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Este de apreciat că m 

paginile Curierului Adventist 
se regăsesc reacţii ale 

c itito rilo r sârguincioşi, 

preocupaţi de aspectele vieţii 
de credinţă. Intr-adevăr, 

nu este uşor să foloseşti 
„cuvântul” în tr-o  societate 

to t  mai exigentă fn ce priveşte 

informaţia!

Redacţia cunoaşte 

bine aşteptările c itito rilo r 
„căldicei” ... Aşa se explică şi 

varietatea articolelor -  de 

la interviuri, experienţe, ştiri, 

până la pagina destinată 

celor mici. Este bine ca o 

astfe l de revistă să nu fie 

nici ca un schelet lipsit de 

viaţă, dar nici ca o meduză 

gelatinoasă. Apreciez 

prezentarea unor răspunsuri 

pe care le-aţi o ferit la diverse 

subiecte care sunt, fără doar 

şi poate, repere sigure pentru 

cercetătorul a te n t al valorilor 

spirituale.

Pe lângă to a te  aceste 

informaţii ce sunt binevenite, 

cred că ar trebui mai mult 

spaţiu destina t dezbaterilor 

teologice (subiecte care să 

aibă continuita te pe termen 
lung). A fo s t marele subiect 

„Bătălia pentru Sanctuar”, 

actual şi profund, dar pe 

lângă astfe l de subiecte 

se pot alătura capitole de 

teologie practică, un concurs 
cu c itito rii tineri sau mai 

puţin tineri etc.

Astăzi, când suntem 

pândiţi de relativism, când 

identitatea adventă pare să 

se dilueze, Curierul Adventist 

trebuie să ofere o identita te  
teologică prin temele 

exprimate, dar şi o provocare 

de genul „judecaţi voi singuri”.

Paul Şerban, 
pastor, Peretu

Drapelul de pe front
p a g in a  14

mailto:curierul@adventist.ro


gQ l
pe dinăuntru

Un om foarte corpolent a dorit să se 
cântărească pe un cântar autom at, fără 
să ştie că acesta era defect. A introdus 
moneda, iar acul cântarului s-a oprit la 
35 de kg. Un copil trecea pe lângă cântar 
îm preună cu m am a lui şi, când a văzut ce 
a indicat cântarul, a spus: „Mami, uită-te, 
om ul acesta este gol pe dinăuntru!"

Gol pe dinăuntru? N u ne place să 
recunoaştem, dar se pare că m ulţi dintre 
noi am  experim entat aşa ceva. Oare ce 
ne provoacă această sărăcie şi goliciune 
interioară?

Ca pastor, am stat de vorbă cu m ulte 
persoane care mi-au m ărturisit că sunt 
nem ulţum ite de relaţia lor cu Dum nezeu. 
„Pur şi sim plu simt de m ulte ori că nu 
pot stabili o com uniune cu D um nezeu" 
e una dintre remarcele frecvente. In 
astfel de situaţii, căutăm  soluţii rapide. 
Căutăm  soluţii care aduc rezolvare pentru 
moment: o predică ce m ustră păcatul şi ne 
dă sim ţăm ântul vinovăţiei, o implicare în 
activitatea bisericii, un  dar pentru  săraci 
sau o experienţă em oţionantă, care să 
atingă coardele sensibile ale sufletului 
nostru. Dar, mai presus de toate acestea, 
dacă dorim  să avem o viaţă spirituală 
deplină, care să ne um ple golul din suflet, 
atunci este necesar să avem o com uniune 
personală, zilnică, cu Dumnezeu.

Umpleţi v idu l!
Grija şi preocuparea excesivă pentru 

„pâinea cea de toate zilele", acum ularea 
de lucruri materiale şi setea după 
apreciere şi putere ne golesc adesea de 
cel mai im portant lucru în vieţile noastre
-  relaţia intim ă cu Creatorul nostru.
Deşi mâinile ne sunt pline, inimile sunt 
goale. Pe m ăsură ce vom  încetini ritm ul 
şi ne vom lua tim p să comunicăm cu 
El, vom  observa cum vidul din suflet

începe să dispară, pentru  că Dum nezeu 
este dispus să stea de vorbă cu noi. Noi 
suntem  întotdeauna cei care limităm 
această relaţie, frustrându-ne de atâtea 
binecuvântări.

Singurătatea înseamnă comuniune
Deşi cei mai m ulţi dintre noi fugim 

de singurătate, a ne retrage pentru  a-L 
căuta pe Dum nezeu în linişte înseamnă 
a ne asigura de prezenţa Sa. A întrerupe 
vârtejul vieţii zbucium ate de atâtea 
frăm ântări şi probleme şi a sta de vorbă 
cu Creatorul, prin  rugăciune şi studiul 
Cuvântului, înseam nă a ne asigura de 
com uniunea intim ă cu Cel care ne poate 
um ple viaţa cu speranţa mântuirii. 
Această singurătate înseam nă mai m ult 
decât absenţa zgom otului, a vorbirii, ea 
este o dispoziţie lăuntrică de a asculta 
vocea lui Dumnezeu. Acolo, în căm ăruţa 
de rugăciune, învăţăm  când să vorbim şi 
când să tăcem.

Comuniunea înseamnă înaintare
A ne retrage pentru a sta de vorbă cu 

Cel care ţine universul în mâinile Sale nu 
înseam nă tim p pierdut, nu înseamnă a 
da înapoi, ci înaintare. „Nimic nu va da 
o vedere mai limpede despre sine însuşi 
ca rugăciunea tainică. Acela care vede în 
ascuns şi ştie toate lucrurile va lumina 
priceperea noastră şi va răspunde la 
cererile noastre." Ellen White, Mărturii, 
voi. 5, p.163

Dacă vom  reuşi să învingem  inerţia 
din noi şi vom sta m ai m ult tim p în 
prezenţa M ântuitorului, golul dinăuntrul 
nostru va fi um plut de D uhul Sfânt cu 
speranţă, dragoste, răbdare, bucurie 
şi pace în suflet, iar pe deasupra... vă 
las pe dum neavoastră să spuneţi ce aţi 
experimentat.

