvnă ca substitut 
pentru cei care „nu au darul misionar”. 
Criza de lucrători în via Stăpânului este o 
temă de primă pagină pe agenda oricărui 
comitet al bisericii locale, iar argumentele 
motivaţionale cu care vin uneori liderii 
bisericii în faţa membrilor devin 
apăsătoare şi sufocante, creând deseori 
o psihologie inversă sau o rămânere 
tacită pe poziţiile imobilismului. Ce se 
întâmplă?

S-a creat o concepţie stranie despre 
misiune, care presupune că doar cei 
care ştiu să vorbească bine despre 
Domnul sunt destinaţi activităţii 
misionare. Celelalte daruri, rămânând în 
umbră, au fost socotite doar adjuvante 
nesemnificative, aşa cum este sacâzul 
pentru arcuş.

Accentul pus pe moralizarea, 
identificarea şi sancţionarea celor 
neimplicaţi şi pe sublinierea 
consecinţelor letale în dreptul celor 
neroditori determină un complex al 
neputinţei, în loc să revitalizeze viaţa de 
mărturisire. Cum se întâmplă? Accentul 
este pus mai mult pe ceea ce nu face 
membrul bisericii, decât pe ceea ce ar 
trebui să facă.

Nu veţi găsi niciunde în Noul 
Testament vreun capitol în care Isus 
ţine o predică de învinovăţire sau 
de dojană sfântă pentru a-şi copleşi 
ucenicii cu responsabilitatea misiunii.
El doar identifică bine obiectivul de 
atins (bolnavi, deprimaţi, abuzaţi, săraci, 
dependenţi de vicii, cazuri de criză 
familială), îi dă puterea Duhului Sfânt 
(Luca 9) şi îl trimite în misiune. Isus 
nu-1 îmbracă în ruşine pe Petru atunci 
când acesta alunecă în mare pentru că 
s-a încrezut în sine, după cum nici nu-1 
discreditează atunci când impetuosul

ucenic II trădează. Ba mai 
mult, îşi exprimă încrederea 
în el dându-i însărcinarea păstoririi celor 
trei categorii de vârstă. Nicio nuanţă de 
manipulare nu este încercată şi nicio 
presiune sub ameninţare nu se exercită 
pentru a obţine un rezultat plănuit. El 
le-a spus simplu ucenicilor: „Duceţi-vă 
şi faceţi ucenici...” El nu a descoperit 
slăbiciunile acestora, punându-le la o 
„expoego” spre a obţine o schimbare 
dramatică. El a afirmat ferm principiile 
împărăţiei, le-a trăit exemplar, şi apoi 
le-a cerut celor din apropierea Lui să-L 
urmeze. Intre predicare şi acţiune nu era 
loc de lamentare. In schimb, instruirea 
ucenicilor şi practicarea credinţei erau 
priorităţile Mântuitorului. Nici măcar 
atunci când cei de lângă El făceau gafe 
de răsunet în a-şi trăi credinţa, Isus nu 
întreba „de ce?” Şi nu-i chema să Ii dea 
socoteală pentru erorile de ascultare şi de 
relaţie. Descoperirea continuă a iubirii 
Lui şi afirmarea vieţii Lui neprihănite 
îi confrunta la fiecare pas, fară a-i 
constrânge prin forţă sau prin proiectarea 
luminii orbitoare a legii nemiloase.

Pentru ei, a merge pe urmele lui Isus 
în lucrarea de misiune a binelui ceresc 
era o delectare, şi nicidecum un impozit 
pe credincioşie sau pe binecuvântările pe 
care le primeau. Puţin mai departe de 
El, dar totuşi destul de aproape pentru 
a critica, pentru a-şi exprima invidia şi 
ura, fariseii s-au înţepenit în eternele 
întrebări: „de ce aşa?”, „cu ce putere 
faci minunile?”, în loc să întrebe: „cum 
să fac?”, „cu ce şi cu cine trebuie să fac 
lucrările lui Dumnezeu?” Erau maeştri în 
a face „emisiuni” religioase care stârneau 
interesul, şi deopotrivă... eşecul lor

O mostră posibilă
Un pastor convins de urgenţa misiunii 
mi-a expus la birou un proiect de salvare 
a unui urgisit de soartă, cum spune vorba 
populară. Locuia sub folie în plină iarnă, 
iar şansele de a mai supravieţui până la

strigat
mugurilor de primăvară erau minime. 
„Nu aţi dori să ne ajutaţi cu o sumă de 
bani de la conferinţă, pentru a-i ridica 
o căsuţă modestă acestui amărât?”, mă 
provocă colegul meu, răscolit de milă. 
M -a privit ca pe un răspuns mare şi 
favorabil şi a aşteptat. Răspunsul a fost 
scurt: „Nu!” In schimb, dezamăgirea lui 
a fost mare. „Nu vă pasă de el?”, m-a 
întrebat. „Biserica nu are nimic de spus?”, 
„Care este rolul dumneavoastră şi care 
vă e misiunea, de nu aveţi niciun proiect 
de salvare?”, m-a întrebat amărât colegul 
meu, în plin avânt de moralizare. „Rolul 
meu este să-ţi spun că trebuie să prezinţi 
districtului tău acest caz. Fotografiază pe 
eroul acestui necaz şi condiţiile în care 
trăieşte şi proiectează această viaţă pe 
pereţii bisericilor. Nu spune prea multe 
cuvinte şi nu-i dojeni pentru reacţiile 
lor posibile de reţinere. Doar prezintă 
bisericilor tale, prin contrast, felul în 
care trăieşte el şi în care trăim noi, cei 
binecuvântaţi. Aminteşte-le ce făcea Isus 
în astfel de cazuri. Fă să răsune cuvintele 
Scripturii despre milă, jertfa şi misiune.
Şi apoi întreabă scurt: ’Cu ce puteţi ajuta 
pe acest sărman?’Din acest moment 
deschid lista bucuriei voastre de a sluji şi 
a bucuriei lui de a primi căldura iubirii 
lui Dumnezeu.” Şi a făcut aşa. Membrii 
plângeau când li se prezenta spectacolul 
trist al vieţii celui vitregit. Fiecare a venit 
cu ceva pentru a folosi viitoarei case. Şi 
în câteva luni, oamenii din sat au văzut o 
căsuţă lucrată numai din iubirea şi mila 
celor răscoliţi de nevoia unui om. Dacă 
nu credeţi în reuşita acestui model, faceţi
o probă! Q

George Uba, director 

Departam entul 

Şcoala de Sabat/

L  ucrare personală, 

Uniunea Română
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DANIEL NAE

F
iecare început de an creează o atmosferă specială, în 
care simţim nevoia unui nou angajament, nu este aşa?

Nu simţi şi tu acel îndemn sfânt, acea dorinţă fierbinte 
de a mai încerca o dată? Ştiu, ai fost dezamăgit de prea 
multe ori! Chiar dacă ai fost sincer, toate acele declaraţii 

solemne sau juruinţe patetice au fost în zadar. Ai constatat, iar şi iar, 
că ai împletit doar „funii de nisip” (Ellen W hite, Calea către Hristos, 
p. 48). Parcă nu mai crezi că este totuşi posibil.

Te-ai săturat de făţărnicie, de evlavia de ocazie, nu mai vrei să 
fii un sfânt chinuit sau, şi mai rău, unul nesuferit! Eşti sătul de tine 
însuţi, doreşti un nou început, nu din acela de câteva zile, după care 
iarăşi o iei de la capăt! Ca bietul Sisif!

Şi totuşi, pentru că undeva, în colţul sufletului, poate chircită de 
frig, speranţa nu a murit, ridici uşor sprânceana şi întrebi: „Chiar 
crezi că este posibil? Ştii, nu mai vreau un alt program! Am încercat 
atâtea! Nu vreau să mai aud un alt îndemn la virtute! Nu m-a ajutat 
niciunul!”

