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Golgota ne descoperă inima lui Dumnezeu
GABRIEL DINCĂ
xiste multe locuri în această lume, care ne
Trebuia ca Isus să poarte crucea singur? Nu există o cruce
impresionează şi ne atrag atenţia, locuri care
pentru fiecare? Purtarea crucii nu este o metaforă pentru
ne uimesc fie prin reputaţia sau frumuseţea lor,
diferitele dificultăţi ale vieţii, nu înseamnă să lucrezi cu
fie prin evenimentele dramatice care au avut
oameni dificili sau să ai o soţie sau un soţ dificil. Să porţi
loc acolo şi care au marcat într-un fel sau altul
crucea zilnic înseamnă să te identifici cu Hristos în umilinţă,
istoria acestei planete. Unul dintre aceste locuri este Golgota,
ruşine, suferinţă şi moarte, să fii tratat în modul în care El a
locul unde s-a dus cea mai aprigă şi mai crâncenă bătălie de
fost tratat, deoarece noi ascultăm de Dumnezeu, aşa cum El
pe această planetă şi unde s-a câştigat cea mai mare şi mai
a ascultat de Tatăl. Să porţi crucea zilnic înseamnă să mori
strălucitoare victorie. Aici, istoria acestei lumi a fost schimbată
faţă de „eu” şi să trăieşti prin credinţă în aşa fel ca voinţa lui
într-un mod dramatic pentru totdeauna, iar moartea,
Dumnezeu să fie realizată pe pământ. O viaţă fară cruce
duşmanul care a produs cele mai multe şi mai dureroase
este o viaţă pierdută (Ioan 12,24-25). ,A purta crucea lui
suferinţe, a fost înghiţită de biruinţă. La Golgota, putem vedea Hristos înseamnă a ne stăpâni patimile păcătoase, a practica
iubirea şi ura manifestate la cotele cele mai înalte şi putem
bunăvoinţa creştină, chiar dacă este incomod; înseamnă a
învăţa cele mai preţioase şi mai profunde lecţii ale iubiri divine. vedea lipsurile celor în nevoie şi ale celor suferinzi şi a ne
Aici, Isus ne arată că legea iubirii care renunţă la sine este legea lepăda de noi înşine pentru a-i uşura pe ei şi a ne deschide
vieţii pentru pământ şi cer, că a iubi cu adevărat nu înseamnă
inimile şi uşile pentru orfanii fară cămin, cu toate că, făcând
doar a spune cuvinte frumoase sau a te ruga pentru cei care îţi
acest lucru, ne punem la încercare banii şi răbdarea... Aceasta
este o cruce care, dacă este ridicată şi purtată cu bucurie
doresc moartea, ci chiar a muri pentru ei.
pentru Hristos, se va dovedi o diademă de slavă în împărăţia
lui
Dumnezeu.” (Ellen White, Mărturii, voi. 4, p. 660)
Crucea - secretul vieţii
/ creştine
/
Există o mare putere de atracţie în persoana Domnului
Hristos, în viaţa şi în învăţăturile Lui, dar principala forţă de
Crucea d ă un nou sens vieţii
#
atracţie rămâne jertfa Lui pe cruce. Cei care fac din jertfa
„Privind la Răscumpărătorul răstignit, noi înţelegem mai
Domnului Hristos obiectul cugetării lor vor descoperi secretul
bine măreţia şi însemnătatea jertfei aduse de Maiestatea
şi puterea unei vieţi fericite, unei vieţi de biruinţă asupra
cerului. Planul Mântuirii este slăvit înaintea noastră şi
păcatului. Crucea Domnului Hristos - este mai mult decât
gândul despre Golgota deşteaptă în inima noastră emoţii vii
un simbol al creştinismului ea este secretul vieţii creştine. Ea
şi sfinte. In inimile şi pe buzele noastre vor fi laude la adresa
a devenit un punct de referinţă pentru toţi oamenii, pentru
lui Dumnezeu şi a Mielului; mândria şi adorarea de sine
toate timpurile şi pentru toate locurile. Ceea ce odată a fost
nu pot să crească în sufletul care păstrează o vie amintire
obiectul ruşinii şi al dispreţului - în lumea romană - a devenit
a celor petrecute pe Golgota. Acela care priveşte iubirea
o sursă de binecuvântare şi de slavă pentru aceia care se
inegalabilă a Mântuitorului va fi învăţat în gând, curăţit în
încred în Hristos. Jertfa Mântuitorului ne oferă hrană pentru
inimă şi transformat în caracter. El va merge în lume spre a
sufletele noastre, putere pentru a ne ridica deasupra ispitelor şi
fi o lumină, pentru a reflecta într-o anumită măsură această
a încercărilor vieţii, înţelepciune pentru problemele complexe
tainică iubire. Cu cât contemplăm mai mult crucea lui
ale vieţii şi speranţă pentru o viaţă fară păcat. Dacă natura
Hristos, cu atât mai mult ne vom însuşi vorbirea apostolului,
ne vorbeşte despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi,
când a zis: „Departe de mine gândul să mă laud cu altceva
Scriptura despre cine este El, Hristos pe cruce ne descoperă
decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care
lumea este răstignită faţă de mine şi eu faţă de lume! (Gal.
inima lui Dumnezeu.
6,14).” (Ellen W hite, Hristos, Lumina lumii, p. 662)
„Moartea lui Hristos pe crucea Calvarului este unica
Crucea ne ajută să ne reevaluăm valorile
noastră
nădejde în această lume şi va fi tema noastră de
Creştinul care se consacră lui Isus îşi va măsura orice lucru
meditaţie în lumea viitoare.” (Ellen W hite, Adevărul despre
din viaţă prin dimensiunea crucii. Orice ofertă a lumii şi
îngeri, p. 166) □
slava ei pălesc în faţa crucii. Când crucea este etalonul vieţii

E

noastre, nici un sacrificiu pe care noi îl facem nu este prea
mare, nici o suferinţă pe care noi o îndurăm nu este de
nesuportat, nici o sarcină nu este prea grea şi nici o sarcină
pe care o primim de la Dumnezeu nu este prea dificilă.
Slava crucii aruncă în ţărână slava omului şi face ca mândria
omului să fie praf în vânt (Luca 16,15).

Gabriel Dincă,
redactor-şefi
„Curierul
Adventist”
CURIERUL

ADVENTIST

—

MARTIE

2 0 0 7

3

„Darul sfântului Andrei"!
PAVEL BURLACU
rum ul spre una dintre bisericile pe care le păstoresc mă obligă să opresc de
două ori la „crucea sfântului A ndrei”. N -am găsit nicio legătură între acest
semn rutier şi apostol. In schimb, am găsit în Biblie câteva semnalizări
privind „darul” spiritual al lui Andrei. Neoprirea la „darul sfântului A ndrei”
poate pune în primejdie misiunea oricărei biserici. D in acest motiv, am ales
să opresc respectuos şi vă propun s-adunăm câteva observaţii legate de acest dar spiritual
care, deşi e indispensabil în misiunea bisericii, poate fi uşor trecut cu vederea. M otivul ar fi
că apare întotdeauna în plan secundar, adică în zona rezervată anonimatului. N u epatează şi
nu vine pe filiera elitismului prelucrat reportericeşte. Dar, oare, să fie corect ca unor daruri
spirituale să li se creeze condiţii de vizibilitate specială? întrebarea m i-a apărut la gândul
că A ndrei are prim atul chemării apostolice şi totuşi nu se remarcă spectaculos. In raportul
biblic, el apare doar datorită darului său spiritual. Insă, înainte de a ajunge la darul în atenţie,
să ne uităm puţin prin preajmă.

D

D aruri... sa u
p e r s o a n e sp iritu a le ?
Darurile spirituale au afinitate doar cu
persoanele spirituale. Persoanele spirituale
vor să slujească, nu să domnească. Acest
aspect este im portant, fiindcă exclude ispita
dulce a ierarhizărilor, mascate de regulă
„foarte creştineşte” (Rom .12,2.3). Darurile
spirituale nu sunt date să stabilească
ierarhii bisericeşti. Ele îi echipează pe toţi
membrii s-aducă suflete la Hristos, m enţin
unitatea şi ne maturizează în aşteptarea
revenirii lui Isus. Comparând biserica lui
H ristos cu trupul omenesc, apostolul Pavel
ne oferă cel puţin patru aspecte interesante
pentru înţelegerea biblică a spiritualităţii
(1 Cor. 12,22-26): 1. viziunea inedită că
membrii care par mai slabi în daruri „sunt
de neapărată trebuinţă” (v. 22.); 2. tendinţa
de înfrum useţare a ceea ce este vrednic de
„mai puţină cinste”; 3. părţile cu rol vital
în m enţinerea funcţională a trupului nu
apar la vedere (v. 25 şi 27) şi 4. suferinţa şi
bucuria sunt împărtăşite de întregul trup în
mod egal (v. 26).
4
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Ruta co n trafac erilo r
Intr-o anumită lume, „reclama-i sufletul comerţului”,
dar în cele spirituale aceasta produce contrafacere. Interesul
vrăjmaşului de a contraface darurile spirituale este enorm.
El ştie bine două lucruri:
1. Cel mai mare dar oferit bisericii de Isus, după înălţare,
constă din slujitorii Săi, care poartă înzestrarea darurilor
spre a menţine biserica vie şi activă (Efes. 4,11-16).
2. Darurile spirituale autentice dispar odată cu dorinţa
egoistă de evidenţiere a „darurilor”.
De aceea, prezentarea ostentativă şi hiperbolizarea
realizărilor noastre la limita cu neadevărul este indecenţă
spirituală. Oricare ar fi faptele, eram „datori” să le facem.
Tendinţa pervertirilor vine de la „unealta” care, privindu-şi
darurile primite, a început să zică: „mă voi sui... şi voi
fi” (Isaial4,14). Aşa de mult crede acest înger căzut în
succesul ispitei care l-a răpus pe el, că o foloseşte mereu. A
folosit-o şi cu Domnul Hristos: „Dacă eşti... cu adevărat...,
fa ceva spectaculos! Dacă eşti..., arată-Te lumii —I-au
zis şi fraţii Săi! Vrem să Te facem împărat - au iniţiat şi
ucenicii! Dacă eşti..., dă-Te jos de pe cruce —I-au strigat
duşmanii!” El însă n-a plătit nici cel mai mic tribut acestor
seducţii cu clinchet vrăjit şi nu S-a clintit de la chemarea
Lui. Tendinţa de murdărire a darurilor spirituale lăstăreşte
în lipsa înţelegerii chemării la slujire. Să imunizeze biserica
în această privinţă, Spiritul Profetic ne sfătuieşte pe spaţii
largi: „Şi iarăşi le spun fraţilor şi surorilor mele, dacă vreţi
să aveţi sufletele nemânjite de sângele vreunui om, nu
măguliţi, nu lăudaţi niciodată eforturile bieţilor muritori;
căci acest lucru poate fi spre ruina lor. Nu este prudent
ca, prin cuvintele sau faptele noastre, să ridicăm în slăvi
pe vreun frate sau vreo soră, oricât de umilă ar putea fi în
aparenţă purtarea lor.” (Ellen W hite, M ărturii, voi 3, ed.
1998, p. 204)

Teste d e a u te n tic ita te
Darurile contrafăcute pot fi demascate. Dumnezeu
ne-a dat teste clare de recunoaştere a celor autentice.
Primul test constă în faptul că, fiindu-ne date, lucrăm
în umilinţă. „In timp ce sunt atât de mulţi care doresc
mai m ult lauda oamenilor decât favoarea lui Dumnezeu,
voi să lucraţi în umilinţă” (Ellen W hite, Sfaturi pentru
biserică, ed. 2000, p. 78). Apostolul Pavel consideră
ispita de a ne lăuda, ca şi corintenii, cu vreun dar primit,
ca fiind non-sens: „Dacă l-ai primit de ce te lauzi ca şi
cum nu l-ai fi primit?” (1 Cor.4,7). A lucra cu darurile
primite de la Dum nezeu este cea mai mare favoare
făcută muritorilor. Iar când Dumnezeu ne oferă şi darul,
şi ocazia, unde să mai încapă lauda de sine? Domnul
Hristos, care a avut plinătatea tuturor darurilor spirituale,
ne oferă prin cuvinte şi fapte testamentul exemplului
desăvârşit în această privinţă. El predica însoţit de fapte

„Darul”lui Andrei îi caracterizează pe membrii
comunităţilor noastre, care îi aducpe alţii la Isus.
E i lucrează cu credincioşie şi sacrificii în anonimat.
E i sunt Andreii moderni ai Domnului!

uimitoare, apoi interzicea beneficiarilor să-I facă reclamă,
spunându-le să-I dea slavă lui Dumnezeu. Acest M odel
l-a cucerit pe Andrei.

Repere concordante
Autenticitatea darurilor Duhului Sfânt implică trei
repere concordante şi anume: lucrarea, roadele şi apoi
darurile. Vrăjmaşul poate produce contrafaceri doar în zona
darurilor. Spre exemplu, el nu poate dovedi lumea vinovată
în ceea ce priveşte „păcatul, ncprihânirea şi judecata” (Ioan
16,8-11) şi nici nu-i va inspira pe slujitorii săi să producă
roadele Duhului Sfânt (Gal. 5,22-23). Ii reuşeşte păcăleala
când oamenii ori se laudă cu darurile, ori cred că au daruri
autentice, în lipsa unei relaţii perfecte cu lucrarea şi roadele
Duhului Sfânt. Să întărim cu încă două repere:
1. Autenticitatea darului se probează cu dorinţa de a-1
folosi în întregime „spre folosul altora”sub patronajul dragostei
neegoiste, care exclude orice simţământ de superioritate.
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2. Versetele care continuă după enumerarea roadelor din
Galateni 5,22-23 îi delimitează clar şi neinterpretabil „pe cei ce
sunt ai lui Hristos” (v. 24-26). „Slava deşartă” apare ca motiv de
ironie până şi în înţelepciunea populară. Să luăm, spre exemplu,
„găina babei” şi „mărgeluţa” din povestea Punguţa cu doi bani.
Hotărât lucru, darurile autentice n-au nimic de-a face cu
„cotcodăceala” pentru orice „mărgeluţă”.