Gabriel Dincă
redactor-şef, 
Curierul Adventist
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DIN VIATA BISERICII

Conferinţa Banat
trecut,' prezent şi viitor

a

«

Pavel Memete
preşedinte, 
Conferinţa Banat

în  partea vestică a ţării, destu l de 
aproape de porţile O ccidentului, pe 
cuprinsul a cinci judeţe: Bihor, A rad, 
Timiş, H unedoara şi Caraş-Severin, 
în această zonă binecuvântată, unde 
trăieşte 12% din populaţia României, 
obiectul grijii, atenţiei şi iubirii lui 
D um nezeu îl constituie Biserica Sa din 
Conferinţa Banat. In Ţara Crişurilor, 
de-a lungul văii M ureşului, în Banat şi 
în Ţara H aţegului; din Valea lui Mihai, 
în nord, până la Jam u Mare, în  sud, 
din Orăştie, în  est, până la Jimbolia, 
în vest, dragostea lui H ristos a atins 
inimile la aproape şapte mii de bărbaţi 
şi femei, tineri şi vârstnici, „un popor 
pe care D um nezeu Şi l-a câştigat ca să 
fie al Lui", ca să „vestească" „puterile 
m inunate ale Celui ce" l-a „chem at 
din întuneric la lum ina Sa m inunată"
(1 Petru 2,9).

Zona în care trăim  şi lucrăm  este 
foarte variată nu num ai din punct de 
vedere geografic, ci şi etnic şi religios. 
In acest peisaj atât de diferit, Biserica 
A dventistă îşi are propria identitate,

C orpu l pastora l, C o n fe r in ţa  Banat

încercând să-şi îm plinească m isiunea 
pen tru  care M ântuitorul a provocat-o în 
acest tim p profetic.

0  privire retrospectivă

Dacă am avea acces la cronica cerului, 
am putea prezenta în detaliu, pornind de 
la începuturi, oameni, fapte, întâmplări. Ne 
rezumăm să punctăm doar câteva repere.

Mesajul advent a fost semănat pe 
aceste meleaguri, în jurul anului 1899, 
de John Hunergardt şi primii credincioşi 
au acceptat şi au început să păzească 
Sabatul zilei a şaptea în zona Aradului.
S-au constituit astfel primele grupe de 
aşteptători ai revenirii Domnului Isus 
Hristos. Statistici din 1913 consemnează 
existenţa mai multor biserici, pornind din 
Timişoara până la Oradea.

După organizarea Uniunii Române în 
1920, comunităţile din vestul ţării se puteau 
regăsi în ceea ce se numea atunci Câmpul 
Misionar Banat. în martie 1925 are loc 
reorganizarea lucrării din această parte a 
ţării, iar Câmpul Misionar se transformă
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în Conferinţa Banat-Crişana, avându-1 ca preşedinte 
pe fratele Herman. în  1937, Conferinţa Banat-Crişana- 
Maramureş cuprinde cele trei regiuni, având sediul 
la Timişoara. în anul 1938, sediul se mută la Arad. 
în 1939, în urma reorganizării conferinţelor de pe 
teritoriul României, Conferinţa Banat-Crişana- 
Maramureş cedează regiunile Crişana şi Maramureş 
şi primeşte regiunea Oltenia, devenind Conferinţa 
Oltenia-Banat, cu sediul la Craiova. între 1942 şi 
1944, Biserica Adventistă a funcţionat în ilegalitate, 
în octombrie 1944, este publicată legea care repune 
în toate drepturile şi Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea. Conferinţa Oltenia-Banat, cu sediul la Craiova, 
îşi reîncepe activitatea, preşedinte fiind fratele Toma 
Dobre. în această structură, Conferinţa avea să 
funcţioneze până în anul 1962. Preşedinţi de conferinţă 
au mai fost: Mihai Manea, Pavel Crişan, Gheorghe 
Cazan, Constantin Şamotă, Gheorghe Bariu.

în 1962, în urma unor modificări de structură 
la Uniunea de Conferinţe, partea de sud-vest a 
Conferinţei Banat este arondată Conferinţei Sibiu.

între 1962 şi 1975, preşedinţi ai Conferinţei 
Banat sunt fraţii Florea Alexandrescu şi Alexandru 
Constantinescu. în  1975, sediul Conferinţei se mută 
la Timişoara, iar preşedinte al Conferinţei este fratele 
Gligor Deac.

în 1989, Conferinţa Sibiu avea 11 judeţe şi 101 
biserici locale. Cu data de 1 ianuarie 1990, prin 
înfiinţarea Conferinţei Braşov, Conferinţa se 
reorganizează şi se va numi Conferinţa Timişoara, 
având în componenţa ei judeţele: Arad, Bihor, Timiş, 
Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Dolj, în 
total 99 de biserici locale.

Din 1 ianuarie 1992, prin înfiinţarea Conferinţei 
Oltenia, asistăm la o nouă reorganizare -  Conferinţa 
Banat va avea actuala structură de cinci judeţe. Din 
iulie 1992, fratele Adam Engelhardt va fi preşedintele 
Conferinţei, iar din aprilie 1998 până în februarie 2001, 
preşedinte al Conferinţei a fost fratele Ion Buciuman. 
Tot în această perioadă, sediul Conferinţei se va muta 
în noua clădire, unde funcţionează şi astăzi.

Prezent

Ceea ce se întâmplă astăzi, prin harul Său, puteţi 
citi în articolele următoare, unde colegii mei prezintă o 
fărâmă a lucrării Domnului din Conferinţa Banat.

în zona de vest a ţării trăiesc şi slujesc aproape 10% 
dintre membrii Bisericii Adventiste din România. 
Avem aici atâtea motive de bucurie. La Nădlac, după 
ani de trudă şi rugăciuni, primul suflet îţi predă inima 
lui Hristos, prin legământ. La Nădab şi Chereluş, 
judeţul Arad, se formează grupe în case care sunt 
gata să fie inaugurate. La Gurahonţ şi Vârfuri, judeţul 
Arad, în zone greu accesibile, se amenajează biserici 
pentru prietenii lui Hristos. La Pecica, Semlac şi

Iratoş, prin credinţă, privim la conturarea trupului 
lui Hristos. Săcălaz, Liebling, Sânmartinul Sârbesc, 
Bucovăţ, Deta, Jamu Mare, Sângeorge, Cărpiniş, din 
judeţul Timiş, Bicariu, Sânnicolaul de Munte, Valea 
lui Mihai, din judeţul Bihor, sunt nume de localităţi 
despre care, cu ceva vreme în urmă, nu ştiam mai 
nimic, dar astăzi în fiecare avem un loc din care se 
vorbeşte despre dragostea lui Hristos. Numele cu 
care aţi făcut cunoştinţă în cele prezentate mai sus 
sunt localităţi în care nu avem încă biserici organizate. 
N u ne permite spaţiul să scriem despre minunile pe 
care le face Cerul în multe dintre cele 119 biserici ale 
Conferinţei Banat.