Piatra din capul unghiului
Stai liniştit. Ceea ce doresc să-ţi spun este un secret care-ţi poate 
schimba viaţa pentru totdeauna, chiar dacă la prima vedere pare 
banal, atât de banal, încât am trecut efectiv pe lângă el de sute de 
ori, ca meşterii din timpul lui Solomon, care nu pricepeau ce este 
cu piatra aceea de care se loveau zi de zi. Până când au descoperit că 
este „piatra din capul unghiului”!

în  Matei, capitolul 6, versetul 34, evanghelistul spune: „Nu vă 
îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora 
de ea însăşi.” Spune-mi, te rog, ce adevăr revoluţionar conţine 
acest text? Să nu ne îngrijorăm? Este adevărat, reiese atât din text, 
cât şi din context! Dar în această frântură de Scriptură se găseşte 
un adevăr mai adânc, care constituie temelia acelei încrederi de 
copil în purtarea de grijă a Tatălui ceresc. Este acel secret de care 
vorbeam, care ne poate schimba viaţa. Citind încă un verset, vom 
avea astfel un cuvânt sprijinit pe mărturia a cel puţin „doi martori” 
(Matei 18,16). în  Psalmul 68, versetul 19 ni se spune: „Binecuvântat 
să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara..."Textul nu spune că 
Dumnezeu ne poartă povara săptămânal, lunar sau anual! înţelegi 
acum care este problema noastră? Ne luăm angajamente anuale şi, 
în felul acesta, ne încărcăm cu o povară care ne zdrobeşte, pe care cei 
mai tari dintre noi o pot duce doar câţiva paşi. De aici dezamăgirea, 
frustrarea, simţământul că sfinţirea nu este pentru noi, ci poate, cine 
ştie, pentru nişte campioni...

Al treilea m artor
S-a aprins o luminiţă în sufletul tău? Sau mai luăm un martor?
De data aceasta, să cităm pe cineva care, chiar dacă este profet 
necanonic (nu este inclus în Scripturi), este deplin inspirat şi are 
deplină autoritate din partea Celui care l-a ales purtătorul Său de 
cuvânt pentru generaţia sfârşitului: „Numai o zi este a noastră, şi în 
timpul acestei zile trebuie să trăim pentru Domnul...” (Ellen W hite, 
Cugetări de pe Muntele F ericirilor,102); „Dumnezeu ne cere să 
trăim doar câte o zi. Nu trebuie să iei în calcul o săptămână sau o 
lună” (R H , 14 aprilie 1904); ,Aduceţi-vă aminte fară încetare că 
nu aveţi de trăit mai mult de o singură zi, o dată; că Dumnezeu vă 
pune la dispoziţie doar câte o singură zi...” (Ellen W hite, Solii pentru
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Tineret, p. 46); „Nouă nu ne este cerut să 
trăim decât câte o singură zi. Acela care 
ne oferă putere pentru ziua de azi ne va 
da putere şi mâine” (Semnele timpului, 5 
noiembrie 1902); „Ce mulţumită sunt”
-  declara Ellen W hite -  „că avem de 
trăit câte o singură zi. O singură zi să ne 
păstrăm sufletele curate, o zi să veghem, o 
zi să progresăm în viaţa spirituală, şi astfel 
zilele noastre să fie roditoare, zile preţioase 
pentru noi!” {Scrisoarea 81,19 ianuarie 
1887)

Iţi mărturisesc că sunt entuziasmat!
In sfârşit, un adevăr simplu, dar profund! 
Cum de mi-a scăpat până acum? Cum 
de am trecut atâtea zile pe lângă el? Şi 
ce uşor de aplicat! Iţi aminteşti de acea 
zi frumoasă, petrecută cu Domnul? O  zi 
de consacrare sau de slujire, sau ambele 
laolaltă? Simţim şi acum bucuria, plăcerea 
acelei zile, nu-i aşa? Şi atunci de ce să nu 
multiplicăm acea experienţă? O zi, încă 
una şi încă una. Nu este mult mai uşor 
decât să ne luăm nişte angajamente pe 
care ştim dinainte că nu le putem împlini? 
Dacă primim darul unei singure zile, 
viaţa de credinţă nu ni se va mai părea 
un drum lung şi obositor, căruia nu-i 
vedem capătul, biruinţa — o performanţă 
inaccesibilă, sfinţirea -  un munte care ne 
copleşeşte cu înălţimea sa... Căci fiecare 
dintre noi poate trăi măcar o zi cu Isus! 
Evident, şi aceasta tot prin putera Lui. Şi 
apoi încă una, încă una... Aşa a trăit Enoh, 
timp de trei sute de ani! Mai mult de o 
sută de mii de zile! Chiar dacă ai spera 
să trăieşti o sută de ani de acum înainte, 
tot nu ar fi decât a treia parte din viaţa 
de evlavie, continuă, a acestui bărbat al 
credinţei, un personaj tipologic, care L-a 
reprezentat pe Mântuitorul, dar reprezintă 
şi pe toţi aceia care vor fi luaţi la cer, la 
revenirea Domnului Isus, pentru că ei vor 
fi „umblat cu Dumnezeu” (Gen. 5,24).
Şi vreau să-ţi mai spun ceva: există mulţi 
Enohi contemporani! (Ellen W hite, Solii 
pentru tineret, p. 101)

Care sunt implicaţiile?
Care sunt implicaţiile teologice şi practice 
ale acestui adevăr simplu, dar revoluţionar, 
că Dumnezeu ne oferă doar câte o zi 
de trăit? In primul rând, va dispărea 
îngrijorarea zilei de mâine (Matei 6,34).
In al doilea rând, va apărea conştienţa 
vremelniciei noastre (Ps. 90,9.12). In 
al treilea rând, se va naşte dorinţa de a 
multiplica experienţa biruinţei şi de a trăi 
cu simţământul şi convingerea iertării

păcatelor: „Trăieşte zi de zi pentru Hristos. 
Caută să fii biruitor doar pentru această 
singură zi. Mărturiseşte-ţi păcatele astăzi. 
Ai făgăduinţă iertării” (Review and Herald, 
15 mai 1913). Cineva a zis: „Spune-mi 
cum trăieşti o singură zi, ca să-ţi spun cum 
îţi vei petrece veşnicia!”

Tu cum îţi trăieşti zilele? Iţi sunt încă 
acestea banale, triste sau sterpe? Nu-ţi 
vine încă să crezi că este posibil şi pentru 
tine ca fiecare zi să se umple de prezenţa 
lui Dumnezeu? Consideri că vremurile 
sunt prea ticăloase, iar tu prea slab? Enoh, 
Iosif, Elisei, Daniel, Ioan, Pavel nu au trăit 
în vremuri mai bune şi nu au avut acces la 
o putere care să nu ne fie pusă la dispoziţie 
şi nouă. Şi atunci care a fost secretul lor?

La răscruce
Da, este o taină, chiar mai mare decât 
secretul „unei singure zile”, care, în sine, 
nu constituie decât cadrul unei experienţe 
care-ţi va schimba cu siguranţă viaţa.
Enoh şi ceilalţi au ajuns la un moment 
dat să se îndrăgostească de Dumnezeu 
şi, din clipa aceea, au dorit atât de intens 
prezenţa Sa iubitoare, încât ar fi preferat 
mai degrabă să moară, decât să trăiască
0 singură zi fară El. „Dumnezeu este 
dragoste”, ne spune un gând inspirat.
„Mai bine să nu trăieşti, decât să fii lipsit 
zi de zi de dragostea pe care Hristos a 
descoperit-o în caracterul Său şi pe care o 
împărtăşeşte copiilor Săi.” {GospelHerald,
1 iulie 1898)

Adu-ţi aminte cum ţi-a bătut inima 
când ai văzut prima dată fiinţa pe care 
o iubeşti, cum i-ai sorbit cu înfrigurare 
privirile şi vorbele, cum ai inventat 
pretexte pentru a fi în preajma ei, cum ai 
compus poezii sau proză, deşi nu ţi-a spus 
nimeni înainte că eşti un artist, ce daruri 
i-ai pregătit, ce distanţe ai parcurs pentru 
a te întâlni cu ea şi cum, într-o bună zi, 
ţi-ai dat seama că nu mai poţi trăi fară 
ea! Şi cât de mult te doare lipsa ei, când 
împrejurările o impun...

