S U MAR
Editorial

3

Aş putea face ceva pentru tine?
Gabriel Dincă

Devoţional

4

Zidurile şi porţile Ierusalimului

CURIERUL
ADVENTIST
Publicaţia oficială a Bisericii Adventiste
de Ziua a Şaptea din România

Emilian Niculescu

4

Apare lunar, sub coordonarea
Comitetului Uniunii

Spiritual

20

6

Setea necurmată
„Iată, Eu vin curând...”

George Uba

Reportaj

9

„Paşte mieluşeii Mei”
Ionel Mardare

Stil de viaţă

11 Sabatul – ascultarea de Dumnezeu
mai presus de interesele noastre
Lucian Floricel

16

Misiunea noastră este să-L înălţăm
pe Domnul nostru Isus Hristos,
prin prezentarea de experienţe ale
dragostei Lui nemărginite, prin
prezentarea de articole şi ştiri,
ajutându-l astfel pe cititor să-L
cunoască mai bine pe Mântuitorul şi
să aibă o speranţă vie în revenirea
Lui pe curând.

Colportaj

14 Ambasada cerului, din nou... pe litoral!
Claudiu-Gabriel Racu

15 Maranatha... la malul mării
Florina Caralicea

Stil de viaţă

16 Iubeşti cu adevărat – ierţi pe deplin
Constantin Ciobanu

Din viaţa bisericii

14

20 Cronica unui dezastru. Inundaţii 2008
Valeria Roman

Spiritual

22 O chemare sfântă
Emil Jigău

Experienţă

24 Naomi – minunea lui Dumnezeu
Cristina Dobrescu

Sănătate

26 Alimentaţia vegetariană – beneﬁcii
şi riscuri

26

dr. Cezar-Marius Grosar

Ştiri

28
Pagina copiilor

30 Cheia

Adela Băncău Burcea

De la inimă la inimă

CURIERUL

ADVENTIST

Redactor-şef: Gabriel Dincă
Consultanţi:
Teodor Huţanu, Emilian Niculescu,
Ioan Câmpian-Tătar,
Teofil Petre, Marius Munteanu,
Daniel Delcea, Szász Ernest,
Mihai Maur, Csabai Gyula László
Colaboratori speciali:
Lucian Cristescu, Viorel Dima,
George Uba, Valeriu Petrescu,
Cristian Modan, Magyarosi Barna,
Teodora Goran
Director: Iacob Pop
Redactor: Delia Gherman
Corectură: Lavinia Goran
Grafică şi tehnoredactare: Liliana Dincă
Adresa redacţiei:
Curierul Adventist,
str. Labirint 116,
Oficiul poştal 20,
cod 74124 – Bucureşti
E-mail: curierul@adventist.ro
Web site: www.adventist.ro
Imprimare:
Tipografia Fast Print,
Str. Ţepeş Vodă, nr. 111, sect. 2,
Bucureşti, Tel. 323 00 20; 323 48 95;
Fax. 323 00 40

31 Martori martiri

26
26
31
2

Anul LXXXV, OCTOMBRIE 2008

Teodor Huţanu
—

OCTOMBRIE

ISSN 1220-6725
2008

E

D

I

T

O

R

I

A

L

Aş putea face ceva
pentru tine?
GABRIEL DINCĂ

C

um ai deﬁni cuvântul „bun”? Există mai multe
deﬁniţii, dar, dintre acestea, am ales câteva:
• „A ﬁ bun înseamnă a ﬁ folositor.”
• „A te pune la dispoziţia altora ca să-i
ajuţi, a ﬁ generos şi cu inima deschisă pentru
suferinţele altora.”
• Bunătatea este dragostea în acţiune, dragostea care
se manifestă în lucrurile mici şi aparent neînsemnate; este
respectul faţă de simţămintele şi personalitatea altuia; este una
dintre primele calităţi ale dragostei descrise în prima epistolă a
apostolului Pavel către corinteni. (1 Cor. 13)
Acest cuvânt – „bun” – e folosit destul de mult. Vorbim
despre mâncare bună, zi bună, drum bun, treabă bună, dar,
dacă cineva ar întreba despre tine ce fel de om eşti, s-ar putea
folosi cuvântul „bun” ca răspuns? Este bunătatea o calitate a
vieţii tale spirituale?

Uimit de amabilitate
Se spune că în timpul Războiului Civil, Abraham Lincoln, cu
toate că avea un program foarte încărcat, îi vizita adesea pe cei
răniţi la spital pentru a-i îmbărbăta şi mângâia. Într-o anumită
ocazie, el a întâlnit un tânăr care era aproape pe moarte.
Atunci, preşedintele s-a apropiat de el şi, cu multă compasiune
a zis: „Aş putea face ceva pentru tine?” „Scrie, te rog, o
scrisoare pentru mama mea”, veni răspunsul. Nerecunoscut
de soldat, şeful statului se aşeză la masă şi începu să scrie
ceea ce tânărul îi dicta. „Draga mea mamă, eu am fost grav
rănit în timp ce îmi făceam datoria şi nu cred că ne vom mai
vedea. Nu te întrista prea mult pentru mine. Dumnezeu să
vă binecuvânteze şi pe tine, şi pe tata. Sărută-i pe Maria şi pe
Ioan din partea mea.” Tânărul era atât de slăbit, încât nu a mai
putut continua, aşa că Lincoln a semnat scrisoarea în locul
soldatului şi a adăugat: „Scrisă de Abraham Lincoln pentru
fiul vostru.”
Cerând să vadă scrisoarea, soldatul a fost uimit să descopere
cine a arătat atâta amabilitate faţă de el. „Eşti preşedintele
nostru?” întrebă mirat soldatul. „Da”, primi un răspuns liniştit.
„Aş mai putea face ceva pentru tine?” întrebă preşedintele.
Tânărul, slăbit, replică: „Puteţi să mă ţineţi de mână? Cred că
acest lucru mă va ajuta până la sfârşit.” Preşedintele răspunse
cu multă amabilitate şi căldură la cererea soldatului, oferindu-i
cuvinte de încurajare şi mângâiere în timp ce moartea se furişă
în trupul tânărului.
Această experienţă ne vorbeşte mult despre calitatea
sufletească a unui om. Cu toate că era în timp de război şi avea
multe probleme de rezolvat, preşedintele şi-a luat timp pentru
a fi lângă cei răniţi. Ar fi putut să nu facă lucrul acesta şi poate
nimeni nu l-ar fi acuzat de lipsă de interes sau de bunătate, dar

împreuna-simţire cu cei care erau răniţi pe câmpul de luptă l-a
determinat să-şi manifeste compasiunea în acest fel.

Un dar pentru orice ocazie
Acest mod de a fi se poate numi, cu siguranţă, bunătate – o
calitate a sufletului apreciată de noi toţi. Un dar ceresc pe care
îl putem oferi oricui şi oriunde fără a fi socotit ceva nepotrivit.
Un dar care nu deranjează pe nimeni, ci, mai de grabă,
deranjează lipsa lui.
De fapt, acesta este darul pe care îl primim în ﬁecare zi din
partea lui Dumnezeu, nu pentru că l-am merita, ci pentru că
Tatăl nostru este plin de bunătate (Ps. 145,8). Această calitate
a lui Dumnezeu ne conduce la pocăinţă, înfrumuseţează
şi aduce farmec vieţii şi ne ajută să nu ne clătinăm în
momentele grele ale vieţii. Înţeleptul Solomon ne spune:
„Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le
la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. Şi astfel vei căpăta
trecere şi minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
oamenilor” (Prov. 3,3.4).
Este incompatibilă bunătatea cu dreptatea? Cu siguranţă
că nu. Noi poate încercăm să ne scuzăm răutatea cu dreptatea,
dar a ﬁ bun nu este niciodată incompatibil cu a ﬁ drept. Cine
poate ﬁ mai drept decât Dumnezeu, despre care se scrie
în Biblie că „... este bun şi drept” (Ps. 25,8)? Isus Însuşi a
demonstrat acest lucru în mijlocul durerii şi al suferinţei Sale.
Fiind pe cruce, a găsit resurse şi cuvinte pentru a ﬁ bun cu cei
doi tâlhari şi chiar cu întreg poporul care striga în gura mare:
„La moarte cu El!”
Mai mult decât atât, profetul Zaharia ne reaminteşte că noi
înşine suntem chemaţi la o astfel de experienţă: „Aşa a vorbit
Domnul oştirilor: ... Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă
cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul” ( Zah. 7,9). Iar în
cartea profetului Osea, Dumnezeu ne arată, de asemenea, care
sunt aşteptările Sale cu privire la viaţa ﬁecăruia dintre noi:
„Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu
mai mult decât arderi de tot!” (Osea 6,6)
Atunci când acest dar ceresc ne va umple inima şi va
ﬁ manifestat în vieţile noastre, vom putea ﬁ martorii unor
schimbări şi experienţe neobişnuite. Spiritul Profetic ne spune:
„Dacă ne-am smeri înaintea lui Dumnezeu şi am ﬁ buni, cu
purtare aleasă, cu inimă gingaşă şi plini de milă, ar ﬁ o sută
de convertiri la
adevăr acolo unde
acum nu este
decât una.” (Ellen
Gabriel Dincă este
White, Mărturii,
redactorul-şef al
vol. 9, p. 155) 
revistei „Curierul
Adventist”.
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Zidurile şi portile
¸
Ierusalimului
EMILIAN NICULESCU
Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate şi porţile sunt arse
de foc. (Neemia 1,3)

N

eemia face parte dintre acele personaje ilustre
ale Vechiului Testament ale căror nume s-au
scris cu litere mari în raportul inspiraţiei,
Neemia evidenţiindu-se prin lucrarea sa de
restarurare a Ierusalimului.
De fapt, întreaga lui lucrare face parte dintr-un plan
mai amplu, planul redeşteptării şi reformei, îndeplinit
în biserica rămăşiţei Vechiului Testament – cei întorşi
din robia babiloniană. Vom recunoaşte uşor că lucrarea
şi obiectivele sale inspirate de Dumnezeu au fost soluţii
nu numai pentru Israelul după trup, ci trebuie să ﬁe
obiectivele şi soluţiile redeşteptării şi reformei necesare
în Israelul spiritual, somat de Dumnezeu să iasă din
Babilon.
Recunoaştem trei etape principale în lucrarea de
reabilitare, şi anume, etape dominate ﬁecare de câte o
personalitate spirituală a Bibliei:
1. Etapa Zorobabel – întoarcerea masivă din
Babilon şi construirea Templului.
2. Etapa Ezra – revigorarea vieţii religioase.
3. Etapa Neemia – reclădirea zidurilor şi reaşezarea
porţilor Ierusalimului, etapă de care ne vom ocupa cel
mai mult.
Zorobabel se reîntoarce în vremea lui Cirus şi
ajunge la Ierusalim în anul 536 î.Hr. Conform poruncii
împărăteşti, dar şi a dorinţelor unanime, se rezideşte
Templul lui Dumnezeu. Momentul aşezării temeliei
este un moment de bucurie, dar şi de întristare.
Este bucuria refacerii Casei lui Dumnezeu, locul
de întâlnire dintre om şi Tatăl ceresc, dar, în acelaşi
timp, şi un moment de întristare profundă pentru cei
care au cunoscut dimensiunile şi măreţia primului
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Templu. Templul lui Zorobabel este mai mic în dimensiuni,
dar încurajarea profeţilor dă aripi credinţei şi speranţei. Casa
aceasta s-a bucurat de o slavă mult mai mare decât cea a lui
Solomon. Acest Templu a fost vizitat de Isus Hristos.
Ezra, cunoscut ca un cărturar în domeniul Legii lui
Dumnezeu, se întoarce cu o altă parte de foşti robi, aducând
cu ei uneltele sﬁnte ale sanctuarului. Rolul lui Ezra este acela
de a reface viaţa spirituală, întreruptă oarecum în anii
lungi de robie. Chiar dacă tablele Legii, ca obiect, au
rămas ascunse, Ezra are rolul de a învăţa poporul să
aşeze constituţia cerului în sanctuarul inimii lor. Doar
construcţia Templului, fără această etapă importantă,
nu-şi avea sensul. Un templu gol transmite mai
degrabă un mesaj trist; este asemenea unui cavou.
Etapa Neemia este tot atât de însemnată: refacerea
zidurilor şi reaşezarea porţilor. Maniera în care
Neemia îşi înţelege menirea şi rolul în lucrarea lui
Dumnezeu este sugestivă. Şi astăzi sunt mulţi care
nu-şi găsesc locul între activităţile din biserica lui
Dumnezeu. Ei nu sunt pastori, poate nici slujbaşi.
Neemia este vizitat de fraţii săi veniţi din Ierusalim
şi le pune întrebarea atât de obişnuită în momentele
de întâlnire dintre prieteni şi rude: „I-a întrebat
despre iudeii scăpaţi, care mai rămăseseră din robie,
şi despre Ierusalim” (Neemia 1,3). Este un fel de
„Ce mai faci?” Dar răspunsul lor este transformat
de Neemia într-o durere personală, într-un subiect
de rugăciune şi post.
Dacă vrei să-ţi găseşti ceva de făcut pentru cauza
lui Dumnezeu, întreabă-l pe semenul tău: „Ce mai
faci?” Transformă durerile lui în durerile tale. Aşază
problemele sale pe lista ta de rugăciune şi caută să
descoperi care este rolul tău în a-l sprijini şi ajuta.
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Dacă vrei să-ţi găseşti ceva de făcut pentru cauza lui Dumnezeu, întreabă-l pe
semenul tău: „Ce mai faci?” Transformă durerile lui în durerile tale.
Aşază problemele sale pe lista ta de rugăciune şi caută să descoperi care este rolul
tău în a-l sprijini şi ajuta.
Neemia era preocupat de două
lucruri: Cum îi merge rămăşiţei şi care
este starea Ierusalimului? Îl interesau
oamenii şi biserica.
Zilele de rugăciune, meditaţie şi
post se concretizează prin înţelegerea
clară a unei misiuni. Interesant este că
soluţia divină pentru rezolvarea stării
de nenorocire a rămăşiţei nu constă
doar în ajutoare ﬁnanciare, ci şi în
refacerea porţilor şi a zidurilor. Aceasta
este lucrarea pe care Neemia simte că
Dumnezeu a aşezat-o în inima lui.
(Neemia 2,12)
Interesant de urmărit turul nocturn
pe care-l întreprinde Neemia de-a
lungul zidurilor, pentru a obţine o
imagine clară, obiectivă asupra lucrării
pe care urmează s-o îndeplinească.
Locurile pe lângă care trece au nume
semniﬁcative. Ele corespund şi bisericii
lui Dumnezeu:
• Poarta văii
• Izvorul balaurului
• Poarta gunoiului
• Izvorul împăratului şi iazul
împăratului
Toate aceste denumiri îşi au
corespondentul spiritual şi pentru
biserica de azi. Să încercăm să le
identiﬁcăm.
Poarta văii este legătura dintre
biserică şi lume. Deşi suntem învăţaţi
prin Biblie să
ieşim din lume,

trebuie să păstrăm totuşi legături cu
lumea. Acolo este terenul de activitate
misionară a bisericii, acolo sunt cei care
sunt semenii noştri, pentru care a murit
Isus Hristos. Fiecare este un candidat
virtual al Împărăţiei lui Dumnezeu.
Totuşi relaţia cu lumea este delimitată
de ziduri şi porţi. Trebuie să existe un
evident „înăuntru” şi „afară”. Biserica îşi
are legile ei, principiile ei, standardele
ei, toate determinate de faptul că Îl
recunoaşte ca unică autoritate supremă
pe Dumnezeu. De cealaltă parte, lumea
îşi are şi ea principiile ei şi legile ei – e
adevărat, mereu schimbătoare. Îşi are
standardele ei şi modelele sale. Dacă
nu există o diferenţă clară între lume
şi biserică, între „afară” şi „înăuntru”,
cei care au părăsit lumea – şi adeseori
nu cu puţine sacriﬁcii – vor trăi o mare
dezamăgire să găsească în biserică
ceea ce au părăsit în lume. Şi cei mai
dezamăgiţi vor ﬁ tocmai suﬂetele cele
mai sincere.
Izvorul balaurului. Cât de sugestivă
este această expresie! Şarpele cel vechi
şi-a diversiﬁcat metodele de-a lungul
timpului şi el însuşi a suferit o evoluţie,
devenind un balaur cu multe capete,
cu multe forme de manifestare. El
îşi oferă apele amăgitoare şi otrăvite
adaptându-le după vârsta, gustul şi
predilecţia tuturor pământenilor. Este
interesant de observat că Neemia nu
speciﬁcă faptul că aici ar ﬁ existat vreo
poartă. În această direcţie, trebuie să ﬁe
doar un zid de protecţie a bisericii.
Urmează poarta gunoiului, care-şi
are rostul şi în cazul bisericii. Există
gunoaie care trebuie aruncate, atât din
viaţa personală, din familii, cât şi din
biserici. Există cărţi, genuri de muzică,

obiceiuri şi tradiţii care nu numai că
sunt nefolositoare, dar şi strică suﬂetele
oamenilor. Din păcate, există oameni
care consumă asemenea deşeuri şi
consideră că sunt mai bune decât
pâinea vieţii. Poarta gunoiului ar trebui
să funcţioneze asemenea unei supape,
adică doar dinspre interior spre exterior,
nicidecum invers.
Apoi, Neemia menţionează poarta
izvorului şi iazul împăratului. Şi
biserica are o sursă de inspiraţie cerească:
Sﬁntele Scripturi. Neemia menţionează
că aici trecerea era baricadată. Cât de
periculos este ca legăturile cu sursele
inspiraţiei divine să ﬁe inaccesibile
omului! Această poartă ar trebui să
funcţioneze tot după principiul supapei,
însă în sens invers porţii gunoiului,
adică doar dinspre izvor spre interiorul
bisericii. Nimic din ceea ce provine de
la Dumnezeu nu trebuie refuzat sau
desconsiderat. De asemenea, există
un iaz al împăratului. Există rezerve
bogate. Pentru toţi însetaţii lumii avem
la dispoziţie un material bogat de cărţi şi
experienţe, dovezi ale călăuzirii divine.
Raportul inspiraţiei conﬁrmă atât
de frumos: „Le-am zis atunci: ’Vedeţi
starea nenorocită în care suntem!
Ierusalimul este dărâmat, şi porţile sunt
arse de foc. Veniţi să zidim iarăşi zidurile
Ierusalimului şi să nu mai ﬁm de ocară!’
Şi le-am istorisit cum mâna cea bună
a Dumnezeului meu fusese peste mine
şi ce cuvinte îmi spusese împăratul.
Ei au zis: ’Să ne sculăm şi să zidim!’ Şi
s-au întărit în această hotărâre bună.”
(Neemia 2,17.18)
Să luăm aceeaşi hotărâre, membri
şi pastori, de a aşeza zidurile şi porţile
bisericii lui Dumnezeu! 