So ne cunoaştem
i
familiei a d v en tâ •••

„Darul sfântului A ndrei"
Despre apostolul Andrei nu ştim foarte multe lucruri. N u ne-a
lăsat nicio predică mare şi nici măcar o epistolă mică. N u ni se
raportează vreo minune de-a lui. Aparent, „întâiul chemat” n-are
daruri mari cu care să iasă în faţă, dar II iubeşte pe Dom nul şi
lucrarea lui. Vrednic de reţinut este gândul că, atunci când Andrei
apare în naraţiunea biblică, de fiecare dată el aduce pe cineva la
Isus. Acesta-i darul lui. Patru întâmplări din Biblie, unde apare
Andrei, evidenţiază importanţa darului său spiritual în biserică.
1. L-a văzut pe Isus ca împlinire a profeţiei şi a luat hotărârea
să-L urmeze tot restul vieţii (Ioan 1,36-40).
2. In persoana fratelui său a văzut un om de mare valoare
pentru cauză şi l-a adus la Isus, chiar dacă el a trecut în plan
secund (Ioan 1,41-42).
3. „Darul” lui Andrei se dezvăluie în grija faţă de tineri
- viitorul bisericii. Ii căuta şi se purta aşa de frumos cu ei, că
aceştia îşi deschideau faţă de el nu numai inima, dar şi „sacoşa”.
Tânărul descoperit de Andrei avea doar „cinci pâini şi doi peşti”.
Slabe resurse! D ar aduse la Isus, s-au înmulţit dincolo de orice
imaginaţie... (Ioan 6,9-12).
4. Andrei avea darul spiritual de a-i accepta pe „grecii” pe care
alţi „sfinţi” nu-i puteau vedea. El colaborează cu Filip şi Ii vorbeşte
lui Isus despre ei (Ioan 12,20-22). In faţa ideii tacite: „ A d u c e ţ i - i
voi, că noi le predicăm”, ce alt dar ar fi mai necesar bisericii de azi?
„Darul” lui Andrei îi caracterizează pe membrii comunităţilor
noastre, care îi aduc pe alţii la Isus. Ei lucrează cu credincioşie
şi sacrificii în anonimat. Ei sunt Andreii moderni ai Domnului!
Fără ei, cât de săracă ar fi biserica în cazul că ar mai exista! Ei
constituie forţa bisericii vii. Darurile spirituale au afinitate cu
ei spre a hrăni, întări şi creşte comunitatea. Ei aduc în biserică
mireasma plăcută a lucrării smerite „spre folosul altora”, de multe
ori facându-se că nu observă când alţii se laudă cu roadele muncii
lor. Una dintre marile noastre nevoi, în vederea revărsării Ploii
Târzii este înzestrarea cu „darul sfântului Andrei”.
„Este adevărat că, în vremea sfârşitului, când lucrarea lui
D um nezeu de pe păm ânt va merge spre încheiere, eforturile
sârguincioase depuse de credincioşi consacraţi, sub călăuzirea
D uhului Sfânt, vor fi însoţite de semne deosebite ale aprobării
divine... La sfârşitul timpului, D uhul Sfânt trebuie să fie
prezent în biserica
adevărată”. (Ellen
W hite, Istoria
Pavel Burlacu,
Faptelor apostolilor,
pastor;
ed. 1994, p. 45) □
Comunitatea Iaşij r \
Sărărie
i
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Ruanda este o republică africa nă de
dim ensiuni reduse, cu un nivel ridicat al
sărăciei având o po pu laţie estim ată cu
puţin peste 8,5 m ilio a n e de locuitori şi un
teritoriu de num ai 2 6 .3 3 8 km 2 . Aşezată
între Tanzania, U g an da, C o ng o şi Burundi,
în zona m a rilo r lacuri, Ruanda are un
relief pre ponderent colinar-m untos. In
1962, şi-a câştigat independenţa faţă de
Belgia. Ţara este cunoscută în prezent
da torită genocidului din 1994, când în
100 de zile au m urit ap ro a p e 8 0 0 .0 0 0 de
oa m en i. Astăzi, ţara se află într-un proces
de vindecare şi de refacere, principalele
pro ble m e fiin d sărăcia, SIDA şi copiii orfani.
Mesajul advent a ajuns în acest teritoriu
pentru prim a dată prin D. E. Delhove, un
tânăr din Belgia, la scurt tim p după terminarea
Primului Război M ondial. In 1914 a fost
încorporat pentru servicii clericale şi trimis cu
trupele belgiene în acest teritoriu. Uimit de
frumuseţea teritoriului şi inteligenţa locuitorilor,
la sfârşitul războiului, la sugestia sa, a fost
trimis ca misionar în această zonă îm preună
cu soţia sa şi cu un alt tânăr Henri Monnier.
M aniera de lucru a fost cea tradiţională. In
1923 se deschide prim ul dispensar, iar în
1925, prim a şcoală adventistă. Primul botez a
fost oficiat în 1924 şi au fost doi candidaţi.
Astăzi, în Ruanda, după ultima statistica
oficială, sunt 1.381 de biserici, 535 de grupe
şi aproape 400.000 de membri. Şi un alt
amănunt statistic - sunt 535 de colportori şi 400
de profesori. Tot în Ruanda, la Kibuye, avem
un spital adventist, cu 90 de paturi, în care sunt
trataţi anual aproape 20.000 de pacienţi.
In august 2004, M ark Finley a venit în
Ruanda pentru o cam panie de evanghelizare,
transmisă prin satelit în mai multe ţări
africane. Evenimentul a fost găzduit de
Biserica Adventistă Remera din Kigali, una
dintre cele mai mari din întreaga lume, având
10.000 de locuri în interior şi 5.0 00 în exterior.
La sfârşitul ei, peste 10.000 de noi membri
s-au alăturat Bisericii Adventiste din Ruanda.
Adrian Neagu, pastor, Conferinţa Oltenia
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Demnitatea regala a slujirii
LICINIUS CHIRIAC
„In tre apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să
ştie care din ei avea să fie socotit ca cel m ai
m are? Isus le-a zis: îm păraţii neam urilor
domnesc peste ele; şi celor ce le stăpânesc, li se
dă numele de binefăcători. Voi să nu fiţi aşa. Ci
cel m ai m are dintre voi, să fie ca cel m ai mic; şi
cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte. Căci care
este m ai mare: cine stă la masă sau cine slujeşte
la masă? Nu cine stă la masă? Şi Eu totuşi, sunt
în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la m a s ă '."
(Luca 2 2 ,2 4 -2 7 )
„în a in te de praznicul Pastelor, Isus, ca Cel
care ştia că l-a sosit ceasul să plece din lumea
aceasta la Tatăl şi fiindcă îi iubea pe ai Săi, care
erau în lume, i-a iubit p â n ă la capăt. In timpul
cinei, după ce diavolul pusese în inim a lui luda
Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,
Isus, fiindcă ştia că Tatăl li dăduse toate lucrurile
în mâini, că de la Dumnezeu a venit şi la
Dumnezeu Se duce, S-a sculat de la masă, S-a
dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a
încins cu el. A p o i a turnat ap ă într-un lighean şi
a început să spele picioarele ucenicilor şi să le
şteargă cu ştergarul cu care era încins. A venit,
deci, la Simon Petru. Şi Petru l-a zis: 'Doamne,
Tu să-mi speli mie picioarele?' D rept răspuns,
Isus i-a zis: 'Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, da r
vei pricepe după a ce e a '."
„D u p ă ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat
hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis:
înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? Voi M ă numiţi
«învăţătorul şi Domnul» şi bine ziceţi, căci Sunt.
Deci, dacă Eu, D om nul şi învăţătorul vostru,
v-am spălat picioarele, şi voi Sunteţi da to ri să vă
spălaţi picioarele unii altora. Pentru că Eu v-am
d a t o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut
E u'." (loan 1 3 ,1 -7 ; 1 2 -1 5 )'

u -i aşa că, după ce am citit aceste texte, o
mulţime de întrebări ni se îngrămădesc în
minte? Cum au ajuns ucenicii să se certe
pentru poziţie şi rang? Explicaţia ar putea fi
destul de simplă. In zilele acelea, ordinea aşezării la masă
simboliza cinstea acordată musafirilor.
Aranjarea locurilor le arăta tuturor cine era cel dintâi şi
cine era cel de pe urmă. Este evident că apostolilor nu le-au
convenit locurile lor la masă, de aceea au început să se certe,
vrând să stabilească cine era cel mai mare şi cine ar fi trebuit
să stea lângă Isus. Bine. D ar cum au putut s-o facă în nişte
momente atât de solemne, de speciale?
N u este greu de înţeles cum s-a putut întâmpla aşa
ceva, dacă privim la noi înşine, descoperind propriul
nostru egoism şi setea noastră de glorie şi de putere. Luca
descrie acest eveniment într-un mod deosebit de trist. Iar
cel mai trist lucru este că ei „iubeau” să se certe cu privire
la această problemă, pentru că nu era prim a dată când o
abordau (vezi M arcu 9,33-37; 10,35-45).
înainte de a ne grăbi să-i acuzăm pe ucenici, să privim
în linişte, câteva momente, la biserica noastră de astăzi.
Cum stau lucrurile aici? Ce ne preocupă pe noi mai mult:
rangul nostru sau să-i slujim pe alţii? Purtarea unei coroane
sau purtarea unei cruci? Ne preocupă cine merită cinste în
adunare sau cine lucrează pentru Domnul? Ţinem socoteala
de câte ori cântă cineva solo sau de câte ori este unul pus cu
predica de la ora 11?
Sincer să fiu, eu nu am întâlnit încă pe nimeni care să
se simtă ofensat, pentru că nu a fost anunţat să participe
la curăţenie sau să strângă mesele după o masă de părtăşie
la biserică. D ar acesta este genul de activitate despre care
Isus a spus că face parte din viaţa celor care sunt mari în
îm părăţia lui Dumnezeu.
Acum cine vrea să aştepte la rând ca să devină mare?
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Ce nu în se a m n ă a fi m a re

Ce în se a m n ă a fi m are

In vrem urile vechi, conducătorilor
neam urilor le plăcea să fie
cunoscuţi ca fiind m ari. Ei
puneau să fie gravate chipurile
lor pe m onede şi puneau să fie
scrise cuvinte de laudă în ju ru l
lor. D e exem plu, pe un dinar,
C ezar A ugustus era n um it „zeu”.
Pe o m onedă de aram ă, îm păratul
T ib eriu era descris ea fiind
„unul care m erită să fie venerat”.
Ptolom eu I şi P tolom eu al II-le a
au p u rta t titlu l de „binefăcători”.
L o r le plăcea să fie consideraţi
ca unii care m erită to ată cinstea.
E i erau „la p utere” şi făceau totul,
p entru ca to ţi supuşii lor să le dea
respectul cuvenit. D ar în fa ţa lu i
D um nezeu m ărirea nu înseam nă
„ stăpânirepeste a lţii”.

Isus ne-a spus să trăim în contrast
direct cu concepţia lumii despre
mărire. El a spus că mărirea
vine atunci când eşti gata să fii o
persoană neînsemnată.
Nu am fost niciodată într-o casă
cu servitori. Insă oricine intră într-o
asemenea casă ar putea foarte uşor
să spună cine este „cel mai mare”.
Musafirii ar fi îmbrăcaţi elegant şi
s-ar purta foarte manierat, în timp ce
servitorii ar fi îmbrăcaţi în uniforme
şi ar alerga încoace şi încolo pentru a
satisface nevoile celor prezenţi.
C u logica noastră umană, am
spune că musafirii au fost cei care
s-au bucurat de prestigiu în camera
aceea. D ar Isus S-a identificat cu
acele nebăgate în seamă ajutoare,
angajate ca să-i servească pe alţii

şi apoi să mănânce într-un colţ
obscur al camerei din spate. Isus
S-a identificat întotdeauna cu cei
smeriţi şi El ne cheamă să avem
acelaşi gen de atitudine.
Când devenim smeriţi şi
neînsemnaţi, noi nu ne pierdem
poziţia. Dimpotrivă, poziţia noastră
este asigurată prin slujirea smerită.
Isus a fost întotdeauna Dumnezeu
atotputernic, dar El S-a aplecat, de
asemenea, ca să-l slujească pe om.
D um nezeu este Dom nul nostru, dar
El este şi Slujitorul nostru.
Când Isus a spus că cel mai
mare este slujitorul tuturor (Marcu
9,35), El ne-a arătat o imagine a
lui Dumnezeu însuşi. Isus ştia că
adevărata măreţie vine întotdeauna
împreună cu slujirea umilă, pentru că
El cunoştea căile lui Dumnezeu.

Acum priveşte ia tine...
Ca membru al bisericii, eşti dintre cei care slujesc sau
dintre cei care aşteaptă să fie slujiţi?
Ca părinte, eşti dintre cei care îşi fac timp pentru
copiii lor, răspunzând nevoilor lor , sau dintre cei care se
mulţumesc să se asigure că „au tot ce le trebuie”?
Ca şef, eşti dintre cei care se implică în viaţa
subalternilor sau te mulţumeşti doar să le plăteşti salariile?
Ca pastor, mai ai tim p să te implici în organizarea
unei tabere de tineret, a unei întâlniri cu „veteranii” sau
ai destule predici de făcut şi asta îţi răpeşte tot timpul?
Da, este destul de greu să trăieşti aşa cum a trăit Isus,
şi să devii mare în felul Lui!
Semnul măririi nu se vede din numărul de oameni
care te servesc pe tine, ci din numărul de oameni pe
care îi serveşti tu. Lumea nu are nevoie de oameni care
încearcă să apuce sau să păstreze o poziţie înaltă; ea
are nevoie de oameni care să slujească. Câţi oameni
din bisericile noastre, din societatea noastră sau din
guvernul nostru au cu adevărat dorinţa să-i servească pe
alţii? Pe ce bază iau ei deciziile - ce va fi de folos pentru
majoritatea oamenilor sau ce le va aduce lor mai mulţi
bani sau o poziţie mai înaltă?
Isus a spus: „Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce
slujeşte”. Câţi dintre mai marii zilei pot spune asta? Câţi
dintre noi putem spune lucrul acesta despre noi înşine?
D. L. Moody avea un motto: „Fii smerit, căci altfel te
vei poticni”. Umilinţa i-a ferit pe mulţi de greşeli. Părtăşia
încingerii cu ştergarul este esenţa trăirii creştine. Este
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calea spre demnitatea regală, piatra pe care se păşeşte spre
adevărata mărire, cărarea spre gloria eternă. Poate că ar
trebui ca în fiecare zi să ne ridicăm şi să căutăm un ştergar
şi „picioare murdare”. Prin slujire devenim mari.
Mărimea omului este măsurată în ultimă analiză prin
slujirea sa umilă.
---------------------------In marea
înţelepciune,
dreptate a lui
Dumnezeu,
pentru toţi
aceia care II
slujesc pe El
cu credindoşie,
această slujire
umilă este
răsplătită
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Rugăciunea
noastră pentru anul acesta să fie: Părinte, ajută-ne să dorim
mai mult să slujim decât săfim slujiţi, să dorim mai mult să
iubim decât săfim iubiţi, să dorim mai mult să iertăm decât
săfim iertaţi şi
să urmărim acel
fe l de „mărire"pe
care L -ai trăit Tu.
Licinius Chiriac,
pastor, Comunitatea
Amin.
Buhuşi, Conferinţa
Moldova
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Casa c/e Editură

Viată si Sănătate

CARTEA ANULUI
e d iţie specială
Cuprinde capitolele
cele mai semnificative
şi cu caracter general
din Divina vindecare.
c o m p le t color

Este o carte care
poate fi oferită unui
prieten, unui vecin
sau unui cunoscut.
pentru fie c a re

FERICIRII

şi

a l e sâ nâtâth

In ea se găsesc lecţii
de vieţuire sănătoasă
şi fericită, luate
chiar din învăţăturile
/
preţioase ale M arelui
Medic.

SECRETELE FERICIRII SI ALE SĂNĂTĂTI
Com enzile pot fi făcute la pastor, C onferinţă sau Editura „Viaţă şi Sănătate"
Telefon: 0 2 1 -3 2 3 .0 0 .2 0 in te rio r 107

D

E

V

O

J

I

O

N

A

L

ŞTEFAN RADU
ouă atribute majore ale viului Dumnezeu,
care II deosebesc de dumnezeii falşi,
sunt în mod frecvent amintite în Sfânta
Scriptură, mai ales în cărţile Psalmii,
Isaia şi Ieremia, şi anume: (1) puterea Sa
creatoare şi (2) preştiinţa Sa. Iată astfel de texte:„Căci toţi
dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut
cerurile” (Ps. 96,5). „Aşa să le vorbiţi: 'Dumnezeii care n-au
făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ şi
de sub ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui,
a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile
prin priceperea Lui”’(Ier. 10,11.12).
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„Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile
străbune, căd Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt
Dumnezeu, şi nu este nici unul ca Mine. Eu am vestit de la
început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă
împlinit. Eu zic: Hotărârile Mele vor rămâne în picioare, şi
îm i voi aduce la îndeplinire toată voia Mea”’(Is. 46,9.10).
Adresându-se israeliţilor în memorabila Zi a
Cincizecimii, apostolul Pavel a spus: „Bărbaţi israeliţi,
ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om
adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile,
semnele şi lucrările pline de putere, pe care le-a făcut
Dumnezeu, prin El, în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi,

pe Omul acesta, dat în mâinile voastre
după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai
dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi
răstignit, şi L-aţi omorât prin mâna
celor fărădelege” (Fapte 2,22.23). Nu
a existat nicio altă cale de mântuire
a păcătoşilor, în afară de moartea
înlocuitoare a Fiului lui Dumnezeu
întrupat: „In nimeni altul nu este
mântuire, căci nu este sub cer niciun
alt nume dat oamenilor, în care trebuie
să fim mântuiţi” (Fapte 4,12). „In
El avem răscumpărarea, prin sângele
Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile
harului Său” (Efes. 1,7). „Pentru
că nici Fiul omului n-a venit să I se
slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea
viaţa ca răscumpărare pentru mulţi”
(Mat. 20,28).

Suferinţele şi m o artea lui
Isus au fost anticipate
A fost oare Domnul nostru Isus
Hristos victima unui atac terorist, ca
în cazul omului care se cobora din
Ierusalim la Ierihon şi care a căzut
în mâinile tâlharilor? Nicidecum!
Individul acela era într-o călătorie
când, pe neaşteptate, tâlharii s-au
aruncat asupra lui, l-au jefuit de tot ce
avea cu el şi l-au lăsat aproape mort.
Cazul Domnului Isus a fost cu totul
diferit. El le-a spus ucenicilor Săi în
repetate rânduri că va suferi şi că va fi
răstignit, iar apoi va învia.
Inspiraţi de Duhul lui Dumnezeu,
profeţii Vechiului Testament au văzut
în viitor şi au descris cu anticipaţie
suferinţele şi moartea Fiului lui
Dumnezeu. Ne întrebăm însă dacă
Dumnezeu a predestinat toate aceste
lucruri. Ne referim la batjocuri, la
scuipare, insultare, biciuire, ba chiar la
răstignire. Trebuia să fie Hristos bătut
în cuie pe o cruce de lemn, ca singurul
mod de a muri pentru păcătoşi? Am
fi fost noi oare pierduţi, dacă una
dintre aceste forme de maltratare nu
ar fi fost practicată asupra Domnului
Isus? Chiar au fost unii indivizi
preselecţionaţi şi programaţi de
Dumnezeu ca să-L chinuiască pe
Fiul Său, aşa cum citim în cele patru
Evanghelii că au facut-o?