Când iubirea faţă de Dumnezeu ne 
va umple sufletul, vom umbla zi de zi cu 
Isus. Ba mai mult, dragostea noastră se va 
revărsa într-o slujire plină de abnegaţie.
De aici începe adevărata
misiune. Q

f m

D aniel Nae, *er|

profesor, NMHB

In stitu tu l Teologic
Sh

Adventist, Cernica m B
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T I N E R E T

ÎNDRĂGOSTIT DE O SOSIE

C
ine nu a scris măcar o dată un comentariu literar? Ţ i se dă fişa de 

lectură, citeşti volumul, apoi alegi un personaj, o temă şi croieşti în 

jurul acestora un comentariu din păreri proprii. îţi exprimi admiraţia 

pentru ceva, îţi spui părerea despre cineva, comentezi expresii, descrii stări şi 

te comporţi ca un mic expert în subiectul respectiv. Uneori, acest comentariu 

poate deveni o operă în sine; avem personalităţi marcante ale literaturii 

noastre care sunt celebre prin critica literară făcută unor opere sau autorilor 

lor. îmi amintesc că am primit şi eu o notă de zece pentru că „am văzut ceva 

ce nu era” într-un vers din „Sara pe deal” de Mihai Eminescu. Mai nou, se 

pot scrie comentarii literare şi fară să citeşti cartea în discuţie. Intemetul oferă 

arhive întregi cu referate. Nu trebuie decât să ştii cartea şi să alegi un referat 

din mulţimea ofertelor. O  problemă ar putea apărea totuşi dacă profesorul 

te întreabă şi altceva decât strict conţinutul referatului; poate ceva despre alt 

personaj, poate vreo intrigă secundară etc.

în  felul acesta ai putea fi imediat prins dacă te-ai bazat doar pe rezumatul 

făcut de altcineva la un volum necitit.

DANIEL CHIRILEANU

Religia comentariilor
Bibliotecile, gentile, intemetul gem sub greutatea volumelor de comentarii, 
explicaţii şi ilustraţii teologice. încă de pe vremea cărturarilor exclusivişti, 
credinciosul a apelat la ceea ce ar trebui să fie un ajutor în înţelegerea 
adevărului. Fără îndoială că nu avem vreo opinie antiexplicaţii. De la literatură, 
gramatică, matematică şi până la utilizarea calculatorului, avem nevoie de 
explicaţii. Dicţionarele sunt extrem de importante. Dar este bine de precizat 
că nu poate exista o traducere, dacă nu există cuvântul. Cum să traduci dacă 
nici nu ai citit un cuvânt într-o limbă oarecare? Nici măcar dicţionarul 
explicativ al limbii materne nu are valoare fară cuvântul în sine. Tot aşa, la ce 
bun comentariile şi tălmăcirile, dacă nu există cuvântul? Cuvântul, acela care 
trebuie mai întâi citit, pronunţat, „activat”, şi apoi tradus, explicat sau comentat.

Din păcate, acest secol al urgenţelor şi al codificării ne confruntă cu predici 
constituite din comentarii, ilustraţii şi explicaţii. Notele, adnotările par a fi cele 
importante. Slova măruntă şi uşor arhaică a Scripturii a decăzut din statutul de 
vedetă.

Cine mai aplaudă un predicator care citeşte din Sfânta Scriptură un capitol 
întreg (chiar dacă acest lucru ar dura aproximativ cinci minute)? De ce să mai 
„pierzi” timpul acasă, citind Biblia capitol cu capitol, verset cu verset, când poţi 
citi direct explicaţia, comentariul, când poţi viziona un DVD cu expuneri sau 
când poţi să găseşti pe internet o mulţime de materiale legate de Biblie?

De la predici, lecţiuni, programe muzicale şi până la conferinţe 
evanghelistice, totul există în altă parte decât în Carte. Avem ceva de criticat la 
asta? Nu.

Avem însă de reflectat la ceva: niciodată, în niciun fel nu te poţi simţi 
aproape de Glasul lui Dumnezeu, aşa cum se întâmplă atunci când „degetele 
fine de ştiinţă sau aspre de muncă” ating Sfânta Carte. Poţi citi Biblia de pe
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telefon sau de pe laptop; o poţi asculta 
ca pe manele în maşină; o poţi vedea 
transpusă în filme religioase ori nu, dar 
nimic nu este comparabil cu palparea 
filelor îngălbenite ale Scripturii, într-un 
colţ de zi şi de casă. Cuvântul este 
al Lui, iar El trimite Duhul Său ca 
profesor. Cum să mai explice profesorul 
când imaginea video estompează orice 
imaginaţie? Ce răspunsuri şi tălmăciri să 
mai aştept, când eu nici măcar nu mai 
citesc acest Cuvânt?

Vremea, obiceiurile, uzanţele aleargă 
uluitor de repede şi putem fi absorbiţi de 
provocările lor. Poate părea depăşit să te 
opreşti, să iei Cartea din raft, să te rogi, 
să o deschizi cu sfială şi reverenţă, apoi să 
aştepţi ca Cineva să-ţi strecoare în minte 
şi în inimă vreo explicaţie.

Stabil într-o lume instabilă
Totul evoluează, înţelegând prin evoluare 
mersul spre alte forme ale lucrurilor. 
Slujbele devin liturgică, poezia şi muzica 
devin festival, predicile s-au transformat 
în discursuri, ora prietenilor -  cateheză, 
botezul -  în sărbători ale statisticilor,' 
iar recunoştinţa -  în rapoarte. Termenii 
nici măcar nu au importanţă, nici formă, 
chiar. Ceea ce are importanţă este că 
dincolo de evoluţie stă Cel ce spune:
„Eu nu M ă schimb.” Dacă vine vorba 
de schimbare, El spune atunci: „Să vă 
înnoiţi în duhul minţii voastre!”

Aparentă contradicţie, nu? Şi totuşi...

Parabola stejarului
Copacul numit „stejar” are un „nărav” 
interesant: înainte de a-şi „croi” o nouă 
ramură în coroană, porneşte o nouă 
rădăcină în pământ. Fără siguranţa 
stabilităţii, el nu îşi asumă riscul 
extinderii, al dezvoltării.

Cum aş putea eu înflori, dacă îmi 
pierd punctul de sprijin? Ce altceva 
decât Cuvântul Lui Dumnezeu poate 
fi mai sigur pentru rădăcinile mele? 
Comentariile? Explicaţiile? Sesiunile de 
laborator, lupa? Dar baza este Cuvântul, 
locul în care am ancorate rădăcinile 
gândurilor şi ale inimii.

Explicaţiile şi comentariile pot fi 
complete sau insuficiente, în funcţie de 
ştiinţa autorului.

Comentariile pot fi cinstite sau 
partizane, în funcţie de apartenenţa 
comentatorului.

Inspiraţia însă are legătură directă 
numai şi numai cu Slova sfântă şi cu 
Autorul ei.

Cumpărături de pe 
centură -  Riscuri şi 
dezavantaje
In speranţa că ai bunăvoinţa de a pricepe 
tâlcul pildei următoare, voi asemăna 
apropierea de Scriptură cu faptul iubirii, 
al îndrăgostirii. Când ai găsit o fiinţă 
demnă de iubirea ta, te apropii cu sfială 
şi respect, eşti curtenitor şi atent, eşti 
sensibil şi gata să te conformezi, răspunzi 
cu toată inima unor eventuale aşteptări 
rostite ori nu. Este oarecum dificil, 
costisitor, dar merită din plin. Există 
însă şi dragostea ieftină, care poate fi 
cumpărată pe centură. Aceasta însă este 
pentru frustraţi, pentru leneşii care vor să 
evite implicarea, pentru necinstiţii care 
ocolesc responsabilităţile, dar şi pentru 
imorali.