Emilian Niculescu este
secretarul Uniunii de
Conferinţe a Bisericii
Adventiste din
România.
CURIERUL

ADVEN TIS T

—

OCTOMBRIE

2008

55

S

P

I

R

I

T

U

A

L

L

Setea

c

ucra pe maşina de butelii. Băutura era centrul
vieţii lui. Nemaiplătind chiria pentru camera în
care stătea, instituţia l-a dat afară. A dormit doi
ani pe o ladă mare de alimente, aşezată în holul
blocului de garsoniere unde a avut cândva camera
lui. Avea o sete continuă după alcool. Într-o zi, în mintea lui a
auzit glasuri care îl condamnau şi care căutau să-l convingă să
renunţe la viaţă. A luat un cuţit ca să se sinucidă. A ţintit inima.
Privirea şoferului, din oglinda retrovizoare, care a observat gestul
sinucigaş, l-a salvat. A încercat să-şi curme viaţa, aruncându-se
în faţa tramvaiului. Un sectorist i-a văzut starea cumplită de
neajutorare şi i-a dat un spaţiu care servea drept ghenă de gunoi.
Şi-a pus uşă, şi locul acela a devenit casa lui. Într-o zi, un frate
din comunitatea Crinul, mergând la o familie din locul acela,
l-a găsit şi l-a invitat la biserică. Cuvinte simple, dar pline de
compasiune şi milă l-au convins să meargă la locul de închinare:
„Dumnezeu te iubeşte, Marcel! Primeşte-L în inima ta şi vei avea
o viaţă nouă, plină de bucurii şi binecuvântări. Îl vei cunoaşte pe
Domnul şi El te va salva.” La biserică, începuse o campanie de
evanghelizare, iar tema care l-a întâmpinat pentru prima dată a
fost: „Vindecarea unui demonizat.” N-a înţeles clar acel
mesaj, dar semnificaţia lui a devenit tot mai
puternică, pe măsură ce alte adevăruri se
adăugau la cel care a făcut prima
breşă în sufletul lui. A început să
cunoască o nouă sete. La fel
de cumplită, dar fericită şi
cerească. A găsit drumul
Izvorului de viaţă.

necurmata
de GEORGE UBA
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Rutina care
salvează

Dependenţa de Izvorul vieţii este cea mai dorită căutare. În El ne-am
„Duceţi-vă în cetate:
acolo aveţi să întâlniţi un
găsit verticalitatea vieţii, ridicându-ne din groapa fetidă a morţii.
om ducând un urcior cu apă:
mergeţi după el.” (Marcu
Am fost îmbrăcaţi cu puterea iubirii şi a mărturisirii. Nu trebuie decât
14,13 p.d.)
să mergem zilnic la Izvor, pentru noi şi pentru cei care învaţă setea.
Isus le-a dat un reper:
omul cu urciorul. El avea
să-i ducă în locul în care
Isus dorea să le predea lecţia
sete de Cuvânt, iar rugăciunea este
capul în seara aceasta?” „Ia-te după
frângerii. Acel moment al camerei
o formulă de amorţit conştiinţa.
omul
care
duce
un
urcior
şi,
la
capătul
de sus, pregătită pentru sărbătoarea
Realităţile din jur, pline de chemări la
drumului
său,
vei
găsi
o
odaie
de
sus.
Paştelui avea să devină scopul existenţei
stres şi căutat în gunoi, devin priorităţi.
Acolo
te
vei
odihni.”
lor. Aşa cum Isus S-a frânt şi Şi-a dat
Ne preocupă avantajul şi strălucirea
Ar
fi
o
tragedie
ca
omul
cu
urciorul
sângele pentru răscumpărarea noastră,
numelui nostru şi credem că trebuie
să
nu
mai
vrea
să
meargă
la
izvor.
aşa trebuiau să lumineze ucenicii de
să ne apărăm continuu de oameni şi
Lipsa
acestei
rutine
ar
isca
strigăte,
atunci şi din toate timpurile drumul
împrejurări. Devenim convenţionali
plâns,
durere,
vorbe
stinse,
respiraţie
dăruirii supreme. Cel care este chemat
şi afişăm respect, doar pentru a fi
greoaie,
lacrimi
uscate
şi
apoi
stingerea
să fie indicator şi ghid pentru a ajunge la
respectaţi. Evanghelia strigă pentru noi
vieţii.
Omul
cu
urciorul
este
ucenicul
odaia de sus este un anonim, un simplu
doar în Sabat, dar nu pentru o trezire şi
izvorului.
Acolo
el
învaţă
curgerea
apei
şi
om, dar care are o misiune: Să meargă la
o ridicare spre Izvor, ci pentru a înmulţi
limpezirea,
dăruirea
şi
puritatea,
cântecul
sursă, să umple urciorul şi apoi să-l ducă
regretele fără pocăinţă. Devenim
izvorului
şi
răcoarea
lui.
Priveşte-l
celor însetaţi. Zi de zi şi chiar de câteva
conştienţi că n-avem urciorul cu apă
cum
trece.
Ştie
exact
ce
trebuie
să
facă.
ori pe zi. Rutină. Itinerar de troleibuz
şi că ne este sete, dar plecăm fără el şi
Ajunge
la
izvor.
Îl
umple.
Bea
din
el
pe o rută cunoscută. Banalitate care
fără destinaţia care ne-ar putea aduce
până
se
satură.
Îl
umple
din
nou
şi
strigă să fie repetată. Nimeni nu-l poate
fericirea, cândva trăită. Doar câţiva
apoi,
cu
un
pas
vioi,
cu
bucuria
unei
convinge pe omul cu urciorul să lase
stropi ne ating fruntea, care apoi se
misiuni
începute,
grăbeşte
spre
cei
care
măcar o săptămână această preocupare
evaporă repede, fără să stingă seceta din
îl
aşteaptă.
E
cântecul
lui.
E
profesia
stereotipă şi să intre în vacanţă.
suflet. Aproape că devenim inconştienţi
lui.
Trăieşte
pentru
acest
drum
şi
moare
Ceea ce îl pune pe drumul izvorului
că ne este sete.
pentru
el.
Îl
cunoaşteţi?
este însăşi setea lui. Ceea ce îl împinge
Dacă am găsit o fărâmă de timp ca
să apuce toarta urciorului este setea
să-i
vorbim cuiva despre salvarea prin
Ucenici
de
ocazie
celor de-acasă. Strigătul celui mai mic
Isus,
socotim că ne-am făcut datoria,
Face
parte
din
istoria
noastră
membru al familiei îl scoate din casă pe
ca
apoi
să intrăm într-un concediu
personală
cu
cea
mai
puternică
omul cu urciorul. El ştie ce înseamnă
prelungit
de odihnă. Ca şi când a fost o
semnificaţie.
L-am
cunoscut
pe
Hristos
arşiţa care bântuie gâtul însetat. Nu
epuizare
spirituală
puternică. Rămânem
şi
atunci
a
pornit
setea
noastră
de
obiectează, nu argumentează că a
totuşi
mulţumiţi
şi
ne hrănim cu
El.
Dependenţa
de
Izvorul
vieţii
este
mai făcut gestul acesta şi ieri, şi toată
evenimentul
mărturisirii
ocazionale un
cea
mai
dorită
căutare.
În
El
ne-am
săptămâna şi că-l va mai face mereu.
timp
periculos
de
mare,
fără
a repeta
găsit
verticalitatea
vieţii,
ridicându-ne
Fără să protesteze, izvorul se lasă prins
oferta
Cerului.
Oamenii
trec
pe lângă
din
groapa
fetidă
a
morţii.
Am
fost
în urcior şi dus acolo unde merge omul.
noi,
târându-se
şi
căutând
Izvorul,
iar
îmbrăcaţi
cu
puterea
iubirii
şi
a
Chiar doreşte să intre pe gâtul strâmt al
noi
ne
târâm
alături
de
ei,
căutând
teoria
mărturisirii.
Nu
trebuie
decât
să
mergem
vasului, aşa cum Cerul s-a împachetat
despre
Izvor.
Rareori
ne
pasă
de
ei
şi,
zilnic
la
Izvor,
pentru
noi
şi
pentru
cei
pe Sine în limitele umane degradate,
când ni se face milă de cei care de-abia
care învaţă setea. Am învăţat drumul
prin Isus.
mai respiră a viaţă, constatăm, ca şi
Izvorului,
mergând
după
Isus
şi
apoi
Poţi să măsori timpul cu acest om.
preotul pe drumul spre Ierihon, că nu
ne-am
oferit
şi
altora
să
le
fim
ghizi
şi
„Cât este ceasul, mamă?” întreabă un
avem niciun mijloc de salvare pentru ei.
semne
ale
Mântuitorului.
Am
făcut
din
copil. „Este ora 7, pentru că, uite, trece
Am lăsat la Templu şi asinul, şi
inimile
noastre
urcioare
ale
veşniciei
omul cu urciorul.” Apoi, mai târziu:
vinul,
şi uleiul, şi hainele de schimb.
pentru
nu
doar
o
tranziţie
sau
o
epocă,
„Haideţi la masă! Trebuie să fie ora
„Sublimă”
justificare! Am lăsat chiar
ci
pentru
că
o
veşnicie
ne
va
fi
sete
de
13. Trece din nou omul cu urciorul.
şi
lacrimile
pocăinţei acolo, căci nu se
El.
Lucrarea
urciorului
şi
scopul
lui
vor
Grăbiţi-vă!” „De ce nu mai vine tata
poate
ca
o
experienţă
sau un apel la
lumina
opera
de
artă
a
răscumpărării,
acasă? Cred că este deja ora 20. Văd
schimbare
să
nu
ne
mişte
sufletul. Apoi
prin
frângerea
lui
Isus,
Domnul
nostru.
omul cu urciorul mergând la izvor. I
plecăm
în
peisajul
săptămânii,
fără
Noi
suntem
ucenicii
Izvorului,
urmaşi
ai
s-a întâmplat ceva?” „Cât de lung este
urcior.
Bisericile
au
devenit
expoziţii
Lui,
şi
demni
de
urmat
de
cei
care
vor
să
drumul până la părinţii tăi?” „Nu mai
de urcioare care nu mai cunosc apa
participe la lecţia iubirii.
mult de şapte drumuri până la izvor,
vieţii de mult. În timp ce Izvorul curge
Şi
acum
începe
drama
ucenicului
făcute de omul cu urciorul.” „Unde aş
necurmat şi… plânge!
care
şi-a
uitat
urciorul.
Nu
mai
este
putea găsi un loc în care să-mi plec
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Trebuie să vină timpul, şi
cred că a şi venit, să ne luăm
în primire fiecare districtul
nostru misionar, dat prin
autoritatea Mântuitorului,
în puterea lucrării preoţiei
universale. Vecinii mei,
instituţiile de lângă casa mea,
rudele mele, cunoştinţele mele,
vânzătorii şi angajaţii cu care
mă întâlnesc pentru rezolvări
vremelnice, toţi sunt ai mei.

Mergeţi după el!
Biserica a devenit locul lui de refugiu,
pentru că acum, în mod fizic, locuieşte
în ea. Iar săptămâna a devenit drumul
de parcurs cu vasul pentru Apa Vieţii.
A mai lucrat ceva timp pe maşina
de butelii. Când încă nu se botezase,
au venit după el în biserică, pentru a
asculta Cuvântul, douăzeci şi două de
persoane. Are un fel atât de degajat
şi senin de a aborda oamenii pentru
a le oferi mărturia lui, că te întrebi ce
tehnică de misiune cunoaşte şi ce secret
deţine pentru a face faţă refuzului? S-au
botezat nouă persoane prin lucrarea
urciorului care le-a furnizat Apa Vie. Cu
ei a făcut trei grupe cu care se întâlneşte
în cursul săptămânii. În grupe, vin şi
alţi însetaţi care nu cunosc biserica.
Este prins în proiectul bisericii „Bunul
samaritean” şi le duce pachete celor
neputincioşi şi neasistaţi de rude sau
vecini. A lucrat cinci ani cu o mamă şi
fiica ei, care nu se putea lăsa de fumat,
şi după ce femeia a fost operată şi i s-a
instalat un buton în gât, ca urmare a
cancerului, a înţeles că trebuie să meargă
după Marcel, în direcţia Izvorului. Când
iese pe stradă, înţelege că respiraţia vieţii
oamenilor este din ce în ce mai înceată.
Cărţile pe care le împarte, indicatoare
spre Izvor, devin alte mărturii care
strigă pentru o totală reintegrare socială
cerească. Smulge din moarte un băiat
rău şi fără căpătâi, ca acum acest băiat
cu soţia lui să se boteze şi să trăiască
cea mai fierbinte şi entuziastă viaţă de
credinţă. În casa lui, Marcel are o grupă,
iar Brânduş, cel care trăise haosul vieţii
în familie şi în societate, este gazda care
vrea să lărgească grupa şi experienţa
credinţei, prin bucuria mărturiei. Cel
care odată dormea pe lada de lemn cu
8
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cartofi şi ceapă acum n-are odihnă până
nu duce tot conţinutul urciorului celor
care îşi strigă setea. Secretul acestei
vieţi înnoite şi răscumpărate se află în
constanţa traseului zilnic dintre Izvor
şi destinatarii Izvorului. Mântuitorul
va trebui să le ofere celor flămânzi şi
însetaţi după viaţa adevărată cea mai
elocventă demonstraţie a dăruirii prin
frângerea pâinii şi prin vinul vărsat.
Camera de sus, odaia pentru lecţia
iubirii, îi aşteaptă pe rătăciţii acestui
pământ. Stau la intersecţii de gânduri şi
practici păcătoase şi nu ştiu încotro s-o
apuce. Dar iată un om cu urciorul. Isus
vorbeşte îndeajuns de tare ca să acopere
orice zgomot: „Mergeţi după el!” Nu
cumva eşti tu?

Demonstraţia
În ciuda zicalei că „urciorul nu merge
de multe ori la apă”, Cuvântul veşnic
răstoarnă neputinţa omenească şi
aduce o realitate nouă, posibilă doar
prin Isus: „În ﬁecare zi, urciorul merge
la apă.” Deﬁniţia creştinului vine prin
cuvântul „mereu”. Inconstanţa vieţii de
mărturisire creează psihoze şi traume
suﬂeteşti mai mari decât dacă nu L-am
ﬁ cunoscut pe Hristos. Şi totuşi cred în
puterea şi lucrarea Duhului Sfânt. Cred
că ne vom scutura de compromisul
creştinismului nostru parfumat cu religie
şi ne vom acuza pe noi înşine de lipsă
de loialitate faţă de Mântuitorul, de
biserică şi de fraţii şi surorile noastre.
Nu ne vom mai suporta felul duplicitar
şi vom cere cu lacrimi aer ceresc pentru
respiraţia suﬂetului nostru. Vom face ca
rugăciunea să ﬁe continuă, misiunea să
ﬁe continuă, părtăşia să ﬁe neîntreruptă.
Trebuie să vină timpul, şi cred că a şi
venit, să ne luăm în primire ﬁecare
OCTOMBRIE

2008

districtul nostru misionar, dat prin
autoritatea Mântuitorului, în puterea
lucrării preoţiei universale. Vecinii mei,
instituţiile de lângă casa mea, rudele
mele, cunoştinţele mele, vânzătorii şi
angajaţii cu care mă întâlnesc pentru
rezolvări vremelnice, toţi sunt ai
mei. Binele meu n-are sens fără să
urmăresc binele lor. Vorbirea aceasta va
trebui să-şi aibă realitatea în exerciţiul
spiritual al ﬁecărui membru. Oamenii
nu ştiu că le este sete şi trebuie să le-o
provocăm. Schimbarea vieţii lor va
ﬁ răsplata noastră pe acest pământ.
Când proprietăţile Izvorului ne vor
deﬁni viaţa, atunci limpezimea inimii
şi a gândurilor noastre, curgerea spre
dăruire continuă, prospeţimea vieţii
şi puritatea motivelor noastre vor
aşeza, în inimile de lângă noi, urcioare
răscumpărate, o viaţă salvată prin
neprihănirea Mântuitorului. Nu vom
mai tolera sincopele noastre privind
întâlnirea de dimineaţă la Izvorul vieţii.
Cuvântul care va lua prizonier ﬁrea
noastră, dezactivând-o, va conduce la
fapte zilnice de bunătate, dragoste şi
împreună-simţire. Aşa că voi căuta
săracul meu din vecinătate, voi purta cu
mine cartea care ridică ceaţa păcatului
din mintea confuză a celui rătăcit, voi
pune porţii de mâncare din oala mea
celor care nu ştiu să gătească sănătos
şi mă voi ruga la patul celui bolnav şi
agresat de suferinţă. În setea mea, voi
descoperi setea celorlalţi şi vor cunoaşte
Izvorul. 
George Uba este directorul
Departamentului Şcoala de
Sabat / Lucrare Personală
din cadrul Uniunii de
Conferinţe din România.
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„Paşte mieluşeii Mei”
IONEL MARDARE

L

a 86 km de Bacău se aﬂă una dintre frumoasele
staţiuni montane de pe cuprinsul Moldovei.
Pe drept numită „Perla Moldovei”, staţiunea
Slănic Moldova este amplasată la o altitudine
de 530 m, pe versantul estic al Carpaţilor
Orientali. Staţiunea a fost binecuvântată de Dumnezeu cu
izvoare pline de sănătate, piscuri semeţe, păduri neatinse de
mâna omului, care răspândesc aer curat şi ozonat oamenilor
de pretutindeni – un adevărat sanctuar al naturii.
Vânători legendari, regi şi regine, capete luminate ale
istoriei şi civilizaţiei româneşti au vizitat aceste meleaguri,
ﬁind fascinaţi de frumuseţea naturală descoperită aici. Zi de
zi, staţiunea primeşte oameni din toată lumea, şi nu numai.
Porţile ei s-au deschis nu doar pentru primul concert cu public
al lui George Enescu, în 1890, când muzicianul avea doar 8
ani, ci şi pentru Biserica Adventistă din Conferinţa Moldova,
care a organizat aici întâlnirile oamenilor de afaceri adventişti
moldoveni, iar acum, a doua ediţie a Convenţiei anuale a
fraţilor de credinţă nou-botezaţi.
Cei de curând botezaţi sunt o categorie specială în biserica
noastră. Ei trebuie să crească spiritual, să se maturizeze, să
capete experienţă, să ﬁe ajutaţi pentru a depăşi crizele de

Moment muzical
început. De aceea au nevoie de sprijin, de susţinere spirituală,
de încurajare, pentru a dezvolta atât statornicia şi credincioşia
faţă de Domnul Hristos, de adevărul sﬁnţitor, cât şi
ataşamentul faţă de biserică şi de organizaţia ei.
În discuţia avută cu Petru şi relatată de Ioan în evanghelia
sa (cap. 21, vers. 15-17), Domnul Hristos enumeră trei
categorii de credincioşi de care Petru, ca subpăstor, urma
să aibă grijă. Spunându-i lui Petru: „Paşte mieluşeii Mei”,
Mântuitorul îi aşază în prima categorie, ca prioritate în
păstorire, nu doar pe copiii şi pe tinerii bisericii, ci şi pe cei
tineri în credinţă, pe cei care sunt la început de drum, care
au nevoie de călăuzire, de cineva care să-i ajute să facă paşi

Cuvântul de deschidere a Convenţiei a fost rostit de preşedintele Conferinţei, Marius Munteanu.
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rugăciune, un stil
sănătos de viaţă,
promovând valorile
creştinismului
autentic,
mărturisindu-L pe
Hristos şi revenirea
Sa. Au fost prezentate
seminare care au
dezbătut teme
speciﬁce noilor
Rugăciunea pastorală
hotărâţi pe calea credinţei. Dacă biserica
are priorităţi, prima trebuie să ﬁe
aceasta: de a avea grijă de cei de curând
botezaţi, de a-i creşte şi maturiza, de a le
oferi o bază solidă, biblică, a identităţii
lor adventiste, dar şi de a-i forma ca buni
misionari.
Între 22 şi 24 august, de pe tot
cuprinsul Moldovei s-au adunat la
Slănic fraţi şi surori, tineri şi vârstnici
care de curând au încheiat legământ cu
Dumnezeu, să-L laude, să povestească
minunea convertirii lor, să cânte, să
se roage, să asculte mesajul Scripturii
şi să se închine în duh şi adevăr. Soţii
convertiţi le-au adus pe soţiile lor
neconvertite, iar soţiile credincioase
i-au adus pe soţii lor necredincioşi să
se bucure, să se roage pentru ei şi să-i
apropie de Dumnezeu. Alături de cei
nou-botezaţi au urmărit programul
Convenţiei şi membrii din bisericile
adventiste din apropierea Slănicului.
Grupurile de participanţi au sosit de
vineri după-amiază, cu mult entuziasm
şi încredere că Dumnezeu i-a chemat la
această întâlnire să le vorbească potrivit
nevoilor lor.
Deschiderea Convenţiei a coincis
cu deschiderea Sabatului şi a fost
marcată de preşedintele Conferinţei
Moldova, care a adresat un bun venit
participanţilor, a citit cuvântul Scripturii,
a prezentat invitaţii şi obiectivul acestei
întâlniri. Ca invitat special pentru
programul Convenţiei, a fost prezent fr.
Mario Brito, directorul Departamentului
Şcoala de Sabat şi Lucrare personală
de la Diviziunea Euro-Africa, alături
de care au participat şi membrii
Comitetului Conferinţei Moldova.
Mesajul transmis din partea lui
Dumnezeu de către fr. Brito, pe
tot parcursul Convenţiei, a chemat
participanţii să caute prezenţa
Mântuitorului în viaţa lor, prin studiu,
10
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relatarea experienţelor, timpul de
cunoaştere şi părtăşie, rugăciunea
şi odihna s-au împletit armonios,
redându-le participanţilor adevăratul
spirit al închinării în duh şi adevăr. Iată
câteva dintre mărturiile participanţilor la
acest program:
• „Dumnezeu m-a trimis aici şi
mi-a răspuns la multe întrebări care mă
frământau.”
• „Abia acum mi-am dat seama din
ce familie importantă fac parte, familia
lui Dumnezeu, biserica Sa.”
• „Duhul Sfânt mi-a vorbit şi m-a
învăţat lucruri pe care nu le ştiam, vreau
să fac schimbările necesare pentru a ﬁ
un bun creştin.”
• „Această întâlnire a fost o
binecuvântare pentru cei nou-botezaţi;
era nevoie de aşa ceva.”
• „Plec de la această întâlnire mai
puternică, mai pregătită de a lupta cu
greutăţile vieţii.”