,Jată că ne suim la Ierusalim, şi tot ce afo st scrisprin proroci despre
F iul omului se va împlini. Căci va f i dat în mâna neamurilor, II vor
batjocori, II vor ocări, II vor scuipa şi, după ce-L vor bate cu nuiele, î l
vor omori, dar a treia z i va învia. ” (Luca 18,31-33)

Ar fi putut Domnul Isus
să evite crucea?
Evanghelistul Lyle Albrecht, într-o
conferinţă ţinută în Statele Unite,
în urmă cu câţiva ani, a spus că
trebuie să distingem între oferirea
de către Fiul lui D um nezeu a vieţii
Sale —ca sacrificiu pentru mântuirea
noastră - şi crima comisă la Golgota
de cei ce L-au răstignit. Aşa cum acel
evanghelist a spus în mod corect, noi
suntem mântuiţi prin sacrificiul de
Sine al lui Hristos, şi nu prin crima
odioasă săvârşită împotriva Lui. Ar
fi putut Domnul Isus să evite crucea?
Bineînţeles că ar fi putut. înainte de
orice, El ar fi putut refuza să vină aici
pe pământ, căci, de fapt, sacrificiul
Său pentru mântuirea noastră a fost
voluntar. La întrebarea, „Pe cine
să trimit, şi cine va merge pentru
Noi?”, Fiul lui Dumnezeu a răspuns:
„Iată-Mă, trimite-Mă!” (Isaia 6,8).
In mod desluşit, când era deja în trup
omenesc, Hristos a zis: „Tatăl M ă
iubeşte, pentru că îm i dau viaţa, ca
iarăşi s-o iau. Nimeni nu M i-o ia
cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am
putere s-o dau, şi am putere s-o iau
iarăşi; aceasta este porunca pe care
am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan
10,17.18). Care poruncă? A r suna
cam aşa: „Mergi pe pământ aşa cum
ai ales. Acolo Tu Te hotărăşti să
mergi mai departe sau nu, să-Ti dai
viaţa pentru păcătoşi sau nu. Dacă
vei considera necesar să-Ţi întrerupi
misiunea şi să Te întorci în cer, ai
dreptul suveran de a face acest lucru”.
Fiul lui Dumnezeu nu a făcut însă
această întoarcere prematură, ci a mers
înainte, până la „moarte de cruce”
(Filip. 2,8). „Tatăl M ă iubeşte, pentru
că îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau”vrea
să spună: M -a iubit întotdeauna, însă,
după această jertfire de Sine, benevolă,
iubirea Sa faţă de Mine s-a amplificat
CURIERUL

enorm, pentru că El vă iubeşte pe voi
atât de mult, încât a vrut să vă vadă
mântuiţi cu orice preţ.
Un citat din cartea Hristos, Lumina
lumii, scrisă de Ellen W hite, confirmă
acest gând: „Intorcându-Se, Isus S-a
retras din nou şi a căzut în prosternare,
copleşit de oroarea unui întuneric
dens. Firea omenească a Fiului lui
Dumnezeu tremura în ceasul acela al
încercării. Acum El nu Se ruga pentru
ucenicii Săi, ca astfel credinţa lor să
nu slăbească, d pentru însuşi sufletul
Său încercat şi agonizat. Teribilul
moment sosise - acel moment care
avea să decidă destinul omenirii.
Soarta întregii lumi atârna în balanţă.
Până şi acum, Hristos putea refuza să
bea paharul rânduit omului vinovat.
Nu era încă prea târziu. El ar fi putut
să-Şi şteargă sudoarea de sânge de
pe frunte, şi să-l lase pe om să piară
în nelegiuirea lui. A r fi putut zice:
'Călcătorul de Lege să-şi primească
pedeapsa pentru păcatul său, iar Eu
M ă voi întoarce la Tatăl M eu’. Va bea
Fiul lui Dumnezeu paharul amar al
umilinţei şi al agoniei? Va suferi Cel
nevinovat consecinţele blestemului
păcatului, pentru a-1 salva pe cel
vinovat? Tremurând cad cuvintele
de pe buzele palide ale lui Isus/O ,
Tatăl Meu, dacă paharul acesta nu
poate trece de la Mine, fară să-l beau,
facă-se voia Ta’. De trei ori a rostit
El acea rugăciune. De trei ori firea
umană s-a dat înapoi cu groază de la
sacrificiul acesta final, hotărâtor. Dar
acum, istoria rasei umane se perindă
pe dinaintea Răscumpărătorului lumii.
El vede că aceia care au călcat Legea,
dacă sunt lăsaţi în voia soartei, trebuie
să piară. Vede neajutorarea omului.
Vede puterea păcatului. Vaietele şi
plânsetele unei lumi osândite se ridică
înaintea Lui. El contemplă sfârşitul
ei inevitabil, şi hotărârea este luată. II
va salva pe om cu orice preţ pe care
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ar trebui să-l plătească. El acceptă să
primească botezul de sânge, pentru ca,
prin El, milioane de indivizi pierduţi
să poată obţine viaţa veşnică. El a
părăsit curţile cerului, unde totul e
puritate, fericire şi slavă, pentru a salva
unica oaie pierdută, unica lume care a
căzut prin nelegiuire. Şi nu Se va da
înapoi de la misiunea Sa. El va deveni
jertfa de mântuire pentru o lume care
a ales să păcătuiască. Rugăciunea Sa
respiră acum numai supunere: ’Dacă
nu se poate să se îndepărteze de la
M ine paharul acesta, fară să-l beau,
facă-se voia Ta!”’ (ed. 2002, p. 643).

Ucis d e p o v ara păcatelor
întregii omeniri
Moartea lui Isus s-a produs
surprinzător de repede pentru
oamenii din jurul Său: „Pilat s-a
mirat că murise aşa de curând; a
chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a
murit demult” (Marcu 15,44). Ce a
precipitat moartea lui Hristos, înainte
de aceea a tâlharilor care fuseseră
crucificaţi împreună cu El? Cauza
morţii Sale a fost mai mult decât
fizică, L-au ucis păcatele întregii
omeniri din întreaga istorie a acestei
planete. Iată ce a scris apostolul
Petru în această privinţă: „El a purtat
păcatele noastre în trupul Său, pe
lemn”(l Petru 2,24). De fapt, cu
multe secole înainte de Petru, profetul
Isaia spusese acelaşi lucru: „Dar El

era străpuns pentru păcatele noastre,
zdrobit pentru fărădelegile noastre.
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut
peste El, şi prin rănile Lui suntem
tămăduiţi__ El a fost luat prin
apăsare şi judecată; dar cine din cei de
pe vremea Lui a crezut că El fusese
şters de pe pământul celor vii şi lovit
de moarte pentru păcatele poporului
Meu?” (Is. 53,5.8). Cauza exactă
a morţii Domnului Isus Hristos a
fost identificată de David în Psalmul
69,20: „Ocara îmi rupe inima.”
Dacă nimeni nu s-ar fi atins de
trupul Domnului nostru Isus Hristos,
povara păcatelor întregii lumi şi
îngrozitorul gând al eternei separări
de Tatăl Său L-ar fi ucis oricum,
pentru că, aşa cum a arătat psalmistul
David, Mântuitorul a murit de inimă
sfâşiată. Nici o acţiune omenească
nu a fost necesară pentru a produce
moartea Lui, altfel, toţi participanţii
la maltratarea şi răstignirea Sa ar
merita o mare răsplată, pentru că au
contribuit la înfăptuirea Planului de
Mântuire. Dar iată ce a zis Domnul
Isus către Pilat: „Cine M ă dă în
mâinile Tale are un mai mare păcat”
(Ioan 19,11). Prin refuzul de a se pocăi
de acel păcat, ei rămân vinovaţi şi vor
suporta consecinţe eterne (Apoc. 1,7).

Oferta divina d e m ântuire
Bine, bine, se va zice, dar nu a declarat
Hristos însuşi că trebuie să se

împlinească Scripturile, „care zic că aşa
trebuie să se întâmple”? (Mat. 26,54).
Cred că adevărul teologic pe care-1
urmărim aici trebuie exprimat astfel:
întreaga maltratare a lui Hristos
de către oameni a fost văzută de
Dumnezeu înainte de a avea loc, dar
nu a fost decisă de El. Nicio fiinţă
>
omenească nu a fost programată
să acţioneze împotriva Fiului lui
Dumnezeu, ci aceasta a fost propria
lor alegere. Acele Scripturi au fost
scrise pentru că indivizii respectivi
aveau să acţioneze în felul acela,
nu pentru că aşa era necesar, ei au
procedat aşa nu pentru că Scripturile
i-au predestinat să o facă, ci, din
contra, Scripturile au înregistrat cu
anticipaţie acţiunile lor criminale.
N u previziunea a fost cauza faptelor
criminale ale contemporanilor lui
Isus, ci viceversa, iar dacă acele fapte
nu ar fi existat, Scripturile nu ar fi
avut ce să prezică.
Nicio fiinţă omenească nu a fost
vreodată ursită să facă un rău. E
libertatea fiecărui individ să facă răul
sau nu, iar consecinţele nu vor lipsi.
Dacă toţi descendenţii lui Adam ar
fi acceptat oferta divină de mântuire,
toţi păcătoşii ar fi fost mântuiţi. Isus
tot ar fi venit şi ar fi murit pentru
ei, dar fară contribuţie omenească,
alta decât păcatele lor în general,
sfâşiindu-I inima. „Fiindcă atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, că a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţa veşnică” (Ioan 3,16). Lyle
Albrecht a spus: „Domnul Isus S-arfi
p u tu t înfăţişa la templu în momentul
când mielul de Paşte urma săfie jertfit,
arf i strigat: ’S-a sfârşit!’şi, zdrobit
defărădelegile noastre, şi-a rfi dat
duhul,fă ră intervenţia vreuneifiinţe
o m e n e ştiD

Ştefan Radu,
pastor, SUA
â
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Acest articol este scris de o-persoană adventistă, care a lucrat ca misionar în China. Din motive
de siguranţă nu putem oferi numelepersoanei şi nici mai multe detalii cuprivire la această
lucrare. De asemenea, pentru protejareapersoanelor menţionate, numele lor aufost schimbate.

hina a fost
de stres. In aceste circumstanţe de trai,
dintotdeauna o ţară
studiul şi rugăciunea de dimineaţă
închisă creştinismului.
sunt unicul mod de a trece prin
Conducerea ei, fie
datoriile zilnice cu răbdare.
împărat (îmbracat în
Peisajul urban este dominat
veşnica sa haină galbenă —
simbol
de
restaurante la tot pasul, fie
al puterii şi al prosperităţii), fie
închise, fie în aer liber, cu preţuri
partid, a căutat în permanenţă să
mai mult decât accesibile, iar
menţină controlul asupra numeroasei
din loc în loc, ai posibilitatea de
populaţii, prin impunerea forţată
a intra într-unul din studiourile
a anumitor sisteme de gândire.
foto, unde profesionalismul artei
Budistă de milenii, devenită atee
chinezeşti este remarcabil. Străzile
în ultimele decenii, China este
sunt presărate cu magazine, prea
una dintre ţările în care legea este
mici sau prea aglomerate pentru a
drastică în privinţa prozelitismului
ţine marfa înăuntru, motiv pentru
religios. Dar Dumnezeu face minuni
care, uneori, ocupă şi jumătate din
când suflete preţioase doresc să-L
trotuar. Un covor roşu la intrarea
cunoască. Pentru a putea prezenta
magazinului este semn de bun venit,
adevărul lui Dumnezeu, am pus
iar numeroasele decoraţii specifice,
la dispoziţie locuinţele noastre, în
ce împodobesc magazinele, sunt o
care studiem. Responsabilităţile pe
încântare. Ori de câte ori am ocazia,
care le primim sunt frumoase şi
admir bogata artă chinezească.
aduc multă împlinire. Unii dintre
Roşul este culoarea predominantă şi
participanţi sunt mişcaţi de Cuvântul
simbol al norocului pentru chinezi. In
lui Dumnezeu, revin şi după un
timpul festivalului de primăvară (care
timp decid să se boteze. Alţii aleg să
marchează începutul Anului Nou
nu revină, din lipsă de timp sau de
chinezesc), fiecare familie aşază fâşii
interes, ori din alte motive.
de pânză roşie în jurul uşii (izbitor de
Un lucru la care m-am acomodat
asemănător cu serviciul israelit înainte
greu a fost aglomeraţia. Milioane de
de ieşirea din Egipt), pentru a avea
oameni, biciclete, autobuze, maşini,
noroc şi ocrotire în anul respectiv.
motorete, triciclete, sunt porţia zilnică Când directorul şcolii a întrebat un
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ghid turistic în ce perioadă a început
să fie practicat acest obicei, i s-a dat
ca reper aproximativ anul 1400 î.e.n.
(Eliberarea Israelului din robie s-a
petrecut în anul 1450 î.e.n.). Sigur, nu
mulţi chinezi cunosc aceste date.
Sunt multe lucruri pe care le-am
aflat şi pe care le găsesc interesante,
în special în ceea ce priveşte religia.
Este trist cum răspândirea unor idei
şi obiceiuri - ritualuri şi ceremonii
—care ar fi trebuit să fie o lumină
pentru toate popoarele a degenerat
în practici care nu mai au niciun
sâmbure de conştienţă a viului
Dumnezeu. Am vizitat munţi pe
care sunt situate temple budiste. Sunt
încă oameni care aduc ofrande şi
se închină zeilor, dar a fost o mare
surpriză pentru mine să descopăr
gândirea chinezului vizavi de budism
şi daoism. Conştiinţa acestor religii,
menite de-a lungul mileniilor să
păstreze sceptrul în mâna împăraţilor,
este vagă şi mult mai puţin căutată
decât gândim noi, cei din vest
(cum ne numesc chinezii). Pentru
budiştii consacraţi, a muri în timpul
pelerinajului este o mare fericire, în
timp ce moartea unui alt membru în
aceleaşi circumstanţe este considerată
un sacrificiu de mare preţ într-o
religie în care suferinţa şi tortura
fizică şi psihică au un rol esenţial în
destinul omului, probabil greu sau
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imposibil de înţeles pentru cei din
alte religii. Dar aceasta este atitudinea
budistului consacrat. Majoritatea
chinezilor găsesc absurdă ideea de a
crede în orice Entitate Superioară, zei
sau Dumnezeu. Ateismul, marcă a
comunismului ce guvernează China
de câteva zeci de ani, este deja adânc
înrădăcinat în mentalitatea oamenilor,
mai ales in zonele urbane. Mulţi,
foarte mulţi oameni nu cred în nimic;
sunt budişti prin naştere, aşa cum
europenii şi nord-americanii sunt
creştini prin naştere, dar nu există
nici un crez şi nici o practică în viaţa
de zi cu zi (sau dacă există, este din
obişnuinţă, nu din credinţă). Mulţi
neagă făţiş orice credinţă şi ridică
mândri drapelul „ştiinţei darwiniste”.
(Sigur, dacă discuţia permite, se va
observa că întotdeauna rămân fară
răspunsuri la întrebările esenţiale;
din păcate, unii oameni aleg să se
mulţumescă a trăi fară răspunsurile
oferite de Dumnezeu).
China este într-o continuă
schimbare. Dacă acum câteva zeci
de ani străinul era văzut ca un devii
(demon) şi puţinii care reuşeau să
pătrundă în China erau priviţi cu
suspiciune şi aversiune, adesea evitaţi
sau chiar trataţi în mod brutal, în
prezent mentalitatea vestică este din
ce în ce mai mult acceptată, chiar
apreciată şi însuşită.
Un fapt care merită menţionat
- limba engleză se predă încă de la
grădiniţă, iar o şcoală are mai multă
prestanţă, dacă angajează vorbitori
străini de engleză, lucru care arată
destul de clar intenţia guvernului de
a consolida relaţiile internaţionale
(în special economice, bineînţeles).
Totuşi, odată ce se înmulţesc
tangenţele cu străinii, influenţele nu
pot fi uşor stăvilite.
Din nefericire însă, cu toate
schimbările care se produc, am avut
de curând un eşec neaşteptat care
ne-a întristat. După câteva căutări, am
reuşit să luăm legătura cu liderii unui
centru de copii cu probleme fizice şi
psihice. Informaţii despre orfelinate
şi alte centre de copiii sunt secrete de
stat şi, în afară de acest centru, nu am
14
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putut afla nimic mai mult, deşi ştiam
şi chiar ni s-a spus că sunt mai multe
astfel de instituţii. Cred că vă imaginaţi
că motivele pentru care sunt ţinute
în secret faţă de străini nu sunt chiar
fericite. Aşadar, voiam să îi vizităm pe
copii, să ne jucăm cu ei şi să le oferim
mici cadouri. Liderul centrului a fost
bucuros de iniţiativă. Păcat că ne-a
mai trebuit o aprobare de la rangul
superior - pe care nu am obţinut-o.
Cum spuneam, unele lucruri sunt de
neînţeles sau de neacceptat pentru noi,
dar ce putem face?
Există o singură Biserică
Adventistă publică în oraşul acesta,
dar sunt alţi adventişti care se adună
în locuinţe particulare. M ulţi lideri
religioşi chinezi au trecut prin
experienţa închisorii. In regimul
nostru de creştini „periculoşi” pentru
guvernul chinez, ni s-a permis în
cele din urmă să mergem la biserica
publică, însă nu putem participa la
serviciile care se desfaşoară în limba
chineză, de aceea ne strângem separat
şi fiecare Sabat este o binecuvântare.
Orice cuvântare religioasă publică
rostită de un străin (inclusiv în
Biserica publică Adventistă), orice
aluzie este chiar suspicioasă şi
poate ridica multe probleme, aşa că
acestea rămân deoparte, în timp ce
casele noastre sunt mereu deschise
Evangheliei.
Ani de-a rândul, Da Shan a
încercat să cunoască mai multe despre
zei şi dumnezei, a căutat să înţeleagă
rostul vieţii în budism şi studia cu un
mentor daoist când a citit în ziar un
interviu cu un misionar din echipa
noastră (sigur, ziarul chinezesc îl
prezenta sub alt aspect pe străinul
menţionat). Da Shan a sunat la
redacţia ziarului, a cerut numărul
de telefon al intervievatului şi a luat
legătura cu persoana respectivă,
întrebând dacă este un predicator
sau învăţător al Bibliei. In prezent,
Da Shan este creştin şi şi-a dedicat
viaţa lucrării lui Dumnezeu. Jian
Ping, profesor de drept (şi, cel mai
probabil, membru de partid) a fost
condus de Dumnezeu să cunoască
un membru al echipei de acolo şi, cu
MARTIE
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mare surprindere, am aflat că studiază
singur Biblia, de câţiva ani, timp în
care a acumulat deja multe cunoştinţe.
Acum încearcă să înţeleagă lucruri
care îi sunt neclare şi să cunoască mai
mult. U n grup de africani, în căutare
de lucru în China, a fost convertit la
AZŞ prin studierea limbii engleze
cu manualul numit Biblia! Un
prieten filipinez, catolic credincios,
participă uneori la întâlnirile noastre
şi învaţă împreună cu noi. Zhang
este profesoara de engleză. Zhang
a venit acum o lună de zile la una
dintre întâlnirle noastre, pentru a
exersa engleza. De prima dată a fost
impresionată de tot ce a auzit. A
venit la biserică vineri, apoi a venit
şi sâmbătă şi continuă să participe
şi să fie interesată de subiectele
prezentate. Yi Guo este o femeie
altruistă şi plină de viaţă, care vine la
întâlniri. Ii este greu să înţeleagă şi să
accepte relatările creştine cu privire
la Creaţiune, de aceea nu crede încă
în existenţa lui Dumnezeu. îm i este
dragă şi mă bucur enorm că revine
mereu. Yao Hui s-a botezat vara
aceasta. A început să vină la întâlniri
acum doi ani şi obişnuia să râdă de
„poveştile” prezentate, care i se păreau
incredibile. Acum predică în Sabat
la fiecare două săptămâni. Xiao Hua
l-a acceptat pe Dumnezeu iarna
trecută, dar încă nu s-a botezat, însă
vine cu drag la întâlniri ori de câte ori
nu este plecată la Beijing cu afaceri.
Fiecare caz este special - şi sunt multe.
Prietenii pe care îi am aici îmi sunt
foarte dragi. Ii găsesc întotdeauna
gata să mă înţeleagă şi să mă ajute,
apreciind Cuvântul lui Dumnezeu
la rangul ce i se cuvine şi luptând cu
credinţă împotriva ispitelor zilnice cu
care Satana îşi duce războiul. Studiem
împreună şi învăţăm dragostea şi
răbdarea. Personajele şi poveştile
biblice sunt mereu pline de învăţături
pentru viaţa de aici şi pentru viaţa
veşnică. M i-au devenit preţioşi aceşti
prieteni, dar încă mult mai preţioşi
pentru Dumnezeu.
Multe mulţumiri părinţilor mei
şi întregii familii, care au înţeles şi au
sprijinit decizia mea. □

V

r> e La citit o r i ...