O întoarcere la Cuvântul curat al 
Scripturii presupune dificultăţi. Mai întâi 
cere timp -  Biblia nu mai poate fi doar 
muzică ambientală, parcursă concomitent 
cu alte activităţi. Cuvântul lui Dumnezeu 
cere exclusivitate. înţelegerea ei nu

va mai fi gata servită şi nici facilă; va 
necesita efort, interes, rugăciune, dar şi 
călăuzire divină. Propovăduirea nu se mai 
rezumă la compoziţie omiletico-morală, 
ci trebuie trăită, experimentată, asumată.

Gata cu referatele, gata cu predicile 
preluate de pe internet, gata cu 
părerile! Credinţa nu are drept ţintă o 
sosie, cioplită din opiniile altora, din 
corectitudinea sau incorectitudinea lor. 
Măsura crezului nostru este Cuvântul 
neacoperit al Scripturii, cu siguranţa 
statorniciei din el.

O regulă de bun-simţ:
Nu ai dreptul la comentarii, dacă nu ai 
citit Cuvântul! D

Daniel Chirileanu, 
director
Departamentul de 
Tineret,
Conferinţa Moldova

O  REVISTA PENTRU TOTM

SANATATE

TE ABONEZI SI... CÂŞTIGI!/ /
Abonează-te (în favoarea prietenilor, vecinilor sau a colegilor tăi de serviciu) 

în perioada 15-X-2007 -  15-111-2008, pe un an, la revista Viaţă +  Sănătate, 

şi poţi fi unul dintre cei 15 câştigători ai unui sejur la Centrul de Sănătate Herghelia.
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S Ă N Ă T A T E

Vindecare
pentru toţi

CRISTIAN PURNEA

S
ănătatea este bunul cel mai de preţ de care toţi am 
vrea să ne bucurăm până în ultima clipă a vieţii. 
Păstrarea ei şi lupta împotriva bolilor se înscriu 
printre cele mai vechi preocupări ale omului. De 
altfel, cuvântul „sănătate”, care evocă o stare atât 

de preţioasă fiecăruia, apare frecvent în vorbirea curentă, 
nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine. Scrisorile 
strămoşilor noştri romani se încheiau de obicei cu urarea:
„Vale!” (Fii sănătos!). Problema sănătăţii nu este numai o 
problemă individuală, ci priveşte tot atât de mult biserica, şcoala, 
societatea în întregime. Celebra zicală a lui Schopenhauer că 
„sănătatea nu este totul, dar fară sănătate totul este nimic” este 
mai adevărată astăzi ca oricând.

Organizaţia Mondiala a Sănătăţii a dat o definiţie oficială 
stării de sănătate, formulată astfel: „sănătatea este acea stare 
de complet bine fizic, mintal şi social şi nu constă numai în 
absenţa bolii sau a infirmităţii.” Cine nu are astăzi nevoie de 
sănătate?

Cei sânătosi au trebuintâ de doctort r
Sănătatea este baza bunei noastre dispoziţii, a unei stări de 
mulţumire generală şi a capacitaţii de a ne bucura pe deplin de 
viaţă. Ritmul ameţitor al vieţii contemporane, presiunea care 
ne apasă permanent, nervozitatea, lipsurile, toate acestea sunt 
lucruri permanente în vieţile multora dintre noi. Ne aflăm în 
faţa unei serioase probleme: cum să ne păstrăm sănătatea şi 
totuşi să facem faţă cerinţelor vieţii spirituale, profesionale, a 
obligaţiilor casnice, familiale şi sociale? Suntem nevoiţi să avem 
un mod de viaţă despre care străbunicii noştri nu aveau nici 
cea mai vagă idee. Este adevărat că în zilele noastre au avut loc 
mai multe invenţii cu scopul de a ne uşura viaţa (ex. maşina de 
spălat ar trebuie să ne ofere timpul pierdut cu spălatul manual, 
dar unde este timpul?). Cu toate acestea, sănătatea noastră este 
aceeaşi.

Puţini sunt cei care ştiu foarte bine ce înseamnă să ai o 
sănătate de fier; acea sănătate care face ca omul să se simtă 
cuprins de nişte forţe vitale puternice, care nasc dorinţa 
de acţiune, de a face ceva ce depăşeşte posibilităţile medii; 
adevărata sănătate ne umple cu o energie binefăcătoare, 
o claritate intelectuală neobişnuită şi cu un entuziasm de

Isus Hristos îi căuta pe cei în suferinţă
Omului bolnav, Isus Hristos i se adresează direct: „Vrei să te faci 
sănătos?” (Ioan 5,6). întrebarea devine o adevărată provocare, 
menită să-l smulgă pe bolnav din preocuparea îngustă de a 
obţine o alinare vremelnică trupească. Este o provocare la 
recunoaşterea caracterului profund spiritual al oricărui act de 
vindecare (1 Cor. 2,14).

Slăbănogul se afla la Betesda (Casa îndurării) pentru 
premiul cel mare, trofeul pus în joc în această întrecere inegală. 
Dar el nu avea pe nimeni, nu avea relaţii care să-l pună mai 
în faţă pe o listă de aşteptare. Nu cunoştea din personalul 
„medico-sanitar” de la Betesda, era trist şi descurajat. Boala îi 
aduce asemenea trăiri, însă neputinţa de a găsi drumul spre 
vindecare poate distruge orice fărâmă de raţiune şi credinţă.

Omul necredincios este convins că are în el însuşi resurse 
pentru a ajunge la vindecare. Toate religiile nebiblice pornesc de 
la această premisă -  că omul este în esenţă bun şi că tot ce are 
de făcut este să ajungă la iluminare.

Marele gânditor creştin Augustin ilustrează plastic faptul 
că în om nu se află un dumnezeu, ci un gol în formă de 
dumnezeu. Pentru orice om firesc, vine un moment în viaţa 
lui în care realizează că prin el însuşi nu poate ajunge nicăieri 
şi că niciunu! dintre cei din jur nu poate şi nici nu este dispus 
să-l ajute cu adevărat. Este marea tragedie a celui care devine 
conştient că „nu are pe nimeni”, dar este şi marea şansă de a

neînvins. Rar putem întâlni o persoană atât de sănătoasă, încât 
să emane bucuria de a trăi, energie şi vitalitate care molipsesc 
pur şi simplu pe cei din jur. Oare noi suntem aşa? Vreţi să 
devenim astfel de oameni? Acest lucru este posibil. Avem 
nevoie de cunoştinţe (informaţia convinge) şi perseverenţă. 
Consideră acesta un scop nobil, ca pe o jertfa vie pentru 
Dumnezeu (Rom. 12,1). Să fim pe deplin sănătoşi, plini 
de entuziasm, de energie şi vitalitate, gata să-I slujim lui 
Dumnezeu -  acestea sunt o ţintă perfectă pentru un copil al lui 
Dumnezeu, Mântuitorul şi Marele nostru Medic.
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renunţa la serviciile celor neputincioşi. 
Este momentul în care Isus Hristos se 
poate opri în dreptul nostru, rostind cele 
mai aşteptate cuvinte: „Scoală-te, ridică-ţi 
patul şi umblă” (Ioan 5,8).

Vindecarea oferită de Isus Hristos 
slăbănogului era condiţionată de 
exercitarea unei credinţe absolute. O 
credinţă care este o roadă a lucrării 
Duhului Sfânt în inimă. Prin urmare, 
vindecarea presupune declanşarea 
procesului naşterii din nou, chiar apariţia 
primelor roade. Este un lucru extrem 
de important. Dincolo de împrejurările 
concrete ale bolii şi ale suferinţei noastre 
şi dincolo de aşteptările pe care le avem 
în legătură cu vindecarea, Isus Hristos 
ne caută, ne găseşte şi ne readuce la 
răscrucea cu drumul mântuirii. Boala 
devine în mâinile Lui un pretext pentru a 
provoca în noi declanşarea procesului de 
renaştere şi refacere spirituală.