Lacrimi de bucurie
botezaţi: „În casa
vistieriei”, „Spiritul
Profetic – o moştenire
la care nu trebuie să
renunţăm.”
Momentul care
a provocat cele mai
intense trăiri, dar şi
Mario Brito (dreapta) – invitatul special al întâlnirii
cuvinte de laudă şi
– şi Ciprian Iorgulescu (stânga)
mulţumire la adresa
lui Dumnezeu a
• „Sunt copleşită de felul cum
fost cel în care s-au relatat experienţele
Dumnezeu
lucrează pentru a mântui
convertirii lor. Rând pe rând, cei nouoamenii,
experienţele
povestite m-au
botezaţi, mai ales familiile unde soţii
impresionat
mult
şi
m-au
apropiat de
s-au botezat împreună, au arătat cum a
Dumnezeu.”
lucrat Dumnezeu în viaţa lor, minuni
Îi datorăm lui Dumnezeu tot
peste minuni, lucruri pe care doar
sprijinul
şi reuşita acestui program,
Dumnezeu putea să le facă. Au curs
pentru
slava
Sa şi pentru mântuirea care
lacrimi de bucurie şi s-au spus cuvinte
ne-a
oferit-o
în dar prin Isus Hristos.
de laudă. Au fost experienţe care ne-au
Programul
s-a
încheiat într-o notă de
făcut să recunoaştem că Dumnezeu
optimism
şi
de
curaj, cu dorinţa ﬁecăruia
Îşi face lucrarea şi fără noi, dacă stăm
de
a
mărturisi
tuturor
oamenilor cât de
nepăsători; Duhul Sfânt îi conduce pe
important
este
să
răspunzi
chemării lui
oameni prin Scriptură şi îi aduce în
Dumnezeu
şi
să
faci
parte
din
familia
biserică, fără ca noi să contribuim cu
Sa,
care
este
biserica.

ceva.
Programul a fost bine structurat şi
echilibrat. Momentele muzicale oferite
cu dăruire de viitorii noştri fraţi în
Ionel Mardare este
Domnul, Mihai şi Gabriel Gherghelaş
secretarul Asociaţiei
din Bacău, cuvintele de mulţumire,
Pastorale din
cuvântul rostit din partea Domnului,
Conferinţa Moldova.
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Sabatul –
de
mai presus de interesele noastre
LUCIAN FLORICEL
„Sﬁnţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca
să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!” (Ez. 20,20)

Î

n lucrarea de reformă ce urmează să ﬁe făcută astăzi,
este nevoie de bărbaţi care, asemenea lui Ezra şi
Neemia, nu vor acoperi şi nu vor scuza păcatul, nici nu
se vor da înapoi de la apărarea onoarei lui Dumnezeu.
Aceia asupra cărora zace povara acestei lucrări nu-şi vor
găsi pacea când se săvârşeşte răul şi nici nu vor acoperi păcatul
cu un veşmânt de milă falsă. Îşi vor aminti, de asemenea, că în
acela care mustră păcatul întotdeauna se va manifesta spiritul
lui Hristos.” (Ellen White, Profeţi şi regi, p. 556)
„La vremea sfârşitului, orice instituţie divină va ﬁ
restatornicită. Spărtura făcută în Lege atunci când
Sabatul a fost schimbat de om urmează să ﬁe reparată.
Rămăşiţa poporului lui Dumnezeu, stând înaintea lumii ca
reformatori, trebuie să arate că Legea lui Dumnezeu este
temelia oricărei reforme durabile şi că Sabatul poruncii a
patra trebuie să stea ca memorial al lucrării de creaţie, un
amintitor continuu al puterii lui Dumnezeu. Constrânşi
de dragostea lui Hristos, ei trebuie să colaboreze cu El
în reclădirea locurilor pustii. Ei trebuie să ﬁe dregătorii
spărturii, cei ce dreg drumurile şi fac ţara cu putinţă de
locuit” (vezi Isaia 58,12). (Idem, p. 559)
De când am început să măsurăm timpul în secunde, am
descoperit că nu mai avem timp. De când am început să
măsurăm secundele în bani, am descoperit că nu mai avem
timp pentru Dumnezeu. Chiar şi timpul lui Dumnezeu
– Sabatul – am încercat să-l folosim pentru atingerea
planurilor şi ţintelor noastre. Cineva, într-o ocazie, spunea cu
amărăciune: „Trăim într-un timp în care oamenii nu vor să

mai ﬁe după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, ci vor un
Dumnezeu după chipul şi asemănarea lor.”
Vrem nu vrem, trebuie să recunoaştem că trăim în acest
timp al marilor frământări spirituale. Mereu şi mereu se ridică
întrebarea: „Este păcat sau nu e păcat să facem cutare lucru
în Sabat?” Uneori, întrebarea aceasta este ridicată pentru a
găsi pace într-o conştiinţă încărcată, alteori pentru a găsi o
argumentaţie pentru o barieră morală a Sabatului care a fost
deja depăşită. Totuşi, întrebarea revine mereu şi mereu ca
un laitmotiv al unor conştiinţe zbuciumate între cei doi poli
ai luptei dintre bine şi rău. Dar, atâta timp cât există această
luptă în suﬂet, cauza Sabatului nu este pierdută. Acest lucru
va conduce la redescoperirea valorilor morale ale Sabatului
– marele semn distinctiv al poporului lui Dumnezeu din
vremea sfârşitului.
Una dintre întrebările care tulbură conştiinţele este cea
cu privire la parteneriatul în afaceri dintre un membru al
bisericii şi un nemembru. Ce se întâmplă cu muncitorii şi
ﬁrma în Sabat? Poate ﬁ responsabilitatea în întregime doar a
partenerului neadventist? Au – Biblia şi Spiritul Profetic – un
răspuns la această întrebare?

I. ARGUMENTE BIBLICE
1. Argumente prohibitive
„Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci
ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum pot
sta împreună lumina şi întunericul? [...] Ce legătură are cel
credincios cu cel necredincios? Cum se împacă Templul lui
Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului
celui viu, după cum a zis Dumnezeu: ’Eu voi locui şi voi umbla
în mijlocul lor; Eu voi ﬁ Dumnezeul lor, şi ei vor ﬁ poporul
Meu.’ De aceea: ’Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei
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Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua
Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să-L sfinţeşti pe Domnul,
slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu
treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi
eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău,
Iacov; căci gura Domnului a vorbit. (Isaia 58,13.14)
[...] nu vă atingeţi de ce este necurat,
şi vă voi primi. Eu vă voi ﬁ Tată şi voi
Îmi veţi ﬁ ﬁi şi ﬁice, zice Domnul Cel
Atotputernic.’” (2 Corinteni 6,14-18)
Din păcate, pasajul acesta a fost
folosit numai în contextul căsătoriei.
Deşi include relaţiile de căsătorie,
pasajul nu se referă numai la acestea,
ci stabileşte în mod clar relaţiile
credincioşi-necredincioşi. Comentariul
biblic adventist spune: „Este o avertizare
împotriva oricărui fel de asociere cu
cei necredincioşi, asociere care i-ar
putea aşeza pe cei credincioşi în situaţii
diﬁcile, dacă nu chiar imposibile, de
a-şi compromite principiile. Restricţia
include relaţiile de căsătorie, dar, fără
nicio îndoială, nu se restrânge doar la
atât.
Cuvântul grecesc heterozugeo
înseamnă ’a te înjuga la un parteneriat
inegal’. Atât de mare este deosebirea de
idealuri şi de conduită între creştini şi
necreştini, credincioşi şi necredincioşi,
încât a intra în orice fel de relaţie
contractuală cu ei, ﬁe ea de căsătorie,
de afaceri sau de altă natură, îl aduce
în mod inevitabil pe cel credincios în
faţa unei alegeri, ﬁe de a abandona
principiile, ﬁe de a suporta greutăţile
generate de deosebirile de convingeri
şi comportament. A intra într-o astfel
de unire înseamnă a nu asculta de
Dumnezeu şi a face târg cu Diavolul.
Ori de câte ori în istorie poporul lui
Dumnezeu a încălcat acest principiu,
rezultatul a fost în mod inevitabil
dezastrul spiritual.” – vol. 6, p. 976
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.
Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe
celălalt, sau va ţine la unul şi îl va
nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui
Dumnezeu şi lui Mamona.” (Mat. 6,24)
Aceasta se referă la aceia care au
caractere şi interese diferite. Nu există
doi oameni de acelaşi fel. Din nou
apare cuvântul grecesc ho heteros, care
înseamnă ’de alt fel’ sau ’de altă calitate’.
Nu este posibil să împaci două lucruri
12
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care au caractere, scopuri, ţinte şi
interese diferite.
Expresia „nu poate”, elimină ideea de
neutralitate. „Cel care nu este pe deplin
de partea lui Dumnezeu este, în mod
efectiv, de partea celui rău. Întunericul
şi lumina nu pot ocupa acelaşi loc în
acelaşi timp. Mamona este transliterarea
cuvântului din limba aramaică mamon,
care înseamnă ’bogăţie’ de orice fel. Nu
este un nume propriu-zis până când
bogăţia nu este personiﬁcată.” – Idem,
vol. 5, p. 351
„Fereşte-te să faci legământ cu
locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind
înaintea dumnezeilor lor şi aducându-le
jertfe, să te poftească şi pe tine şi să
mănânci din jertfele lor…” (Exod.
34,15)

2. Argumente spirituale
„Le-am dat Cuvântul Tău şi... ei nu sunt
din lume, după cum Eu nu sunt din
lume.” (Ioan 17,14)
„Să nu vă potriviţi chipului veacului
acestuia”, ne îndeamnă Dumnezeu,
„ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii
voastre.” (Romani 12,2)
„După cum cel ce v-a chemat este
sfânt, ﬁţi şi voi sﬁnţi în toată purtarea
voastră. Căci este scris: Fiţi sﬁnţi, căci
Eu sunt Sfânt!”
„Sﬁnţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt
un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că
Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!”
(Ez. 20,20)
„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua
Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile
tale în ziua Mea cea sfântă; dacă
Sabatul va ﬁ desfătarea ta, ca să-L
sﬁnţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi
dacă-L vei cinsti, neurmând căile tale,
neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi
nededându-te la ﬂecării, atunci te vei
putea desfăta în Domnul, şi eu te voi
sui pe înălţimile ţării, te voi face să te
bucuri de moştenirea tatălui tău, Iacov;
căci gura Domnului a vorbit.” (Isaia
58,13.14)
OCTOMBRIE
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II. ARGUMENTE
ALE SPIRITULUI
PROFETIC

„Ocupaţiile noastre
vremelnice trebuie să ﬁe
conduse după perceptele
divine. Sabatul nu trebuie
să ﬁe adaptat pentru a veni
în întâmpinarea intereselor
de afaceri ale oamenilor,
ci relaţiile lor de afaceri
trebuie aduse la nivelul standardului
lui Dumnezeu. Dar dumnezeul acestei
lumi a încurcat mintea multora în
legătură cu acest subiect. Ei au nevoie
să vină în prezenţa divină şi să asculte
vocea Marelui ’Eu Sunt’.” (Signs of the
Times, 13 mai 1886)
„În general, poporul nostru nu
a păstrat Sabatul în locul de cinste
intenţionat de Dumnezeu…Unii dintre
fraţii noştri angajaţi în afaceri nu ţin
Sabatul conform poruncii. Unii chiar au
intrat în parteneriat cu necredincioşii, iar
inﬂuenţa acestor călcători ai Sabatului
şi-a spus cuvântul. Alţii au fost atât
de orbiţi, încât nu au putut discerne
pericolul unei asemenea legături, iar
acest fapt face pericolul să ﬁe cu atât mai
mare. În timp ce unul dintre parteneri
susţine că păzeşte Sabatul, celălalt, cu
muncitorii angajaţi, continuă afacerile
ﬁrmei. Păzitorul Sabatului, deşi ﬁzic
nu este angajat în muncă, nu poate să
nu se gândească la afaceri. Chiar dacă
încearcă să respecte Sabatul, el nu-l
respectă. Domnul îl consideră un
călcător al Sabatului.” (Historical Sketches
of the foreign Missions of the Seventh-day
Adventist, p. 215)
„Unii dintre aceia care pretind
că sunt de partea Legii lui Iehova
profanează Sabatul într-o asemenea
măsură, încât încheie parteneriate cu
aceia care nu au niciun respect pentru
Sabat. Pretinşii păzitori ai Sabatului îşi
pot înceta munca în ziua a şaptea, dar
partenerii lor continuă lucrul. Cum pot
privi îngerii această asociere dacă, atunci
când păzitorii Sabatului îngenunchează
în închinare în casa Domnului,
partenerii lor continuă să lucreze la fel
ca în orice altă zi? [...] Poate Domnul
să socotească nevinovat pe omul care
se uneşte astfel cu cei ce calcă Sabatul?”
(Signs of the Times, 8 aprilie 1886)
„Nu intraţi în afaceri cu oamenii şi
nu deveniţi parteneri cu aceia care nu
respectă Sabatul şi care râd de încercarea

voastră de a-l respecta. Sub conducerea
lui Satana, ei se străduiesc necontenit
să vă facă să vă continuaţi preocupările
lumeşti în timpul zilei de Sabat. Ei
se laudă că sunt la fel de buni ca voi.
Respectaţi sﬁnţenia Sabatului, oricât
v-ar costa aceasta.” (Lake Union Herald,
7 aprilie 1909)
„’Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit
cu cei necredincioşi. Căci ce legătură
este între neprihănire şi fărădelege?
Sau cum pot sta împreună lumina şi
întunericul? Ce înţelegere poate ﬁ între
Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel
credincios cu cel necredincios? Cum se
împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?
Căci noi suntem templul Dumnezeului
celui viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi
locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu
voi ﬁ Dumnezeul lor şi ei vor ﬁ poporul
Meu. De aceea: Ieşiţi din mijlocul lor
şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul;
nu vă atingeţi de ce este necurat şi
vă voi primi. Eu vă voi ﬁ Tată şi voi
Îmi veţi ﬁ ﬁi şi ﬁice, zice Domnul cel
Atotputernic.’
Cu câtă îndurare şi blândeţe se
poartă Tatăl nostru ceresc cu copiii
Săi! El îi păzeşte de o mie de pericole
nevăzute pentru ei şi îi apără de
şireteniile ingenioase ale lui Satana,
pentru a nu ﬁ nimiciţi. Pentru că nu
putem observa grija protectoare a lui
Dumnezeu, prin îngerii Săi, cu vederea
noastră slabă, noi nu încercăm să
contemplăm şi să apreciem interesul
arătat prin atenţia necurmată pe care o
are milostivul şi binevoitorul Creator
faţă de lucrarea mâinilor Sale şi nu
suntem recunoscători pentru mulţimea
îndurărilor pe care le revarsă zilnic
asupra noastră.” (Ellen White, Mărturii
pentru comunitate, vol.3, p. 373)
Alte pasaje: Mărturii pentru comunitate, vol.2, p. 583; Mărturii despre
Sabat, p. 49-54.

III. CE PUTEM FACE DACĂ
SUNTEM DEJA ÎNTR-UN
ASTFEL DE PARTENERIAT?
„Noi, care pretindem că păzim ziua de
odihnă a lui Dumnezeu, avem nevoie
de o reformă. Unii dintre noi discută
despre afacerile lor şi fac planuri în zi
de Sabat, iar Dumnezeu îi consideră
ca şi când ar ﬁ angajaţi efectiv în
tranzacţii de afaceri. Alţii, care cunosc
foarte bine dovezile Bibliei ce arată
că ziua a şaptea este Sabatul, intră
în parteneriat cu oamenii care nu au

niciun respect pentru ziua sfântă a lui
Dumnezeu. Un păzitor al Sabatului nu
poate permite ca angajaţii săi, plătiţi cu
banii lui, să lucreze în Sabat. Dacă, de
dragul câştigului, el permite afacerilor
de care este interesat să se desfăşoare în
continuare şi în Sabat – ﬁind conduse
de partenerul necredincios – el este la
fel de vinovat ca şi cel necredincios.
Este de datoria lui să întrerupă o
astfel de legătură, oricât de mult ar
pierde făcând aşa.” (Review & Herald,
18 martie 1884)
„Vreau să te avertizez de primejdie
înainte de a ﬁ prea târziu. Tu asculţi
cuvinte liniştitoare, plăcute şi eşti făcută
să crezi că totul va ﬁ bine, dar nu citeşti
motivele ce determină aceste vorbe
plăcute. Nu poţi vedea adâncimile
nelegiuirii ascunse în inimă. Nu poţi
privi în spatele scenei, să distingi cursele
pe care Satana le pregăteşte pentru
suﬂetul tău. El te va face să urmezi un
astfel de drum, încât să poată obţine
cu uşurinţă accesul, iar săgeata ispitei
sale să-şi atingă ţinta. Nu-i da nici cel
mai mic avantaj. În timp ce Dumnezeu
impresionează mintea slujitorilor Săi,
Satana lucrează prin ﬁii neascultării. Nu
este nicio armonie între Hristos şi Belial.
Aceştia doi nu se pot împăca. A te lega
cu un necredincios înseamnă să te aşezi
pe terenul lui Satana. Îl întristezi pe
Duhul lui Dumnezeu şi pierzi protecţia
Sa. Îţi poţi permite să ai astfel de forţe
teribile împotriva ta, în ducerea bătăliei
pentru viaţa veşnică?
Tu poţi spune: ’Dar am făgăduit!
Ce să fac, să-mi iau cuvântul înapoi?’
Răspund: Dacă ai făcut o făgăduinţă
contrară Sﬁntei Scripturi, în mod sigur
retrage-o fără întârziere şi cu umilinţă
înaintea lui Dumnezeu, pocăieşte-te
de nebunia dragostei care te-a făcut să
faci o făgăduinţă atât de pripită. Este
mult mai bine să retragi o asemenea
făgăduinţă, în temere de Dumnezeu,
decât să o respecţi şi, prin aceasta, să-L
dezonorezi pe Creatorul tău.
Nu uita, ai un cer de câştigat şi o
cale deschisă spre pierzare de evitat.
Dumnezeu înţelege exact ceea ce
spune. Când El le-a interzis primilor
noştri părinţi să mănânce din fructele
pomului cunoştinţei, neascultarea lor a
deschis porţile potopului de necazuri
pentru întreaga omenire. Dacă umblăm
împotriva voinţei lui Dumnezeu, El
va merge împotriva noastră. Singura
noastră umblare sigură este aceea
CURIERUL

de a asculta de toate cerinţele Lui,
coste aceasta oricât ar costa. Toate
sunt întemeiate pe o inﬁnită iubire şi
înţelepciune.” (Ellen White, Mărturii
pentru comunitate, vol.5, p. 365-366)
Chiar dacă acest ultim pasaj se
referă la căsătorie, totuşi sfatul este
foarte potrivit în orice domeniu în care
este încheiat un parteneriat între un
credincios şi un necredincios.