Salut cu toată dragostea
întreaga frăţietate adventă
şi nu numai, pentru că
sigur vor fi şi alţi cititori care vor
citi aceste rânduri. Doresc ca bunul
Dumnezeu să întărească credinţa
noastră, a tuturor, prin experienţele
care ni le oferă personal, dar şi prin
experienţele fraţilor noştri dragi, care
le-au trăit şi le-au înfruntat cu mult
curaj şi credinţă. Cuvântul Scripturii
a fost şi este o sursă permanentă de
încurajare pentru a merge oriunde
ne cheamă Domnul în a mărturisi
minunea mântuirii şi a salvării omului,
oferită de Dumnezeu prin jertfa de pe
Golgota. In capitolul 17,7.8, profetul
Ieremia spune: „Binecuvântat să fie
omul care se încrede în Domnul şi a
cărui nădejde este Domnul! Căci el
este ca un pom sădit lângă ape, care-şi
întinde rădăcinile spre râu; nu se teme
de căldură când vine şi frunzişul lui
rămâne verde; în anul secetei nu se
teme şi nu încetează să aducă roadă”.
Am simţit îndemnul de a relata o
experienţă trăită cu mulţi ani în urmă
de către bunicul soţiei mele, Vasile
Gurzu, care a împlinit venerabila vârstă
de 99 de ani, în ianuarie 2007. Este o
experienţă deosebită, trăită cu multă
credinţă şi înfruntată cu mult curaj. Aş
dori să vedem din această experienţă
preţul care era pus pe credinţă în
vremea aceea şi încrederea puternică
în făgăduinţele lui Dumnezeu, oricât
ar costa acest lucru. Experienţa lui cu
Dumnezeu a început pe când avea 26
de ani. Era căsătorit şi învăţa meseria
de cizmar de la un unchi al său,
Ieremia Gurzu care cunoştea adevărul.
De multe ori, auzind apelurile
unchiului său de a-şi schimba viaţa, era
stânjenit şi se simţea mustrat, pentru
că îi plăcea viaţa lumii. D ar Dumnezeu
a ştiut să aibă răbdare cu el, a lucrat la
\

inima lui şi, prin anii 1935-1936, s-a
decis să-şi predea viaţa Domnului,
împreună cu întreaga familie. In anii
care aveau să vină, prin schimbările
politice din ţară, credincioşii care nu
faceau parte din cultul ortodox aveau
să sufere consecinţe neplăcute. Nu
numai o singură dată a fost vizitat de
preotul ortodox împreună cu alaiul
sau făcând presiuni asupra lor pentru
a declara şi a semna trecerea la cultul
ortodox. înăsprirea tratamentului s-a
făcut simţită după 1942. A fost chemat
de multe ori la Curtea Marţială de la
Cernăuţi pentru a declara aderarea
întregii sale familii la noua lui credinţă.
I se oferea timp de gândire câte 2-3
luni, după care era chemat iarăşi. La
repetatele refuzuri a fost arestat pe
data de 25 august 1943 şi condamnat
la muncă silnică şi confiscarea averii
pentru participarea la o organizaţie
religioasă interzisă. A fost dus la
închisoarea din Craiova şi, împreună
cu el, a împărtăşit aceeaşi soartă şi
un alt consătean şi frate de credinţă,
Vasile Azamfire. După un an de
zile, pe data de 24 august 1944, au
fost eliberaţi. Lipsiţi de mijloace, au
pornit pe jos de la Craiova spre casă,
undeva în judeţul Botoşani. Călătoria
lor pe jos nu a fost de durată, pentru
că, întâlnind un convoi de prizonieri
arestaţi de soldaţii ruşi, au fost arestaţi
din nou şi duşi cu toţii undeva în
Rusia, într-un lagăr, pe lângă Kiev.
Aici, la aproape două luni după ce
au ajuns, într-o zi de Sabat au fost
chemaţi să meargă la muncă cu ceilalţi
prizonieri. La refuzul lor, fr. Azamfire
i s-a ordonat să iasă din pluton şi să
facă câţiva paşi în faţă, moment în
care un soldat a tras şi l-a împuşcat,
din spate, mortal. In acel moment,
după cum povesteşte bunicul, a făcut
şi el un pas înainte, dar o mână l-a

tras înapoi, în rânduri. A fost teribil,
l-a plâns pe fratele şi pe prietenul
său şi i s-a permis să-l îngroape
acolo, rugându-L pe Dumnezeu ca
acesta să fie o mărturie pentru toţi
cei care erau de faţă. Anii următori
nu au fost uşori, dar încrederea în
făgăduinţă lui Dumnezeu, legătura
sa cu Cerul, prin rugăciune, l-au
ajutat să ajungă ziua eliberării după
aproape patru ani, pe 25 aprilie
1948. Aceste condamnări sunt
documentate de acte. Ceea ce vreau
să scot în evidenţă este călăuzirea
lui Dumnezeu în situaţii extreme
pentru copiii Săi, care a îngăduit ca
astăzi să fie o mărturie vie pentru noi
în a înţelege ce înseamnă să fiii un
martor credincios şi hotărât pentru
Dumnezeu. Spuneam, la început, că
astăzi a ajuns la această venerabilă
vârstă doar prin harul lui Dumnezeu.
Cu prietenul şi fr. Azamfire a devenit
cuscru, căsătorindu-li-se copiii. Astăzi
are bucuria să-şi vadă toţi copiii alături
de Domnul, cinci fete şi doi băieţi, care,
la rândul lor, i-au dăruit 22 de nepoţi
şi 38 de strănepoţi, iar o strănepoată
i-a adus şi a patra generaţie o străstrănepoată. Lăudat să fie Domnul
pentru minunile Lui. Din aceste
66 de suflete sunt doar câteva care
s-au separat de butucul viţei nobile
care-şi are rădăcinile în credinţa în
Dumnezeu. Cu siguranţă, spunea el,
că şi ei vor dori ca să se reîmplanteze
în viţa nobilă a Cerului cât mai repede.
Domnul să întărească credinţa noastră
în vremuri ca acestea şi să nu uităm
experienţele înaintaşilor noştri, ci să
fie o sursă de încurajare şi de încredere
în făgăduinţele lui Dumnezeu că El
va fi alături de noi, indiferent prin ce
încercări am trece. □
Abel Dănăilă, membru al Bisericii
Adventiste Române din Roma

Stimaţi cititori, vă încurajăm să ne împărtăşiţi sugestiile şi reacţiile dumneavoastră la articolele publicate, precum
şi preferinţele pentru anumite subiecte sau abordarea unor probleme pe care le consideraţi importante.
De asemenea, primim cu plăcere experienţe personale cu Dumnezeu, articole nesolicitate, informaţii şi
iniţiative din viaţa comunităţilor. Toate acestea le puteţi trim ite pe adresa:

Curierul Adventist, str. Labirint nr.116. Bucureşti; e-m ail: curierul@adventist.ro
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Decedat la graniţile
împărăţiei
„S-au oprit înainte de ţarafăgăduinţei... ”
(Geneza 11,32.33)

LAURENTIU
GHERGHE
#

1. „Şi Terah a murit în H aran "
Un necrolog extrem de scurt, care ne invită la o serioasă
meditaţie la viaţa lui Terah, tatăl lui Avraam. Acesta se
afla pe drum spre Canaan, împreună cu familia sa, însă
nu a mai ajuns niciodată acolo. A ajuns foarte aproape de
ţara binecuvântată şi atât de dorită, dar nu a intrat în ea.
Moartea l-a surprins mai înainte ca el să poată ajunge în
ţara făgăduinţei.

2. „S-au oprit înainte de ţara făgăduinţei..."
Este tragic şi trist să te opreşti cu numai câţiva paşi sau
kilometri, câteva secunde, ore sau zile, înainte de împlinirea
speranţei aşteptate o viaţă de credinţă. Consternarea trezită
de un astfel de gând aşterne la picioarele laodiceanului
actual o întrebare cutremurătoare: „Cât de departepoate
merge cineva spre ţara Canaanului cerescşi totuşi, lafe l ca
Terah, să moară în Haran?”
Soţia lui Lot a plecat din Sodoma, a parcurs o distanţă
apreciabilă, însă nu a mai ajuns niciodată la locul de scăpare.
,Aduceţi-vă aminte de nevasta lui L o t.. .!”(Luca 17,32).
De asemenea, doar o rămăşiţă din cei plecaţi din Egipt, prin
intervenţiile lui Dumnezeu, au ajuns în Canaanul pământesc.
Poporul lui Dumnezeu din zilele noastre se află într-o
primejdie asemănătoare. Dacă lucrurile nu ar sta aşa, de ce
Dumnezeu ne dă totuşi un avertisment atât de strict şi de actual?
„Şi aceste lucruri s-au întâmplat, ca să ne slujească nouă
drept pilde, ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit
ei. Aceste lucruri li s-au întâmplat, ca să ne slujească drept
pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care
au venit sfârşiturile veacurilor” (1 Cor. 10,6.11).
Avertizarea lui Dumnezeu indică o stare de
superficialitate din partea poporului lui Dumnezeu şi
uneori neputinţa unora de a se ridica la aşteptările lui
Dumnezeu. Este posibil să avem o formă de evlavie şi
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totuşi să rămânem ani de zile la aceeaşi piatră kilometrică,
în drumul către cer. Starea de indolenţă şi de somnolenţă
dublează, cu fiecare zi petrecută în acelaşi loc, pericolul
de a muri spiritual, poate la numai câţiva paşi de hotarele
ţării făgăduinţei. Ne vor responsabiliza cândva apelurile şi
avertizările lui Dumnezeu? Cunoaştem adevăruri profetice,
gustăm în fiecare zi din binecuvântările lui Dumnezeu,
suntem un popor iluminat prin Scripturi. Iată motivaţii
temeinice pentru avertizările lui Dumnezeu.
Copilăria creştinismului a trecut demult. Trăim maturitatea
acestuia, iar Dumnezeu, în loc să coboare ştacheta aşteptărilor
Sale, le ridică pentru fiecare nouă generaţie. El zăboveşte să
vină, pentru că noi zăbovim pe drum.
Până când?

3. Pericole care opresc în a in ta re a
poporului lui D um nezeu către C anaan
a. Obişnuinţa cu păcatul
Ne-am obişnuit cu păcatul. Nu mai apare ca fiind perfid şi
nimicitor pentru viaţa spirituală. De multe ori, cochetăm
cu el, socotindu-1 pentru puţină vreme prieten sau aliat
de nădejde. Până în ziua când ne întâlnim cu consecinţele
alegerii noastre. Şi atunci ne întoarcem smeriţi la
Dumnezeu. Să nu uităm niciodată că „ochii lui Dumnezeu
sunt aşa de curaţi, încât nu pot să vadă răul şi să privească
nelegiuirea” (Hab. 1,13).
b. îngrijorările vieţii
Fiecare dintre noi am trăit sentimentul îngrijorării. Nu
scriu ca şi când nu aş fi trecut pe aici. D ar înţeleg că
trăirea permanentă sau constantă într-o astfel de stare este
planul lui Satana de a ne reţine în înaintarea noastră spre
casă. După cum spunea şi Kay Kuzma în devoţionalul
de dimineaţă, din data de 14 ianuarie 2007, îngrijorările
vieţii sunt ca maimuţele. „Dă-le de mâncare şi nu vor

pleca niciodată. Se ţin de tine şi vor să le dai atenţie.
Se înmulţesc, pun stăpânire pe viaţa ta”. Aşa că
soluţia este să-I lăsăm lui Dumnezeu îngrijorările,
spre rezolvare, iar noi doar să ne îngrijim de cele
trebuincioase traiului nostru vremelnic.
c. Lipsa de voinţă pentru a părăsi anumite păcate
Vrem să-i schimbăm pe oameni, să punem în
aplicare chemarea lui Dumnezeu de a lucra pentru
salvarea lor, dar de multe ori nu ne putem schimba
noi. Schimbăm lucruri exterioare, cum ar fi maşinile,
casele, hainele, mobila, din raţiuni temeinice şi
necesare. Ori sunt vechi, ori nu ne mai plac. Dar,
când suntem chemaţi de Dumnezeu să schimbăm
hainele mânjite de păcat cu hainele curate ale lui Isus
Hristos, dăm înapoi. Este un preţ mult prea mare pe
care trebuie să-l plătim pentru a le avea. Să nu uităm
niciodată de preţul plătit de Mântuitorul nostru
pentru salvarea noastră. Este timpul să ne schimbăm
hainele vechi, pentru că avem încă la dispoziţie
unele noi.
d. Lipsa plăcerii de a merge pe calea îngustă
Pionierii noştri vorbeau de calea îngustă şi mergeau
pe ea. Cu timpul, ea a devenit pentru unii o
expresie învechită, vecină cu „aşa a fost odată”.
Privind cu încântare la noile străzi, inaugurate
odată cu libertatea, am uitat de calea croită de
Domnul Hristos. Şi de multe ori ne-am aventurat
cu entuziasm în tot felul de călătorii croite de
„celălalt”. Sunt multe posibilităţi de a fugi departe
de Dumnezeu pe aceste străzi. Diavolul va avea
întotdeauna pentru toţi, tineri sau bătrâni, noi
construcţii fascinante din care va lipsi mereu acelaşi
El. N u-i aşa că am cam obosit de atâta alergat pe tot
felul de străzi paralele? Fraţii mei şi surorile mele,
Isus ne aşteaptă pe toţi pe aceeaşi cale îngustă pe care
a croit-o El. E o cale ce nu înşală, pentru că e calea
mântuirii şi a salvării.

încheiere
Terah a murit în Haran. Scriptura şi experienţa arată că,
atunci când intervine moartea, ea opreşte totul în loc - toate
planurile, speranţele, dorinţele şi posibilităţile noastre. Dar ceea
a ce este mai grav decât moartea fizică este moartea spirituală.
Unii îngăduie chiar ca un singur păcat să le închidă porţile
împărăţiei cerurilor. Există deci pericolul ca unii dintre noi să ne
oprim chiar înainte de împărăţia lui Dumnezeu, de Canaanul
ceresc. Am fost membri ai familiei lui Dumnezeu , ne-am adus
contribuţia la activităţile bisericii, dar la sfârşitul călătoriei, putem
eşua în întregime. Să pierdem ţara făgăduinţei! Şi ceea ce poate
fi cel mai dureros este că totul a fost numai din vina noastră.

A pierde ţara făgăduinţei la hotarele ei înseamnă că „ne-a
mai lipsit un singur lucru”, că am păzit doar nouă porunci
şi am călcat una dintre ele, că nu am fost autentici, ci doar
nişte falsuri bine lucrate.
A pierde ţara făgăduinţei înseamnă:
Să fii aproape de Isus, dar nu cu Isus în cer!
Să fii aproape de cer, dar nu cu Isus în cer!
Să fii aproape de coroana cu stele, dar să nu o poţi purta!
Să fii aproape de pomul vieţii, dar nu lângă pomul vieţii!
Să fii aproape de familia ta, pe păm ânt, dar nu cu
familia în cer!
Să fii alături de membrii bisericii tale, Sabat de Sabat,
dar să nu fii cu ei în cer!

I

e. Indiferenţă şi superficialitate în felul nostru
de a ne comporta
Pe zi ce trece, ne înstrăinăm unii de alţii tot mai
mult. Aproape în fiecare Sabat trec pe lângă noi fraţi
şi surori despre care nu ştim nimic. Ştim că sunt
membri doar pentru că îi vedem pe la biserică. Ii
tratăm cu superficialitate pe cei ce nu se ridică la
pretenţiile noastre sau la statutul nostru. Suntem
indiferenţi faţă de slujirea noastră în biserică, de
multe ori aşteptând ca alţii să ne slujească şi să se
ostenească în lucrul Domnului. Suntem superficiali
în cuvinte, atitudini, gânduri şi fapte. In aceste zile,
în care Domnul cere totul pentru El, ne închidem
inima şi slujirea în spatele unor porţi ferecate de
spiritul vremurilor pe care le trăim. Dumnezeu ne
poate schimba şi ne poate transforma indiferenţa şi
superficialitatea. Doar dacă vom dori!