Pentru Isus Hristos nu există nicio 
separare artificială între vindecarea fizică 
şi cea spirituală. „Prin aceeaşi credinţă 
putem primi şi noi vindecare spirituală... 
Prin noi înşine, nu suntem în stare să 
trăim o viaţă sfântă, aşa cum nici omul 
paralizat nu era în stare să meargă... 
Mântuitorul se apleacă asupra celor pe 
care i-a răscumpărat cu sângele Său, 
zicând cu nespusă duioşie şi milă: ’Vrei 
să te faci sănătos?’ El îţi porunceşte să 
te ridici în sănătate şi pace. Nu aştepta 
să simţi că te-ai făcut sănătos. Crede 
Cuvântul Său şi el se va împlini.” (Hristos, 
Lumina lumii, p. 155-157, ed. 1997)

După acest act medical executat 
la cea mai înaltă clasă, Marele Medic 
oferă şi recomandări, care sunt valabile 
şi pentru omul care nu a cunoscut 
atingerea dureroasă a bolii. „Ridică-ţi 
patul” şi „du-te şi să nu mai păcătuieşti” 
pot însemna pentru noi întregul cortegiu 
de obiceiuri, trăiri şi simţăminte prin

care păcatul şi-a găsit un adăpost în 
sufletul nostru. Isus Hristos ne cheamă 
la experimentarea unui stil de viaţă 
sănătos, bazat pe o alimentaţie divină, 
care va da vigoare trupului, limpezime 
minţii şi va trezi în inimă recunoştinţa şi 
dorinţa puternică de a transmite aceste 
binecuvântări semenilor noştri. A  nu mai 
păcătui înseamnă a ne elibera de acele 
obiceiuri care ne ţin robi. Transmiterea 
soliei sănătăţii de către cei vindecaţi şi 
transformaţi de Dumnezeu devine astfel 
un imperativ.

„Lucrarea misionară medicală unită 
cu predicarea Evangheliei duce la 
restatomicirea deplină a omului. Este 
un serviciu al înţelegerii, al simpatiei, 
al bunăvoinţei şi al dragostei. Ea 
biruieşte prejudecata aşa cum nimic 
altceva nu o poate face. Este braţul 
drept al soliei Evangheliei care va grăbi 
înaintarea lucrării. Ea oferă o cură pentru 
vindecarea egoismului şi va înălţa biserica 
la noi înălţimi în experienţa spirituală. Va 
face să se manifeste în faţa lumii puterea 
sfinţitoare a lui Dumnezeu şi caracterul 
Său, îndeplinind astfel cea mai glorioasă 
misiune.” (E. W. Hon, Evanghelizare 
Medicală, p. 51)

în loc de concluzie
Este absolut necesar să ne impunem un 
regim de viaţă, să ne precizăm cu claritate 
lucrurile corecte şi incorecte. Trebuie 
să ne gândim foarte bine. Suntem 
administratorii propriei noastre vieţi.
Să fim conştienţi că viaţa se bazează pe 
toate cele învăţate, citite, auzite, văzute, 
simţite şi gândite. Dumnezeu ne-a dat 
voinţa liberă şi putem hotărî singuri pe ce 
cale vom merge, dar tot El a spus că, dacă 
vom alege o cale bună, un stil de viaţă 
sănătos, vom fi binecuvântaţi. „Dacă vei 
asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi 
toate legile lui, nu te voi lovi cu niciuna

din bolile cu care am lovit pe egipteni” 
(Exod 15,26), iar dacă vom alege să 
mergem pe calea rea, cea a obiceiurilor 
greşite, a călcării legilor sănătăţii, trebuie 
să ştim că ne aşteaptă multă suferinţă. 
Numai de noi depinde ce vom face cu 
sănătatea noastră. Oare nu ar trebui să 
depunem tot efortul posibil pentru a 
avea un stil de viaţă sănătos, respectând 
toate principiile unei vieţi sănătoase, 
pentru a păşi pe calea ce duce spre o 
sănătate înfloritoare? O sănătate perfectă 
nu o putem mima, nu ne putem preface 
că o avem. Ori suntem sănătoşi ori nu 
suntem!

Să luptăm cu multă energie împotriva 
bolii. Biblia ne cere să ne tratăm corpul 
cu respect sfânt: „Nu ştiţi că trupul 
vostru este Templul Duhului Sfânt, care 
locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit 
de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai 
voştri?” (ICor. 6,19). Nu trebuie să ne 
obişnuim cu păcatul şi boala, căci acestea 
sunt în opoziţie cu planul lui Dumnezeu, 
în  faţa întrebării adresate de Isus Hristos: 
„Vrei să te faci sănătos?”, a călca legile 
sănătăţii, a nu respecta principiile unui 
stil de viaţă sănătos sau mai simplu, să nu 
vrei să te faci sănătos este păcat.

Dumnezeu aşteaptă să progresăm 
cu hotărâre în trăirea echilibrată a 
principiilor sănătăţii. Să căutam să 
eliminăm păcatul şi boala, şi astfel marele 
nostru Dumnezeu să fie onorat şi slăvit 
de fiecare viaţă trăită pe acest pământ 
întunecat! Q

Cristian Purnea, 
director Departamentul 
de Sănătate,
Conferinţa Oltenia

S t i m a ţ i  c i t i t o r i ,

vă încurajăm să ne împărtăşiţi sugestiile şi reacţiile dumneavoastră (a articolele 
publicate, precum şi preferinţele pentru anumite su6iecte sau abordarea unor 
pro6lemepe care fe consideraţi importante.
(De asemenea, primim cu pfăcere experienţe personafe cu (Dumnezeu, articole 
nesoficitate, informaţii şi iniţiative din viaţa comunităţilor.

Toate acestea fe puteţi trimite pe adresa:
C u r ie ru l  A d v e n t i s t ,  str. L a b i r in t  n r .1 1 6 .  B u c u re ş t i ;  

e - m a i l :  c u r i e r u l @ a d v e n t i s t . r o

mailto:curierul@adventist.ro


Românul adoptat de 
boşimani/
Plecat din ţară în 1995, Sebastian 
Tîrţîrău s-a dedicat acţiunilor umanitare 
în Africa şi este singurul alb adoptat 
de un trib de boşimani. Alături de 
alţi conaţionali stabiliţi în străinătate, 
Tîrţîrău conduce o fundaţie de 
combatere a sărăciei şi are sute de copii 
adoptaţi la distanţă.

Românul a început studiile de 
filozofie şi istorie în Cape Town, fiind 
susţinut financiar de o familie din 
Johannesburg. De atunci şi până în 
prezent, Sebastian Tîrîrău a organizat 
numeroase acţiuni umanitare, iar în 
2001 a înfiinţat Fundaţia Piligrin 
pentru combaterea sărăciei. Alături de 
el s-au implicat zeci de români stabiliţi 
în străinătate, care merg în Nanibia şi în 
alte zone cu populaţie săracă.

Principalele proiecte ale organizaţiei 
au vizat deşertul Kalahari din sudul 
Africii, populaţia de pigmei din Congo, 
cea de eschimoşi din nordul Canadei sau 
cea din Papua Noua Guinee. Românii 
străbat mii de kilometri pentru a duce 
ajutoare, a educa băştinaşii şi a-ai trata 
de diverse boli. Unul dintre însoţitorii 
lui Sebastian din acest an este Mihai 
Măciucă, un tânăr stabilit de nouă ani 
la Londra, care ne-a destăinuit că a fost 
surprins de ceea ce a găsit în Nanibia. 
,Am pus bazele unui sistem de ajutor 
original: adopţia la distanţă. Cei care vor

să-i ajute pe boşimani îi adoptă de la 
distanţă. Adică, trimit în contul fundaţiei 
35 de euro lunar, iar noi îi folosim exclusiv 
pentru medicamente, haine şi hrană. 
Trebuie însă să mergem la ei. Avem 300 
de copii adoptaţi în acest fel. Acum avem 
în plan să realizăm câteva construcţii: 
orfelinate şi şcoli”, ne-a spus Mihai. 
(Preluare România Liberă, Tiberiu Lovin, 
marţi, 13 noiembrie 2001)

Secretarul general al 
Conferinţei Generale, 
în România

In zilele de 2 şi 3 noiembrie, Uniunea 
Română s-a bucurat de vizita pastorului 
Matthew Bediako, secretarul general 
al Conferinţei Generale, fiind însoţit 
de pastorul Gabriel Mauer, secretarul 
Diviziunii Euro-Africa.