IV. CONCLUZII
1. În pasajele biblice şi în cele
amintite din Spiritul Profetic – pe
lângă multe altele neamintite – găsim o
puternică avertizare în ceea ce priveşte
un parteneriat nebiblic în orice domeniu
al vieţii.
2. Dacă există deja un astfel de
parteneriat, nu trebuie să ﬁe adus niciun
argument în favoarea continuării unui
astfel de parteneriat.
3. Practica a demonstrat, fără nicio
umbră de îndoială, că un procent
înﬁorător de mare dintre cei care cândva
erau păzitori credincioşi ai Sabatului
şi-au pierdut credinţa şi chiar familia în
urma unui astfel de parteneriat. Cei care
totuşi au rămas în biserică se plâng de
mari frământări suﬂeteşti şi remuşcări ce
nu vor putea ﬁ stinse decât în urma unei
adevărate reforme în propria viaţă.
4. Cel mai adesea – în urma unor
astfel de parteneriate în afaceri – Numele
lui Dumnezeu este batjocorit, iar biserica
şi credinţa ei sunt ridiculizate.
5. Inﬂuenţa personală – bună şi
încurajatoare cândva – poate ﬁ schimbată
într-o pricină de poticnire pentru mulţi.
6. Dacă totuşi cineva doreşte să
pornească pe un astfel de drum – sau să-l
continue –, asumându-şi toate riscurile
– şi doreşte să rămână credincios, trebuie
să stabilească de la început clauze foarte
precise în ce priveşte sﬁnţirea Sabatului
prin încetarea oricărei activităţi. Chiar
dacă sunt date toate asigurările în această
privinţă, să nu uităm că riscul şi ispita
călcării Sabatului rămân. Practica a
demonstrat-o.
7. Şi, nu în ultimul rând, această
problemă spirituală nu se rezolvă
între oameni şi biserică, ci între om şi
Dumnezeu. 
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Ambasada cerului, din nou… pe litoral
CLAUDIU-GABRIEL RACU
umnezeu este iubire este scris pe ﬁecare boboc
de ﬂoare ce stă să se deschidă, pe ﬁecare ﬁr de
iarbă ce se ridică” (Calea către Hristos, p. 10,
ed. 1999), dar şi pe paginile cărţilor Editurii
„Viaţă şi Sănătate”, care s-au aﬂat şi anul
acesta pe litoral; şi tot iubirea lui Hristos a fost cea care ne-a
adunat din toate colţurile ţării aici, la „marginile pământului”
(Fapte 1,8), pentru a ﬁ ambasadori ai dragostei.
Poate te întrebi: De ce colportaj la mare? Unul dintre
răspunsuri ar putea ﬁ: Deoarece pe litoral se pot aborda
oameni la care poate nu am putea avea acces niciodată. Un
alt răspuns poate ﬁ: Dacă tot vin oamenii la mare în căutarea
fericirii şi dacă tot îşi dau seama, după ce au încercat tot ce se
putea, că „fericirea din astă lume e ca a valurilor spume”, de
ce să nu ﬁe şi un stand prin care Cerul să-şi împartă fericirea?
Parcă aud dorinţa unui tânăr venit de departe la un concert
rock la Vama Veche: „Ceva de fericire nu aveţi, că m-am
săturat de atâta nefericire?”
Dar cel mai important răspuns este acela că s-a făcut
colportaj pe litoral ca o împlinire a poruncii lui Dumnezeu
trimisă prin solul Său, care spune: „În staţiunile climaterice
şi balneare cu renume mondial şi în centrele de traﬁc turistic,
aglomerate de mii de oameni care caută sănătate şi plăcere, ar
trebui să ﬁe plasaţi predicatori şi colportori în stare să atragă
atenţia mulţimilor.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 122)
Slavă Domnului că multe persoane au vizitat „ambasadele”
cerului şi au avut ocazia să aﬂe de ce fel de viză au nevoie
pentru Ţara eternei fericiri. Am plecat cu suﬂetul plin
de bucurie, experimentând minunile pe care le-a făcut
Dumnezeu. Iată câteva dintre ele:
Domnul Ilie venise să facă tratament la Techirghiol, iar
aici s-a împrietenit cu unul dintre colportori, care i-a oferit o
lecţiune, şi nu una oarecare, ci chiar de instructori, iar omul
nostru s-a apucat de studiu. Într-unul dintre Sabate a primit
invitaţia de a participa la întâlnirile noastre de la biserică. A
participat cu noi la un program de experienţe pe care l-am
susţinut în biserica Speranţa din Constanţa. În cadrul acestui
serviciu divin, a mărturisit cum a fost atras la cortul colegului
nostru de o lumină foarte strălucitoare. Îngerul Domnului era
cel care lumina calea pentru acest suﬂet preţios. Pe drumul de
întoarcere, l-am abordat: „Măi, nea Ilie, da’ mata trebuia să ﬁ
mers astăzi la tratament, nu?” „Lasă, că astăzi am avut parte de
un tratament mai bun, pentru suﬂet”, mi-a răspuns satisfăcut.
Într-una dintre zile, am „împrăştiat” cărţi spirituale precum
„frunzele toamna” (Evanghelizarea prin literatură, p. 25) şi nu
ştiam secretul. O ﬁ legat de modul de prezentare a cărţilor, o
ﬁ legat de modul cum zâmbim şi, în timp ce încă încercam
să dezleg misterul, glasul colegei mele curmă liniştea şi
frământarea gândurilor mele: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu
că mi-a ascultat rugăciunea de a da mai multe cărţi spirituale.”
Secretul a rămas neschimbat de veacuri: „Lucrul acesta nu se
va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice
Domnul oştirilor!” (Zah. 4,6)
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Dintre toate cărţile preţioase pe care le aveam expuse, una
atrăgea lumea ca un magnet. Mi-a fost dat să văd repetându-se
aceeaşi scenă aproape la indigo – copii care se trăgeau din
mâna părinţilor şi puneau degetul pe carte şi strigau: „Mami,
mami, uite e Viaţa lui Iisus!” Un grup de copii aﬂaţi în excursie
s-au gândit că cel mai frumos suvenir pe care-l pot duce de
la mare părinţilor lor este Viaţa lui Iisus, şi cinci dintre ei au
cumpărat-o. O doamnă, privind la carte, a exclamat: „Este
Singurul care m-a iubit cu adevărat…” După Dumnezeu,
Diavolul ştie cel mai bine forţa pe care o au aceste cărţi şi de
aceea lupta este pe măsură. Am avut multe ocazii în care am
constatat că pentru ﬁecare carte se dă o bătălie în conştiinţă; iar
dacă se dau cărţi este doar o biruinţă a marelui Său har.
Anul acesta am conştientizat acţiunea acestei puteri atunci
când o familie deosebită ne-a vizitat standul şi am avut ocazia
să aﬂu minunea care s-a petrecut cu ei. În lucrarea de colportaj,
un frate de-al nostru a ajuns la ei acasă şi, în momentul în care
le-a prezentat cărţile pe care le avea, soţia a observat că sunt
de la Editura „Viaţă şi Sănătate” şi i-a spus să aştepte puţin,
după care s-a întors cu un teanc impresionant de cărţi de la
această editură. Apoi i-au mărturisit cum totul a început în
vara anului 2007, pe litoral, de unde au primit cartea Minte,
caracter, personalitate. Întorşi acasă au început să o citească şi, cu
cât o studiau mai mult, cu atât îşi dădeau seama de valoarea ei.
După ce au terminat-o, s-au hotărât să citească mai multe cărţi
de tipul acesta şi au descoperit şi site-ul: www.viatasisanatate.
ro, de unde au comandat peste douăzeci de titluri. I-au
mărturisit că în ﬁecare dimineaţă şi seară se întâlnesc pentru
altarul familial, pentru că aşa au descoperit în aceste cărţi.
Au început să înţeleagă importanţa Sabatului, au participat
la servicii divine, iar copiii lor au început să experimenteze
bucuria de a le face bine celor din jur şi, astfel, atmosfera din
cămin a devenit mai frumoasă. Slavă Domnului!
Sabatele petrecute pe litoral erau o adevărată sărbătoare, ca
o pregustare a grandiosului jubileu când „vor veni mulţi de la
Răsărit şi de la Apus” (Matei 8,11) şi vor împărtăşi minunatele
experienţe ale harului divin. Am simţit o frântură a acestei
bucurii, împărtăşind la bisericile din împrejurimile Constanţei
minunile pe care le-a făcut Dumnezeu şi la care noi am fost
urmare la pagina 15 
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Maranatha... la malul mării
FLORINA CARALICEA
ugust 2008 – un timp
care am simţit că nu-mi
aparţinea şi pe care
doream să I-l dedic
lui Dumnezeu. Am
avut ocazia să lucrez ca voluntar în
misiunea de pe litoral. „Ferice de voi,
care semănaţi pretutindeni de-a lungul
apelor.” (Isaia 32,20 p.p.)
Oameni din toată ţara, veniţi de-a
lungul Mării Negre, au avut ocazia de
a aﬂa despre un stil sănătos de viaţă, iar
salutul „Maranatha!” s-a transformat
într-un apel adresat inimii lor.
Înainte de a porni în lucrare, mi-a
fost recomandată cartea Cea mai nobilă
chemare, de Joseph Hunt, care m-a
conştientizat de importanţa misiunii în
care mă aﬂam. Totodată, un pasaj din
Evanghelizarea prin literatură, de Ellen
White, a vorbit exact suﬂetului meu şi
m-a motivat în toată această perioadă:
„Punerea în circulaţie a literaturii
noastre constituie unul dintre mijloacele
cele mai importante de a aşeza înaintea
oamenilor lumina pe care Domnul
i-a încredinţat-o bisericii Sale pentru
a ﬁ dată lumii... Lucrarea Domnului
nu mai trebuie neglijată de către noi
şi nu mai trebuie să ﬁe secundară
intereselor lumeşti... Evanghelia trebuie

A

 urmare de la pagina 14
martori. Astfel de ocazii ne măreau
curajul şi dorinţa de consacrare în
lucrarea Sa.
În ﬁecare zi deveneam conştienţi de
faptul că „mare este secerişul, dar puţini
sunt lucrătorii”, însă eram încurajaţi de
cuvintele Mântuitorului: „Rugaţi dar pe
Domnul secerişului să scoată lucrători la
secerişul Lui” (Mat. 9,37.38).
Şi tu poţi ﬁ un răspuns la această
rugăciune! Dacă eşti tânăr, poţi lucra
o lună ca voluntar în colportaj şi, cine
ştie, poate va ﬁ începutul unei slujiri
rodnice! Dacă ai deja un serviciu…,
cine ştie, poate a venit timpul să laşi
„mrejele sau vama” şi să răspunzi
acestei chemări! Oriunde ai ﬁ, orice
vârstă ai avea, dă-I Duhului Sfânt
o şansă să-ţi vorbească şi să-ţi arate

proclamată în toată
lumea!” (p. 18) Am
descoperit că lucrarea
lui Dumnezeu cere
sacriﬁcii: mai puţine
ore de somn, pentru
a avea un timp mai
consistent pentru
devoţiune, dimineaţa;
ignorarea lucrurilor
superﬁciale; renunţare
la sine; multă răbdare
şi, cel mai important,
consacrare. Totodată,
am învăţat că, dacă nu voi aplica teoria
şi nu voi face o schimbare autentică în
viaţa mea, mesajul transmis celorlalţi nu
va avea niciun efect.
O echipă extraordinară s-a format
la Mangalia pentru a lucra atât în
această staţiune, cât şi în Saturn, Jupiter
şi Venus. Devoţionalul din ﬁecare
dimineaţă ne întărea, crea posibilitatea
de a mijloci unii pentru alţii şi ne
dădea ocazia de a ne aşeza în mâinile
Creatorului nostru. Seara, după o zi
plină de experienţe frumoase, sub
cerul plin de stele, Îi aduceam slavă
Mântuitorului pentru onoarea de a ﬁ
văzut cu ochii noştri cât de mari sunt
lucrările Sale.

locul tău în marele seceriş! Ia-ţi câteva
minute şi imaginează-ţi ce gânduri
ţi-ar trece prin minte dacă ai şti că
harul s-a închis. Câte regrete nu ai avea
pentru cei care mor fără Hristos…
pot ﬁ rude, prieteni, vecini sau străini.
Ei bine, astăzi, încă mai poţi face
ceva pentru ei; mâine poate ﬁ deja
prea târziu. Nu uita că, astăzi, inima
ta mai pulsează şi ai putut auzi acest
strigăt de apel al lui Dumnezeu doar
datorită unui singur fapt, şi anume, că
Dumnezeu este dragoste. 

Dumnezeu ne-a dat o mulţime
de binecuvântări în această perioadă.
Experienţe deosebite ne-au ajutat să
realizăm importanţa lucrării în care ne
aﬂam. Într-o zi, la standul unde lucram
s-a oprit un domn şi ne-a zis: „Păcat
că oamenii din jur nu conştientizează
valoarea cărţilor pe care voi le prezentaţi.
Nici nu-şi dau seama pe lângă ce
comoară trec.” Persoane care în verile
trecute cumpăraseră cărţi spirituale sau
de sănătate se opreau deseori pentru a-i
convinge şi pe alţii să achiziţioneze aceste
materiale.
Orice carte spirituală care pleca de la
stand era însoţită de o rugăciune, făcută
în gând, pentru ca sămânţa aruncată să
dea rod. Am văzut cum cel rău lupta cu
putere pentru ca oamenii să-şi îndrepte
ochii spre altceva, spre lucruri „care nu
satură”, însă, cu ajutorul Duhului Sfânt,
spre bucuria noastră, s-au câştigat multe
biruinţe.
August 2008 – un timp care m-a
ajutat să mă apropii de Cer şi în care
Domnul mi-a dat mult mai mult decât
am gândit eu. Ar ﬁ frumos ca ﬁecare să
poată spune împreună cu apostolul Pavel:
„Mulţumiri ﬁe aduse lui Dumnezeu,
care ne poartă totdeauna cu carul Lui de
biruinţă în Hristos şi care răspândeşte
prin noi, în orice loc, mireasma
cunoştinţei Lui.” (2 Cor. 2,14) 

Claudiu-Gabriel
Racu, absolvent al
Institutul Teologic
Adventist.
CURIERUL

Florina Caralicea,
studentă,
Cluj-Napoca
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Iubeşti cu adevărat –
CONSTANTIN CIOBANU

C

ând am citit articolul „Iertat sau…?” scris de
fratele Nelu Dumitrescu în numărul din mai
a.c. al Curierului Adventist, am fost încurajat şi
motivat de inﬁnita capacitate a lui Dumnezeu
de a iubi şi a ierta un păcătos atât de pătat şi
decăzut ca mine. Dar, în acelaşi timp, am fost determinat şi
provocat să continui reﬂectarea despre arta de a iubi şi a ierta.
Aş dori să exprim câteva gânduri cu privire la responsabilitatea
ce-mi revine ca beneﬁciar absolut al dragostei şi îndurării
divine, şi anume aceea de a mă lăsa modelat de Duhul Sfânt,
pentru a-l iubi şi ierta pe semenul meu potrivit aşteptărilor
Cerului, dar şi nevoii mele de a ﬁ vindecat şi eliberat pe deplin
de spiritul urii şi răutăţii. Dumnezeu Îşi demonstrează cu
prisosinţă disponibilitatea de a mă reabilita şi îndreptăţi, dar
care este măsura cu care eu răspund harului Său? Cum o
administrez faţă de aproapele meu şi cum pot depăşi limitele
impuse de ﬁrea mea nerenăscută, pentru ca să ating idealul şi
modelul desăvârşit?
Ori de câte ori meditez la standardul stabilit de Hristos
în Matei 5,44.45 – de a-şi iubi chiar şi duşmanii – un
simţământ de neputinţă mă copleşeşte şi, adesea, strig plin
de durere, ca şi David: „Du-mă pe stânca pe care nu o pot
atinge, căci este prea înaltă pentru mine”(Ps. 61,2). Iar El
nu mă lasă să-mi creez iluzii, ci este cinstit faţă de mine
şi-mi spune clar şi categoric: „Doar aşa, iubind şi iertând,
cum M-ai văzut că am făcut Eu, vei deveni ﬁu sau ﬁică a
Tatălui din cer. Nu te voi accepta în familia Mea şi nu te
voi recunoaşte ca moştenitor al veşniciei, decât dacă vei iubi
şi ierta aşa cum te-am iubit şi iertat Eu.” Altfel…, cei de la
Răsărit şi de la Apus…, alţii… care au procedat aşa, Îl vor
vedea cu ochii lor pe Împărat în strălucirea Sa. Şi, dacă El
porunceşte, stabileşte şi standardul – mă încurajează şi mă
stimulează prin puterea pusă la dispoziţie, ca să ating acest
ideal, această ţintă, acest ţel.
Ca un Părinte iubitor care ridică povara pusă pe umerii
copilului şi trăieşte bucuria alături de el, văzându-l că ascultă
şi vrea să împlinească cerinţele tatălui spre binele său. Ba încă
Dumnezeu îmi promite că nicio povară nu este peste puterile
mele (1 Cor. 10,13). El reglează cuptorul încercărilor potrivit
cu puterea mea de a rezista. Nu trebuie decât să vreau să
accept, să iert, să iubesc, să rabd, să ﬁu bun ca El – şi zilnic va
purta povara cu mine şi pentru mine (Ps. 68,19).
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Pot eu să iert cum a iertat El?
Din ce izvor să mă adap pentru a primi această putere unică?
Ce paşi trebuie să parcurg pentru a demonstra, prin harul
Său, că suﬂetul meu a fost atins de „ cărbunele iubirii divine”?
Şi, fără tentă mercantilă, ce beneﬁcii notabile voi primi dacă
semenul meu va ﬁ iertat pe deplin, de mine? Ce repercusiuni
şi înrâuriri va produce în suﬂetul meu, dar şi al celor din jur,
această atitudine vrednică de dorit? În această privinţă, ca
de altfel în orice domeniu de creştere şi dezvoltare spirituală,
îndemnurile Scripturii sunt multiple şi motivatoare:
• „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri” (Matei 6,12).
• „Iertaţi-vă unul pe altul – cum v-a iertat şi Dumnezeu pe
voi, în Hristos” (Efes. 4,32).
• „Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă
unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos – aşa iertaţi-vă şi voi”
(Col. 3,13).
• „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac” (Luca 23,34).
• „Doamne, s-a rugat Ştefan, nu le ţine în seamă păcatul
acesta” (Fapte 7,60).
În primul rând, aş vrea să subliniez faptul că o atitudine
de iertare fără rezerve izvorăşte dintr-o legătură profundă cu
Dumnezeu, în rugăciune deplină. Dacă nu există o dorinţă,
o preocupare, o deschidere permanentă de a-i acorda iertare
celui căzut în închisoarea suﬂetului meu, niciodată nu voi
atinge performanţa de a-l ierta şi iubi pe deplin. Trebuie
cultivat simţământul obligaţiei morale de a mă ruga în
această privinţă, pentru că simt că aşa trebuie să fac. Sunt

2008

ierţi pe deplin

obligat, datorită statutului său de semen al meu, deoarece el
e unul ca şi mine, de aceeaşi valoare şi cu aceleaşi posibilităţi
ca şi mine.
În al doilea rând, conştientizez datoria pe care o am faţă de
aproapele meu, de a proceda astfel. El este semenul meu care
are nevoie de iertarea mea permanentă. Eu am fost iertat de
Dumnezeu şi sunt îndatorat faţă de aproapele meu să-i ofer
aceeaşi măsură a iubirii şi a iertării, datorită iertării acordate de
Dumnezeu suﬂetului meu.
În al treilea rând, rugăciunea mea pentru iertarea aproapelui
izvorăşte din dorinţa ﬁerbinte de a ﬁ şi el binecuvântat cu
darurile materiale şi duhovniceşti, aşa cum mi le doresc şi mie.
Îi doresc aceleaşi binecuvântări, aceeaşi împlinire.
În al patrulea rând, mă rog pentru iertare deplină în dreptul
celui greşit, pentru că Duhul Sfânt va produce în mine o
plăcere de a şti că aproapele meu este iubit şi binecuvântat de
Cer şi că vom moşteni împreună valorile veşnice ale Tatălui.
Şi, nu în ultimul rând, aş aminti că e nevoie să mă rog
astfel până când această atitudine va deveni pentru mine
un stil de viaţă permanent, va ﬁ ceva durabil – indiferent de
circumstanţe – nu doar ceva ocazional (la Sfânta Cină, la
Săptămâna de Rugăciune sau când mă determină pastorul sau
comitetul).