Aşază-te pe genunchi şi vorbeşte cu
Dumnezeul salvării tale!
Există încă speranţă! □

L aurenţiu Gherghe,
pastor;
C om unitatea Bacău,
C onferinţa M oldova
:
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© şsa ii
a misiunii
VALERIU PETRESCU
trecut, când, după multe căutări şi rugăciuni, au hotărât
m trecut de sute de ori prin Vama, o
să facă la Brazi, în Vama, o şcoală pentru pregătirea
comună frumoasă din Bucovina, dar n-am
tinerilor care doresc să ducă Evanghelia slujirii la cele mai
visat niciodată că aici se va deschide prima
îndepărtate triburi.
şcoală pentru pregătirea misionarilor care
Intr-un timp incredibil de scurt, cu eforturi
6ă lucreze cu cele mai izolate şi îndepărtate
supraomeneşti,
pe terenul pitit pe o coastă a muntelui, teren
triburi ale lumii. Dar chiar aşa s-a întâmplat. Duminică,
21
care a aşteptat preţ de trei generaţii această utilizare, familia
ianuarie 2007, şcoala şi-a deschis porţile.
Istrate a ridicat o construcţie care face cinste scopului căruia
Istoria este lungă şi ilustrează modul providenţial în care
îi este dedicată. Modul cum s-a realizat această lucrare,
Dumnezeu îşi realizează planurile. Dar să încep cu începutul
sacrificiile făcute pentru ridicarea ei, credinţa nesăbuită
într-o zi, un tânăr profesor de istorie, nonconformist, a primit
investită în acest proiect mă fac să cred că Dumnezeu
de la o elevă o Biblie. Curios şi dornic să exploreze orice
are pregătite nenumărate variante pentru îndeplinirea
necunoscut, Sebastian Tarţărău a descoperit că dincolo de
planurilor Sale.
ceea ce se vede, dincolo de oameni şi de strădaniile lor, există
Şi a venit ziua sărbătorii. Şi ce mai sărbătoare! Una
un Dumnezeu care conduce totul. Aşa a ajuns Sebastian
a întregului popor din zonă şi nu numai. Sâmbătă, 20
student la Institutul Teologic Adventist.
ianuarie, Casa de Cultură din Câmpulung Moldovenesc
Dar, după doi ani, a simţit din nou acelaşi neastâmpăr
a fost luată cu asalt de peste 1.000 de oameni, adventişti şi
care nu l-a părăsit toată viaţa şi a plecat tocmai în Africa
neadventişti, oameni obişnuiţi şi oficialităţi. Şi mulţi, mulţi
de Sud, unde şi-a terminat studiile şi şi-a început misiunea,
oaspeţi —din Canada, Africa de Sud, Statele Unite, Israel,
mai întâi ca o aventură palpitantă în Kalahari, apoi în
Spania, Australia, Italia, Germania, Franţa, Belgia,Ucraina,
Statele Unite, în Canada şi... până în cele mai îndepărtate
Moldova şi cine mai ştie de unde.
colţuri ale pământului. Un om neastâmpărat acest
A fost o zi binecuvântată. Cuvântul Evangheliei,
Sebastian Tarţărău!
prezentat de Shawn Boonstra, directorul televiziunii
Cu mult timp înainte ca Sebastian să fi primit
acea Biblie, o familie se muta la Vama. Şi ei oameni
neastâmpăraţi - M inuţa şi Ghiţă Istrate. Ei n-au plecat
la capătul pământului, dar şi-au lăsat mintea să iscodească
modalităţi mereu noi de a trăi pentru Dumnezeu. E drept
că au şi avut un exemplu în părinţii lor, care, şi ei oameni
neastâmpăraţi, au căutat mereu să facă ceva tot mai bun.
Cum s-a întâlnit Sebastian cu M inuţa şi Ghiţă ?
în modul cel mai uman. Rind consăteni, s-au înrudit.
Sebastian s-a căsătorit cu o fată din familia celor doi.
Viaţa i-a despărţit şi Dumnezeu i-a probat în multe feluri.
M inuţa a fost vindecată în mod providenţial de o boală
necruţătoare. Sebastian a învăţat să trăiască precum pe
vremuri patriarhii, ca străin şi (mai ales) călător. Până anul
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adventiste Itls Writen, experienţele din
misiunea la triburile vizitate, povestite
de SebastianŢarţărău,Dan Şerb,
Paul Boeru, Gabriel Bardan - toţi
implicaţi în lucrarea Pilgrim Society,
care gestionează misiunea la triburile
neatinse de Evanghelie - cuvintele
de apreciere şi susţinere rostite de
Emilian Niculescu şi Valeriu Petrescu
din partea Uniunii, de Marius
M unteanu din partea Conferinţei
Moldova, de Magyarosi Bama din
partea ITA, cuvintele elogioase
rostite de primarii din Câmpulung
Moldovenesc şi Vama au umplut de
entuziasm inimile participanţilor.
Şi apoi muzica - multă, de bună
calitate, inspiratoare şi cântată cu
entuziasm. Corul ITA, un grup al
Liceului Teologic Adventist din
Bucureşti, corul comunităţii Botuş,
îmbrăcat în costume populare
specifice zonei, grupul coral de la
Poieni Solea, cu glasurile lor perfect
armonizate şi transmiţând o linişte
cerească, grupul coral de la Cluj,
formaţia de alămuri de la Moldoviţa,
care păstrează peste generaţii aceeaşi
muzică inspirată, Larisa Braşov şi
parcă nu s-ar mai sfârşi amintirea
celor care au umplut sufletele noastre,
ale tuturor, cu dorul de cer unde se va
cânta veşnic.
A fost apoi o masă de părtăşie,
unde toţi cei peste 1.000 de
participanţi au simţit ce se poate face
atunci când dragostea coboară de la
vorbe la .. .bucate. Nu-mi pot imagina
cât s-a muncit, pentru ca toţi cei
prezenţi să se simtă ca în familie.
Duminică dimineaţa, pe o vreme
special pregătită pentru un astfel

de eveniment,
la Brazi, pe
platoul din faţa
şcolii, a început
ceremonia de
dedicare a şcolii
şi a cursanţilor.
A fost ceva
nu numai
emoţionant,
ci şi inspirator.
Am fost cuprins
de emoţie
văzând cum,
rând pe rând, se
ridică drapelele
ţărilor implicate în această misiune:
România, Canada... —16 ţări.
Apoi, cuvântul plin de patos al
lui Shawn Boonstra, amintirile şi
mulţumirile la adresa lui Dumnezeu,
prezentate de Sebastian, de Minuţa
şi Ghiţă, de pastorul pensionar Ioan
Bidiuc - despre care familia Istrate
mărturisea că îi este un tată - de
directorul Departamentului Educaţie
al Diviziunii Nord Americane...
Bineînţeles multă muzică înălţătoare.
Şi, la sfârşit, rugăciunea de dedicare,
rostită de unul dintre veteranii de la
Itls Writen. După aceea, masa - una
tradiţional bucovineană, servită pentru
cei peste trei sute de oameni prezenţi,
de surori îmbrăcate în costumele
populare păstrate cu grijă pentru
sărbători.
Un moment emoţionant a fost cel
în care i-am putut vedea alături pe
doi dintre eroii acestei istorii, fostul
profesor de istorie neastâmpărat,
acum la fel de plin de curiozitatea
de a cuprinde noi orizonturi şi fosta
lui elevă, la rândul
ei profesoară acum,
la fel de liniştită şi
modestă, dar la fel
de convingătoare.
Dumnezeu are un
loc pentru fiecare
în planurile Sale.
Cu siguranţă că
Dumnezeu are un loc
în planurile Sale pentru
fiecare dintre elevii
CURIERUL

acestei prime serii de instruire de la
Brazi, 21 la număr, ca şi pentru grupul
care se pregăteşte la Hagota pentru
misiuni asemănătoare, prezent şi el
pentru trei săptămâni la cursurile de
la Brazi. Şi nu mă îndoiesc de faptul
că Dumnezeu a pregătit câte un loc
fiecărui tânăr dedicat din biserică.
Cu siguranţă că istorii de felul
acesta încă se scriu neştiute de nimeni
decât de Dumnezeu. El deja a pregătit
totul, pentru ca cei care doresc să
participe la reuşita planurilor Sale să
poată acţiona. Cu siguranţă că nu toţi
vor putea acţiona aşa de spectaculos,
dar a trăi o viaţă consacrată, care să fie
văzută de ceilalţi, a mărturisi despre
ceea ce crezi chiar în situaţii incomode,
a oferi o carte unui necunoscător,
a ridica din banii tăi ceva pentru
folosul semenilor şi pentru slava lui
Dumnezeu, a trăi prin credinţă deci,
este la îndemâna oricui.
Dacă mergeţi vreodată pe
drumul care merge de la Vama spre
Moldoviţa, după ce aţi trecut al doilea
pod, aruncaţi o privire pe coasta
muntelui din stânga. Acolo este Brazi,
şcoala pentru misiune!
Chiar dacă nu vei ajunge niciodată
acolo, poţi acţiona ca misionar pentru
Dumnezeu unde te va trimite El. □

Valeriu Petrescu,
director, Departamentul
Educaţie,
Uniunea Romană
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Cu Evanghelia

până la
ultima casă
IACOB CĂTINEAN
■au oprit la cea din urmă casă... ”(2 Sam. 15,17)
nainte de a trece la expunerea propriu-zisă a
subiectului propus pentru acest articol, doresc
să-mi exprim bucuria şi aprecierea deosebită pentru
faptul că, de un timp încoace, în fiecare număr al
Curierului Adventist avem reportaje, experienţe,
informaţii legate de lucrarea de colportaj.
Aş dori ca, pentru încurajarea multora în această lucrare,
pentru cei care iubesc şi susţin colportajul, pentru toţi
aşteptătorii revenirii lui Hristos - cititori ai acestei reviste
- să împărtăşesc în continuare câteva imagini culese
dintr-o astfel de campanie, imagini care reflectă deopotrivă
frumuseţea acestei lucrări, bucuria de a sluji nevoilor
oamenilor —acolo unde se găsesc ei —precum şi incredibila
deschidere a oamenilor şi oportunităţile deosebite pe care
Dumnezeu ni le-a pus la dispoziţie în acest timp.
Este vorba despre campania de „colportaj total”, care
s-a desfăşurat pe o perioadă de două luni (22 oct - 22 dec
2006), în municipiul Reghin şi localităţile din împrejurimi.
Au spus „prezent” la această lucrare jumătate din cei 23
de colportori ai Conferinţei noastre, câţiva lucrând întreaga
perioadă, iar alţii au participat o anumită perioadă de timp,
după cum a fost posibil. Toţi au plecat îmbogăţiţi cu noi
experienţe şi binecuvântări şi chiar cu o nouă viziune despre
această lucrare.
Câteva elemente, poate, au făcut ca această campanie să
fie mai diferită decât altele:
• Nici o casă n-a fost ocolită. Le-am spus colegilor încă
de la început: „Intraţi peste tot unde sunt oameni —case,
magazine, şcoli, fabrici...”
• Accentul nu a fost pus (în primul rând) pe vânzare
de carte, ci pe căutarea oamenilor interesaţi de adevăr, pe
educaţia pentru sănătate, strângerea de adrese...
• Fără grabă. Ne-am propus de la început să intrăm în
fiecare casă, ca şi cum aceasta ar fi ultima ocazie când un sol
al lui Dumnezeu intră în acea casă.
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• Am avut „totul de obşte” - ca pe timpul apostolilor. De
la condiţiile de cazare, masă, deplasări, până la realizările
din vânzări - care au fost distribuite în mod egal, raportat la
numărul de zile lucrate.
• întinderea campaniei pe o perioadă de două luni (dacă
nu ar fi venit „sărbătorile...”, cred că am mai fi continuat
încă o lună). Au mai rămas localităţi în zonă pe care nu am
ajuns să le abordăm. Aş putea să vorbesc frumos despre
oamenii care au lucrat pentru reuşita acestei acţiuni, despre
sacrificiile pe care le-a făcut fiecare într-un fel sau altul. O
soră tânără şi-a lăsat copilaşii în grija cuiva şi a venit pentru
2-3 săptămâni, spunând: „Nu puteam să nu răspund. Ştiu
că este chemarea lui Dumnezeu”. O altă soră, în vârstă şi
operată de curând (a fost nevoie să cumpărăm un cărucior,
ca să poată duce cărţile), deşi nu este angajată oficial, a
spus: „Nu pot refuza chemarea lui Dumnezeu”. Un frate
tânăr, angajat de curând cu jumătate de normă, m-a sunat
înainte de campanie; era cam descurajat şi mi-a spus că
s-a dus într-un sat, unde a lucrat din casă în casă două
zile la rând, şi a vândut 2 cărţi. Se întreba cum va reuşi
el să-şi îndeplinească norma de vânzare. L-am încurajat,
spunându-i: „Nu-i nimic. N u toate zilele sunt la fel. Vino
la campania de la Reghin şi pe urmă mai stăm de vorbă...”.
După încheierea campaniei, dădea telefoane disperat la
Editură, să-i schimbe încadrarea de la 4 la 8 ore. Acum nu-i
mai este frică de normă!
Aş putea să vorbesc despre fiecare, aşa cum am afirmat
mai sus, dar să II lăsăm pe Dumnezeu să vorbească şi, de
asemenea, cărţile care au fost distribuite cu miile, aşa „cum
cad frunzele din pom, toamna”.
Am îmbinat cele două metode de lucru: „din casă în
casă” şi seminarii în instituţii. Prin harul lui Dumnezeu, am

încercat să-L ascultăm şi să punem
împreună cu solia mântuirii —„braţul
său drept” - şi reforma sanitară
(Evanghelia sănătăţii). Astfel,
seminarul „Ai grijă de inima ta” - o
puternică solie a timpului prezent,
cu privire la un stil de viaţă după
voia Creatorului - a fost prezentat în
aproximativ 50 de instituţii (primării,
bănci, şcoli, fabrici etc.), participând
în total un număr de aproximativ
1800 de persoane (Ar fi de dorit ca
acest seminar să fie prezentat şi în
comunităţile adventiste). Impactul
asupra oamenilor a fost unul pozitiv
şi foarte mulţi dintre ei au plecat de
la seminar ţinând într-o mână cărţile
Reţete vegetariene şi Alimentaţie
inteligentă, iar în cealaltă mână
cărţile Tragedia veacurilor şi Viaţa
lui Iisus. Directorul unei fabrici de
mobilă i-a încurajat pe angajaţii săi,
care au participat la seminar (peste
100 de persoane), să-şi aleagă cărţi
şi să se înscrie pe listă, urmând să
le reţină banii din salariu. A doua
zi, m -a invitat la dânsul în birou şi
mi-a achitat toate cărţile distribuite
oamenilor (862 RON). Apoi, timp
de vreo 2 ore şi jumătate, am vorbit
despre fiecare carte separat şi a luat
din fiecare titlu câte un exemplar sau
două, spunând că vrea să le expună
într-un avizier cu sticlă, frumos
amenajat, şi să-l amplaseze în locul
prevăzut pentru pauză, ca oamenii să
ia câte o carte şi să citească pe timpul

pauzei (în loc să fumeze sau să facă
• să nu mai ascultăm mereu aceleaşi
alte lucruri).
predici monotone?
In multe instituţii, cărţile noastre
• să vină mai m ulţi tineri în biserică?
au rămas şi în bibliotecile lor.
•să vină mai m ulţi vizitatori?...
Trecând cu maşina prin centrul
...Şi întrebările ar putea continua,
oraşului, după încheierea campaniei,
iar răspunsul la aceste întrebări
soţia îmi zice: „Uite, Galileanul, este
şi la altele asemănătoare, care se
chiar în mijlocul vitrinei, la biblioteca ridică azi tot mai frecvent în cadrul
municipală!”
adventismului din ţara noastră şi nu
Ce să mai spun? N u ajunge
numai, nu poate să fie decât unul
timpul să vorbim despre rezultatete
singur (şi sigur!): Ieşiţi la lucru,fra ţi
acestei lucrări: miile de cărţi lăsate
şi surori!
în casele oamenilor; zeci şi zeci de
Undeva am citit: „Când paşii
adrese adunate şi oferite pastorilor,
(oamenii) din biserici vor ieşi pe
de la oameni care vor să fie vizitaţi,
străzi, paşii(oamenii) de pe străzi se
oameni care strigă după ajutor. „Noi
vor îndrepta spre biserici”.
vrem să cunoaştem adevărul” - au
Şi o ultimă întrebare: A ţi dori
spus unii - „să vină cineva să ne
să ştiţi de ce, în general, pe feţele
înveţe”...; sute de oameni cu nevoi
colportorilor este mai multă lumină,
mari, cu grave probleme de sănătate,
mai multă bucurie decât la alţii? In loc
oameni pierduţi în singurătate. Vreau de răspuns... „o scurtă experienţă”:
să vă spun că este atât de mult de
eram într-o campanie de colportaj,
lucru - dacă ar fi cine să meargă
organizată pe litoral, iar într-unul din
- încât depăşeşte orice imaginaţie.
Sabate, am participat la un frumos
O
notă aparte în această campanie program de botez în comunitatea
a constituit-o zilele de Sabat
Eforie Nord. D upă botez, pastorul
petrecute în comunităţile din zonă.
a pus fiecărui nou botezat câte o
M ă bucur foarte mult că majoritatea
întrebare. Intre ei se afla şi o fată de
fraţilor şi a surorilor îi iubesc pe
14-15 ani, iar pastorul a întrebat-o ce
colportori şi apreciază munca lor.
simte ea în acele momente. Fata s-a
Colportajul - aşa cum au mai spus
gândit puţin, apoi a ridicat ochii spre
unii - este frumos dar şi greu! Şi
mulţimea de vizitatori din faţa ei şi a
nu este răsplată mai mare pentru
spus: „Vreţi să ştiţi ce simt eu acum?
noi decât să auzim cât mai des
Faceţi ce am făcut eu şi veţi simţi şi
ceea ce ne-a spus un frate într-una
voi la fel!”.
din comunităţile din Reghin: „Vă
Aşadar, vreţi să ştiţi ce simt
mulţumim foarte mult, fraţilor,
colportorii? Şi, apropo, de ce nu sunt
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
mai multe programe de experienţe
Cumnata mea vine în fiecare
în comunităţi? Vă las să găsiţi singuri
Sabat la biserică, de când a fost un
răspunsul. Poate că Dumnezeu
colportor la ei acasă!”. Iar un alt frate, va aduce în curând zile în care
venit din altă comunitate şi văzând
comunităţile noastre să abunde de
programul de experienţe prezentat
astfel de programe. Până atunci, însă,
de colportori, a spus: „Frate, aşa ceva
Stăpânul mai iese încă o dată în
nu am mai văzut niciodată! De ce nu
„piaţă”, cu invitaţia solemnă şi, poate,
veniţi şi la noi cu aşa ceva? De ce nu
ultimă: „De ce staţi aici toată ziua
faceţi în toate comunităţile aşa ceva?” fară lucru? Duceţi-vă şi voi în via
Oare de ce?...
M ea” (Mat. 20,6.7). Q
Aţi dori ca:
• serviciile noastre de închinare să nu
maifie atât de apatice?
• să veniţi la adunare cu mai multă
bucurie?
• să aveţi mai multe experienţe de
împărtăşit cufra ţii?
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SLUJIREA ATINGE INIMILE
ste o mare bucurie în ceruri când un singur păcătos
se întoarce la Domnul!
D ar şi aici pe pământ bucuria este mare. Am avut
privilegiul de a fi martoră la un astfel de eveniment în
vara anului trecut, când s-au botezat două persoane, soţ şi
soţie, care au venit la DOInnul "din cauza unei cărţi".
Cu ceva timp în urmă, o grupă de tineri lu crători au
explorat o zonă din oraşul meu, Râmnicu Sărat. Mi-au
lăsat o lis tă cu situaţia din teren ş i cu persoanele interesate
de cărţi . La data s tabilită, m-am dus să onorez comenzile.