Dacă, înainte de 1989, în judeţul Timiş, erau în jur 
de 500 de membri, astăzi sunt 1.500; dacă atunci era 
un singur district, astăzi sunt şapte; dacă în Timişoara 
era o singură biserică de 350 de membri, astăzi sunt 4 
cu peste 800 de membri. N u este acesta un motiv de 
laudă la adresa bunului Dumnezeu?

Un alt motiv de bucurie îl constituie faptul că, de opt 
ani, Radio Vocea Speranţei transmite zilnic speranţă 
pentru lumea din Timişoara şi împrejurimile ei.

La Sebiş, judeţul Arad, şi în împrejurimi, aceeaşi 
voce a speranţei aduce bucurie, alinare, clarificare 
şi orientare pentru sufletele în dilemă. La Petroşani, 
judeţul Hunedoara, prin televiziunea locală, în fiecare 
duminică ne întâlnim cu oamenii la ei acasă. Lăudat 
fie Domnul pentru aceste oportunităţi.

Viitor

Misiunea Globală este un imperativ al 
Mântuitorului, preluat din generaţia bisericii 
apostolice şi care se aşteaptă trăit în vremea noastră. 
Toată biserica într-un angajament misionar deosebit, 
prezentând tot adevărul Evangheliei veşnice, pe tot 
teritoriul Conferinţei Banat, în toată puterea Duhului 
Sfânt -  iată provocarea ce ne stă înainte.

Misiunea care ne-a fost încredinţată poate să se 
realizeze printr-un popor unit: membri laici, slujbaşi 
din biserici, colportori, misionari, pastori, directori de 
departamente, administratori -  toţi lucrând împreună.

Unitatea este tărie, divizarea este slăbiciune. Când 
sunt uniţi, aceia care cred adevărul prezent exercită o 
influenţă foarte mare. Satana înţelege foarte bine acest 
lucru. El n-a fost niciodată mai hotărât ca acum să 
facă fără efect adevărul lui Dumnezeu." (Ellen White, 
Mărturii, voi. 5, p. 236)

„Armonia şi unirea, existenţa între oameni cu 
dferite predispoziţii constituie cea mai puternică 
dovadă ce poate fi adusă, că Dumnezeu L-a trimis 
pe Fiul Său în lume ca să-i salveze pe păcătoşi. Este 
privilegiul nostru de a aduce mărturia aceasta."
(Ellen White, Mărturii, voi. 8, pag. 242)

Viitorul Bisericii este în mâna lui Dumnezeu. Să ne 
consacrăm Lui şi El va face minuni.
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DIN VIAŢA BISERICII

O preocupare majoră a oricărei instituţii o constituie propria 
dezvoltare. Iar unul dintre factorii care contribuie la creşterea unei 
instituţii este dat de existenţa unei declaraţii de m isiune şi mai ales 
cunoaşterea şi însuşirea acesteia de către cei care o slujesc. Deoarece şi 
Conferinţa Banat este preocupată de creştere, la fel ca alte instituţii, vă 
prezentăm  în cele ce urm ează declaraţia noastră de misiune: Conferinţa 
Banat este Biserica A dventistă  de p e  teritoriul judeţelor Arad, Bihor, 
Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş şi are m isiunea de a transmite, p e  
teritoriul ei, întreita Solie îngerească, Evanghelia veşnică a D om nului Isus 
H ristos şi poruncile lu i D um nezeu, să câştige şi să pregătească un popor  
pentru  a doua venire în slavă a M ântuitorului.

în  esenţă, declaraţia de m isiune cuprinde trei acţiuni: a transmite, a 
câştiga şi a pregăti.

Misiune
si statistică

A transm ite
Pentru a asigura o transm itere eficientă a Evangheliei 

veşnice, cele 5 judeţe ale Conferinţei au fost îm părţite în  33 de 
districte pastorale, slujite de tot atâţia pastori, la care se adaugă 
un asistent al directorului de tineret şi 6 pastori aflaţi în  poziţii 
de conducere, un  total de 40 de lucrători. M edia de vârstă este 
de 38 de ani.

Pe de altă parte, urm ărind acelaşi interes, de a transm ite cât
mai eficient Evanghelia, districtele pastorale au fost grupate,
pe criterii geografice, în 5 districte misionare. Rezultatul:
ore de rugăciune şi părtăşie petrecute îm preună de pastori,
consolidarea relaţiilor de prietenie şi colegialitate, elaborarea

A - .. de proiecte misionare
A caştiga r
în cadrul declaraţiei de misiune a Conferinţei,
iltă prioritate de seamă o constituie câştigarea
suflete pentru îm părăţia lui Dumnezeu.

ml trecut au fost câştigate prin botez 320 de
rsoane, iar alte 36 au fost prim ite prin vot
poporul lui Dum nezeu. Am putea spune
aproape zilnic câte o persoană s-a adăugat
sericii.

comune pentru zone albe 
şi susţinerea acestora de 
către bisericile cu potenţial 
um an şi financiar mai 
ridicat decât alte biserici.

M arius Morar
secretar,
Conferinţa Banat
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A pregăti
Lucrarea de a transm ite şi de a câştiga are ca finalitate pregătirea 

unui popor pen tru  a-L întâm pina în slavă pe M ântuitorul Isus. Astfel, 
după ultim a statistică a trim estrului al II-lea a.c., un popor care 
num ără 6.953 de credincioşi se pregăteşte să-L întâm pine pe Domnul 
Isus în 119 biserici locale şi 39 de grupe. Iar dacă ar fi să-i aşezăm pe 
cei 6.953 de membri adventişti lângă ceilalţi 2.675.411 locuitori din 
judeţele Conferinţei noastre, atunci înseam nă că 1 adventist trebuie să 
pregătească 384 de locuitori pentru  cel mai m ăreţ evenim ent al tu turor 
tim purilor. M are provocare! Privită din perspectiva aceasta, lucrarea de 
vestire, de câştigare şi de pregătire pare copleşitoare şi fără sfârşit. De 
aceea, nu ne răm âne decât ca, în um ilinţă, să ne plecăm înaintea Aceluia 
care poate să întărească mâinile slăbănogite şi genunchii care se clatină 
şi să ne prindem  de făgăduinţa Cuvântului care spune că „lucrul acesta 
nu se va face nici prin  putere, nici prin  tărie, ci prin  D uhul Meu, zice 
Dom nul oştirilor!" (Zaharia 4,6).