Şapte paşi pentru o iertare deplină
În continuare, aş dori să enumăr şapte paşi ce trebuie parcurşi
dacă, într-adevăr, înţeleg şi doresc să iert în mod deplin, aşa
cum ne iartă Dumnezeu:

Pasul 1
Este absolut necesar să am o cunoaştere deplină a caracterului
lui Dumnezeu şi să mă feresc a judeca felul Său de a proceda.
Dumnezeu este dragoste. Dar această dragoste trebuie
experimentată în viaţa mea. Apostolul Ioan întreabă retoric:
„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl?” (1 Ioan 3,1) Priviţi-o,
admiraţi-o, umpleţi-vă viaţa cu farmecul şi frumuseţea ei!
Procedând aşa, nu voi ﬁ ispitit să-L învinuiesc pe Dumnezeu
pentru necazurile şi greutăţile prin care trec. Doar aşa voi avea
o viziune clară şi autentică despre felul în care El procedează
cu mine. Numai bucurându-mă de o părtăşie deplină cu El,
Îl voi putea iubi şi voi accepta cu înţelepciune şi maturitate
planurile Sale în viaţa mea. Dumnezeu e prea drept şi prea

Şi dragostea stă nu în faptul că noi
L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul
că El ne-a iubit pe noi şi L-a trimis
pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru
păcatele noastre. Preaiubiţilor, dacă
astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi,
trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.
(1 Ioan 4,10.11)
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bun ca să greşească faţă de mine. Dar
acest adevăr nu trebuie experimentat
şi înţeles doar în timp de criză. Altfel,
capacitatea de a-i iubi şi a-i ierta pe
semeni va ﬁ estompată de imaturitatea
noastră spirituală. Toate lucrurile
– spune Pavel – cele bune şi cele rele,
înţelese şi neînţelese, lucrează pentru
binele nostru veşnic (Rom. 8,28).
Într-o ocazie, un profesor le vorbea
studenţilor săi despre Dumnezeu şi
intervenţiile Sale în istoria noastră.
Un student s-a ridicat şi a exclamat:
„Domnule profesor, Îl iubesc pe Isus
pentru că a murit pentru mine şi
m-a iubit atât de mult, dar Îl urăsc pe
Dumnezeu pentru că e răzbunător şi
aşteaptă să ﬁe împăcat prin mijlocirea
lui Isus şi ofrandele noastre.” Ce
dureros! Ce greşit! Cât de fals şi straniu
să ai o asemenea viziune despre bunul
nostru Dumnezeu! Biblia declară
atât de limpede că Dumnezeu era în
Isus, împăcând lumea cu Sine (2 Cor.
5,19). Să ne oprim odată de a-L mai
acuza pe Dumnezeu pentru dezastrele,
suferinţele, relele produse de vrăjmaş în
lumea noastră!
O lume întreagă ne cere – auzit sau
neauzit – nouă, copiilor care cunoaştem
iertarea, harul, îndurarea şi dragostea lui
Dumnezeu: „Arătaţi-ni-L pe Tatăl”! Ca
şi grecii care îl implorau pe Filip să le
descopere pe Isus, şi eu sunt chemat să
prezint frumuseţea caracterului Său unei
lumi înstrăinate de El, orbite de vrăjmaş,
izgonite din casa părintească. Cine mă
vede pe mine trebuie să vadă frumuseţea
iertării divine, farmecul dragostei Tatălui, minunile harului Său. E timpul să
trec la fapte!
Pasul 2
Chiar dacă eu conştientizez gravitatea
faptei cuiva, voi alege întotdeauna
să-l iert. Nu voi putea uita niciodată
experienţa sorei Adella, în vârstă de
54 de ani, din Ruanda. În timpul
ostilităţilor din ţară, rebelii au masacrat
peste un milion de oameni nevinovaţi.
Soţul ei, 3 copii şi 9 nepoţi au fost
omorâţi de un tânăr rebel de numai
20 de ani. Lovită şi ea de moarte
a supravieţuit şi, după ce armata a
restabilit ordinea în ţară, a fost luată
să-l recunoască, în penitenciar, pe
rebelul care i-a distrus familia. Când l-a
recunoscut, oﬁţerul i-a pus mitraliera în
mână, să-l lichideze. „Nu pot”, a spus
ea. „Dar ce să faci cu un criminal care
18
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ţi-a produs atâta durere şi nenorocire?”
„Îl voi ierta şi iubi aşa cum a făcut Isus
cu mine. Altfel nu pot avea pace.” Şi l-a
înﬁat ca ﬁu al ei. Mă întreb, oare cum
voi putea sta în Raiul lui Dumnezeu
lângă sora Adella, eu, care n-am iertat şi
uitat cu anii şi l-am urât cu înverşunare
pe fratele ce mi-a greşit? Oare cum voi
putea? Oare voi putea? Ce va spune
Dragostea? Ce va spune Isus? Ce va
spune sora Adella? Eu voi putea spune
ceva? Sau voi şti că nu e drept să ﬁe
acolo locul meu???!!!
Pasul 3
Să nu trâmbiţez ce mi-a greşit aproapele!
Câtă durere în familie, în biserică, în
societate – pentru că nu m-am lecuit
de bârfă. Da, asemenea oameni nu vor
intra în cer, pentru că vor strica ordinea,
liniştea, armonia celor mântuiţi şi a
întregului Univers. Să ne ferim de bârfă
ca de moarte! Dumnezeu nu-Şi va băga
degetul în ochii celor mântuiţi, să-i acuze
din cauza greşelilor de care s-au căit.
El nu ne va aminti nici măcar o dată
în decursul veşniciei, spunând: „Ştii cât
Mi-ai greşit de mult? Ştii ce Mi-ai făcut
atunci?” Nu, nu ne va chinui aşa.
Noi vom ﬁ priviţi de Dumnezeu ca
şi cum n-am ﬁ păcătuit niciodată. Aşa
este iertarea Lui. Căci sângele Său ne-a
spălat şi vom ﬁ onoraţi mai mult decât
dacă păcatul n-ar ﬁ invadat vreodată
lumea noastră. Ce iubire! Ce har! Ce
dragoste inﬁnită! Am auzit întâmplări
dramatice despre soţi care şi-au chinuit
soţiile pentru o greşeală din viaţa lor.
Am auzit despre soţii care au reproşat
toată viaţa un păcat comis de soţii lor.
Am auzit despre copii care şi-au acuzat
părinţii până ce au intrat în mormânt.
Am auzit despre părinţi care nu s-au
îndurat să-şi primească înapoi acasă
ﬁicele şi ﬁii risipitori, chiar dacă aceştia
şi-au venit în ﬁre. Ce dureros! Ce
suﬂete închircite şi pervertite! Ce vieţi
neconsacrate!
Tu nu ai ce căuta printre ei! Şi chiar
dacă ai fost cândva, roagă-te să ştii
cum să ierţi pe deplin! Nu ai dreptul să
aminteşti, să trâmbiţezi, să popularizezi
greşelile semenilor tăi! Ştiu că poţi
– doar prin harul Său! Fă-o chiar acum,
şi te vei bucura de pace.
Pasul 4
Să înfrâng dorinţa de răzbunare şi
pedepsire faţă de aproapele meu!
Răzbunarea este în exclusivitate a lui
Dumnezeu (Rom. 12,19). Totuşi, dacă
OCTOMBRIE
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vrei să te răzbuni, fă-o „ca la carte”:
„Răzbunarea cea mai cruntă este când
duşmanul tău e silit să recunoască
că eşti bun – iar el e rău.” Aşa a
procedat David şi a devenit „om după
inima lui Dumnezeu”. Şi duşmanul
său de moarte, Saul, i-a recunoscut
superioritatea demnă de urmat pentru
oricare dintre noi. „’Tu eşti ﬁul meu
David? Tu eşti mai bun decât mine’, şi a
plâns” (1 Sam 24,16.17).
Hai să recunoaştem! De câte ori
nu am fost şi noi vizitaţi de asemenea
„sfătuitori nemernici” şi am căzut în
plasă!? „Nu iert, până nu va şti cu cine
are de-a face!” „Nu mă las, până nu-i
plătesc cu vârf şi îndesat! Nu-i dau pace,
dacă nu-l umilesc până la pământ!”
Mă întreb, şi vă întreb, de unde vine o
asemenea atitudine? De la Dumnezeu
sau de la cel rău? Să nu uităm niciodată
„răul de la cei răi vine”(1 Sam. 24,13).
Domnul să ne ajute să nu negustorim
cu asemenea monede. Să-i lăsăm pe
„negustorii Tirului şi pe împăratul lor” să
o facă (Ez. 28)!
Pasul 5
Să ﬁu milos şi bun faţă de semenul meu,
dar hotărât şi drept faţă de greşelile lui!
Cu alte cuvinte, să urăsc păcatul, dar să
manifest bunătate faţă de păcătos. Căci
a fost o victimă a vrăjmaşului. „Şi nu
lua nici tu seama la toate vorbele care se
spun…, căci ştie inima ta de câte ori ai
vorbit şi tu de rău pe alţii” (Ecl. 7,21.22).
Cât sânge, lacrimi şi durere au curs
pentru că am crezut că apăr dreptatea,
onoarea, cauza lui Dumnezeu, potrivit
viziunii mele greşite! Aşa au făcut
şi prietenii lui Iov – au crezut că Îl
apără pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu
nu le-a primit şi acceptat pledoaria.
Războaiele sﬁnte, jihadurile, cruciadele
şi câte altele… pentru apărarea lui
Dumnezeu?! Cât de fals! Ce straniu!
Ce maleﬁc! Dacă aş înţelege măcar azi
că Dumnezeu nu Se apără cu armele
Diavolului, nu cu sabie, nu cu dreptate
plină de ură, nu cu violenţă, nu cu
forţa… Ci numai cu DRAGOSTEA.
O, Doamne, vindecă-mă şi ajută-mă
să învăţ de la Tine cum să iubesc şi să
manifest milă şi bunătate faţă de semenii
mei! „Ceea ce face farmecul unui om este
bunătatea lui” (Prov. 19,22).
Eu nu sunt chemat să schimb lumea.
Aceasta nu este lucrarea mea. Dar sunt
chemat ca acolo unde trăiesc, unde îmi
răspândesc inﬂuenţa, unde îmi manifest

credinţa – să trăiesc frumos, paşnic,
demn de Numele pe care-L port. Să
îndulcesc prin prezenţa mea atmosfera
din jur, să mângâi, să încurajez, să ofer
speranţă şi încredere în minunata
purtare de grijă a lui Dumnezeu. Iar
semenii mei chiar dacă nu îmi acceptă
credinţa – prin purtarea mea bună
– să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua
cercetării lor (1 Petru 2,12).

care vine de la Dumnezeu! Cât despre
consecinţe – acestea sunt cântărite şi
împărţite de Însuşi Dumnezeu – care
nu greşeşte în judecăţile Lui. Eu
– întotdeauna – voi greşi. Cu siguranţă.
Chiar şi când cred că am fost foarte bun!
S-ar putea să ﬁe şi această manifestare
o slăbiciune, care să nu-i facă bine
semenului meu, nici mie.

Pasul 6
Să iert necondiţionat şi să aleg să nu
mă gândesc la rău! Niciodată nu trebuie
confundată iertarea cu acele consecinţe
care vor trebui suportate în mod
inevitabil. Ori de câte ori mi se solicită
iertarea, ea trebuie acordată imediat şi
din toată inima. Şi chiar dacă nu mi
se solicită iertarea – eu să ﬁu dispus a
ierta dinainte. Iertarea trebuie să „curgă”
din suﬂetul atins de dragostea divină.
Nimeni nu are dreptul să zăgăzuiască
acest proces. Nu e cinstit şi drept să se
pună condiţii ireale pentru a oferi iertare.
Mântuitorul i-a spus femeii păcătoase atât de simplu şi clar, dar
profund şi temeinic: „Du-te şi să nu mai
păcătuieşti” (Ioan 8,11). Nu cumva să
folosim şantajul (într-un fel sau altul)
în administrarea acestui capital preţios

Pasul 7
Să am capacitatea de a mă ierta pe mine
însumi. Este de preferat să ﬁu foarte
aspru cu slăbiciunile, defectele şi lipsurile
mele, dar blând şi înţelegător cu alţii.
Însă a mă lăsa biruit de vreo supărare şi a
subestima valoarea jertfei Mântuitorului,
care poate ierta orice păcat al meu, oricât
de grav, de josnic sau de murdar poate
ﬁ, este o ispită ce mă poate împinge la
necredinţă şi deznădejde.
Cu cât este mai mare păcatul pe care
trebuie să i-l iert aproapelui, cu atât
mai abundentă va ﬁ măsura Duhului
Sfânt oferită atunci când vreau să iert
cu adevărat. Şi în aceeaşi măsură vor ﬁ
înmulţite binecuvântările revărsate peste
suﬂetul meu. Îmi vin în minte cuvintele
inspirate ale lui Jakie Pullinger: „Pentru
omul spiritual, tot ce este supranatural
devine natural.” Este adevărat că o

putere supranaturală îi va ﬁ oferită celui
ce vrea să ne implice în realizarea acestui
deziderat divin. Şi atunci, Duhul Sfânt
ne va ﬁ oferit fără măsură, iar realitatea
uimitoare nu va ﬁ alta decât: „Hristos
în voi, nădejdea slavei” (Col. 1,27). Ce
frumoasă împlinire! Vrednică de dorit!
Dacă se vor deschide porţile Raiului
ca să ﬁm invitaţi la veşnicia bucuriei
Tatălui – aceasta se va datora faptului că
am fost iertaţi de Dumnezeu. Căci ne-a
iubit şi preţuit cu preţul Fiului Dragostei
Lui! Dar tot atât de adevărat e că, dacă
se vor deschide porţile Împărăţiei cerului
şi pentru noi – aceasta se va datora
faptului că am primit harul şi puterea
divină de a-i ierta pe cei ce ne-au greşit,
aşa cum am fost şi noi iertaţi. În cer vor
intra doar păcătoşi iertaţi de Dumnezeu
– care i-au iubit şi i-au iertat din toată
inima pe cei ce le-au greşit. Îmi doresc
atât de mult să ﬁu printre ei! Vrei şi tu?
„Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!”
(Ps. 118, 25) 

Constantin Ciobanu
este pastor în districtul
Oneşti, Conferinţa
Moldova.
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Cronica unui dezastru
Inundaţii 2008

Î

n ultimii ani, în România, veştile despre inundaţii nu
mai surprind pe nimeni. Cei mai mulţi dintre noi
privim tristul spectacol la televizor: ape mari, oameni
disperaţi evacuaţi cu forţa, case distruse, chiar şi vieţi
curmate de torenţii puternici. Anul acesta, 5 persoane
au decedat în judeţul Maramureş, iar 9.000 de locuinţe au fost
afectate de ape. Peste 13.000 de oameni din 6 judeţe ale ţării
au încă de suferit de pe urma inundaţiilor. Printre ei se aﬂă şi
18 familii de credincioşi adventişti.
ADRA România a fost prezentă şi anul acesta în locurile
în care potopul a lăsat urme adânci. La Rădăuţi Prut, la
Săuceşti, jud. Bacău, la Lespezi, jud. Iaşi, sau la Vişeu de Sus,
jud. Maramureş, comunitatea de credincioşi adventişti a lăsat
o mărturie vie a ceea ce înseamnă creştinism în haine de
lucru. ADRA, dar şi alte grupuri de iniţiativă, au distribuit
ajutoare de urgenţă, au prestat activităţi de voluntariat, au
oferit consiliere şi sprijin persoanelor aﬂate în diﬁcultate. Veţi
surprinde dramatismul situaţiei, dar şi impactul acţiunilor de
refacere de după dezastru, în mărturiile scrise de reprezentanţii
ADRA din teritoriu.

În vremurile grele, faptele vorbesc!
29 iulie 2008, ora 1:30. Pe străzile comunei Săuceşti,
vocile poruncitoare ale jandarmilor: „Părăsiţi casele, vin
apele Siretului”, se amestecau cu întrebările şi disperarea
locuitorilor. Oamenii, şi în special copiii, nu înţelegeau de
ce trebuiau să lase totul şi să plece din casele lor în miez de
noapte. Urcaţi în autobuze, localnicii au luat în grabă câteva
acte şi, în cele mai fericite cazuri, o sacoşă cu haine. Deşi
fuseseră avertizaţi de pericol, nu s-au gândit că dezastrul îi
va lovi chiar pe ei...
La câteva ore de la inundaţii, am ajuns în localitate.
Durerea acestor oameni nu încape în cuvinte. Dincolo de
apa care atingea pe alocuri 1,5 m, pe străzi şi în case, am
citit pe feţele lor un amestec de disperare, resemnare, dar
şi licăriri de speranţă. Priveau în toate direcţiile, sperând să
primească ceva ajutor. Încă din primele zile, am intervenit
împreună cu voluntarii pentru a scoate apa şi mâlul din case,
20
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iar, ulterior,
ADRA
România
a distribuit
sute de kituri
alimentare şi
igienice.
În timpul
unei astfel
de distribuţii, o doamnă care a văzut pe vestele noastre scris
ADRA, ne-a întrebat ce înseamnă acest nume. I-am explicat
că suntem din partea Bisericii Adventiste, iar dumneaei a
răspuns: „A, sunteţi pocăiţi..., am auzit de pocăiţi, dar niciodată
nu i-am cunoscut. După cuvintele de mulţumire amestecate
cu lacrimi, femeia ne-a mai întrebat ceva: „Unde aveţi dvs.
biserica? Daţi-mi şi mie un număr de telefon, pentru că vreau
şi eu să vin să vizitez această biserică şi să vă cunosc.” Pe o altă
stradă, o femeie de 70 ani, căreia i se prăbuşise complet casa,
uimită de hărnicia şi de creştinismul voluntarilor de la Iveşti,
jud. Galaţi, declara: „Am 70 de ani şi astfel de oameni nu am
întâlnit niciodată. Sunt oameni ai lui Dumnezeu.”
Apele Siretului au distrus multe case, însă Dumnezeu ne-a
deschis şi nouă calea pentru a le vorbi oamenilor despre Casa
de sus. (Gabriela şi Florin Istrate, Bacău)

Fără casă la 80 de ani
În localitatea Rădăuţi Prut, dintre cele 364 de locuinţe
inundate, 167 au fost distruse de apă în proporţie de 100%.
Printre acestea se numără şi casa unei bătrâne de 80 de
ani, tanti Lazăr. În noaptea dezastrului, nu a auzit strigătul
celor care coordonau evacuarea caselor aﬂate în calea apelor.
Dimineaţa s-a trezit cu patul în apă. Soldaţii au luat-o pe sus
şi au dus-o cu barca într-un loc mai sigur. Iată ce ne spune ea.
„Am locuit la Câmpulung Moldovenesc cea mai mare parte
a vieţii. Câştigam bani cu greu, lucrând croitorie de comandă.
Soţul meu a fost angajat în Miliţia de frontieră. Imediat
după Revoluţie a ieşit la pensie. Am decis să ne mutăm. Era
destul de frig la munte. Cu banii obţinuţi pe casa vândută

22000088

la Câmpulung, ne-am cumpărat o
casă foarte bună la Rădăuţi Prut. Am
crezut că totul va ﬁ bine. Soţul meu
s-a îmbolnăvit, şi în anul 2000 a murit.
Am rămas singură. Nu avem copii. Au
venit apele. Tot ce am agonisit o viaţă
s-a distrus. Ce fac eu, acum, la 80 de ani,
singură şi bolnavă? Mai pot să o iau de
la capăt?”
Tanti Lazăr a fost atât de devastată
suﬂeteşte de efectele inundaţiilor, încât,
imediat ce s-a putut, a revenit la căsuţa
ei şi n-a mai părăsit-o. Nu a acceptat
să stea nici în modulele oferite de
autorităţi. A dormit în holul de la intrare
al casei gata să se dărâme, pe o canapea
plină de mâl. Nu mai are nimic. Soldaţii
au ajutat-o, dar… i-au furat şi cele câteva
zeci de milioane pe care le strânsese ca
să-şi refacă gardul la casă. Am ajutat-o şi
noi cu ce-am putut. Dar rana din inimă
e foarte adâncă.
Bătrânica va avea în cele din
urmă o casă prin grija Domnului, a
autorităţilor şi a oamenilor cu suﬂet.
Dar rana suﬂetească când se va vindeca?
Şi oare cât de mulţi nu au o istorie
asemănătoare cu a doamnei Lazăr?
(Viorel Dascălu, Botoşani)