Ultima vizită a unui secretar al 
Conferinţei Generale în ţara noastră a 
avut loc în noiembrie 1985, în persoana 
pastorului G. Ralph Thompson. Pastorul 
Mathew Bediako este prezent în Europa 
cu ocazia Comitetului de Toamnă al 
diviziunii noastre, acesta exprimându-şi 
dorinţa de a vizita mai întâi ţara noastră.

Vineri seara, oaspeţii au poposit în 
Câmpina, fiind aşteptaţi în comunitatea 
Sion de un număr impresionant de 
surori şi fraţi. Sâmbătă dimineaţa, vizita a 
continuat în comunităţile Cantacuzino- 
Braşov şi Maranatha-Braşov, iar după- 
amiază, în Sion-Ploieşti.

Mesajele transmise de reprezentantul 
Conferinţei Generale au fost pline 
de căldură, subliniind nevoia unei 
reale unităţi a împlinirii mandatului 
Bisericii faţă de lume prin proclamarea 
Evangheliei atât prin viaţă, cât şi prin 
cuvânt.

In final, oaspeţii au vizitat sediul 
Uniunii de Conferinţe şi Centrul 
Media Adventist. Pe lângă aprecierile 
verbale, cea mai bună dovadă a faptului 
că pastorul Bediako s-a bucurat de 
această vizită a fost exprimarea dorinţei 
de a reveni în România cât mai curând 
posibil.
(Emilian Niculescu / Secretar Uniunea 
Română)

Un vis împlinit sau o 
rugăciune ascultată

Ziua de 27 octombrie 2007 a fost 
pentru mulţi adventişti din Bacău un 
vis împlinit, iar pentru alţii o rugăciune 
ascultată, deoarece la ora 11:00, a fost 
lansat postul de Radio Vocea Speranţei 
(RVS) Bacău, pe frecvenţa de 95,5 MHz.

Până când va fi finalizat studioul 
pentru serviciul de programe, RVS 
Bacău va prelua integral programul de 
pe satelit transmis de la Bucureşti.

Bucuria exprimată nu poate fi 
descrisă în câteva cuvinte, însă poate 
fi concretizată în mulţumirea faţă de 
Dumnezeu.

(Nelu Burcea/ Radio Vocea Speranţei)

T I R I

Lucrarea misionară medicală analizată 
la Stupini
Convenţia Cadrelor Medicale din Conferinţa Transilvania de 
Sud, cu tema „Lucrarea misionară medicală”, s-a desfăşurat la 
Stupini, în Sabatul din 9-10 noiembrie 2007. La eveniment 
au participat aproximativ 100 de persoane, care, în urma 
proiectelor prezentate, au fost motivate pentru acest tip de 
misiune şi însufleţite de momentele de părtăşie de care au avut 
parte.

Din partea comitetului Uniunii a fost prezent fratele Ioan 
Câmpian, care a transmis un mesaj inspirat şi deosebit de 
încurajator pentru lucrarea misionară medicală.

Dintre proiectele prezentate în cadrul programului, s-au 
remarcat pregătirea unui nou Centru de Sănătate, la Pârscov, 
şi a unui Centru de Influenţă în oraşul Buzău, unde pacienţii 
vor putea învăţa în mod teoretic cum să trăiască un stil de 
viaţă sănătos. De asemenea, aceştia vor putea servi alimente 
pregătite în mod sănătos, în cadrul unui restaurant vegetarian 
(Proiect -  dr. Costache Paul). In curând, persoanele care nu

beneficiază de asigurare medicală vor putea primi consultaţii 
gratuite la cabinetul medical de la Viziru, în cadrul proiectului 
Casa Pâinii (Proiect -  dr. Magda Ionescu şi Daniela Borcea). 
Asociaţia Casa Betania, jud. Constanţa, oferă servicii de 
îngrijire a bolnavilor de cancer şi de susţinere a familiilor 
acestora (Proiect -  Magdalena Ruscu). Dintre proiectele 
prezentate în cadrul convenţiei, se numără şi cel coordonat de 
dr. Roland Herman, care constă în lucrarea misionară medicală 
în Africa şi alte zone ale lumii.

Din mărturiile impresionante ale participanţilor la 
proiectele misionare medicale, s-a evidenţiat rolul benefic al 
cluburilor de sănătate şi al taberelor de sănătate din timpul 
verii. Acestea conduc în mod vizibil persoanele participante 
la o viaţă echilibrată şi deschid inimile lor pentru primirea 
Evangheliei.

In concluzie, putem spune: „Marele este secerişul... Rugaţi 
dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători...”
(Dr. Valentin Nădăşan, Teodora Goran / Departamentul Sănătate

şi Temperanţă)
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Al doilea curs de 
calificare finalizat
„Toată viaţa mea am furat... acum 
sunt fericită să pot face ceva cu mâna 
mea... Abia aştept să ajung acasă 
şi să cos hăinuţe copiilor mei...” 
„Niciodată nu m-am gândit că pot 
învăţa o meserie. Tata îmi dădea 
bani de buzunar, mama se îngrijea 
de toate şi credeam că toată viaţa aşa 
va merge. Numai că... am ajuns aici, 
după gratii. Dar voi pleca curând cu 
o meserie învăţată. ”

Iată două declaraţii care dau curaj 
voluntarilor implicaţi în Serviciul 
Umanitar pentru Penitencire (SUP) 
să meargă mai departe cu proiectele 
iniţiate pentru ajutarea deţinuţilor de 
a învăţa o meserie.

In cursul lunii noiembrie, 
penitenciarul din Galaţi a fost gazda 
celui de-al doilea curs de calificare 
în meseria de croitor-confecţioner, 
sponsorizat de Serviciul Umanitar 
pentru Penitencire. La primul curs,
10 deţinute au învăţat tainele acestei 
meserii, la cel de-al doilea, 15 bărbaţi. 
Până la sfârşitul anului, încă o serie de 
15 deţinuţi vor absolvi acest curs.

Pentru continuarea acestui 
proiect, este nevoie de mai multe 
maşini de cusut, de mai multe 
materiale şi mai multe consumabile.

Dacă vrei să te implici personal 
în susţinera acestui curs de calificare, 
contactează Serviciul Umanitar 
pentru Penitencire sau pe unul dintre 
voluntari!

(Mihai E nea/SU P )

DUMITRAPOPA
Sora Popa Dumitra, 
membră de peste 
75 de ani a Bisericii 

Adventiste Alexandria I, născută pe 20 
octombrie 1919, decedată pe 26 august 
2007, la vârsta de aproape 89 de ani, a avut 
o viaţă plină de încercări ale credinţei, dar 
care i-au fost de folos pentru clădirea unui 
caracter pentru ceruri.

Din fragedă tinereţe, sora Popa a 
avut privilegiul de a trăi într-o familie 
de pionieri adventişti ai Teleormanului, 
iar locuinţa a avut-o timp de zeci de ani 
în curtea primei biserici adventiste din 
Alexandria. Intre 1945-1960, a participat 
la numeroase evanghelizări publice prin 
satele limitrofe din Teleormanul lui Ştefan 
Ivăncică, Drăguşin, Scarlat Popa.

A  fost condusă pe ultimul drum de 
familie şi de întreaga frăţietate, dându-şi 
cu toţii întâlnire la Marea de Cristal.