E

La una dintre adrese, a.m sunat ş i

111j -a răspun s

o

doalnnă carc se ţi nea cu mâna

de maxilar, o durea o
I-am spus motivul vizitei mele ... "Da, într-adevăr
arn com andat o carte... ", dar m-a nlgat să o scuz că În
1110mentW acela nu are niciun ban, n.ici măcar pentru
tratamentul necesar în privinţa abces ului pe care-I avea la
m ăsea. N-am stat pe gânduri ş i, pentru că era o urge nţă,
măsea.

i-am oferit nişte bani pentru tratament. A rfullas UiJllită că

cineva care nici n-o cunoştea era di spu să s-o ajute. Nu ştia
cum să- mi mulţumească. I-am urat sănătate ş i am plecat.
A doua zi, 111-arn dus să văd

"CUlTI

se simte pacicnta".

FIind asistentă medi cală, eram oarecum îndreptăţită. Era
mult mai bine ş i chiar era bucuroasă că m-a văzut din nou
şi că sunt interesată de s ituaţia ei . Aşa a în ceput relaţia

Nu mai Întâlnise persoane care să se ofere s-o ajute.
"Cine sunteţi ş i de ce p rocedaţi aşa?" I -am spus că aşa ne
învaţă Domnul nostru care a facut lucruri mari pentru noi;
a părăs it cerul ca să vină aici să ne răscumpere pe noi, care
ii eram vrăjJnaşi, nici măcar prieteni. El ne-a spus că tot ce
dorim să ne facă nouă oamen.i.i;să le facen1 noi mai întâi.

Toate aceste îndemnuri le găsim în Scrisoarea pe care EI
ne-a lăsat-o şi pe care ne-a invitat s-o citim ş i să facem voia

Lui, dacă zicem că Îl iubim. Aşa a început studiul nostru.
Împreună cu soţul, s-au hotărât să citească Biblia,
această Carte pe care o aveau în casă, dar pe care n-o
CURIERU L
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iar noi, oamenii, mai avem imperfecţiuni. Au acceptat
invitaţia şi

s-au integrat foarte repede.
În luna august, au facut legămănt cu Dumnezeu, iar
acum, la rândullor, sunt misionari şi exemple în blocul
În care locuiesc ş i în sfera lor de influenţă . "Cum se
poate aşa ceva?'} zic rudele ş i vecinii lo r, "Cum de nu mai
fumaţi,

voi care

eraţi h.lmăto ri înrăiţi?

Ce s-a întărnplat

cu voi?" ,Acum suntem copu ai lui Dumnezeu", spun ci
şi

noastră.

22

citi se ră niciodată. Mai ales că fostul ei soţ (acum era la a
doua căsător i e) fu sese preot ortodox ş i - i spusese că nu era
nevo ie să citească, ci doar să asculte slujbele la biserică.
Am Începu t studiile biblice, confruntănd Bibliile, ca
dovadă că toate spun acelaşi lucru, deoarece credeau că
ele dife ră de la o confesiune la alta.
Au rămas uimiţi când au văzut ce spune Sfânta
Scriptură şi erau inte resaţi să descopere tot mai mult. Mă
aşte ptau să revin seară de seară ş i studiam uneori 2-3 ore,
de ş i nu -i pedagogi c, în să setea lor de a cunoaşte era aşa
de mare. Am studiat profund ş i profeţi.ile, iar ei, zi după
zi, se convingeau de adevăr.
După un timp, i-am invitat la biserică şi i-am încurajat
să nu se uite la oameni, ci să privească doar la Domnul,
pentru că numai El este perfect, E l este Modelul nostru,

oo7

oamenii îi invită să le dea mărturie despre minunea
care s-a produs în inimile ş i în caracterele lor.
Pentru mine a fost o In are bucurie, am constatat că
atunci când suntem di s pu ş i să ne deschidem inimile
faţă de nevoile semenilor, uneori ş i puţin buzunarele,
împreună cu cel mai important lucru, rugâciunea, Îi
oferim lui Dumnezeu posibilitatea de a schimba viaţa ş i
destin ele oamenilor.
Ş i când te gâ nde şti că totul a pornit de la o carte ... ! EI

vizibil ă

Maria Răi/canu, 69 alli,
evanghelist cu literatura, Râmnicu Sărat

SLUJINDU-I PE SEMENI ÎL SLUJIM PE ISUS
ntr-o zi, am fost rugat să vizitez o doamnă imobilizată la pat, care
locuia în cartierul meu. Am acceptat cu bucurie oferta şi I-am
mulţumit lui Dumnezeu că mi-a descoperit un nou suflet căruia
să-i alin durerea, descoperindu-i harul Său. Periodic o vizitam şi o
îmbărbătam. Purtam discuţii spirituale despre subiecte de maxim
interes. La plecare, cântam şi ne rugam împreună. La această doamnă
venea uneori o cunoştinţă care participa la întâlnirea noastră.
Timpul a trecut şi doamna imobilizată la pat a fost luată la odihnă,
iar pe prietena ei n-am mai întâlnit-o. Insă Domnul a făcut în aşa fel,
încât mi-a găsit persoane interesate de revista Viaţă+Sănătate la un
dispensar din zona unde locuia acea doamnă. Intr-o ocazie, la ieşirea
din dispensar, ne-am reîntâlnit, am depănat doar câteva amintiri şi
i-am oferit cartea Paşi sprefericire.
A urmat o nouă revistă şi o nouă întâlnire cu persoana interesată.
D e această dată, manifestându-şi dorinţa de a studia, am început
studiile despre Apocalipsa. După terminarea lor, s-a înscris la Sola
Scriptura, urmând cele patru cursuri de scurtă durată. La ultima
întâlnire pe care am avut-o, doamna mi-a mărturisit: „Domnule, de
când aţi călcat pragul casei mele şi v-aţi rugat cu noi şi pentru noi,
viaţa noastră s-a schimbat. Soţul meu şi-a schimbat comportamentul,
am mai multă speranţă în Dumnezeu şi-L simt mai aproape.”
N u poate fi bucurie mai mare, când persoana contactată se lasă
schimbată de D uhul Sfânt. □
Petru Zahapischi, 69 ani,
evanghelist cu literatura —Galaţi

I

SI
/ TOTUŞI
f SOLIA A ÎNVINS
ă aflam pe scara unui bloc turn cu douăsprezece
etaje. Puţine familii au deschis uşa şi au ascultat
solia noastră. Şi tot atâtea au şi cumpărat din materialele
prezentate. Am ajuns şi la parterul blocului. Din cele
patru familii de pe palier, doar una a arătat interes faţă de
ceea ce le-am prezentat. O doamnă a cumpărat o carte şi,
la plecare, ne-a invitat să mai revenim. După aproximativ
patru vizite, i-am propus un studiu de Apocalipsa pe
care l-a acceptat. Deşi doamna lucra împreună cu soţul
la acelaşi patron şi vizita se desfăşură la serviciu, soţul n-a
acceptat să studieze.
D upă ce am parcurs douăsprezece cursuri, el
m i-a spus: „Destul domnule, nu mai e cazul să
mai continuaţi, ajunge cât ai studiat cu soţia mea!”
Adevărul aveam să-l aflu mai târziu. Soţul avea mari
prejudecăţi şi nu era dispus încă să renunţe la ele.
I-am respectat dorinţa şi ne-am despărţit în condiţii
normale. D in acea zi, m -am rugat mai m ult pentru
această familie.
Intr-o zi, mă sună doamna şi îmi spune: „Domnule, n-aţi
mai trecut pe la noi?”„Este adevărat, spuneţi-mi când aţi

M

dori să mai revin?”Am început să-i vizitez din nou şi, de
această dată, soţul mi-a spus: „Vreau să reluăm studiile de la
început”. Din acea zi, el stabilea data întâlnirii, spunândumi: „Nu cumva să nu veniţi. Vă aşteptăm.”
Studiile se desfăşurau într-o atmosferă deosebită,
cu rugăciune şi întrebări. D upă ce le-am term inat, am
continuat să-i vizitez şi să-i invit la biserică. Surpriza
mare a fost că tocmai soţul a venit primul la biserică
şi soţia după câteva Sabate. Atmosfera cu care au fost
înconjuraţi şi însuşirea celor predicate i-au determ inat
să-mi spună într-un Sabat: „Noi vrem să ne botezăm!”
„M inunat, le-am răspuns, nimic nu vă împiedică, dacă
aceasta este dorinţa dumneavoastră şi aţi înţeles că
acest lucru II doreşte şi Isus”. La primul botez s-au
botezat, aducând bucurie în ceruri şi în biserică. In
prezent, sora slujeşte în comitetul comunităţii, iar
fratele în comitetul financiar.
II laud pe D um nezeu că harul Său a făcut ca cele
două inimi să bată în armonie cu voinţa Sa. □
Petru Zahapischi, 69 ani,
evanghelist cu literatura, Galaţi
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Boala de cancer
si credinţa
/

/

ANDREW J. WEAVER si HAROLD G. KOENIG
ancerul se numără printre cele mai cumplite curaj şi putere în aceia care se confruntă cu stresul bolii şi
boli din câte au existat vreodată. Doar în
al tratamentului, în vreme ce disperarea atrage după sine
Statele Unite, 1,3 milioane de noi cazuri
pasivitate şi resemnare.
sunt diagnosticate în fiecare an, 8.000 dintre
Calitatea vieţii devine o problemă din ce în ce mai
ele fiind la copii. In prezent, 8,9 milioane de importantă pentru pacienţi, pe măsură ce tratamentul
oameni trăiesc având această boală letală, 62% dintre
aceştiadurata vieţii bolnavului. Intr-un studiu care
prelungeşte
încadrându-se în marja de supravieţuire de cinci ani. Fiind
viza 296 de cazuri luate la întâmplare, de femei bolnave
a doua cauză a mortalităţii, cancerul produce unul din patru de cancer de sân din California, a ieşit în evidenţă faptul
decese în Statele Unite - totalizând aproximativ 550.000
că suportul spiritual era mai important pentru paciente
de decese1.
decât grupurile-suport, sesiunile de consiliere şi chiar decât
sprijinul partenerului de viaţă8. Starea de bine spiritual
Deşi aceste statistici sunt alarmante, cercetătorii au
descoperit că există o relaţie strânsă între experienţa de
a acestor paciente presupunea adesea sentimente de
credinţă a pacienţilor şi modul cum se raportează la boala
speranţă, de existenţă a unui scop, participarea la grupuri de
de cancer2. Credinţa îi poate oferi celui bolnav un cadru
meditaţie şi rugăciune şi frecventarea de servicii religioase.
unde poate găsi sens şi perspectivă asupra unei surse mai
Un al doilea studiu, efectuat asupra a 1.337 de pacienţi
mari decât el însuşi şi unde îşi poate depăşi sentimentele de
cu cancer din Statele Unite şi Puerto Rico, a scos la lumină
disperare şi neajutorare. Activităţile religioase pot suplini
ideea conform căreia calitatea vieţii este determinată în
sprijinul natural oferit de comunitate.
egală măsură de starea de bine spiritual, precum şi de
Credinţa pare să aibă efecte vizibile, măsurabile, şi în
starea de bine fizic şi emoţional9. Starea de bine spiritual
ceea ce priveşte sănătatea mintală a pacienţilor bolnavi de
era asociată cu capacitatea de a se bucura de viaţă, chiar şi
cancer. Intr-un studiu efectuat asupra a 100 de bolnavi,
atunci când apăreau simptome neplăcute - relaţia dintre
adulţi, s-a evidenţiat o relaţie pozitivă între practicarea
cele două rămânând strânsă chiar şi după ce s-au luat în
credinţei, starea de bine spiritual, speranţa şi nivelul scăzut
consideraţie mai mulţi factori asociaţi calităţii vieţii.
de depresie şi anxietate3.
Speranţa este deosebit de importantă pentru cei care
Strategii d e a face faţă bolii
suferă de cancer, iar cercetătorii au descoperit o legătură
Cea mai populară strategie de a face faţă bolii este
strânsă între credinţa religioasă şi speranţă4. Intr-un studiu
rugăciunea în singurătate sau împreună cu alţii, precum şi
efectuat la Centrul Medical al Universităţii din Michigan,
conştienţa faptului că alţii se roagă pentru cel în cauză10.
93% dintre pacienţi au declarat că doctrinele şi concepţiile
Taţii copiilor care erau trataţi de cancer într-un spital au fost
lor religioase le-au sporit capacitatea de a spera5. Speranţa
rugaţi să numească diferite metode de a rezista în situaţia
le dă oamenilor puterea de a trece cu bine prin situaţii
dată. Dintre cele 29 de strategii folosite, rugăciunea a fost cel
dificile şi imposibil de controlat. Pacienţii care au mai multă mai des întâlnită şi cea mai eficientă în cazul bărbaţilor11. Şi
speranţă susţin că au o calitate mai bună a vieţii6, iucru care
pacienţii pun mare preţ pe legătura cu un pastor, sau preot,
dovedeşte mai departe faptul că speranţa îi face să suporte
accentuând faptul că vizitele pastorale şi rugăciunile îi ajută
mai uşor terapia cu radiaţii7. Speranţa fermă generează
să rămână optimişti şi plini de speranţă12.
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Credinţa şi cei care oferâ
îngrijire
Membrii familiei care le oferă
îngrijire bolnavilor cronici deseori
se bazează foarte mult pe credinţa
lor pentru a face faţă situaţiei grele
de a îngriji un bolnav. Cercetătorii
de la Universitatea Johns Hopkins
i-au ţinut sub observaţie pe cei care
îngrijeau bolnavi de cancer în stare
terminală sau bolnavi de Alzheimer.
Ei au descoperit că rezistenţa acestora
în situaţia dată a fost asociată numai
cu două variabile: număr de cunoscuţi
şi prieteni şi sprijinul datorat credinţei
lor religioase13.
Când situaţia acestor persoane a
fost urmărită timp de doi ani, pentru
a se stabili ce trăsături determina
adaptabilitatea rapidă la situaţia de
a oferi ajutor unui bolnav cronic, s-a
ajuns din nou la concluzia că numărul
de interacţiuni sociale şi credinţa
personală au condus la o adaptare
mai rapidă de-a lungul timpului14.
Aşadar, credinţa religioasă pare să fie
unul dintre cei mai importanţi factori
care determină trecerea cu bine prin
experienţa îngrijirii unui bolnav.
învăţăturile religioase pot
spori gradul de preocupare şi
responsabilitate, acestea fiind deosebit
de importante pentru cei care îngrijesc
pe termen lung bolnavi cronici. Mai
mult decât atât, în comparaţie cu
persoanele nereligioase, cei care au o
credinţă activă au tendinţa de a avea o
relaţie mai bună cu cei pe care îi au în
grijă15.
Pe măsură ce boala avansează,
bolnavii de cancer par să se

concentreze într-un grad tot mai
mare asupra problemelor religioase.
Când 231 de pacienţi cu cancer
în stare terminală au fost întrebaţi
care era elementul care le menţinea
o calitate bună a vieţii, răspunsul
„relaţia cu Dumnezeu” a fost cel
mai des ales dintr-un set de 28 de
răspunsuri, care includeau: „ceea ce
mănânc”, „contactul fizic cu cei dragi”,
„analgezicele”, etc.
Conform acestor descoperiri,
pacienţii în stare terminală îşi menţin
relaţia cu Dumnezeu în ciuda
problemelor funcţionale grave şi a
simptomelor fizice complexe. Intr-un
studiu efectuat asupra a 180 de femei
din Michigan, bolnave în diferite
stadii de cancer, s-a evidenţiat faptul
că aproximativ jumătate dintre ele
simţeau că au devenit mai credincioase
de când au fost diagnosticate şi niciuna
nu a afirmat că e mai puţin religioasă16.