Privind în urmă la inundaţiile ce au
lovit şi anul acesta Moldova, nu putem
să nu constatăm că şi de această dată
Dumnezeu şi-a împlinit făgăduinţa
din Isaia 43,2 p.p: „Dacă vei trece prin
ape, Eu voi ﬁ cu tine; şi râurile nu te
vor îneca.”
Pierderile materiale au fost şi încă vor
ﬁ contabilizate în statisticile autorităţilor

publice locale, dar vorbele şi faptele
celor ce au fost alături de cei în suferinţă
sunt deja trecute într-o carte al cărei
conţinut va rămâne veşnic. Punând în
balanţă pierderile şi câştigurile, am ﬁ
tentaţi să socotim mai mult pierderile,
dar realitatea este că implicarea
membrilor adventişti din diferite locuri
ale ţării pentru ajutorarea semenilor
aﬂaţi în necaz constituie, cu siguranţă,
câştigul acestui necaz.
Poate cel mai bun exemplu ar ﬁ
credincioşia membrilor adventişti din
comunitatea Dorneşti, judeţul Suceava,
care au fost prezenţi la serviciul divin
de vineri seara, la doar câteva zile de
la inundaţii, împreună cu pastorul lor,
Virgil Sandu. I-am văzut în timpul
săptămânii scoţând apa din case,
curăţându-şi mobila de noroi, alegând
ce mai era bun, dar la început de Sabat
au avut puterea să vină în locaşul de
închinare şi să-L laude pe Dumnezeu.
A fost o scenă care pe mine m-a
impresionat. Oare de unde atâta putere
şi rezistenţă în faţa durerii? Răspunsul
l-am aﬂat pe genunchi, acolo, în acea
seară specială, la început de Sabat…
Iniţiativa unor membri de la
Darabani şi Rădăuţi de a le oferi hrană
caldă celor care nu mai aveau nici
masă şi nici ce pune pe masă este un
alt exemplu de dragoste creştinească ce
nu va putea ﬁ uitat de beneﬁciari. Le
mulţumim tuturor celor care au oferit
speranţă prin intermediul donaţiilor de
bunuri, prin participarea la activităţi de
voluntariat, prin dispoziţia de a sluji în
mod dezinteresat în favoarea semenilor
aﬂaţi în necaz. Suntem convinşi că
din această experienţă vom ieşi mai
puternici, ca biserică, şi că Dumnezeu
ne va ajuta să-i putem sprijini în
continuare pe cei ce au nevoie de ajutor.
(Ciprian Iorgulescu, ADRA Moldova)

Locuitorii din Poenile de sub
Munte au avut impresia că trăiesc
vremea sfârşitului în noaptea de
26 iulie. Apele veneau în torente
înspăimântătoare, iar oamenii fugeau
îngroziţi din calea prăpădului. Cinci
dintre ei nu au mai avut scăpare, ﬁind
înghiţiţi de furia dezlănţuită. În mod
providenţial, dezastrul s-a limitat la
una dintre cele patru văi care străbat
localitatea.
După retragerea apelor, ne-am
mobilizat pentru intervenţie de
urgenţă. La locul prăpădului, am
găsit oameni deznădăjduiţi care,
printre lacrimi, întrebau retoric: „Ce
se va întâmpla cu noi după această
pierdere, unde vom dormi, ce vom
mânca şi cum vom reuşi să ne
contruim alte locuinţe?” Provizoriu,
dorm la marginea unui cimitir, în
anexe cu destinaţii pentru animale,
în locuri de depozitare a fânului sau,
cei care au rude în localitate, la casele
acestora.
ADRA a fost o prezenţă
binefăcătoare atât în Poienile de
sub Munte, cât şi în alte localităţi
afectate de ape, ﬁind primul ONG
care a intervenit cu bunuri de strictă
necesitate în zonă. La Vişeu de Sus
am ajuns la un segment de populaţie
inaccesibil din cauza drumurilor
blocate. Oamenii aşteptau pâine
şi apă, pentru că aceste bunuri
deveniseră, între timp, extrem de
preţioase. Voluntarii au făcut şi ei
o lucrare frumoasă, încurajându-i
prin rugăciune, dar şi cu fapta, pe
cei care se simţeau, la un moment
dat, depăşiţi de situaţie. Greul însă
de-abia acum începe. Urmează
reconstrucţia sau, după caz,
reconsolidarea caselor distruse – un
proiect la care s-a angajat şi biserica
noastră împreună cu autorităţile
locale. (Urdaş Gheorghe, ADRA
Transilvania )


La începutul lunii septembrie,
ADRA România, în parteneriat cu
autorităţile locale, a demarat un proiect
de reconstrucţie de case pentru 26 de
familii care au avut de suferit de pe
urma inundaţiilor de la sfârşitul lunii
iulie. Acestea locuiesc în zonele afectate
de ape din judeţele Botoşani, Suceava,
Bacău şi Maramureş şi beneﬁciază,
după caz, de reconstrucţie (8 familii)
şi reconsolidare (18 familii). Fondurile
pentru acest proiect provin din colecta
specială pentru sinistraţi, organizată
CURIERUL

de conducerea bisericii noastre în data
de 9 august 2008 şi din alte donaţii ale
persoanelor ﬁzice sau juridice. 
Colaj realizat de
Valeria Roman care
este coordonatorul
Departamentului
Comunicare şi Relaţii
Publice, ADRA România.
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O chemare sfântă

EMIL JIGĂU

Î

n perspectiva unui an nou evanghelistic şi având în
vedere contextul actual, deloc încurajator, consider
că este important să regăsim fundamentele chemării
noastre acolo unde sunt, de fapt: în Cuvântul lui
Dumnezeu. În a doua Epistolă către Timotei, apostolul
Pavel transmite un mesaj ediﬁcator în acest sens: „El ne-a
mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele
noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat
în Hristos Isus, înainte de veşnicii” (2 Tim. 1,9).
Declaraţia lui Pavel cuprinde câteva caracteristici
fundamentale ale chemării:

Natura Celui care cheamă
Când vorbim despre chemare, pierdem aproape
întotdeauna din vedere un aspect esenţial: natura Celui
care cheamă. Vorbim adesea despre chemarea mării, despre
chemarea munţilor, despre chemarea marilor bariere de gheaţă,
de corali... Aceste chemări sunt auzite de puţini oameni,
deoarece ele sunt expresia naturii de la care vin, iar chemarea
ei poate ﬁ auzită numai de către aceia care sunt deprinşi cu
acea natură. Ei sunt familiarizaţi cu tipul acesta de chemare; o
recunosc în tumultul celorlalte atracţii ca o chemare distinctă.
La fel putem spune despre chemarea lui Dumnezeu. Ea
este în mod esenţial expresia naturii Sale, este vocea Lui:
„El... ne-a dat o chemare sfântă.” Atunci când pierdem din
vedere acest aspect esenţial, consecinţele sunt extrem de
neplăcute. Fără conştienţa Marelui „Eu Sunt” apar momente
de descurajare. Sub presiunea obstacolelor sau a indiferenţei
unei lumi secularizate, din ce în ce mai puţin interesate de
mesajul biblic, suntem înclinaţi să renunţăm. Fără conştienţa
iubirii Sale, putem avea sentimentul vulnerabilităţii, într-o
lume din ce în ce mai dură. Fără conştienţa sacriﬁciului Său
suprem pentru lume, există riscul îndeplinirii unor obiective
instituţionale, dar nu câştigarea unor suﬂete pierdute pentru
mântuire, pornită dintr-o ardere lăuntrică. Fără conştienţa
sﬁnţeniei Sale, ne trezim transmiţând un mesaj lipsit de
consistenţă.
22

CURIERUL

ADVENTIST

—

OCTOMBRIE

Natura celui care aude chemarea
„El ne-a mântuit” subliniază faptul că doar un mântuit poate
auzi chemarea slujirii. Numai cel care a fost pierdut poate
înţelege valoarea salvării şi numai un salvat poate vorbi cu
putere şi bucurie despre ce înseamnă mântuire. Chemarea
nu (ne) comunică nimic dacă nu avem natura Celui care ne
cheamă.
Foarte puţini dintre noi aud chemarea lui Dumnezeu,
deoarece nu ne găsim în locul potrivit pentru a răspunde; nu
mă refer aici la o locaţie de natură ﬁzică, ci la una de natură
morală. În cazul lui Isaia, suﬂetul lui era pe recepţie, astfel încât
chemarea lui Dumnezeu a fost preluată de suﬂetul său uimit.
Dumnezeu nu l-a constrâns pe Isaia. Nici nu era nevoie. El
se aﬂa în prezenţa lui Dumnezeu şi a surprins monologul lui
Dumnezeu: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” şi
Isaia a răspuns de bunăvoie: „Iată-mă, trimite-mă!” El a auzit
chemarea, pentru că se aﬂa în „locul” potrivit, la timpul potrivit.
De cele mai multe ori nu avem urechi decât pentru noi
înşine, nu auzim nimic din ceea ce nu face parte din propriul
eu. Preocupaţi prea mult de „jucăriile” acestei lumi, de „oglinzi
şi de ce să mai vinzi”, antenele spiritului nu mai sunt pe
recepţie. A ﬁ adus în sfera vocii lui Dumnezeu înseamnă a ﬁ
profund transformat. Chemarea lui Dumnezeu nu este ecoul
naturii mele, ci ea exprimă natura lui Dumnezeu. Este reﬂexia
Lui pe chipul meu. Iar cei cu care vin în contact vor remarca
faptul că „pielea feţei” (vezi Exod 34,29-35) străluceşte.

Natura chemării
Natura chemării ţine de natura Celui care cheamă: „Ne-a
dat o chemare sfântă.” Cel Sfânt ne încredinţează o chemare
sfântă. Aici avem de-a face cu un lucru foarte interesant.
Calitatea acestei chemări nu are un caracter izolat, static,
ci unul molipsitor, dinamic. Chemarea la slujire este ecoul
identiﬁcării mele cu Dumnezeu. Chemarea Lui este în acord
cu natura Sa, iar eu voi ﬁ inﬂuenţat de ea, de caracterul ei.
De fapt, nici nu voi auzi niciodată chemarea Lui până ce nu
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primesc această natură. De asemenea, nu voi avea niciun succes în
transmiterea ei până nu voi deveni asemenea ei. Odată ce am primit
natura Lui, aceasta va lucra împreună cu natura mea. Astfel, slujirea
mea va ﬁ descoperirea Fiului lui Dumnezeu în viaţa mea naturală,
printr-o devoţiune sinceră faţă de El.
Chemarea nu este deci o experienţă statică, ci este ceva ce te
absoarbe. Ai viziunea, dar încă n-ai realizat-o. Ai înţeles ce vrea
Dumnezeu să ﬁi, dar încă nu eşti. Forjarea presupune existenţa unui
ﬁerar iscusit care transformă un metal de bună calitate, dându-i o
formă utilă. Forjarea are loc în zile banale şi în modalităţi lipsite de
strălucire; Dumnezeu Se slujeşte de nicovală pentru a ne da formă
viziunii. Contactul meu cu natura lui Dumnezeu mă ajută să-mi
dau seama de ceea ce pot face pentru Dumnezeu.
Din acest moment, misionarul nu transmite doar un mesaj, el
se transmite pe sine conform noii naturi dobândite din relaţia cu
Maestrul său. Slujirea reprezintă rezultatul a ceea ce se potriveşte
naturii sale, astfel încât cei din jur nu vor semnala decalaje între ceea
ce spune şi ceea ce este cel chemat la slujire. Nu credeţi că tocmai
aceasta este cauza principală a insucceselor noastre de astăzi?!

Să ne cunoaştem
familia adventistă…

„Nu după faptele noastre,
ci după hotărârea Lui”
Chemarea la slujire este de factură supranaturală, providenţială.
Iniţiativa nu ne aparţine, ci este rezultatul intervenţiei lui
Dumnezeu înăuntrul nostru. S-ar putea ca un timp destul de lung
să nu ne dăm seama de chemarea Lui, dar, atunci când o vom
descoperi, vom ﬁ copleşiţi de responsabilitatea de a o îndeplini.
Nu demult mă aﬂam la sediul Conferinţei pentru rezolvarea
unor probleme administrative. La un moment dat, intră sﬁos o soră,
cerând permisiunea să bea un pahar cu apă. „Ce mai faceţi sora? Cu
probleme prin Arad?” „Nu chiar, suntem un grup de fraţi şi surori
din comunitatea Cuvin şi ne-am propus să distribuim în mai multe
localităţi cartea Triumful iubirii. „Pe canicula aceasta?” am întrebat
eu. „Da, am distribuit o mare cantitate de cărţi deja în multe
localităţi de pe Valea Mureşului, iar acum dorim să continuăm în
zona Aradului.” Din răspunsul sorei, mult mai amplu, am înţeles
că este vorba de descoperirea unei pasiuni, a unui foc lăuntric ce nu
mai putea ﬁ reţinut. Hotărârea Lui devenise hotărârea lor.
Vieţile noastre de slujire sunt răspunsurile la rugăciunea pe care
Duhul Sfânt o face pentru noi şi la rugăciunea Domnului nostru
Însuşi.

„După harul... dat în Hristos Isus”
Chemarea este o favoare. Este favoarea unui Dumnezeu
condescendent faţă de o ﬁinţă umană imperfectă. „După har”
– poate că nimic nu este mai penetrant decât harul; faptul că
Dumnezeu îmi oferă credit, deşi nu-l merit nicio clipă; faptul că
nu merit, deşi îmi oferă; că mă îngăduie, acceptă, înţelege, deşi eu
sunt zăbavnic, de neacceptat, că îmi încredinţează o misiune atât de
importantă.
Marele Lui credit – harul Său – este cel care ne sfâşie inimile.
Nicio forţă nu este mai puternică în lumea noastră decât forţa
harului. O forţă care nu ne împinge, ci ne atrage. Din momentul în
care am descoperit-o,
misiunea devine o
pasiune, o plăcere,
Emil Jigău este pastor
o satisfacţie, ceva
în districtul Arad 1,
indispensabil. 
Conferinţa Banat.
CURIERUL

INDONEZIA
Republica Indonezia este un arhipelag compus din
peste 17.500 de insule, aşezate între Asia şi Australia
pe o distanţă de 5.000 km de la est la vest şi 2.000
km de la nord la sud. Ocupă locul patru în lume
după numărul de locuitori (peste 222 de milioane) şi
locul unu în rândul ţărilor predominant musulmane,
deşi în constituţia ţării nu se face nicio referire la
islam. Aşezată, după cât se pare, la îmbinarea plăcilor
tectonice, ţara are 150 de vulcani activi, ﬁind o zonă cu
frecvente cutremure, ceea ce duce, uneori, la formarea
de valuri uriaşe (tsunami). Doar în 2004, din cauza
acestui fenomen au murit, după cum probabil vă
amintiţi, peste 160.000 de oameni.
Portughezii au adus cei dintâi religia creştină în
Indonezia, înﬁinţând un important centru catolic în
Timorul de Est, iar în secolul XVI, danezii au adus
luteranismul şi calvinismul.
Lucrarea adventistă în Indonezia a început în anul
1900, odată cu sosirea lui R. W. Munson. Acesta
fusese misionar pentru o altă confesiune în Singapore
şi, ﬁind obişnuit cu limba localnicilor, a deschis o
misiune la Padang, în insula Sumatra. Unul dintre
primii convertiţi a fost un predicator chinez care
crescuse în orfelinatul administrat de Munson în
Singapore. Misionari veniţi din Australia, Europa sau
zonele apropiate şi localnici au dus mesajul adventist
în toate părţile arhipelagului. În 1926, erau deja 100
de convertiţi ce proveneau dintre musulmani, iar
în 1936 au primit diplomă primii trei absolvenţi ai
colegiului adventist din Java.
Astăzi, în Indonezia sunt peste 180.000 de membri
care se închină în aproape 2.000 de biserici şi grupe.
Tot aici sunt trei universităţi, două spitale şi mai multe
cabinete medicale, o editură şi numeroase şcoli locale
care le predică oamenilor solia păcii şi a împăcării cu
Dumnezeu, într-o societate măcinată de conﬂicte
religioase. Biserica din Indonezia, contrar tendinţei
generale, este mai răspândită în zonele rurale decât în
cele urbane. Pastorul Jan Paulsen aprecia, într-o vizită
recentă făcută aici, că lucrarea de la om la om a laicilor
reprezintă secretul creşterii bisericii din această parte a
lumii.
Adrian Neagu, pastor, Conferiţa Oltenia
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Naomi –

minunea lui Dumnezeu
CRISTINA DOBRESCU

E

xperienţa mea cu Dumnezeu a început într-un
moment critic din viaţa mea, când, din cauza
unor probleme, eram atât de supărată, încât am
decis să nu mai merg la biserică.
De câţiva ani mă rugam la Dumnezeu să-mi
mai dea un copil şi, dacă era posibil, o fetiţă. Vestea că sunt
însărcinată mi-a dat putere să depăşesc acele probleme şi să
consider că acest copil era un dar de la Dumnezeu pe care nu-l
meritam, dar pe care mi l-a dat pentru că mă iubea.

Primele probleme
Chiar de la prima ecograﬁe, doctorii mi-au spus că am
probleme cu placenta şi, dacă se declanşează o hemoragie,
pot să pierd copilul; aşa că de la cinci luni a trebuit să nu mai
lucrez şi să stau cât mai mult posibil la pat. Dar, la şase luni, mi
s-a spus că probabil copilul se va naşte bolnav. Deşi aﬂasem că
e o fetiţă, bucuria mea se stingea cu ﬁecare ecograﬁe pe care
o făceam la ﬁecare două săptămâni, când mi se spunea acelaşi
lucru: copila era afectată de boala numită ventricolomegalie,
ceea ce însemna că va avea sindromul Down sau va ﬁ redusă
mintal. Pe lângă ecograﬁi, am mai făcut rezonanţă magnetică
a fătului şi alte investigaţii de ordin genetic, pentru a vedea
dacă era ceva ereditar, şi analize la sânge, pentru a vedea
cauzele. Toate acestea le-am făcut la diferite spitale şi toate
dădeau acelaşi diagnostic: ventricolomegalie. Toate analizele
mă stresau, aşa că am decis să nu le mai fac şi să-mi pun
încrederea doar în Dumnezeu.
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Când eram singură acasă, plângeam şi-L întrebam pe
Domnul de ce îmi dă un aşa cadou. Îmi imaginam cum
va ﬁ viaţa mea în situaţia aceasta, apoi mă gândeam că
Dumnezeu îngăduie să vină peste noi încercări pentru a ne
transforma caracterele. Credeam că El poate face o minune,
dar mi-era frică de faptul că rugăciunea nu-mi va ﬁ ascultată,
deoarece consideram că schimbarea caracterului era mai
importantă decât sănătatea copilului. Atunci, L-am întrebat
pe Dumnezeu cum m-aş putea schimba fără a avea un copil
bolnav. Am început să mă cercetez, să-mi văd defectele, chiar
şi cele mai mici. Apoi am făcut promisiuni înaintea Domnului,
am cerut putere ca să mă ţin de cuvânt. L-am rugat să-mi
ia frica din suﬂet şi să-mi dea pacea Sa. Tot timpul mi-l
petreceam stând în pat, citind Biblia şi cărţi religioase, dar cel
mai mult memoram capitole din Biblie care credeam că se
potrivesc situaţiei mele.

„Ochii Tăi mă vedeau”
Am încetat să mai plâng, iar când nori negri veneau asupra
mea, repetam cu putere textul din Evrei 11,1: „Şi credinţa
este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică
încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” Iar psalmul
meu preferat era 139: „Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai
ţesut în pântecul mamei mele. Te laud că sunt o făptură aşa
de minunată. Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede
suﬂetul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine
când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat ca
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în adâncimile pământului. Când nu
eram decât un plod fără chip, ochii Tăi
mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise
toate zilele care-mi erau rânduite mai
înainte de-a ﬁ fost vreuna dintre ele”
(vers. 13-16). I-am promis Domnului că
o voi învăţa pe Naomi acest psalm şi că
împreună vom vesti Evanghelia Sa.
Deşi trebuia să stau mereu la pat,
L-am rugat pe Domnul ca sâmbăta să
mă întărească să pot rezista toată ziua
la adunare. Când eram întrebată cum
o duc cu sarcina, îmi era greu să spun
adevărul şi doar câtorva le-am mărturisit
suferinţa mea. Când mă sfătuiau să
stau liniştită că nu poate să ﬁe chiar
aşa, le răspundeam: „Eu cred că medicii
au dreptate, ei nu au niciun interes să
mintă sau să exagereze, dar mai cred în
minunea lui Dumnezeu.”
„Şi credinţa este o încredere
neclintită în lucrurile nădăjduite, o
puternică încredinţare despre lucrurile
care nu se văd” (Evrei 11,1).
Le-am rugat pe mama şi pe sora
mea să se roage şi să postească pentru
mine. Într-un Sabat, Domnul mi-a
dat următoarea făgăduinţă: „El dă o
casă celei ce era stearpă, face din ea o
mamă veselă în mijlocul copiilor ei.
Lăudaţi pe Domnul.” Inima mea a
tresărit de bucurie: „stearpă”, pentru că
îmi doream de mult încă un copil şi nu
venea; „o mamă veselă”, pentru că eram
foarte supărată; „în mijlocul copiilor
ei”, pentru că aveam un singur copil
şi îl aşteptam pe al doilea; „lăudaţi pe
Domnul”, pentru că nu puteam să nu-L
laud pentru ajutorul Său.
Din cauza placentei previa, medicii
au decis să-mi facă cezariană la opt luni
şi două zile. Am întâlnit în spital două
persoane care au născut prin cezariană
şi mi-au spus că e foarte important
să merg la operaţie liniştită. Dar cum
puteam ﬁ liniştită ştiind că putea ﬁ
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bolnav copilul? Şi Dumnezeu a lucrat.
Cu trei zile înainte de operaţie, Domnul
mi-a dat un vis: Se făcea că mergeam
pe un platou mare, iar spre mine venea
verişoara mea, Tereza. M-a apucat de
mână şi am mers împreună, vorbind
bucuroase. M-am trezit şi o voce mi-a
spus: „Vei avea aceeaşi experienţă ca
verişoara ta.” Precizez că pe verişoara
mea, când a fost însărcinată, medicii
au avertizat-o că fetiţa se va naşte
bolnavă, cu sindrom Down sau redusă
mintal. S-au rugat Domnului, iar copila
s-a născut sănătoasă. După acest vis,
plângând de bucurie, I-am mulţumit lui
Dumnezeu anticipat.