DIN VIATA BISERICII ....... '

a s m

Şi azi
mai sunt minuni

Minunile pe care le-am auzit povestite 
încă de când eram în grupa mică la 
Şcoala de Sabat ne par atât de departe. 
Atunci, în vremurile biblice, fierul putea 
pluti pe apă, soarele putea fi făcut să stea 
în loc, viteji ca Samson puteau înfrânge o 
armată, mana cădea, hrănind un popor 
întreg, iar pe tim pul Domnului Hristos, 
mulţimi de oameni erau hrănite cu câţiva 
peşti şi nişte pâine, vindecările erau 
frecvente,*chiar şi m orţi au fost înviaţi. 
Sunt vrem uri de m ult apuse. Dar Cel care 
făcea atunci minunile mai poate, mai vrea 
să facă şi în zilele noastre lucruri mari 
şi minunate? Sau mai are cu cine, mai 
găseşte credinţă suficientă ca să le poată 
face? De câte ori ne trezim tânjind după 
acele vrem uri ale minunilor şi nu avem 
ochi să vedem minunile zilelor noastre! 
Elisei se ruga: „Doamne, deschide-i ochii 
să vadă", şi cel care nu a văzut minunea 
o vede. Mă rog şi eu ca Dum nezeu să 
ne dea ochi să putem  vedea minunile 
pe care El le face, iar noi le trecem 
neobservate.

Acum, vreau să le observăm pe cele în 
care Dumnezeu sporeşte puţinul pe care 
îl avem, dar îl dăruim, şi pe cele în care 
El ne dăruieşte fără ca noi să fi avut ceva. 
Conferinţa Banat a fost binecuvântată cu 
asemenea minuni. Iată doar nişte exemple.

Câţiva membri adventişti dintr-o 
localitate mare din judeţul Caraş-Severin 
se roagă pentru o casă a Domnului. Ei 
mergeau, atunci când puteau, la zeci 
de kilometri ca să se închine în Casa 
Domnului. Posibilităţi ca să cumpere 
o casă nu erau. Ei ştiau că pot apela la 
cel care poate şi vrea să facă minuni. 
Răspunsul n-a întârziat să apară. O 
doamnă care aflase adevărul în altă 
localitate I-a promis lui Dumnezeu că 
va da o casă pentru închinare. Au urm at 
piedici pe care vrăjmaşul le-a pus ca să

zădărnicească acest 
plan, ispite pe care 
le-a aruncat, dar 
slavă lui D um nezeu 
că hotărârea a 
rămas fermă, iar azi, 
acolo, este o casă
a Domnului. Casa aceasta este chiar 
în centrul viitorului oraş. A fost un 
restaurant, iar cea care a fost chelneriţă se 
pregăteşte de botez.

O altă minune a fost realizată lângă 
un mare oraş. Câţiva fraţi şi câteva surori 
făceau naveta din comuna lor la una 
dintre bisericile din oraş. Era greu. Uneori 
rămâneau să se închine în casa unuia 
sau altuia dintre fraţi. Dumnezeu a făcut 
minunea şi le-a dat o casă. Un frate şi-a 
dăruit casa bisericii, iar el cu soţia s-au 
mutat într-o anexă. Acum se pregăteşte 
inaugurarea acestui local.

Una dintre marile comunităţi din 
judeţul Arad era înconjurată de localităţi 
în care existau biserici. Dar ei doreau să 
poată contribui la lucrarea lui Dumnezeu 
şi au trecut mai departe în sate unde 
nimeni nu cunoştea solia adventă. Au 
trimis misionari pe care i-au susţinut, au 
făcut evanghelizări, s-au rugat. Pastorul 
a avut viziune, iar Dumnezeu a făcut 
din nou minuni. Azi, în trei din aeeste 
localităţi sunt trei case frumoase, gata 
pentru a primi binecuvântarea din 
partea Domnului şi a fi consacrate pentru 
închinare.

Şi ce vom zice? Căci nu mi-ar ajunge 
vremea, dacă aş vrea să vorbesc despre 
alte zeci de minuni pe care Dumnezeu le-a 
făcut la noi, în Conferinţa Banat.

La toate acestea şi la multe altele, pe 
care cu siguranţă Domnul nostru le va 
face, nu ne putem abţine să nu spunem: 
„Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine 
vede sufletul meu lucrul acesta!"

Ionel Soponariu
trezorier,
Conferinţa Banat
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CASA ORHI DEEA
o casă pentru copi i i  fără casă

Fundaţia creştină „Angelis", 
înfiinţată în anul 1998, în strânsă 
colaborare cu Biserica Adventistă 
din Wangen, Germania, şi-a 
propus să realizeze un proiect 
curajos pentru districtul Beliu, 
din judeţul Arad. In esenţă, 
proiectul viza amenajarea unui 
cămin primitor, unde copiii 
abandonaţi să primească ceea ce 
în mod legitim fiecare 
fiinţă umană are nevoie: 
afecţiune, respect, purtare 
de grijă şi educaţie.

După un an şi 
jumătate de planuri, 
discuţii şi muncă, a avut 
loc inaugurarea casei 
care avea să se cheme 
Casa Orhideea, o casă 
cuprinzând 11 camere, cu 
anexele necesare, încălzire 
centrală, mobilier ş i... flori, 
gata să primească 10 copii 
abandonaţi.