Cum p o ate a ju ta biserica
Bisericile şi alte comunităţi de credinţă
pot juca un rol vital, de exemplu, în
promovarea detectării timpurii şi a
efectuării de teste. Cercetările indică
faptul că participarea pastorilor,
a preoţilor şi a membrilor laici
importanţi la programele de prevenire
şi de control al cancerului pot facilita
accesul şi participarea oamenilor la
astfel de programe18.
De exemplu, un studiu publicat de
către American Jounal o f Public Health
a scos la lumină faptul că metoda
consilierii prin telefon, afiliată unei
biserici în cadrul unei comunităţi
etnice minoritare din Los Angeles,
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a determinat semnificativ creşterea
ratei de efectuare a mamografiei19.
Programe similare, bazate pe factorul
credinţă, pot avea un mare impact
asupra promovării testării regulate în
ceea ce priveşte cancerul. Conceperea
şi implementarea de astfel de
programe în comunităţile religioase
vor contribui la existenţa unei sănătăţi
mai bune în cadrul bisericilor - atât
sănătate spirituală, cât şi fizică. □
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Binecuvântarea
tăcerii

VIOLETA PITURLEA
/

A

n nemărginita Lui dragoste, pe lângă însuşirile
LARINGITA CATARALĂ ACUTĂ
comune tuturor fiinţelor create, Dumnezeu i-a
Definiţie: inflam aţia acută a mucoasei laringiene.
înzestrat pe oameni şi cu o caracteristică proprie
Factori favorizanţi: frigu l şi umezeala, schim bările
bruşte de tem peratură, atm osfera im pură,
speciei umane. Dacă şi animalele, şi oamenii pot
suprasolicitarea vocală, am igdalita cronică,
gusta, pot mirosi, pot vedea şi auzi, doar oamenii
inflam aţiile rinosinuzale etc.
pot vorbi. Şi cum limbajul este o însuşire exclusiv umană,
S im ptom atologia: disfonie (răguşeală), dispnee
în mod sigur Dumnezeu a avut un plan cu oamenii şi în
(greutate în respiraţie), disfagie (greutate la
această privinţă.
înghiţire), tuse irita tivă, senzaţie de uscăciune.
Tratam ent: repaus vocal, atm osferă um edă, in ha laţii,
De ce oare l-a înzestrat Dumnezeu pe om cu
calm ante ale tusei, a n tiin fla m a to rii, evitarea
capacitatea de a vorbi? De ce le-a dat oamenilor
b ă u tu rilo r acidulate şi a condim entelor. Nu este
posibilitatea de a comunica, pe lângă toate celelalte
indicată adm inistrarea a n tib io tice lo r în form ele de
modalităţi, şi prin cuvinte? Oare doar pentru a-şi satisface
la ring ită acută catarală (uşoară), fă ră febră.
nevoile proprii? Pentru a comunica între ei doar în scopuri
strict personale? Oare Domnul nu a pus cuvintele în gura
noastre, vom fi scoşi fară vină (Mat. 12,37) sau prin
noastră, pentru ca şi alţii să poată auzi Vestea cea Bună?
cuvintele noastre vom fi osândiţi. Biblia ne învaţă cum să
Pentru ca şi alţii să poată fi mângâiaţi sau să audă o vorbă
folosim această capacitate pe care ne-a dat-o Dumnezeu.
bună, spusă la vreme potrivită?
Ea ne sfătuieşte ca niciun cuvânt stricat să nu ne iasă din
Câţi dintre noi nu tânjim după o vorbă prietenoasă, de
gură (Efes. 4,39). In Ieremia 5,14, se spune: „Cuvântul
încurajare, de o împreună-simţire cu semenii? Câţi dintre
Meu îl fac foc în gura ta”. Domnul a promis că, dacă vom
noi nu am trecut prin situaţii în care am simţit puterea
folosi acest dar spre slava Numelui Său, El ne va învăţa ce
vindecătoare a cuvintelor spuse atunci când aveam cea mai
să spunem şi ce să nu spunem, cum să spunem şi nu în
mare nevoie de ele?
ultimul rând când să spunem ceva.
Atunci când punem acest dar în slujba Domnului, El
Dar divin
Se poate folosi de acest dar spre binecuvântarea noastră şi a
Acest dar divin poate fi folosit spre zidire, dar şi spre
celor din jurul nostru.
distrugere. Putem bucura pe cineva cu vorba , dar cu aceeaşi
Dar ce ne facem dacă, la un moment dat, „răguşim” şi
armă, putem să şi omorâm pe cineva. Depinde de noi cum
nu mai putem vorbi? Ce facem dacă nu ne putem folosi
folosim acest talant încredinţat nouă de Dumnezeu.
vocea aşa cum ar trebui şi oamenii nu aud ce ar trebui să
Va veni o zi când va trebui să dăm socoteală de orice
audă de la noi? Ce facem dacă, atunci când vrem să rostim
cuvânt nefolositor rostit (Mat. 12.36). Din cuvintele

I

26

CURIERUL

ADVENTIST

— MARTIE

20 0 7

ceva, simţim o durere teribilă, iar
vorbirea devine o activitate foarte
dureroasă? Care este cel mai bun
remediu pentru însănătoşirea noastră
grabnică, pentru restabilirea abilităţii
cu care ne-a înzestrat Dumnezeu?

Remedii p entru ră g u şe a lă
In tratatele de medicină, la capitolul
referitor la tratamentul laringitei
acute sau cronice, unde principalul
simptom este răguşeala sau disfonia,
ca prim remediu este indicată tăcerea.
Repausul vocal, sau tăcerea, este folosit
mult de profesioniştii vocali pentru
a-şi reface sau, în alte cazuri, pentru
a-şi menaja corzile vocale.
Dar cât timp trebuie să tăcem? Tot
medicina spune că cel puţin zece zile!
N u o oră-două, ci zece zile. Unii pot
spune că pentru ei este imposibil să
tacă o perioadă de timp aşa de lungă.
Da, uneori este foarte greu să taci, dar
poate că avem nevoie de această tăcere.

Vorbirea si
/ tăcerea
Dacă tratatele de medicină ne spun ce
să facem când ne este afectată vocea
fizică, Biblia ne arată ce să facem în
cazul unei „răguşeli” spirituale. Iată ce
ne recomandă Ps. 37,7: „Taci înaintea
Domnului şi nădăjduieşte în El”.
Din nou tăcere. O relaţie între două
persoane incumbă vorbe, dar şi tăcere.
Rugăciunea, modul creştinului de
a relaţiona cu Dumnezeu ar trebui să
aibă, de asemenea, cele două verigi ale
unei relaţii: vorbirea şi tăcerea. De multe

f PENT RU

ori însă, noi limităm această relaţie doar
la vorbirea noastră. Dumnezeu trebuie
să ne asculte şi atât. Noi vorbim şi
Dumnezeu trebuie să tacă.
Biblia spune însă altceva. Trebuie să
învăţăm să tăcem înaintea Domnului
şi însănătoşirea va veni de la El.
Trebuie să învăţăm să-I auzim glasul,
pentru că, dacă nu suntem obişnuiţi
cu tăcerea, nu-L putem auzi. Glasul
Domnului este ca un susur blând (1
Imp. 19,12).Trebuie să învăţăm când
să tăcem, pentru că orice lucru pe acest
pământ îşi are vremea lui, iar tăcerea
nu face excepţie (Ecles. 3,7).
Şi tot Biblia ne învaţă că, uneori,
tăcerea ne face bine nu numai la
Jaringe”, dar şi la imaginea noastră.
Ascultaţi ce spune Solomon în Prov.
17,28: „Chiar şi un prost ar trece
înţelept, dacă ar tăcea”.
E greu să taci atunci când crezi
că ai ceva de spus, dar trebuie s-o
facem, dacă vrem ca vocea noastră să
funcţioneze perfect. Şi ucenicii au tăcut
uneori (Luca 9,36), chiar dacă ei au
primit o misiune clară de a vorbi şi de
a spune lumii cuvintele Mântuitorului.

Evită orice a r pu tea
„p o lu a" viaţa
O altă recomandare a medicilor
pentru tratamentul răguşelii este
evitarea condimentelor şi a băuturilor
acidulate. Toate picanteriile, toate
adaosurile la ceea ce este natural este
dăunător pentru sănătatea noastră, iar
când „laringele” este inflamat, aceasta

S Ă N Ă T A T E A

R ăceală s a u infecţie
a sinusurilor?
/
Poate că nu e d o a r o răcealâ de care nu m ai scăpaţi
de câteva săptăm âni. Poate fi vorba de o infecţie a
sinusurilor, lată care â r fi sim ptom ele:

agravează şi mai mult boala. E bine să
folosim ce ne-a dat Dumnezeu pentru
a trăi sănătos, atât din punct de vedere
fizic (apa, legume, fructe), cât şi din
punct de vedere spiritual (muzică bună,
cărţi bune etc.).
E bine să evităm orice ne-ar putea
„polua”viaţa. Tot ce ar interfera cu ceea
ce ne-a oferit Tatăl nostru ceresc nu
face altceva decât să ne îmbolnăvească,
să ne altereze capacitatea de a
recunoaşte vocea lui Dumnezeu,
precum şi capacitatea de a comunica
altora mesajul Lui pentru această lume.
Dacă vrem ca oamenii să audă
o „voce” frumoasă, melodioasă, să
fie impresionaţi de ceea ce aud şi
să fie conduşi spre a-L cunoaşte pe
El, atunci să învăţăm să tăcem, să
ascultăm glasul Lui şi viaţa noastră
spirituală va fi refăcută. Vocea noastră
va deveni blândă şi melodioasă şi nu
vom mai simţi durere atunci când vom
vrea să vorbim.
Ar trebui să avem multă grijă de
sănătatea noastră pentru a fi apţi de
a spune lumii Vestea cea Bună. Dacă
tăcem la timp, vom şti să şi vorbim
la timpul potrivit, pentru că, dacă nu
vom vorbi noi, pietrele vor fi cele ce
vor face acest lucru (Luca 19,40). □

Violeta Piţurlea,
medicprim ar ORL,
Comunitatea
învingători, Bucureşti

TA ^

Dacă prezentaţi unele dintre aceste sim ptom e, a r fi
tim p u l să vă faceţi o p ro g ra m a re la m edic. (Health &
Fitness News Service)

Băuturile cu îndulcitori

• durere facia lă sau durere de cap, ce poate fi m ai
puternică d o a r pe o parte;

Copiii care consumă multe băuturi îndulcite prezintă un risc
ridicat de a deveni obezi. Cercetătorii de la Universitatea

• tuse sau durere în gât, care se agravează noaptea;
• durere de dinţi, m ai ales la dinţii de sus;

Harvard au supravegheat alimentaţia a peste 500 de copii,
pe o perioadă de 19 luni. Ei au descoperit câ, pentru fiecare

• oboseală;

pahar sau cutie de băutură îndulcită cu zahăr, consumată

• secreţie nazală galben-verzuie;

zilnic, probabilitatea ca un copil să devină obez creşte de

• a m e lio ra re a stării pe ntru o vre m e , d u p ă care

1,6 ori. Băuturile îndulcite sunt sursa principală de zahăr în
exces din alimentaţia copiilor. (The Lancet)

sim p to m e le revin.
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S ă p tă m â n a Căm inului
creştin
la Beiusf
, /
In perioada 9-17 februarie, cu ocazia
Săptămânii Căminului creştin, Biserica
Adventistă din Beiuş a organizat o serie
de prezentări publice despre viaţa de
familie, susţinute de pastorul Narcis
Ardelean. Cu excepţia zilelor de luni şi
joi, când era pauză, atât musafirii, cât
şi membrii bisericii au putut participa
la prelegerile cu următoarele teme:
comunicarea, altarul familial, cum să
administrăm finanţele, diferenţele
între soţi, sexualitatea creştină etc. Cei
prezenţi au fost încurajaţi să pună
întrebări pe aceste teme.
Intr-o astfel de ocazie, pastorul
comunităţii, Ionel Vlad, a lansat un mini
„concurs”: mai multe cupluri au fost
rugate să răspundă unui set de întrebări,
care să arate gradul de cunoaştere
dintre cei doi, soţ şi soţie. Ne dorim ca
Dumnezeu să aducă în familiile noastre
o atmosferă creştinească, autentică, şi cu
siguranţă şi „familia” mare a bisericii se
va schimba!
Cum se putea încheia această
săptămână mai frumos şi mai sublim
decât printr-un botez? Chiar dacă nu
a fost rodul acestui program, cele două
suflete care au intrat în apa botezului, în
ziua de 17 februarie a.c., sunt deosebit
de preţioase: Sora Catiţa, 60 de ani,
după multe rugăciuni făcute de mama
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O altfel d e m isiune
Misiunea poate lua forme dintre cele
mai diferite într-un an al misiunii
pentru tineret. Duminică de duminică,
20 de exploratori din Griviţa (jud.
Ialomiţa) se întâlnesc într-o sală de
clasă pusă la dispoziţia instructoarei,
Narcisa Ispas, de către directoarea şcolii.
Aceasta a cunoscut-o pe Narcisa în
urma proiectului TinSerV, organizat în
localitate de către tinerii din Targovişte,
care a constat mai ales în zugrăvirea
şcolii. Chiar dacă proiectul nu a durat
decât o săptămână, legăturile stabilite
s-au păstrat. Atunci când Narcisa s-a
mutat împreună cu soţul ei în Slobozia,
la doar 30 de kilometri de Griviţa, a luat
legătura cu directoarea şcolii care i-a
pus la dispoziţie o sală de clasă, pentru
întâlnirile cu copiii. In fiecare duminică,
aceştia vin şi învaţă, cântă, se joacă,
descoperă o lume nouă în cadrul grupei
de exploratori.
Duminică, 25 februarie 2007, cei
20 de copii au participat la o întâlnire
de specializări, unde au avut ocazia de
a învăţa să sculpteze în săpun sau să

...3 februarie 2007. Deşi au fost în plină sesiune, proba de foc
a ştiinţei, dar şi a credinţei, tinerii din Biserica Iaşi-Sărărie au
organizat un program special de tineret, al cărui invitat a fost
pastorul Ion Buciuman. Şi ce subiect ar putea fi mai potrivit
pentru perioada sesiunii decât o discuţiei despre inteligenţă.
Dacă Solomon ajunge la concluzia că până şi înţelepciunea
lumii este „o goană după vânt”, iar nebunul şi înţeleptul
au acelaşi sfârşit, în acest Sabat, tinerii au aflat secretul
înţelepciunii. Mai important decât câştigarea Premiului Nobel
este dobândirea vieţii veşnice. Şi acesta se realizează prin
dezvoltarea inteligenţei spirituale.
Inteligenţa spirituală este capacitatea de a face deosebirea
dintre bine şi rău şi de a alege binele. Vineri seara, am aflat că un
înalt coeficient de inteligenţă spirituală, aşa cum este cel al lui
Daniel, are două moduri de manifestate: un stil de viaţă sănătos
şi o conectare permanentă la Sursa înţelepciunii, prin rugăciune.
In dimineaţa Sabatului, am constatat că Biblia este scrisă în
CURIERUL
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ei, membră a bisericii, acum trecută la
odihnă, se decide pentru Domnul, iar
Florin Burescu, un tânăr de 26 de ani,
II alege pe Hristos, în ciuda opoziţiei
familiei! Ne bucurăm că s-au întors
acasă, în căminul lor.
(Mihaela Zaha / AARC Banat)

Secretul inteligentei
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picteze pe sticlă. Copiii s-au bucurat
de ocazia oferită şi au fost încântaţi de
noile lucruri învăţate. Niciunul dintre
cei 20 de copii nu provine dintr-o
familie adventistă.
(Cristina Neagu / AARC)

Program „Stop intoleranţei!"
Sâmbătă, 27 ianuarie 2007, pentru
câteva ore, Biserica Adventistă BetelGalaţi a fost gazda unui simpozion
pe tema: „Stop intoleranţei!” Intr-o
atmosferă destinsă şi înălţătoare,
gazdele şi invitaţii au prezentat un
Dumnezeu al îngăduinţei, al dragostei,
al toleranţei şi al acceptării, solicitând
tuturor implementarea acestor virtuţi
în societatea din care facem parte.
Cadrul discuţiilor a depăşit domeniul
religiei unde pot apărea tensiuni,
atingând şi alte domenii în care
societatea poate deveni intolerantă:
naţionalitate, etnie, culoare etc.
Musafirii, vizibil emoţionaţi, unii
dintre ei fiind la primul contact cu
Biserica Adventistă, şi-au exprimat
bucuria de a cunoaşte biserica noastră
şi au afirmat în repetate ocazii că vor
reveni cu plăcere în acest loc. Masa
de părtăşie care a urmat a constituit
un prilej de cunoaştere reciprocă, de
legare de noi prietenii şi de punere la
incubator a unor noi proiecte comune.
(Dorel Neacşu / AARC Moldova)

culori: de la gri-ul deznădăjduit din Eclesiastul 4, se trece la
rozul dragostei frăţeşti, care poartă sarcinile celor mai slabi.
Apoi, vorbindu-ne în „pilde”, fr. Buciuman ne-a împărtăşit, în
sfârşit, tainele înţelepciunii. Pilda servului înţelept conţine două
reguli de aur: a trăi cu sentimentul prezenţei lui Dumnezeu în
orice situaţie şi a trece prin viaţă cu ochii aţintiţi spre revenirea
Mântuitorului nostru Isus Hristos în slavă. Un coeficient de
inteligenţă spirituală dezvoltat prin convorbirea cu Dumnezeu
poate fi reactivat, chiar dacă ne cuprinde somnolenţa spirituală
ca pe cele zece fecioare. Niciodată, nici măcar un singur talent
nu se pune la conservare, ci se investeşte. Dacă eşti dotat cu
inteligenţă spirituală, ştii cum să transformi orice obstacol
într-o treaptă pentru creşterea spirituală...
Finalitatea inteligenţei spirituale nu este o diplomă, ci
o cunună strălucitoare în veşnicie. Şi atunci mă întreb cât
de mult am învăţat pentru acest examen final, cu număr
maxim de credite?
(Anca Leizeriuc/ A A R C M oldova)