Şi medicii se minunau
Cu o zi înainte de operaţie, am făcut
ultima ecograﬁe şi mare mi-a fost
bucuria când m-au asigurat că totul
este bine. Următoarea zi am mers la
operaţie liniştită, şi pacea lui Isus îmi
umplea inima. În timpul operaţiei, am
auzit-o pe Naomi plângând, mi-au
arătat-o, am pupat-o şi apoi au dus-o la
incubator. Voiam să plâng de bucurie,
dar m-am abţinut pentru că aveam
nevoie să ﬁu liniştită. Încă eram pe
masa de operaţie şi anestezia dădea
efecte negative. După operaţie, m-au
dus într-un salon şi m-au lăsat singură.
Soţul meu a făcut tot posibilul să vină
să ﬁe alături de mine, dar n-a reuşit.
Probabil că atunci am gustat un pic din
ceea ce a simţit Isus pe cruce, părăsit de
toţi. Eram singură, şi totuşi Cerul era cu
mine. Până a venit soţul meu, am stat
de vorbă cu Dumnezeu, mulţumindu-I
pentru ajutorul Său. Naomi s-a născut
pe 2 octombrie 2007, „viva e vivente”.
La câteva zile, i-au făcut ecograﬁe la
cap. Erau prezenţi trei medici şi se
minunau că nu era nicio urmă de boală.
Atunci, le-am explicat că minunea lui
Dumnezeu a fost acolo.

STIMAŢI

„Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu
m-ai ţesut în pântecele mamei mele. Te
laud că sunt o făptură aşa de minunată.
Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine
vede suﬂetul meu lucrul acesta. Trupul
meu nu era ascuns de Tine când am
fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip
ciudat ca în adâncimile pământului.
Când nu eram decât un plod fără chip,
ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau
scrise toate zilele care-mi erau rânduite
mai înainte de-a ﬁ fost vreuna dintre ele.”
Unii m-au sfătuit să-i dau în judecată
pe doctori şi să le cer daune pentru
stresul pe care ni l-au produs, dar eu
cred că nu au greşit cu nimic. Şi-au făcut
datoria, iar rezultatele analizelor erau
o dovadă că boală exista. Dumnezeu a
schimbat răul în bine şi bucuria mea e cu
mult mai mare decât dacă nu aş ﬁ avut
aceste probleme. Iar darul pe care mi l-a
dat El îl preţuiesc cu atât mai mult.
Acum Îl laud şi Îl măresc pe
Dumnezeu pentru că toate lucrările Lui
sunt minunate. Căci nu numai că mi-a
dat o fetiţă, dar mi-a dat-o şi vioaie, şi
inteligentă, şi frumoasă şi, mai presus de
toate, sănătoasă. Iar ochii ei albaştri îmi
amintesc de cerul lui Dumnezeu.
Îi rog pe cititori să apeleze la
Dumnezeu ori de câte ori au probleme,
şi nu numai atunci. El poate face
imposibilul, folosindu-se de noi pentru
ca minunile Sale să ﬁe văzute şi Numele
Lui să ﬁe slăvit. Să dăm la o parte tot
ce ne desparte de El, să-L punem pe
El pe primul loc în viaţa noastră, să-L
vestim cu putere, şi El nu ne va părăsi
şi nu ne va lăsa singuri. Să ﬁm dispuşi
să-L servim, chiar şi atunci când nu ne
răspunde aşa cum vrem noi, ci cum este
mai bine pentru noi, pentru că El are în
vedere binele nostru veşnic. 
Experienţă relatată de Cristina Dobrescu.
Naomi este fetiţa ei.

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 trimite pe adresa:
Curierul Adventist, str. Labirint nr.116, Bucureşti;
e-mail: curierul@adventist.ro
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Alimentaţia vegetariană
– beneficii şi riscuri –
CEZAR-MARIUS GROSAR
e peste 15 ani în lumea medicală, conceptul
de „medicină bazată pe dovezi” caută să ofere
o siguranţă (cel puţin evidenţiată statistic)
asupra beneficiilor şi riscurilor aduse de
tratamentele prescrise. Aceste dovezi sunt
clasificate pe mai multe categorii, în funcţie de numărul şi
amploarea studiilor ştiinţifice efectuate pentru tratamentul
respectiv. Este încurajată respectarea unor protocoale
terapeutice dovedite ca fiind eficiente, în defavoarea „flerului”
sau experienţei medicului ce recomandă un anumit tratament.
Medicii pot lua astfel o decizie raţională, în concordanţă
cu recomandările actuale, obţinându-se şi o uniformizare
(globalizare) a actului medical la nivel internaţional, accentul
nefiind pus pe „greutatea” unei anumite şcoli medicale
(franceză, românească etc.), ci pe „greutatea” dovezilor. Aceasta
a fost şi direcţia conturată în cadrul Primului Simpozion de
Nutriţie Vegetariană din România, un eveniment de înaltă
ţinută academică, creditat în cadrul programului de Educaţie
Medicală Continuă.
Din partea Universităţii Loma Linda, California, SUA, au
fost prezenţi dr. Gary Fraser, dr. Ella Haddad şi dr. Patricia
Johnston.
Dr. Gary Fraser, profesor universitar de epidemiologie şi
biostatistică, a fost cel care a deschis seria celor 18 prezentări
şi ateliere, prin tema: Dietele vegetariene: deﬁniţie şi scurtă
trecere în revistă a studiilor despre vegetarieni. La cei 100.000 de
adventişti aﬂaţi în studiu, s-a observat diversitatea regimurilor
alimentare adoptate: de la nevegetarieni (aprox. 43,7%) până
la cei cu o dietă de tip vegan ( 4,3%). Celelalte trei prezentări
au avut ca punct de plecare Studiul longitudinal asupra
vegetarienilor din California, efectuat pe un lot de 34.000
de vegetarieni şi nevegetarieni, concentrându-se asupra
diferenţelor observate în frecvenţa bolilor cardiovasculare,
obezităţii, hipertensiunii arteriale, diabetului zaharat şi a
bolilor canceroase. S-a discutat despre efectele sanogene ale
consumului de peşte, ce are efecte maxime la doze foarte
mici. Vegetarianismul, consumul de nuci, activitatea ﬁzică,
abstinenţa de la fumat, greutatea corporală medie, ﬁecare
contribuie cu 2-3 ani la creşterea speranţei de viaţă. Consumul
de lapte de soia, precum şi un aport crescut de roşii au fost
asociate cu o scădere a ratei cancerului de prostată. Consumul
mai mare de carne a fost asociat cu o rată mai mare a
cancerului de colon, de vezică şi a cancerului ovarian.
Un alt oaspete special a fost dr. Patricia Johnston,
profesor emerit, care a prezentat trei teme intens dezbătute
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ce vizează Nutriţia în sarcină: efecte pe termen lung; Vitamina
B12 în perioada de sarcină şi alăptare şi urmărirea creşterii şi
dezvoltării copiilor vegetarieni. S-a pus un accent deosebit pe
efectele multigeneraţionale ale alimentaţiei gravidei, precum
şi pe posibilul impact asupra bolilor cronice ale adultului.
Greutatea mică la naştere este asociată în mod constant cu
riscul crescut de rezistenţă la insulină, cu sindromul metabolic,
cu diabetul zaharat de tip 2 şi cu bolile cardiovasculare. Cel
mai nefavorabil tipar de creştere pare să ﬁe greutatea mică
la naştere urmată şi în prima copilărie de o creştere rapidă a
greutăţii corporale. Studiile pe eleve din şcolile adventiste au
arătat un debut întârziat al creşterii puberale, dar fetele au
atins înălţimi ﬁnale similare cu cele ale colegelor omnivore.
A fost tras un semnal de alarmă în privinţa unor diete strict
vegetariene ce pot ﬁ prea voluminoase pentru copiii mici,
având un aport energetic scăzut, ce face diﬁcilă obţinerea
cantităţii necesare de zinc sau ﬁer şi care ar trebui îmbogăţite
cu nutrienţii problemă.
Dr. Ella Haddad, conferenţiar universitar de nutriţie, a
prezentat tema: Nutriţia şi ingineria genetică, unde am aﬂat
despre tehnologiile actuale şi cele în curs de dezvoltare pentru
îmbunătăţirea calităţii şi aspectului alimentelor. Au fost
expuse avantajele deosebite în combaterea foametei globale,
necesitatea unei cantităţi reduse de pesticide pentru culturi,
dar şi faptul că această tehnică ultraperformantă nu este
accesibilă ţărilor ce ar avea cel mai mult de câştigat (cele în
curs de dezvoltare). Tangenţial s-a amintit politica europeană
de interzicere a alimentelor modiﬁcate genetic, însă rezultatele
pozitive obţinute în peste 30 de ani de utilizare în America
par să inﬁrme aceste temeri. Atelierul cu privire la Strategii de
schimbare a dietei a fost util pentru a înţelege paşii schimbării şi
care sunt aspectele asupra cărora un educator pentru sănătate
ar trebui să insiste. La atelierul Adecvarea nutriţională a
diverselor tipuri de dietă vegetariană, am aﬂat despre beneﬁciile
şi eventualele neajunsuri ale unei diete strict vegetariene
(alimentele vegetale sunt lipsite de vitamina B12, vitamina D
şi vitamina A preformate, de acizi graşi cu lanţ lung omega-3,
eventual calciu, iod, ﬁer, zinc) precum şi despre planiﬁcarea
unor diete vegetariene care să ţină cont de tiparele alimentare
ale unui individ, de disponibilitatea hranei şi de mediul sociocultural. Adulţii vegani ar trebui să îşi asigure un aport adecvat
de proteine şi lipide, calciu, zinc, vitamina B12 şi să se expună
moderat la soare sau să consume suplimente alimentare cu
adaos de vitamina D. De asemenea, au fost expuse câteva
cazuri reprezentative de consecinţe tragice suportate de unii
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Primul Simpozion de Nutriţie Vegetariană
10-13 august 2008 – Campusul Universitar Cernica
Participanţi: Peste 180 de participanţi înscrişi (60 de medici, 50 de asistenţi medicali)
copii cu mame strict vegetariene şi s-a accentuat atenţia cu
care ar trebui compus meniul femeilor gravide.
Din partea Universităţii Andrews, Michigan, SUA, dr.
Winston Craig, profesor de nutriţie, a prezentat noţiunile de
bază despre Substanţele ﬁtochimice – factori protectori, verdeţuri
şi condimente pentru sănătate, grăsimi bune şi grăsimi rele
– implicaţiile acizilor graşi omega-3 şi a altor grăsimi în bolile
cardiovasculare. Astfel, am reţinut că alimentele consumate
ca atare aduc întreaga gamă de substanţe ﬁtochimice
în organismul uman, şi nu substanţele izolate (uscate,
deshidratate) din suplimentele alimentare.
Prof. dr. Radu Negoescu, membru de onoare al Academiei
de Ştiinţe Medicale din Bucureşti, a prezentat un studiu
populaţional efectuat în oraşul Pucioasa, încercând să
surprindă relaţia dintre Deprinderile alimentare şi activitatea
ﬁzică pentru o localitate tipică din România.
Un alt studiu interesant a fost cel condus de dr. Nicolae
Dan – Studiu clinic despre eﬁcienţa programului lifestyle de la
Centrul de Sănătate Herghelia – în care s-au ales voluntari
pentru un sejur la Herghelia şi s-au comparat modiﬁcările
parametrilor biologici ale acestora cu ale colegilor ce au
constituit grupul-martor.
Dr. Szentágotai T. Loránt a prezentat un concept inovator
ce tinde să-l înlocuiască pe cel de sindrom metabolic, şi anume
Riscul cardiometabolic, analizând comparativ două loturi de
persoane vegetariene şi nevegetariene.
Dr. Valentin Nădăşan a condus un studiu online pe baza
unui chestionar pentru a avea O evaluare a percepţiei populaţiei
din România asupra proprietăţilor preventive şi curative ale
alimentaţiei, în general, şi a alimentaţiei vegetariene, în special.
Studiul a stârnit dezbateri aprinse, constituind un semnal
de alarmă asupra unui procent din ce în ce mai mare din

populaţie ce refuză tratamentul convenţional în favoarea unei
cure alimentare.
Dr. Otto Szöcs ne-a provocat să vedem că există
Vegetarianism ştiinţiﬁc şi neştiinţiﬁc, accentuând importanţa
folosirii corecte a doi termeni: regim vegetarian echilibrat sau
dezechilibrat.
Sesiunea de postere a cuprins două lucrări, cea a dr.
Szentágotai T. Loránt: Inﬂuenţa dietei vegetariene asupra
greutăţii corporale şi a dr. Faluvégi István, Implicaţiile dietei
vegetariene în tratamentul depresiei.
Invitaţii din SUA au apreciat interesul participanţilor,
observat prin numărul foarte mare de întrebări: Dacă ar
trebui folosit un singur cuvânt pentru a descrie seminarele
şi prezentările acela ar ﬁ ONESTITATE, remarcată şi de
vizitatorii neadventişti prezenţi.
Evenimentul ştiinţiﬁc a fost urmat de cel al sărbătoririi
unui Sabat împreună, printre invitaţii speciali numărându-se
dr. Virriato Ferreira, responsabil cu departamentul Sănătate
la Diviziunea Euro-Africa, şi dr. Emil Rădulescu, autorul a
multiple cărţi şi emisiuni radiofonice prin care informaţiile
ştiinţiﬁce sunt accesibile publicului.
Rezumând, pot spune că acest eveniment a fost o reuşită,
fiind un reper pentru următoarele manifestări de acest
gen, prin accentul pus pe dovezi, calitatea informaţiilor
ştiinţifice, condiţiile de cazare şi masă, organizarea bine pusă
la punct, precum şi plăcutele momente
muzical-artistice
şi spirituale
Cezar-Marius
presărate în cadrul
Grosar, medic
programului. 
masterand.

CURIERUL

ADVEN TIS T

—

OCTOMBRIE

2008

27

Ş

T

I

R

I

MISIUNEA FEMEII, MISIUNE A SPERANŢEI Hristos. „Dumnezeul nădejdii să ne umple de toată bucuria şi
În anul 2008, programele Bisericii Adventiste de Ziua a
Şaptea se desfăşoară sub motto-ul „Misiunea speranţei”.
Deşi mulţi cred că trăim într-o lume fără speranţă, copiii
lui Dumnezeu consideră că experimentarea şi transmiterea
valorilor biblice pot să risipească negura vremii şi să ofere
perspectiva veşniciei. Dumnezeu îl cheamă pe ﬁecare membru
al familiei Sale să transmită mesajul speranţei „oricărui neam,
oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod” (Apoc. 14,6).
În acest sens, femeile adventiste se întâlnesc pentru rugăciune
şi părtăşie, fac planuri şi colaborează pentru realizarea lor,
aducându-I slavă lui Dumnezeu prin tot ce întreprind.
Prezenţa lui Heather-Dawn Small, directorul Departamentului Misiunea Femeii de la Conferinţa Generală, şi
a lui Christiane Vertallier, directorul Departamentului de la
Diviziunea Euro-Africa, a contribuit la angajarea femeilor în
„călătoria speranţei” prin programele „Misiunea Femeii în lume”
(comunitatea Labirint), „Femeilor, descoperiţi-vă valoarea”
(biserica din Bacău); „Misiunea Femeii, Misiunea speranţei”
(Convenţia liderilor departamentului, Stupini, 5-7 septembrie
2008). Prin mesajul biblic şi informaţiile prezentate de cele două
invitate, prin mesajul preşedintelui Uniunii Române, fr. Teodor
Huţanu, prin rapoartele conferinţelor şi tot ce s-a petrecut în
aceste ocazii, femeile au fost echipate şi motivate pentru slujire.
„Parcă s-a coborât cerul pe pământ!” mărturisea una dintre
participantele la Convenţia de la Stupini. Iar în urma întâlnirii
din Labirint, o doamnă a exclamat: „În ce popor minunat
m-a chemat Dumnezeu să intru!” O săptămână mai târziu, în
cadrul unei întâlniri a femeilor din Bucureşti, ea s-a hotărât să
transmită speranţa nu doar prin cuvinte, dar şi prin ceea ce ştie
să facă cel mai bine, ca iniţiator şi coordonator al proiectului
„Exerciţiu ﬁzic în slujba sănătăţii”.
Dumnezeu să ne ajute să punem în slujba Sa abilităţile
şi darurile primite, pentru ca semenii noştri să aﬂe că există
soluţii pentru diﬁcultăţile cu care se confruntă şi, mai presus
de acestea, că putem să ﬁm mântuiţi prin Domnul nostru Isus

pacea, pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului
Sfânt, să ﬁm tari în nădejde!” (Rom. 15,13)
(Silvia Dima / Departamentul Misiunea femeii)