In cadrul ceremoniei de 
inaugurare, desfăşurate 
pe data de 6.08.2000, au participat 
zeci de fraţi, surori, oficialităţi ale 
comunei în frunte cu primarul 
acesteia, reprezentanţi ai Direcţiei 
Generale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi, nu în 
ultimul rând, fraţii Pavel Memete 
şi Lazăr Forrai care au rostit 
rugăciunea de binecuvântare 
pentru acest aşezământ şi pentru 
activităţile ce se vor desfăşura 
aici. Marele eveniment al primirii 
copiilor s-a lăsat aşteptat doar o 
lună de zile, atunci când, pe data 
de 4.09.2000, au sosit cei 10 copilaşi 
(cinci băieţei şi cinci fetiţe), ei fiind 
cuprinşi de oarecare nesiguranţă, 
iar noi, de emoţii teribile. Avea să 
înceapă o activitate nouă, activitate 
pe care ne doream să o facem cât 
mai bine.

N-a trebuit să treacă prea 
mult timp şi copiii au început să 
simtă că sunt iubiţi şi că întregul 
personal le doreşte binele, realitate 
pe care au acceptat-o numaidecât. 
Simptomele faptului că ei sufereau 
erau evidente din faptul că nu 
vorbeau, uneori răspundeau 
stereotip, nu colaborau, iar din 
cauza lipsei de afecţiune, aşa cum

avea să ne informeze un medic 
de specialitate, mâncau exagerat. 
După ce au trecut câteva luni, 
această stare anormală a fost 
depăşită. Până la data aceasta 
(august 2003), au fost reintegraţi 
şapte copii, alţi doi fiind daţi în 
plasament la două familii, cu 
intenţia hotărâtă a acestora de a-i 
adopta, una dintre familii fiind 
chiar adventistă.

Atenţia noastră a fost şi este 
îndreptată nu doar pentru a le 
asigura hrana şi îmbrăcămintea 
necesară, ci şi pentru  a le oferi o 
bună educaţie. Trimestrial, copiii 
organizează un program  susţinut 
doar de ei; unele dintre aceste 
program e au fost prezentate la 
grădiniţa comunei, cu ocazia 
deschiderii anului şcolar, iar 
altele, în bisericile noastre. Cei

care priveau şi ascultau istoria 
vieţii lor, cântările şi poeziile, 
dintre care unele vorbeau despre 
mama, au înţeles ceva mai m ult 
ce înseam nă suferinţa, datoria 
creştină, dar şi satisfacţia de a le 
oferi o şansă.

Casa Orhideea —  mijloc de 
mărturie

Datorită acestei case, am intrat 
în legătură cu oameni 
pe care nu i-am fi putut 
cunoaşte în alte împrejurări: 
directori, soţii de patroni, 
ziarişti, medici care au 
venit să le ofere ceva 
copiilor, iar ca răspuns au 
prim it... o carte, gânduri 
creştine şi mai ales au putut 
să înţeleagă ce înseamnă 
oamenii pentru Biserica 
Adventistă. Intr-o altă 
ocazie, primarul comunei, 
primind nişte musafiri din 
Franţa, a ţinut să le arate 
câteva dintre „atracţiile" 

locale şi a considerat că ei trebuie 
în mod inevitabil să viziteze 
şi Casa Orhideea. Mare le-a 
fost încântarea. Datorită acestei 
case, biserica noastră a câştigat 
o apreciere deosebită în zonă. 
Dumnezeu să fie mărit pentru 
aceasta!

Biserica Adventistă din 
această regiune îşi îndeplineşte 
misiunea, luând aminte şi la ceea 
ce apostolul Iacov defineşte ca 
fiind o parte din „religia curată 
şi neîntinată. , şi anume „să 
cercetăm pe orfani... în necazurile 
lor".

încurajăm, pe această cale, şi 
alte biserici la acest tip de misiune.

Marcel Ţărmure,
pastor-asistent, Conferinţa Banat
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„ îm p re u n ă "
misiune!

„împreună" este motoul 
tinerilor din Conferinţa 
Banat. Iniţial, a fost lansat 
pentru a stimula colaborarea 
dintre toate categoriile de 
vârstă, dar în scurt timp 
a devenit o stare de fapt. 
Tinerilor bănăţeni le place 
să fie împreună pentru 
închinare, studiu, misiune, 
recreere, părtăşie. Aşa se face 
că în fiecare an, la începutul 
verii, se organizează în 
fiecare judeţ ceea ce noi 
numim week-end-tin, adică un 
sfârşit de săptămână petrecut 
împreună, la care participă 
toate categoriile de vârstă din 
biserică, precum şi prietenii 
din afara ei. Numitorul 
comun al acestor întâlniri este 
bucuria, şi motive sunt multe, 
stare pe care o exprimăm cel 
mai bine prin cântec.

în această tonalitate 
a bucuriei se desfăşoară 
toate activităţile 
departamentului: instruire, 
convenţii, camporee, 
tabere, expediţii, TinSerV, 
campanii de evanghelizare, 
sub conducerea celor 
trei responsabili: Hegyi 
Arpad, pentru licurici şi 
exploratori, MariaZeiler, 
pentru companioni şi 20 + ,

Beniamin Zeiler, director de 
departament.

Misiunile la care participă 
tinerii noştri nu sunt deloc 
uşoare. în acest an, 20 de 
tineri inimoşi au vizitat 
sistematic Centrul de 
Plasament pentru Copii cu 
Deficienţe Mintale din Arad, 
unde, alături de personalul 
calificat, s-au ocupat cu 
multă afecţiune de aceşti 
copii. Efectul a fost benefic, 
dându-le multe satisfacţii.

în anul 1992, un 
grup de tineri de vârsta 
companionilor, din 
comunitatea Cuvin, judeţul 
Arad, a condus un Seminar 
de Apocalipsa în localitatea 
Brădăţel, din judeţul 
Hunedoara. Rezultatele 
nu s-au lăsat prea mult 
aşteptate şi, pentru că nu 
exista un locaş de închinare, 
tinerii au căutat sponsori 
care au investit 10.000 $, ei 
asigurând în totalitate mâna 
de lucru. Astfel a apărut o 
biserică frumoasă, îndrăgită 
de localnici. Anul trecut, un 
tânăr evanghelist medical 
i-a cucerit pe săteni cu 
evanghelia sănătăţii pe 
înţelesul şi la îndemâna 
tuturor.