Ş
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GEORGE
MATEESCU s-a
născut pe data de
11 iunie 1931, la Ploieşti. încă un slujitor
al lui Dumnezeu, care a trudit sincer pe
ogorul Evangheliei şi-a isprăvit alergarea,
a păzit credinţa şi şi-a împlinit misiunea.
A cunoscut credinţa adventă când
era adolescent, îmbrăţişând cu toată
sinceritatea şi loialitatea principiile acestei
biserici, iar în anul 1949 urmează cursurile
Seminarului Teologic din Bucureşti şi
le termină in anul 1956. Este angajat în
cadrul Bisericii Adventiste ca misionar, iar
începând din anul 1978 a activat ca pastor
în districtul Buzău. In 1957, o cunoaşte pe
sora Octavia Dumitrescu, se căsătoresc şi
au împreună doi copii.
Activează în cadrul bisericii până
în anul 1981, iar în 1982 emigrează în
Statele Unite. Aici lucrează ca şi contabil
şi deserveşte comunitatea română din
New York ori de câte ori este nevoie. In
anul 2000 se pensionează. In anul 2005, se
îmbolnăveşte de o boală necruţătoare de
inimă, care duce la decesul său pe data de
25 noiembrie 2006. „Ferice de morţii care
mor în Domnul”.
DANIEL COPĂCEANU
Născut pe data de 10 februarie 1938,
căsătorit pe 14 octombrie 1962, a avut
cinci copii, toţi implicaţi în viaţa bisericii.
A fost mulţi ani prezbiter în Alexandria
şi a privit lucrarea lui Dumnezeu ca fiind
întotdeauna o prioritate. A decedat pe
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data de 20 noiembrie 2006, cu speranţa vie
în aşteptata revenire a lui Hristos.
CORNELIU DIMITRIU
Născut pe data de 22 iunie 1924, în
Bucovina de Nord, fr. Comeliu Dimitriu
a purtat în sufletul lui de pribeag, până în
ziua de 13 februarie 2007, făgăduinţele
Psalmului 91.
O fire optimistă şi curajoasă, un
familist responsabil şi întreprinzător, a
crescut, alături de scumpa lui soţie Estera,
pe cei trei copii în spiritul credinţei
advente aflate la a cincea generaţie.
In mod deosebit, fr. Comeliu a fost
binecuvântat cu două daruri: binefacerea
şi răspândirea Evangheliei şi a riscat foarte
mult, pentru ca Biblia să ajungă şi în locurile
natale. Cu făgăduinţă primită la începutul
anului 2006, din Ps. 62,7, fratele nostru a
fost aşezat la locul de odihnă, înconjurat de
toţi aceia care l-au iubit şi preţuit. Aşteptăm
cu dor minunata zi a revederii.
PETRE MARINICĂ
S-a născut pe data de 23.01.1920 în
Crânceni, Teleorman. La 20 de ani este
încorporat şi merge la război. Aici vede
mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu şi
înţelege că Domnul are un plan special
cu el. Primeşte adevărul biblic şi îşi predă
viaţa lui Dumnezeu, devenind membru al
Bisericii Adventiste.
îşi ţine angajamentul făcut lui
Dumnezeu şi, după terminarea războiului,
în anul 1945, se înscrie la cursurile
Institutului Biblic de la Stupini. După
Ş

O ferta privind rev ista Viaţă + Sănătate
Editura „Viaţă şi Sănătate” pune la dispoziţie celor
interesaţi revista Viaţă + Sănătate, numere din 2006,
la preţul de 1 leu. Comenzile se pot face la telefonul
021/3230020, interior 107, fax 021/3230040 sau email:
comenzi@viatasisanatate.ro. Stocul este limitat!
(Nicolae Florea / AARC)

Chirurg a d v e n tis t p re m ia t d e ONU
Clement Onuoha, chirurg pediatru adventist, unul
dintre prezbiterii Bisericii Adventiste din Yaba, Lagos,
Nigeria, se află printre cei şase voluntari ai Naţiunilor
Unite, cărora li s-a decernat Premiul pentru Excelenţă,
pentru „angajamentul ca ambasador voluntar în favoarea
dezvoltării”.
Ceremonia a avut loc pe data de 20 decembrie 2006,
în Trinidad-Tobago, iar distincţia le-a fost înmânată de
AD Merkert, subsecretar general al Naţiunilor Unite
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ce a absolvit seminarul, începe să lucreze
ca pastor în zona Ardealului, la Reghin şi
Solovăstru. Continuă la Alba Iulia unde
o cunoaşte pe Elena Constantinescu, iar
în anul 1958, se căsătoresc. Familia lor
este binecuvântată cu doi copii - Gabriel
şi Daniela. Activitatea lor pastorală
continuă apoi în Conferinţa Moldova, la
Tecuci, Focşani şi Oneşti. In anul 1980, se
pensionează, slujind mai departe biserica şi
pe credincioşi, până în anul 2002.
In anul 2005, în urma unui atac vascular
cerebral, rămâne imobilizat la pat. Doar
mângâierea lui Dumnezeu şi purtarea de
grijă a familiei îi mai prelungeşte viaţa cu
câteva luni. Pe data de 13 ianuarie, într-o
zi de odihnă, inima fr. Marinică a încetat
să mai bată. Ultimele gânduri pe care le-a
împărtăşit celor dragi au fost: „In cer,... o
să vă caut printre cei mântuiţi”. Cu această
speranţă, ne despărţim de fr. Marinică şi
aşteptăm momentul minunat al revedem.
COMAN ILEANA
S-a născut pe data de 30.12.1914, în
cea mai frumoasă comună, Moisei, jud.
Maramureş, fiind cel mai mare copil din
familia Gagea. S-a căsătorit cu Alexa
Coman, în 1939, fiind binecuvântaţi cu 7
copii. Casa lor a fost de multe ori un loc
de odihnă pentru pastori şi frăţietatea care
îi vizita. Rămâne văduvă în 1990, timp
în care îşi duce bătrâneţile înconjurată de
copii, nepoţi şi strănepoţi. După o suferinţă
de 6 luni, adoarme în Domnul pe 11 iulie
2006. Rămâne în memoria celor dragi,
apropiaţi şi a vecinilor ca: „mama asta”.

R I

şi administrator asociat al Programului de Dezvoltare.
Clement Onuoha a fost în mod special apreciat pentru
rolul avut în organizarea unui marş, în luna mai 2006,
împotriva înfometării copiilor din Trinidad-Tobago.
(ANN)

S e siu n e a d e pro iecte ASI
ASI România (fosta SCOAR) anunţă deschiderea
sesiunii de trimitere de proiecte, în vederea selecţiei
pentru finanţare, în perioada 2007-2008. Domeniile
de interes, pentru care se pot solicita finanţări, sunt de
natură misionară, evanghelistică, de educaţie creştină sau
medico-socială.
începând cu acest an, trimiterea proiectelor se va
face numai pe cale electronică, accesând site-ul www.
asiromânia.ro unde se pot găsi informaţii suplimentare.
Termenul limită de primire a proiectelor este 1 mai 2007.
(LeonardA zam firei/A SI)
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ncuţa simţea
creşteau flori mici şi delicate. Aproape
se gândi Ancuţa. D arpoate căplânge
furnicături din tălpi
că nici nu aveau tulpini - ca şi cum
de bucurie,fiindcă are lacrimi atât de
până în creştetul
întreaga sevă a plantelor se concentra
frumoase. Cum săplângă, cândpăsările
capului. Dimineaţa
în frumuseţea florilor. Tata i-a explicat
sunt atât de vesele? Atunci îşi aminti
aceasta se treziseră
fetei că aici, pe munte, vântul este
că şi ea plânsese săptămâna aceasta de
când era încă întuneric, iardouă
acum,ori.
cu Ba nu, de trei! O dată căzuse
uneori foarte puternic, şi florile trebuie
rucsacii în spate, tocmai sfârşiseră
să se prindă bine cu rădăcinile, ca să
şi se julise la genunchi, a doua oară îi
rugăciunea. Ancuţa respiră adânc.
nu fie smulse. Tulpina mai mult le-ar
căzuse păpuşica într-o baltă murdară
Lumina timidă a dimineţii începea să
şi a treia oară plânsese... nu-şi mai
incomoda.
mângâie dealurile rotunde, care, parcă
Când au ajuns în sfârşit la locul
amintea de ce. Şi mama îi zâmbise
înfiorate, îşi dezveleau păturile de
frumos. Poate că şi îngeraşii zâmbiseră de popas, au avut timp să se uite în
ceaţă. Cefrumos zboară ceaţa! Seamănă
jur mai bine. In jos, se deschidea o
şi Domnul Isus îi zâmbise. Numai ea
cu o rugăciune, îşi continuă firul
privelişte încântătoare: toate dealurile
plânsese dintr-o nimica toată. Atunci
gândului Ancuţa.
se gândi că nu este prea frumos să
nu mai păreau munţi, ci perne moi,
Porniră cu paşi nici prea aşezaţi,
iar dincolo de ele se vedeau văile
plângi aşa, din orice, când sunt atâtea
nici prea repeziţi şi, din vorbă în vorbă,
locuite, casele sătenilor şi biserica din
lucruri frumoase înjur, când mămica
ajunseră pe poteca din capul satului.
te iubeşte, iar îngeraşii şi Domnul Isus
sat. Ancuţei nu-i venea să creadă.
Păsările ciripeau cu frenezie, iar
Acum înţelegea că meritase din plin
te păzesc.
pârâul de pe partea stângă a drumului
să urce prin pădurile abrupte. Mama
A fost bine că şi-au pregătit
îmbrăţişa fiecare bolovan de parcă
şi tata i-au spus că drumul acesta
forţele la popasul acela, pentru că au
nu-1 mai văzuse de o grămadă de
urmat câteva ore istovitoare, cu urcuş
seamănă cu viaţa creştinului. Noi,
vreme. Când opriră pentru un prim
oamenii, avem de întâmpinat multe
abrupt. Uf, cegreu este! N u se mai
popas, Ancuţa observă că, în iarba şi
probleme, obstacole şi greutăţi. Unele
termină odată... Şi în ju r sunt numai
în ramurile brazilor, străluceau picături
dintre ele ni se par de netrecut, altele,
brazi, brazi înalţi, care îmifac în ciudă
mari de apă. Mama i-a spus că este
că eipot sta drepţi, pe când eu urc mai
interminabile; iar altele, plictisitoare
rouă şi că apare atunci când pământul
şi anoste. Şi probabil că, pentru a
multpe genunchi—Ancuţa simţea
şi aerul au temperaturi diferite. Acum,
că nerăbdarea îi urcă până la urechi,
le depăşi, este nevoie să stăm pe
pământul era încă rece, iar aerul se
genunchi şi să-I cerem lui Dumnezeu
adică oricum mai repede decât urca
încălzise mai repede, la soare. Şi tot
putere, curaj şi înţelepciune. Uneori,
ea...Tocmai când credea că au ajuns
uitându-se la ele, începu să i se pară
alunecăm şi ne descurajăm. Dar cei
în vârf, întrezărind cerul pe coamă,
că în fiecare picătură se cuibăreşte
dragi ne ajută şi promisiunile lui
descoperea că de acolo mai începea un
un curcubeu! Parcăplânge pământul,
Dumnezeu sunt ca nişte trepte de
deal chiar mai dârz şi mai înverşunat
rădăcini, pe care găsim sprijin.
decât celelalte.
Iar florile de pe pajişte sunt şi
D ar orice lucru îşi are hotarele lui
şi familia Ancuţei ajunse la pajiştea
ele un exemplu. N u este necesar
Da, excursiile sunt frumoase şi merită
alpină. Pe când briza muntelui îi
să avem tulpini înalte, adică să ne
efortul. Tu ai făcut vreodată o excursie?
ridicăm deasupra celorlalţi. Putem fi
răcorea fruntea încinsă şi obrajii
> Vorbeşte cu părinţii despre
îmbujoraţi, fata respiră adânc: M mmm! frumoşi şi atrăgători păstrându-ne
locurile unde veţi merge în vacanţa
Libertate! Avea să mai treacă totuşi o
modestia şi ancorându-ne puternic
de vară şi planificaţi o plimbare
oră până când să ajungă la popasul de
în pământul credinţei. Astfel,
într-un parc sau în natură chiar
atunci când suflă ispitele, nu vom fi
prânz acolo, în crenelurile cenuşii. Dar
săptămâna aceasta.
desprinşi
şi purtaţi încoace şi încolo.
ora aceasta trecu mai repede şi mai
> Nu uita: dacă ţi se pare greu ce ai
Toate
acestea
erau lecţii pe care
domol, asemenea potecilor deja săpate
de făcut, roagă-L pe Dumnezeu să te
Ancuţa nu le-ar fi înţeles la fel de
de ploi şi de şuvoaie trecute. De o
ajute şi nu uita că părinţii tăi te iubesc.
bine, dacă nu ar fi urcat până aici. □
parte şi de alta, în iarba scurtă şi aspră,
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Pasionati
, de mântuire
GABRIEL E. MAURER
ani in urmă, când
eram elev la şcoală,
am descoperit, mai
mult la intân1plare,
puterea pasiunii . Într-o
zi, directorul şcolii a invitat intreaga
noastră clasă la el acasă pentru a ne
arăta ceva interesant. Ajunş i acolo, nu
ne venea să credem oclUlor: o colecţie
intreagii de fluturaşi elin toată lumea.
Emu preparaţi ş i frumos aranj aţi intr-o
bibliotecă speci ală, cu sertare de sticlă.
Se rucuse liniş te pentru a auzi
fiecare cuvânt al directorului. Eram
atât de (1scinaţi' Multe specii nu
le văzusem până atunci nici chiar
în cărţi. Am văzut fluturi mici de tot şi mari cât două
palme deschise. Directorul ne-a explicat ciclul vieţii de
fluture, precum ş i unele curiozităţi, ca de exemplu, viaţa
monarhilor. E i zboară în colonii mari, pe o elistanţă de
peste 1500 km elin Canada până in California, trec prin
metamorfoză, iar generaţia următoare se intoarce la locul
inpal, bazată doar pe instinctul dăruit de Creator. Vorbea
cu atâta pasiune despre fluturi , incât mi-a trezit şi mie
interesul pentru fluturi.
U

C

Şi astăzi mă întreb cum ar arăta viaţa noastră, cum ar
arăta biserica noas tră, dacă am fi şi noi atât de profund
pasio naţi de M ântuitorul cum era pasionat acest director de
fluturii săi? Cum ar arăta relaţiile noastre, cuvintele noastre,
gândurile şi faptele noastre faţă de aproapele nostru? C ât
de irezistibili am fi noi cu crecl.inţa noastră, determinând
o dorinţă de neinvins in semenii noştri de a-L cunoaşte
personal pe Isus.
Sfânta Scriptură prezintă exemple de oameni care
au devenit extraorcl.inari datorită faptului că erau pur şi
simplu pasionaţi de mântuire. Petru şi Ioan, de exemplu,
Ucenici ai Domnului Hristos, ieşiţi în evidenţă prin
Participarea activă, deseori creativă, la evenimentele legate
de Mântuitor. Aruncaţi in inchisoare, interogaţi rară

cruţare, ameninţaţi şi

chiar bătuţi , nimic nu
a putut să le oprească elanul pasiunii faţă
de mântuire. Dimpotrivă "s-au bucurat că
au fost invredniciţi să fie batj oco riţi , pentru
N umele Lui. " (Fapte 5,41 )
Erau atât de pasionaţi de mântuirea
găsită în Hristos, încât chiar in faţa
judecăţii , a Soborului, Petru a exclamat:
"Nu putem să nu vorbim despre ceea ce
am văzut ş i auzit" (Fapte 4,20). Nu este
deloc de mirare că, după una elin preelicile
lui Petru, 3.000 de suflete s-au botezat,
preelicile fiind necruţător de sincere, dar
ş i complet pătrunse de dragoste pentru cei
pierduţi. Iar epistolele şi Apocalipsa lui
Ioan ii atrag până as tăzi pe oamenii adânc
impresionaţi de imaginea câştigătoare a Celui care a venit şi
va mai veni incă o dată pentru mântuirea noas tră.
Iar Mânruitorul Însuş i? Profund pasionat de o mul
pierdut, Isus ren unţă la viaţa plăcută din preajma
tronului divin, renunţă ch iar la putere ş i la O viaţă de
VIP pe pământ, când ispititorul Îi propune aceasta.
Obosit, urmărit, neinţeles, nu în ce tează să- i caute
pe oameni, Se pleacă spre ei, îi ajută ş i le dăruieşte
perspectiva veş ni ciei . Ce pasiune minunată!
Şi astăzi exis tă b ărbaţi ş i femei, tineri şi vârstnici
irezistibil pa s ionaţi de mântuire. Când mă gândesc la
sutele de misionari ş i la miile de voluntari împărtăşind
credinţa, când mă gândesc la cei dintre noi care, în
lini ş te ş i cu pasiunea unei vieţi schimbate, îi molipsesc
pe alţii cu dragostea lor faţă de Dumnezeu şi faţă de
mântuire, m ă bucur din toată inima ş i-I mulţume sc lui
Dumnezeu. Şi
doresc doar un
singur lucru : ca
Gabriel E. Ma urer
ş i ru, cititorule,
Secretar general,
s ă fii printre
Diviziunea
ei. a
Euro-Africa
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ŞCOALA „Mihai Ionescu” BUCUREŞTI
Grădiniţă
* Primară * Gimnaziu
J

♦

Curicullum naţional
5

♦

Personal calificat

♦

Limbi Străine: engleză, germană, franceză

♦

Program flexibil, în conformitate
cu opţiunile părinţilor

♦

Activităţi extraşcolare

♦

înscrieri - începând cu 1 aprilie 2007

Pentru relaţii: Asociaţia Şcoala „Mihai Ionescu” , str. Căuzaşi, nr. 43, sector 3, Bucureşti, cod 8877351,
tel./fax 021-323.54.95, 0741-123.040, 031-405.49.29, 031-405.49.28, Fax: 031-816.25.56,
www.intercer.org/mionescu, e-mail: scoala.mionescu@ gmail.com