HIROTONIRE DE PASTORI LA CONSTANŢA
Biserica Speranţa – Constanţa a fost gazda unui eveniment
cu profunde implicaţii duhovniceşti. Un astfel de eveniment nu
a mai avut loc de peste 18 ani în judeţul Constanţa. De aceea,
numărul persoanelor prezente pentru a ﬁ martore la un serviciu
divin de hirotonire de pastori a fost foarte mare. Delegaţi
din partea conducerii Bisericii Adventiste, rude, prieteni şi
persoane din districtele deservite au făcut ca biserica să devină
neîncăpătoare. Sâmbătă, 13 septembrie 2008, va rămâne o dată
importantă în activitatea de slujire a pastorilor Adrian Zaharia,
din districtul Mangalia, şi Robert Georgescu, din districtul
Constanţa – Viile Noi. Pentru serviciul divin de hirotonire, din
partea Uniunii au venit Teodor Huţanu – preşedinte, şi Ioan
Câmpian Tătar – trezorier, iar din partea Conferinţei Muntenia
au venit Teoﬁl Petre – preşedinte, şi George Pîrlitu – secretar.
Aceştia au condus programul alături de pastorii hirotoniţi:
Gabriel Kadar, Roland Paraschiv şi Tiberiu Georgescu.
Trezorierul Uniunii Române a pregătit inimile celor
prezenţi prin Cuvântul inspirat al Sﬁntelor Scripturi, vorbind
despre viteazul David, care a câştigat bătălii spirituale şi lupte
pe câmpuri de bătaie prin chemarea specială a lui Dumnezeu.
De aceea, „David” a devenit numele propriu uman cel mai
des întâlnit în Biblie. A urmat rugăciunea de hirotonire cu
punerea mâinilor, rostită de preşedintele Uniunii Române,
iar preşedintele Conferinţei Muntenia a rostit cuvântul de
trimitere în slujire pastorală. Serviciul divin de hirotonire
s-a încheiat prin cuvântul de bun venit în rândul pastorilor
hirotoniţi adresat de secretarul Conferinţei Muntenia, iar
soţia acestuia – Doina Pîrlitu – a rostit cuvântul de bun venit
adresat soţiilor celor doi pastori proaspăt hirotoniţi. (...)
(Roland Paraschiv / Conferinţa Muntenia)
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COMUNICAREA INTERCONFESIONALĂ
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului,
Nicolae Văcăroiu şi Bogdan Olteanu, au deschis lucrările
simpozionului internaţional „Comunicarea Interconfesională
în Uniunea Europeană”, care s-a desfăşurat în data de 10 şi 11
septembrie 2008, la Palatul Parlamentului.
„Apreciem faptul că simpozionul a fost precedat de
lucrările celei de a IX-a Conferinţe a experţilor International
Religeous Liberty Association, care au ales ca loc al dezbaterii
Bucureştiul, ceea ce reprezintă o recunoaştere a evoluţiilor pe
care România le-a făcut în domeniul drepturilor omului şi în
special a libertăţii religioase”, a spus domnul Nicolae Văcăroiu.
De asemenea, după ce a evocat proiectele realizate de-a lungul
timpului de Asociaţia Conştiinţă şi Libertate, acesta a adăugat:
„Găzduirea actualului simpozion în Palatul Parlamentului este
o dovadă a aprecierii de care acesta se bucură până la cele mai
înalte niveluri în România.” În intervenţia sa, domnul Bogdan
28
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Olteanu a amintit de perioade nu foarte îndepărtate din istoria
României, dorind în acelaşi timp, să salute această iniţiativă
„care promovează dialogul între culte şi autorităţi, lucru de
care, privind spre trecutul nostru, cu siguranţă avem nevoie.
Într-un trecut destul de tumultuos, confesiunile mai mult s-au
confruntat decât să poarte un dialog. De-a lungul timpului, cei
mai puternici au încercat să-i oprime pe cei mai slabi. Chiar şi
familia mea nu este decât un nefericit exemplu din care poţi
învăţa cât de diﬁcil este dialogul interconfesional, cât de diﬁcil
este dialogul intercultural, iar diferenţele de etnie accentuează
diferenţele religioase. Încercăm să ne deschidem minţile şi
suﬂetele către dialogul interconfesional, către o deschidere faţă
de religie, indiferent de opţiunile personale”, a spus Bogdan
Olteanu. De asemenea, acesta a precizat faptul că statul este
dator să-şi trateze în mod corect cetăţenii, să le respecte
obiceiurile şi să le sprijine libertatea, mai ales libertatea
conştiinţei, care contribuie la consolidarea comunităţii.
Dorind să imprime un spirit potrivit simpozionului,
reprezentantul bisericii ortodoxe Nifon Mihăiţă, arhiepiscop şi
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EXPERŢII INTERNATIONALI RELIGIOUS LIBERTY
ASSOCIATION RECOMANDĂ RESPINGEREA
LEGILOR DE DEFĂIMARE A RELIGIILOR
Desfăşurată la Palatul Parlamentului din Bucureşti, între
8 şi 10 septembrie 2008, a IX-a Conferinţă a experţilor
grupului internaţional pentru libertatea religioasă – format
din academicieni, practicieni şi alţi experţi internaţionali în
domeniul drepturilor omului şi al religiei – a avut ca subiect al
dezbaterilor problema spinoasă a discursului marcat de ură şi
„defăimarea religiilor”.
În deschiderea conferinţei, John Graz, secretarul general
al International Religious Liberty Association (Asociaţia
Internaţională pentru Libertate Religioasă, IRLA) a spus că „în
ultimii ani, problemele cu privire la discursul marcat de ură şi
defăimarea religiilor au fost una dintre principalele preocupări
ale persoanelor din sfera drepturilor omului, iar IRLA
încearcă să evalueze propunerile pentru a ajunge la noi măsuri
internaţionale. Indivizi şi grupuri religioase din întreaga lume
sunt frecvent subiectul acuzaţiilor şi insultelor, iar discursul
marcat de ură a precedat frecvent atacuri violente şi acţiuni de
intimidare. John Graz, care este şi director al Departamentului
de Relaţii Publice şi Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste,
a întrebat: „Care va ﬁ costul real al libertăţii de exprimare, dacă
se vor îndeplini astfel de obiective?”
În timpul ultimei sesiuni, grupul de experţi a concluzionat
„că nu ar trebui votată o legislaţie speciﬁcă, dar discursul
marcat de ură ar trebui limitat, potrivit legii existente privind
drepturilor omului.” Unul dintre aspectele abordate de experţi
este lipsa unei deﬁniţii universal acceptabile a defăimării
religiilor. Experţii şi-au exprimat preocuparea cu privire la
faptul că orice deﬁniţie ar ﬁ vagă şi susceptibilă la interpretări,
în special cele bazate pe sensibilitatea ascultătorilor. Fără
nişte criterii clare cu privire la ceea ce constituie defăimarea,
standardele propuse vor ﬁ aplicate arbitrar şi inechitabil şi le
vor face rău celor pe care trebuie să îi protejeze, spun ei.
Referindu-se la discursul marcat de ură şi defăimarea
religiilor, ca ﬁind o „problemă de mare importanţă”, profesorul
Rosa Maria Martinez de Codes, de la Universitatea

Complutense din Madrid, a spus că în Europa „trebuie să
construim poduri între diferitele confesiuni religioase, luând în
consideraţie faptul că aici trăiesc aproximativ 12-13 milioane
de adepţi ai islamului. Discursul marcat de ură ar trebui
eliminat din vocabularul, educaţia şi atitudinile noastre, iar
aceasta înseamnă îmbunătăţirea politicilor publice care stau
la baza regulamentelor şcolilor – publice şi private –, pentru
a duce la o mai bună înţelegere şi respect pentru ceilalţi”.
Profesorul David Little, de la Harvard Divinity School,
a avertizat împotriva tăcerii faţă de propunerea înaintată
Naţiunilor Unite de către Organizaţia Conferinţei Islamice
şi câteva dintre rapoartele Naţiunilor Unite care au ca scop
restricţionarea defăimării religiilor. (...)
După conferinţă, participanţilor IRLA li s-au alăturat
domnii Nicolae Văcăroiu, preşedintele Senatului, şi Bogdan
Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, precum şi
alţi lideri guvernamentali şi academicieni în cadrul unui
simpozion despre „Comunicarea interconfesională în Uniunea
Europeană”. (Rajmund Dabrowski / ANN)

E TIMPUL PENTRU SECERIŞ
Începând de vineri, 12 septembrie, s-a desfăşurat la Sala
Sporturilor din Dej „Festivalul Evanghelismului”, eveniment
prin care comitetul Conferinţei Transilvania de Nord şi-a
propus să motiveze implicarea în lucrare misionară personală a
tuturor celor prezenţi.
Animaţi de mottoul: „E timpul pentru seceriş”, un număr
de peste 1.300 de participanţi şi delegaţi au primit informaţii
şi au fost motivaţi prin seminare, predici şi experienţe din
lucrarea personală. Atât programul, cât şi materialele oferite
au constituit invitaţii foarte concrete la implicarea în lucrarea
misionară. Oaspeţii speciali au fost Mario Brito – directorul
Departamentului Şcoala de Sabat / Lucrare personală din
cadrul Diviziunii Euro-Africa, şi George Uba – director al
aceluiaşi Departament al Uniunii Române.
În încheiere, a avut loc un moment special de consacrare,
audienţa încredinţându-se în mâinile lui Dumnezeu pentru
un „seceriş bogat” şi pentru o călăuzire inspirată în lucrarea
Domnului. (Beniamin Anca / Conferinţa Transilvania de Nord)
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mitropolit al Târgoviştei, a spus: „Dialogul interconfesional nu
înseamnă renunţarea la identitatea ta, ci, din contră, aﬁrmarea
ta în raport cu valoarea celuilalt într-un spirit de străduinţă de
a vedea valoarea din celălalt. Numai aşa te poţi îmbogăţi tu
însuţi: dacă vezi ceea ce este de valoare şi în celălalt!”
„Am reuşit să aducem la masa discuţiilor lideri religioşi
aﬂaţi aparent în conﬂict şi am observat o dorinţă fermă de
a creşte calitatea dialogului interconfesional. Cei peste 100
de reprezentanţi ai diferitelor confesiuni au arătat că îl pot
înţelege pe celălalt mai bine nu doar la nivel de lideri, dar
şi la nivel de credincioşi laici”, a declarat domnul Viorel
Dima, preşedintele Asociaţiei Conştiinţă şi Libertate. La
eveniment au mai fost prezenţi şi au adresat, de asemenea,
un mesaj tuturor participanţilor reprezentantul bisericii
catolice Francisco Javier Lozano Sebastian, nunţiu apostolic
în România; Teodor Huţanu, preşedintele Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea; prof. univ. dr. Otniel Bunaciu,
preşedintele Bisericii Baptiste; Rabinul Shlomo Sorin
Rossen, aparţinând Cultului Mozaic; prof. univ. dr. Irina

Moroianu Zlătescu, directorul Institutului Român pentru
Drepturile Omului, precum şi domnul Ştefan Ioniţă,
director în Ministerul Culturii şi Cultelor. (Aurelian Horja)

HIROTONIRE LA BUZĂU – FILADELFIA
Sâmbătă, 20 septembrie, în Biserica Adventistă Filadelﬁa
din Buzău a avut loc serviciul divin de hirotonire a patru
pastori din Conferinţa Muntenia: Mădălin Avrămescu,
Liviu Bădescu, Danubian Modoran şi Beniamin Stan. A
fost pentru prima dată când în biserica Filadelﬁa a avut
loc o astfel de ceremonie. La acest eveniment special,
Diviziunea Euro-Africa a fost prezentă prin Gabriel
Maurer – secretarul Diviziunii. Din partea Uniunii
Române au participat pastorii Teodor Huţanu şi Ioan
Câmpian-Tătar, iar din partea Conferinţei Muntenia
pastorii Teoﬁl Petre şi Lucian Floricel. Evenimentul a fost
marcat de prezenţa multor credincioşi din districtele celor
patru pastori şi de participarea colegilor lor de generaţie.
(Lucian Floricel / AARC Muntenia)
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ADELA BĂNCĂU BURCEA

Cheia

Î

ntr-o zi de vară târzie, Luisa, o fetiţă frumoasă, cu
ochii mari, în care poţi citi cu uşurinţă mult prea
multă inteligenţă pentru un copil de nici 5 anişori, se
juca pe lângă mama şi bunica, în timp ce acestea îşi
făceau treburile prin grădina cu zarzavaturi. Se juca
singură pentru că nu avea altceva de făcut – nu avea cu cine
să vorbească sau să se joace, iar tata, ca de obicei, era plecat la
lucru. Dar nu era supărată, căci găsea repede cu ce să-şi umple
timpul. Acum se tot gândea ce surpriză să le mai facă celor din
familie, cum să-i facă să nu mai ﬁe obosiţi şi necăjiţi după o zi
obositoare de muncă şi stres. Cu o seară înainte, o rugase pe
bunica să scrie două scrisori – ştia şi Luisa să scrie, dar până
găsea literele potrivite, îşi pierdea ideile, aşa că se gândise la
o metodă mai simplă. Prima scrisoare îi era adresată mamei:
„Iubita mea mami, tu eşti raza mea de soare, eşti lucrul cel
mai frumos din viaţa mea. Când zâmbeşti tu, răsare soarele,
iar când tu eşti supărată, mă întristez şi eu...” Pe acelaşi ton
a fost şi cea adresată tatălui, i-a spus cât de mult îl iubeşte şi
ce înseamnă el pentru ea. Când a rugat-o să scrie şi cea de-a
treia scrisoare, bunica nu mai vedea din cauza lacrimilor – era
pentru ea. Era de-a dreptul emoţionată. Cum putea vedea
copilul acesta numai lucrurile frumoase?! Era uimită cum
poate încăpea atâta iubire, sinceritate şi inteligenţă într-un
copilaş!
Acum, Luisa se străduia să găsească o modalitate de a le
ajuta pe mama şi pe bunica. Şi-ar ﬁ dorit foarte mult ca ele să
muncească mai puţin şi să petreacă mai mult timp cu ea. Aşa
că se gândi că ar putea să le ofere o mână de ajutor, mai ales că
auzise că mama trebuia
să plece cu maşina în
oraş – avea treburi
urgente de rezolvat.
Da, asta era, numai
că mama nu a
fost de aceeaşi
părere:
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– Luisa, vezi-ţi de jucăriile tale! Nu vezi că nu mai găsesc
cheia de la maşină? Trebuie să o caut.
Mama şi bunica erau într-o căutare încordată.
– Unde să ﬁe cheia?! Acum o oră era în buzunarul meu.
Sigur a căzut pe undeva, dar unde? Trebuie să o găsesc acum,
altfel nu mai ajung la timp în oraş! Ce mă fac! se plângea
mama. Luisa, ai văzut cumva cheia maşinii?
– Nu, mami, nu am văzut-o. Îmi pare rău.
Pe unde puteau să o caute?! Pământul era ud. Exista o şansă
foarte, foarte mică să o găsească. Mama se prăbuşi pe o bancă
din apropiere, cu capul între mâini, fără nicio speranţă.
– Mami, eu cred că ar trebui să ne rugăm la Domnul Isus.
Sunt foarte sigură că El ştie unde este cheia noastră, spuse
Luisa, în inocenţa ei de copil.
Mama nici nu auzi propunerea fetiţei. Mintea ei era
ocupată să aﬂe când văzuse cheia pentru ultima dată şi unde ar
ﬁ putut să o scape. Bunica însă, deşi îi era teamă de ceea ce va
simţi Luisa în lipsa unui răspuns direct la rugăciune, îi zise:
– Da, Luisa, cred că este o idee bună. Ce-ar ﬁ să te rogi
tu? Dar să ştii că răspunsul la rugăciunile noastre nu este
întotdeauna cel pe care îl aşteptăm noi...
– Doamne Isuse, sunt sigură că Tu ştii unde este cheia
noastră. Ajută-ne să o găsim, ca mami să nu mai ﬁe atât
de supărată şi să poată pleca la timp în oraş! Îţi mulţumesc.
Amin!
Încrezătoare, se ridică de pe genunchi şi merse în mijlocul
grădinii.
– Mami, Domnul Isus îmi spune că, dacă voi căuta aici, în
pământ, voi găsi cheia. Şi, să ştii, că... şi năsucul meu îmi spune
la fel. Ajută-mă, te rog.
– Luisa, nu este momentul acum. Te rog să mă laşi să
gândesc. Sunt foarte supărată că nu voi putea ajunge în oraş.
Pleacă, acum, de te joacă.
– Buni, eu cred că Domnul Isus mi-a ascultat rugăciunea şi
mi-a spus că aici trebuie să caut cheia. Mă ajuţi tu?
Gândindu-se la ce ar ﬁ însemnat un refuz pentru acea
inimioară ﬁravă, şi totuşi plină de încredere a fetiţei, bunica
începu să caute prin pământul ud. Îndepărtă primul strat, apoi
un altul şi, deodată, simţi ceva mai rece decât pământul pe
care îl dăduse la o parte. Spre surprinderea ei, aceea era cheia
îndelung căutată. Ce bucurie pe fetiţă!
– V-am spus că trebuie să aveţi încredere în Domnul Isus.
Ştiam că El o să-mi asculte rugăciunea. Niciodată nu m-a
minţit. Şi nici... năsucul meu.
Pe cât de mare era bucuria Luisei, pe atât de mare era şi
părerea de rău a mamei şi bunicii că nu avuseseră şi
ele aceeaşi încredere.
Fără prea mult efort, fetiţa reuşise să o
facă pe mami să nu mai ﬁe supărată. Acum,
Luisa era fericită. Domnul Isus îi răspunsese încă
o dată la rugăciune. 
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Martori
martiri
TEODOR HUŢANU
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ă mai amintiţi ce program aţi avut în ziua de 27
august 2008? În această zi, în India, extremiştii
hinduşi au decapitat un pastor adventist.
Fratele Samuel Naik, pastor în Orissa, a fost
ucis împreună cu mama sa, plus cel puţin alţi
27 adventişti. Şcoli, biserici, orfelinate, locuinţe, precum şi alte
facilităţi creştine au fost total distruse sau vandalizate. Valul
violenţelor anticreştine a făcut multe alte victime şi pagube,
nu este pentru prima dată şi nici pentru ultima, în ciuda
promisiunilor autorităţilor. În 1999, de exemplu, un misionar
a fost ucis împreună cu cei doi ﬁi ai săi, în aceeaşi zonă. Ştirile
de ultimă oră dinspre Orissa ne spun că mii de creştini au
fugit să-şi scape viaţa, ascunzându-se în păduri.
Deşi am putea ﬁ uimiţi că aşa ceva se întâmplă în secolul
XXI, avem însă mărturia capitolului 11 din Evrei, care
sună uimitor de asemănător: „Alţii au suferit batjocuri,
bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în
două cu ﬁerăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au
pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de
toate, prigoniţi, munciţi – ei, de care lumea nu era vrednică
– au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin
crăpăturile pământului” (Evrei 11,36-38).
A te numi creştin în Orissa (sud-vestul Indiei) este un risc
major, pe care unii şi-l asumă cu toată ﬁinţa. A te numi creştin
în lumea noastră creştinată este un avantaj. Aşa se schimbă
lucrurile, în funcţie de loc şi timp. Când zeii Romei stăpâneau
lumea, a ﬁ creştin era o îndeletnicire ilicită, iar unul ca Nero
aplica sentinţa bine ştiută: focul sau colţii ﬁarelor. Când
Constantin cel Mare a legalizat creştinismul, a apărut riscul
ca aceia care ieri au fost persecutaţi să devină la rândul lor
persecutori. Dogme, ierarhii, lupte pentru putere, tradiţii şi alte
ademeniri lumeşti au redesenat imaginea creştinului într-un
chip de nerecunoscut.
Poate pare neﬁresc a căuta să-ţi trăieşti riscant creştinismul.
Nu este vorba de masochism. Orice creştin ştie că „martor”
este rudă de sânge – cel puţin ca etimologie – cu „martir”. „De
altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus
vor ﬁ prigoniţi” (2 Tim. 3,12). A da mereu mărturie este în
acelaşi timp un imperativ de a nu ne potrivi „chipului veacului
acestuia” (Rom. 12,2). A căuta mai întâi Împărăţia cerurilor şi
nu pofta lumii, a crede în Creator şi nu în Darwin, a te bucura
de făgăduinţele Evangheliei şi nu de cazinourile păcatului,
să cauta salvarea altora şi nu satisfaceri egocentrice înseamnă
a deosebi „bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi
desăvârşită” (Rom. 12,2).
Îndrăznim să transformăm creştinismul nostru într-o
mărturie permanentă? Când ne gândim la destinaţiile zilnice
înscrise în programul nostru, includem şi credinţa noastră

printre articolele indispensabile? Iată ce spune un dicton:
„Informează-te înainte de a pleca!” Evident, riscurile se cer
asumate. Însă riscul ascultării de Dumnezeu se îmbrăţişează
altfel. Aşa cum a făcut Avraam: „… A ascultat şi a plecat fără
să ştie unde se duce” (Evrei 11,8).
Credinţa trăită ca mărturie este un drum necunoscut.
Fiecare colportor, evanghelist sau orice alt misionar ştie lucrul
acesta. Ne rugăm, ne pregătim, credem şi acţionăm, însă nu
ştim ce va răsări din aruncarea seminţei. Nici nu trebuie să
ştim. Semănătorul ştie un singur lucru: să semene. Dumnezeu
este Cel care face să crească. Dumnezeu este Cel care-l ţine
în mână pe misionar, chiar dacă i se taie capul, ca lui Ioan
Botezătorul sau ca lui Samuel Naik. Ce-I voi răspunde eu
dreptului Judecător, eu – martorul Său – care am libertate şi
posibilităţi, care sunt inundat necurmat de har peste har?
Anul misionar 2008-2009 a pornit sub imperativul:
„Călcând pe urmele Lui.” Cantonamentele pastorale au
inspirat oxigenul misiunii cu credinţa că întreg trupul bisericii
va ﬁ înviorat. Să nu ne aşteptăm la sărbători pline de extaz.
Urma paşilor Domnului Isus duce la cruce. Acolo îi atrage
Mântuitorul pe toţi oamenii (Ioan 12,32). Acceptarea
răstignirii înseamnă să luăm în serios chemarea de a ﬁ martori.
Uitându-ne cu atenţie la violenţele anticreştine din India,
putem să ne dăm încă o dată seama cât de inﬂamabilă este
lumea din jurul nostru. Apocalipsa ne spune că, într-o zi,
focul se va aprinde foarte aproape de mine şi de tine. Singura
noastră scăpare este să-i dăm noi foc lumii, astăzi, acceptând să
devenim epistole vii, văzute şi citite de toţi.
Calculăm riscurile? Ne îngrijorează necunoscutul? Iată
un detaliu, nu lipsit de importanţă: extremiştii hinduşi,
în dezlănţuirea furiei, au turnat motorină pe maşinile şi
echipamentele unei şcoli adventiste, însă incendierea nu a
putut ﬁ declanşată.
Înainte de a ﬁ decapitat, apostolul Pavel lansa îndemnul:
„Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui
Hristos” (1 Cor. 11,1). Pavel era un martor martir informat.
Cunoştea bine ﬁnalul: „… Ştiu în Cine am crezut… De acum
mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ’ziua
aceea’, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi
tuturor celor ce vor ﬁ iubit venirea Lui” (2 Tim. 1,12; 4,8).
Nu-i aşa că merită să ﬁi martor? 
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