în vara acestui an, o altă 
generaţie de companioni, 
din aceeaşi comunitate, a 
organizat o tabără itinerantă, 
sub genericul „De la Mureş 
la Criş", pe traseul Burjuc
-  Vaţa de Jos, aproximativ 
60 km. Pe lângă aventura 
expediţiei în care au reeditat 
secvenţe din viaţa lui David, 
ei au marcat traseul turistic, 
pentru a face mai uşoară 
orientarea turiştilor. într-un 
cătun uitat de lume, dar nu 
şi de Dumnezeu, în care mai 
trăiesc doar nouă suflete, l-au 
găsit pe nea Andronic, un 
bătrân invalid, singur, care 
trăieşte din mila altora. Vizita 
tinerilor a fost pentru el mai 
mult decât un vis frumos. 
Oare va mai trece cineva 
pe-acolo?

Dacă suntem atenţi şi 
sensibili, putem descoperi 
pretutindeni în jurul nostru 
locuri de slujire.

„împreună... transmitem 
speranţă excelent... pentru că 
ne pasă."

Beniamin Zeiler
director,
Departament Tineret, 
Conferinţa Banat
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DIN VIAŢA BISERICII

Noi?
Dar ne cunosc atât de 

mulţi! Suntem în jur de 
35 de persoane, însă nu 
ne găsiţi decât rareori 
împreună, cel mult de 
două ori pe an ... Şi tineri, 
şi vârstnici... Şi bucuroşi 
să le vestim Evanghelia 
celor care tânjesc după 
libertatea pierdută atunci 
când păcatul a înăbuşit 
fiinţa lor, dar care, în 
cele cinci penitenciare 
din Conferinţa Banat, 
au privilegiul să audă 
vorbindu-se despre 
Tine, Doamne. Ştii bine 
că, la Arad, Oradea,
Deva şi Timişoara,
Tu ne-ai chemat ca 
voluntari în cadrul 
Serviciului Umanitar 
pentru Penitenciare.
Abia aşteaptă, Doamne, 
cei de aici, nu toţi... ştim 
de ce... să lepede hainele 
„vărgate" de păcat şi să 
îmbrace ce le-ai pregătit 
Tu, mai alb, mai curat, 
lipsit de orice murdărie! 
Până atunci însă noi o 
să-i mai vizităm de două 
ori pe săptămână, o să le 
mai dăm şi haine pentru 
lucru şi o să le vorbim 
despre Tine... Se aud 
strigăte...

Cine face atâta zgomot?
O! Ce frumoşi sunt!

Şi cât de mulţi! Aproape 
700... Da, Doamne, ei 
sunt copiii de la Şcolile 
Biblice de Vacanţă,

care sunt bucuria Ta şi 
a noastră. Au învăţat să 
cânte, să povestească 
altora despre Tine, 
să fie respectuoşi cu 
părinţii lor şi, de ceva 
timp, vin foarte mulţi la 
biserică. Poate ai vrea 
Să-i cunoşti mai bine. 
Uite... aceştia sunt din 
Lenauheim, cei de colo, 
din Tinca, iar aceştia, din 
Pilu. Sunt mulţi şi din 
Beiuş, Socodor, Vulcan 
şi Petroşani. Cei mai 
mari? Ei sunt voluntarii 
care au organizat această 
activitate. Da, sunt şi 
pastori. S-au instruit 
şase la Arad-Micălaca, 
împreună cu alţi 35 de 
membri ai Bisericii...
Unii sunt deja veterani... 
cam 12. Ei s-au pregătit 
la Bacău şi Cluj. Vor mai 
fi şi alţii. Uite că vine 
poştaşul. Ce de scrisori!

Cine vă tr im ite  atâtea 
mesaje?

Ah, sunt vreo 3.000 
de studenţi care ne scriu! 
Da, sunt cei care doresc 
să Te cunoască mai bine, 
Doamne, şi care s-au 
înscris la cursurile biblice 
prin corespondenţă, la 
Sola Scriptura. Ascultă 
doar câteva mesaje:

„Mă bucur că existaţi!" 
„Datorită vouă am ajuns 
să-L cunosc mai bine pe 
Isus!" „Ce minunat este 
să cunoşti adevărul!" 
„Rugaţi-vă pentru mine!"

Tuturor le trimitem 
regulat studii, materiale 
şi le răspundem cererilor 
la timp, în aşa fel 
încât foarte puţini nu 
ne-au mai scris. Avem 
perspective frumoase în 
această privinţă, pentru 
că cei implicaţi în această 
lucrare îşi fac datoria 
în mod conştiincios. 
Avem o bună dotare 
materială şi tehnică şi 
ne sprijină un num ăr 
însemnat de voluntari 
atunci când le solicităm 
sprijinul. Da, sperăm ca 
în curând să deschidem 
două centre de studiu şi 
promovare a cursurilor 
prin corespondenţă, la 
Arad şi Timişoara. A 
sosit maşina. Trebuie să 
le descărcăm repede!

Pentru cine sunt 
materialele?

Acestea colorate simt 
cursurile de la Institutul 
de Slujire Creştină, 
unde avem înscrişi în 
fiecare an în jur de 300 de 
cursanţi, care se adună 
pentru instruire în cele 
6 centre de instruire ale 
Conferinţei sau, mai nou, 
în centrele de district 
pastoral. Sunt cursurile 
pentru Şcoala de Sabat şi 
cele pentru evanghelizare 
personală, foarte, foarte 
necesare, sper să le 
folosească tot mai mulţi! 
Au venit şi seminariile 
„Un nou început". Sunt

uşor de prezentat şi de 
însuşit de către toţi cei 
care participă la aceste 
întruniri publice şi de 
familie. Oh, cu acestea 
trebuie să avem mare 
grijă. Sunt DVD-uri.
Unu, doi, trei... şaptezeci 
în total.

Cine le foloseşte? 
în primul rând, cei 25 

de misionari acreditaţi,
precum şi alţi voluntari, 
membri ai bisericii, 
pastorii din Conferinţa 
noastră, da, şi cei de 
la sediu, din comitetul 
Conferinţei. Am mai 
primit, Doamne, şi o 
donaţie de cărţi pentru 
biblioteca mobilă. Avem 
cu ce lucra... şi pentru 
cine! Am spus atâtea 
despre noi şi lucrarea 
noastră, pe care Tu o 
cunoşti foarte bine, 
dar am fost bucuros să 
fac lucrul acesta. Totul 
se datorează Ţie. Cât 
de mult dorim să Te 
cunoaştem mai bine, să 
Te urmăm, să Te iubim ... 
Ai vrea să-mi mai spui 
încă o dată cine eşti?

EU SUNT CEL CE 
SUNT!