ELENA ROŞCA
Roşea Elena, născută în 12 mai 1927, în 
localitatea Ardusad, jud. Maramureş, soţia 
pastorului Roşea Dumitru, domiciliaţi în 
Oradea, a fost botezată la vârsta de 12 ani 
în comunitatea Baia Mare. A  adormit în 
Domnul la vârsta de 80 de ani, după 61 
de ani de căsătorie şi lucrare împreună 
cu soţul ei pe ogorul Evangheliei. Şi-a 
îndeplinit cu cinste chemarea de soţie 
fidelă şi o mamă plină de dragoste faţă 
de copiii ei. A  slujit împreună cu soţul 
ei pe multe meleaguri din Bistriţa, Sălaj, 
Maramureş, Mureş, Bihor, Arad, având 
întotdeauna uşa casei deschisă pentru fraţi 
şi pentru cei din familie.

Ş T I R I

Alături de familia îndurerată, la 
serviciul de înmormântare au participat 
mulţi pastori din Conferinţa Banat şi 
fanfara comunităţii Apateu.

MATEI VASILE
Matei Vasile s-a născut la 2 octombrie 
1929, iar în 1948 a încheiat legământul 
cu Dumnezeu prin botez. în  1954 se 
căsătoreşte cu tânăra Vasilica Zaharia, 
având împreună 4 copii. A  fost un membru 
credincios şi foarte activ. în  decursul anilor, 
a îndeplinit diferite slujbe în comunitatea 
Nucşoara, jud. Prahova, din care făcea 
parte: diriginte de tineret, diriginte la 
Şcoala de Sabat, casier şi prezbiter.

în  urma unei boli, fr. Matei adoarme în 
Domnul cu speranţa că la prima înviere, la 
Revenirea Domnului Hristos, se va întâlni 
cu cei dragi şi cu fraţii pe care i-a slujit cu 
credincioşie timp de 50 de ani.

DAVID G H EORGHE
David Gheorghe s-a născut pe data de 15 
aprilie 1931, în comuna Ghidigeni, satul 
Talpigi, jud. Galaţi. La vârsta de 15 ani 
rămâne fară tată. După zece ani, cunoaşte 
adevărul Sfintei Scripturi şi, în urma 
convingerii personale, încheie legământ 
cu Domnul în Biserica Adventistă. La 
scurt timp, se căsătoreşte cu sora Aneta 
Hardulea. Căminul întemeiat a fost 
binecuvântat cu şase copii.

S-a implicat în viaţa bisericii locale 
Slobozia Corni, îndeplinind diferite slujbe, 
ca prim-diacon şi prezbiter. în  ziua de 10 
octombrie 2007, fr. David a încetat din 
viaţă, cu speranţa revederii cu Mântuitorul 
şi cu cei dragi.

Adventiştii polonezi critică 
posterele care îl atacă pe Luther

Liderii protestanţi din unul dintre cele mai mari oraşe 
ale Poloniei au criticat un poster din cadrul unei campanii 
ce îl prezintă pe M artin Luther, liderul protestant al 
secolului XVI, ca fiind blasfemiator şi eretic, raportează un 
comunicat din data de 7 noiembrie 2007, dat publicităţii 
de către Ecumenical News International (ENI). „Ce s-ar 
întâmpla dacă cineva ar atârna placarde în faţa unei Biserici 
Catolice, atacând 'blasfemia şi erezia lui Ioan Paul al Il-lea’ 
sau ’blasfemia lui M ahorned’ lângă o moschee?”, a spus 
Mariusz Maikowski, pastor al Bisericii Adventiste de Ziua 
a Şaptea din Lublin, din estul Poloniei. „Aceste acţiuni sunt 
cu siguranţă ilegale (în Polonia), dar consiliul local nu a 
spus şi nu a făcut nimic”, a declarat Maikowski.

Potrivit comunicatului, posterele au fost intitulate 
„Blasfemia şi erezia lui M artin Luther”, imaginând un 
diavol care şopteşte la urechea reformatorului protestant.

Ele au fost afişate în Lublin pentru a promova prelegerile 
lui Ryszard Mozgol, un oficial al Poland’s National 
Rembrance Institute, instituţie ce se ocupă de înregistrările 
poliţiei secrete din perioada comunistă. D in populaţia 
Poloniei, care se ridică la 38 de milioane de locuitori, 95% 
este catolică.

„Este şocant şi de necrezut faptul că descrierea lui 
Luther ca fiind anti-Hristos poate să se mai manifeste la 
începutul secolului XXI”, a spus Maikowski. El a afirmat 
că această campanie a „adus ofense grave” comunităţilor 
protestante şi ortodoxe din Lublin. El a mai adăugat, de 
asemenea, că persecutorii locali ar trebui să fie supuşi unei 
investigaţii.

Biserica Adventistă Centrală din Varşovia a fost singura 
biserică protestantă din ţară care a organizat celebrarea 
aniversării a 490 de ani de la Reformă, spun surse din 
interiorul bisericii din Polonia.

(Jonathan Luxmore /  Ecumenical New International / ANN)
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P A G I N A  C O P I I L O R

ADELA BĂNCĂU-BURCEA

-  Bunicule, te rog din suflet, adu-mi 
şi mie un căţeluş sau o pisicuţă, te 
rooog!

Era una dintre rugăminţile zilnice 
ale Adinei, însă aparent fără nicio 
rezolvare.

Ca toţi bunicii sau, mai bine zis, ca 
unul care îşi iubea nepoţica, bunicul 
ei ar fi făcut orice bucurie fetiţei, însă 
tare greu îi mai era să treacă peste 
cuvântul părinţilor, care nu voiau cu 
niciun chip un animal, oricât de mic, 
în casa lor. Le era teamă că fetiţa ar 
fi putut să contracteze vreo boală sau 
să inspire fire de păr de la animal 
sau să ia vreo boală de la „prietenul” 
necuvântător şi să le-o dea şi fratelui 
şi surorii ei. Ca să o facă să-i piară 
dorul de „animăluţe”, părinţii îi 
mai povesteau de cutare copil care 
suferise o operaţie tocmai pentru 
că inspirase un fir de păr şi se fixase 
pe căile respiratorii sau de suferinţa 
unui copil la pierderea „prietenilor 
dragi”. Insă toate acestea erau în 
zadar. Degeaba se străduiau părinţii, 
că Adina to t îşi dorea un căţeluş sau 
o pisicuţă. Imaginaţi-vă ce simţea ea 
însă când prietenii ei îi povesteau tot 
felul de peripeţii, care mai de care mai 
năstruşnice, ale necuvântătoarelor lor 
iubite! Ştiţi ce făcea? Uneori, pentru că 
era în inferioritate, încerca să schimbe 
subiectul, alteori inventa tot felul de 
păţanii, dar niciodată nu se simţea în 
largul ei.

Şi bunicul, care era interesat de tot 
ce o frământă, a decis să rezolve el 
problema. Aşa că, într-o zi, spre seară, 
întorcându-se de la plimbarea lui 
obişnuită cu bicicleta, bunicul o strigă 
pe Adina:

-  Adina, vino, te rog, să mă ajuţi cu 
geanta asta grea.

Era neobişnuită cererea. Cum ar fi 
putut Adina, cu mânuţele ei mici, să 
ridice o geantă atât de voluminoasă?

(Am uitat să spun că, atunci când 
mergea cu bicicleta, bunicul avea cu el 
întotdeauna o geantă, care până atunci 
nu prezentase niciun interes pentru 
Adina.)

— Bunicule, dar nu pot să o ridic, e 
prea grea.

In timp ce încerca, în zadar, să îl 
ajute pe bunicul, Adina vede ivindu- 
se din geantă un căpşor alb, pufos, 
cu doi ochişori albaştri şi cu un botic 
roşu, lătrător, care imediat începu să-şi 
demonstreze utilitatea.

-  Bunicule, o să-l cheme Bobiţă! 
Mulţumesc, bunicuţule, mulţumesc!