îţi mulţumesc!

Gabriel Dragoş,
director, Şcoala de Sabat/ 

Lucrarea Personală
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DIN VIATA BISERICII

pentru mieluşei

Cea mai mare acum ulare de 
cunoştinţe se realizează în primii 
cinci ani de viaţă. M intea copilului 
construieşte activ sisteme de 
gândire, pe m ăsură ce încearcă să 
înţeleagă logica a ceea ce vede, 
aude şi experimentează. Procesul de 
învăţăm ânt care angajează copilul 
în  totalitate, din punct de vedere 
mintal, fizic, social şi emoţional, 
este puternic susţinut de exemplul 
învăţăturilor lui Dum nezeu. Un 
astfel de proces de învăţăm ânt se 
desfăşoară şi în cadrul Grădiniţei 
„Betania", din Timişoara, grădiniţă 
care face parte din Asociaţia 
„Familia Speranţei". începând cu 
un num ăr de 4 copii şi în scurt tim p 
ajungând la 13, se urm ăresc două 
direcţii: încurajarea copiilor de a-şi 
însuşi cât mai m ulte cunoştinţe şi 
respectarea valorii fiecăruia. Dintre 
cei 13 copii, num ai 4 provin din 
familii adventiste. Părinţii care 
nu fac parte din Biserică au dorit 
crearea unei relaţii cu D um nezeu a 
copiilor lor încă de la vârste timpurii. 
Pe lângă cunoştinţele pe care trebuie 
să şi le însuşească, pentru a se putea 
integra în învăţăm ântul şcolar, la 
Grădiniţa „Betania" copiii L-au 
cunoscut pe Isus prin momentele 
devoţionale, care se desfăşoară 
zilnic, prin  lecţiile biblice învăţate 
şi prin  obiceiurile bune promovate. 
Toate acestea au ca scop formarea 
caracterului şi stabilirea unei linii de 
urm at în viaţă.

La sfârşitul anului de pregătire 
preşcolară, copiii au susţinut un 
program  în cele trei com unităţi din

Timişoara, în prezenţa părinţilor. 
Aceştia au fost impresionaţi de 
scenetă, de poezii, de cântece şi de 
program ul în limba engleză pe care 
l-au susţinut copiii lor. Este important 
de menţionat că unii părinţi au intrat 
pentru prim a dată într-o biserică 
adventistă. Ne-am bucurat de 
sprijinul comunităţilor din Timişoara, 
care au pregătit cadouri pentru copiii 
grădiniţei. Acest fapt demonstrează 
că Biserica plasează copiii printre 
priorităţile ei şi urmăreşte dezvoltarea 
lor spirituală.

Sperăm ca în noul an şcolar să 
avem mai m ulţi părinţi şi copii care 
să aleagă să îşi înceapă pregătirea 
la Grădiniţa „Betania". E nevoie 
de m ultă rugăciune pentru copii şi 
pentru familiile lor. Dorim prezenţa 
şi ajutorul lui D um nezeu pentru  ca 
noi, educatori şi membri ai Bisericii, 
să transm item  toată gingăşia Cerului 
faţă de copii. Fiecare zi în prezenţa 
copiilor să fie o experienţă care să 
devină o poartă spre cer.

Simona Dragoş
psiholog - educator, 
Conferinţa Banat
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REPORTAJ

nesperatul. La început de toamnă, cel mai însemnat 
eveniment al tineretului Bisericii Adventiste din 
România anului 2003 s-a desfăşurat în Bucureşti. 
IMPACT 2003 a strâns un mănunchi de proiecte 
şi le-a dăruit locuitorilor capitalei, dar mai întâi 
i-a îmbogăţit pe tinerii bisericii. Adunate într-o 
listă, aceste proiecte poate că nici n-ar spune mare 
lucru, ar fi numai nişte titluri, prin urmare, faptul 
cu adevărat remarcabil este ceea ce s-a întâmplat: 
ignorând sfârşitul vacanţei, făcând abstracţie 
de nenumărate tentaţii aruncate în joc de către 
ispititor, aproximativ 400 de tineri au hotărât să 
treacă dincolo de citate şi slogane, pe tărâmul 
verbelor la diateza activă. Parcă din roua timidă de 
toamnă a răsărit o forţă; curajul şi entuziasmul au 
căpătat chip de faptă. Aici, o tabără pentru cei ce 
nu-şi permit să viseze la aşa ceva, dincolo, un mic 
orăşel cu surprize şi joacă şi multe, multe lecţii, 
pentru copii îmbâcsiţi de animatele hidoase din 
repertoriul canalelor TV. Undeva, a fost vernisată 
drama dependenţei de droguri şi ne-rostul ei, 
altundeva, blazarea şi televizorul au avut un 
concurent redutabil în provocarea lansată de târgul 
de meşteşugim pentru copii. Spitale şi cămine de

UNEI MINUN

Daniel Chirileanu
director,
Departament Tineret, 
Conferinţa Moldova

Tineri fără căşti în urechi? 
Adolescenţi în altă parte decât 
în faţa televizorului? Studenţi 
adunând gunoaie prin parcuri 
sau elevi donatori de sânge? 
Imposibil.

Trăim parcă în „zodia 
plictiselii". Oamenii nu mai 
sunt impresionaţi de nimic, iar 
tinerii, bombardaţi de tone de 
informaţii, au devenit blazaţi şi 
apatici.

Totuşi generaţia plictisită a 
demonstrat că trăieşte. Timp 
de trei zile, nici guma nu s-a 
mai lipit de scaune, nici Biblia 
n-a mai fost doar o carte, 
nici cei din jur nu s-au mai 
numit mulţimea; s-a întâmplat

bătrâni au redescoperit speranţa prin posterele cu 
mesaj luminos, aduse de grupele de voluntari de la 
Impact. Ciudăţenia prea puţin ştiutei profeţii din 
cartea lui Daniel a stat, pentru o vreme, în calea 
indiferenţei şi a prejudecăţilor de sub tălpile grăbite 
ale celor care de-abia îndrăznesc să-şi cioplească 
prezentul.

Marionetele şi 
actorii au strecurat 
întrebări dincolo 
de frunţile toropite 
de caniculă 
şi au plantat 
răspunsuri. Totul 
a fost ca o lecţie 
limpede despre 
a fi mai mult 
decât în viaţă.
Litri de sânge au 
curs, dar nu din 
întâmplare, ci ca 
un dar preţios; 
litri de vopsea au 
fost pulverizaţi pe 
ziduri, acoperind 
mesaje obscene 
sau de groază.