Când l-a dat jos din geantă, părea 
un ghemotoc pufos şi alb, care se 
străduia să înveţe să meargă. Adina 
deja îl iubea pe Bobiţă aproape la fel 
de mult ca pe bunicul. Ce fericire! 
Când au venit prietenii ei să-l vadă, 
Bobiţă deja îşi dezvoltase simţul 
proprietăţii: „Ham! Ham!” -  se auzea 
un lătrat subţire, adorabil.

Apoi, Adina i-a prezentat toată 
curtea. M ai greu a fost însă spre seară, 
când a trebuit să-l lase să doarmă 
singur afară, în curte. Aşa fusese 
înţelegerea dintre părinţii Adinei şi 
bunicul: căţelul va sta în curte, şi nu 
în casă. Dar bunicul îi pregătise deja
o căsuţă. Cu tesla şi cu priceperea lui, 
îi făcuse un adevărat adăpost, aşa că 
Adinei îi revenise doar sarcina de a-1 
ajută pe Bobiţă să se simtă bine în 
noua lui „familie”.

Ai şi tu acasă un căţeluş, o pisicuţă 
sau un alt animăluţ? Tu iubeşti 
animalele, care şi ele au fost create de 
Domnul Isus? Dar pe copii îi iubeşti, 
chiar şi pe cei care îţi fac rău? Este 
bine dacă iubeşti animalele, dar trebuie 
să-i iubeşti şi mai mult pe oameni. Fii 
prieten cu animalele, dar şi cu copii, 
chiar şi cu cei care nu au prieteni şi 
pe care parcă nu-i iubeşte nimeni! Nu 
uita că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi 
oamenii la fel. Q
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D E  L A  I N I M Ă  L A  I N I M Ă

DEPRINDEREA
D E  A F A C E  B I N E L E

ARO N  MOLDOVAN

A

I
nvăţaţi-vă să faceţi binele”, ne cere Dumnezeu prin 
profetul Isaia (1,17). Aceasta înseamnă: „Străduiţi-vă 
să trăiţi în armonie cu principiile morale stabilite de 
M ine.” Cerinţa nu se limitează la aspectul teoretic al 
învăţării, ci la formarea deprinderilor de a reflecta în 
caracter ceea ce este bine.

Să ilustrăm printr-un exemplu din Prov. 22,6: „învaţă pe 
copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, 
nu se va abate de la ea.” Nu furnizarea de informaţii se 
are în vedere aici în primul rând, ci integrarea acestora în 
caracter, în comportament, în viaţa de zi cu zi. Copilul 
învaţă treptat să-şi folosească muşchii, membrele, să umble, 
să vorbească, să scrie, să citească şi, eventual, să cânte la un 
instrument muzical. învaţă, de asemenea, să mănânce, să se 
spele, să-şi aşeze lucrurile la locul lor. Toate acestea necesită 
acţiuni practice, repetate de multe ori sub îndrumarea unor 
educatori, care dau rezultate în funcţie de competenţa 
acestora.

Copiii deprind şi conduita morală prin imitarea 
părinţilor şi a educatorilor. Dacă aceştia reflectă morala 
biblică, copiii vor fi stimulaţi să-şi însuşească o conduită 
morală corectă: respectarea autorităţii părinteşti, a 
drepturilor altora etc. Treptat, ei vor învăţa să nu mintă, să 
nu ia cu forţa jucăriile altora, să nu zgârie, să nu muşte, să 
nu lovească pe nimeni, să nu chinuiască animalele şi chiar 
să aştepte până li se serveşte mâncarea, fără să ţipe sau să se 
răzbune. Nu este uşor pentru copii să înţeleagă şi să accepte 
că unele dorinţe nu trebuie să le fie satisfăcute cu niciun 
preţ, iar altele doar în anumite limite.

Cele spuse mai sus sunt doar o ilustrare cu privire la ce 
înseamnă a învăţa în mod practic, a instrui, a antrena, a 
transpune în caracter principiile morale corecte, în ciuda 
înclinaţiilor firii noastre egoiste, acaparatoare, însetate de 
glorie şi plăceri degradate.

Deprinderea de a face binele necesită o voinţă fermă 
şi susţinută, orientată spre realizarea scopului, pentru 
depăşirea obstacolelor şi dificultăţilor din noi şi din afara 
noastră, pentru schimbarea a ceea ce trebuie schimbat, 
pentru îndepărtarea a ceea ce trebuie îndepărtat, pentru 
înfrângerea inerţiilor şi rezistenţei firii, care se opune 
înaintării spre perfecţiune. Altfel, ne vom înscrie în 
categoria celor „care învaţă întotdeauna (la modul teoretic),

dar care nu ajung niciodată la cunoştinţa deplină a 
adevărului” (2 Tim . 3,6).

Voinţa de a înainta spre ţintă cu orice preţ, susţinută de 
prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu în noi, evită „tovărăşiile 
rele (care) strică obiceiurile bune” (1 Cor. 15,33) şi 
experienţa evreilor care „s-au amestecat cu neamurile şi au 
învăţat faptele lor” (Ps. 106,35). Nimeni nu este predestinat 
la stagnare şi degradare. Prin harul care ne este pus la 
dispoziţie, poate fi anihilată chiar şi influenţa negativă a 
educatorilor răi.

Există un M odel perfect care, în ciuda marilor dificultăţi 
şi ispite, „a învăţat să asculte” (Evrei 5,8). E l invită pe 
oricine: „învăţaţi de la M ine” blândeţea şi smerenia (Mat. 
11,29). „El învaţă pe cei smeriţi calea Sa” (Ps. 25,9). 
Conştient de slăbiciunile proprii, creştinul II imploră: 
„Invaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. 
D uhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă” 
(Ps. 143,10). Părintele îndurărilor nu va ezita să răspundă la 
asemenea apeluri.

„Invăţaţi-vă să faceţi binele”, ne porunceşte Creatorul 
nostru. Istoria mântuirii este plină de exemple de oameni 
„zăbavnici cu inima”, care, din cauza faptului că n-au 
fructificat ocaziile, au înregistrat pierderi, uneori chiar 
irecuperabile. Nu doar Israelul din vechime, ci şi Israelul 
spiritual din zilele noastre a ratat multe ocazii. N -ar trebui 
să se continue în felul acesta!

Tim pul este pe sfârşite şi mai avem atât de multe lecţii 
practice de învăţat şi atât de multă lucrare de făcut! Dacă 
am fi învăţat lecţiile predate nouă până acum, am putea 
începe să învăţăm cântarea experienţei celor mai avansaţi 
oameni din istoria mântuirii şi a celor mai greu încercaţi: 
cântarea celor 144.000 găsiţi în viaţă la revenirea lui Isus 
(vezi Apoc. 14,1-5). Dar oare va găsi M ielul în această 
generaţie pe cei dispuşi să-L urmeze „oriunde merge El” 
(Apoc. 14,4)? Aceştia L-ar putea urma şi în veşnicie. Şansa 
aceasta n-ar trebui 
să ne scape!

Aron Moldovan, 
pastor pensionar,
Uniunea Română

C U R I E R U L  A D V E N T I S T  —  D E C E M B R I E  2 0 0 7 31



IR

■ i i : /
m m

D e v o ţ i o n a l  z i l n i c  p e n t r u  f e m e i ,  r e a l i z a t  de f e m e i

„ional * " " U P
t r u  f e m e i ,  r «

s l i i a t  d e

© 7 n zgomotul asurzitor al lumii noastre, după două milenii de când Tatăl a trimis

Cuvântul printre noi, îl auzim ca şi când ne-ar vorbi şoptit, de departe.
Cu toate acestea, mesajul este clar şi răspunde nevoilor noastre.

Q $ )o a p te le  Cerului este un devoţional scris de femei pentru femei şi poate fi 

achiziţionat, făcând comandă la Conferinţa de care aparţineţi, la preţul de 12 RON.

^C ^eschide această carte! Prin experienţele celor peste 300 de femei din întreaga

lume, care au auzit şoaptele cerului, Dumnezeu îţi transmite că te iubeşte şi doreşte 
să facă parte din viaţa ta.
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