PQSQ
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Chemări de genul: Nu-ţi distruge 
viaţa! sau Vino să construim 
o casă! au fost mai mult decât 
cuvinte, au stat ca un ideal atins.

Presa a avut un serios examen 
de căzut; s-au întâmplat prea 
multe deodată şi prea speciale 
pentru a-şi asuma cinstea de a 
pronunţa mai curajos numele unei 
biserici care a îndrăznit. Poate 
că astfel răsplata n-a fost ştirbită 
pentru nici un tânăr implicat şi 
va fi cu atât mai însemnată cu cât 
vine din partea bogatului nostru 
Părinte.

Poate fi o asemenea reuşită 
motiv de mândrie? Ar fi 
îndreptăţiţi organizatorii să-şi 
asume laude? Probabil că da. 
Numai că IMPACT 2003 n-a 
suferit deloc de aşa ceva. Ca o 
ofrandă adusă Celui pentru 
veci de 30 de ani, totul s-a vrut 
un simplu gest de închinare şi 
misiune. Cert este că valoarea 
întâmplării numite IMPACT 
2003 stă în atitudine, atât 
a organizatorilor, cât şi a 
participanţilor. Primii declară:
„Am ştiut că tinerii pot fi minunaţi, 
dacă li se acordă încredere"; cei din 
urm ă afirmă: „Am câştigat enorm 
venind aici". Primii sunt copleşiţi 
de entuziasmul, de dorinţa după 
fapte şi de curajul participanţilor; 
cei din urmă au gustat încântaţi 
un vis al unor vizionari curajoşi, 
care au meritul de a fi propus o 
minune.

Fiecare district şi-a trimis 
cel puţin un delegat pentru 
presesiunea congresului. Serile din

perioada desfăşurării proiectelor 
au fost adevărate momente de 
părtăşie şi consacrare; întâlnirea 
cu mesajul transmis de Dumnezeu 
prin reprezentanţii Conferinţei 
Generale, rezumatul activităţilor şi 
strângerea mâinilor în rugăciune 
s-au constituit într-o adevărată 
şcoală de spiritualitate şi misiune. 
Bucuria revederii unora dintre 
tineri, plăcerea înnodării unor 
noi prietenii, cântecele, poveştile 
depănate şi întreaga atmosferă 
din timpul IMPACT-ului pot fi 
considerate o mărturie; dovada că, 
prin tinerii ei, Biserica Adventistă 
din România îşi poartă destinul 
special în orice condiţii. Am 
trecut de cercul nostru strâmt şi 
am înţeles că cei din jur aşteaptă 
simţire şi gesturi, nu cuvinte.
Dacă vom şti să păstrăm această 
poartă deschisă, va fi aşezat un 
drum  în calea celor mulţi. Noi 
suntem cei care au misiunea 
de a păşi cu entuziasm şi 
încredere, molipsindu-i pe 
ceilalţi de bucurie, bun-simţ,

altruism şi sfinţenie. Dacă totul 
ar fi numai vorbă, ar fi frustrant 
şi plictisitor. IMPACT 2003 a 
demonstrat că partea principală 
a propoziţiei este verbul, pentru 
că, dacă se întâmplă ceva bun, 
nu e foarte greu să descoperim 
Subiectul. Dumnezeu preferă să 
fie subînţeles, dar prezent, decât 
explicit, dar inexistent. Se pare că a 
trecut vremea firmelor luminoase, 
reputaţia are mult mai multă 
valoare. Vom şti să ne construim o 
reputaţie bună? Avem bunăvoinţa 
de a construi, cărămidă cu 
cărămidă, reprezentarea reală a 
Dumnezeului nostru? Vom găsi 
înţelepciunea de a nu vărui întâi 
gardul şi de a pregăti aşteptarea 
inimii mai înainte?

Avem curajul să renunţăm la 
topica simplistă şi să expunem 
atributul sau acţiunea? Vrem să 
răspundem tacit la întrebarea de ce?

Ceea ce s-a întâmplat între 02 
şi 07 septembrie, în Bucureşti, ne 
îndreptăţeşte să fim convinşi că 
DA. Pe marginea atâtor prăpăstii 
deschise de societatea prezentului, 
mărşăluieşte un popor de tineri. 
Sunt tinerii copii ai lui Dumnezeu. 
El seamănă vise în mintea liderilor 
lor, El oferă ocazii şi tot El 
ciopleşte şi succesul binecuvântat.

Indiferent dacă aţi fost sau nu 
participant direct la IMPACT 
2003, nu rămâne altceva de făcut 
decât să creştem răsăritul de acolo.

Răspunsul la ceea ce încă nu am 
fost întrebaţi este: PENTRU CĂ 
NE PASĂ!
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REPORTAJ

Ceaţă. Fum. Tranşeele au amuţit. Câteva 
umbre adună de pe pământul rănit umbrele 
celor care au fost. Numai drapelul se zbate 
în vânt, de parcă n-ar şti că s-a terminat 
războiul.

Acasă bat clopotele. Mâinile mamei 
primesc, în loc de o îmbrăţişare, trei 
culori împăturite -  simbolul nădejdii 
şi al abandonării de sine, unic reper în 
încrâncenarea luptei.

Oana Pascu Dar eu vă spun că astăzi este senin.
redactor Ş> am onoarea să vă înmânez un drapel
Casa de Editură care vesteşte înviere, speranţă şi viaţă. Un
„ Viaţă şi Sănătate" drapel care i-a motivat pe tinerii adventişti 

din România să poarte războiul din 2-7 
septembrie 2003, la Bucureşti. N u au 
căzut pe front decât indiferenţa, egoismul 
şi neîncrederea. A fost o ocazie dorită şi 
pregătită de multă vreme, iar rugăciunile 
care au precedat-o au fost ascultate.

în calitate de participant şi observator, 
am simţit cât de important este mesajul 
spiritual pentru cel care se pregăteşte să 
ofere şi, implicit, pentru cei care primesc. De 
aceea, vă rog, primiţi următoarele cuvinte 
motivatoare, rostite în cadrul programului 
Impact 2003 şi al Congresului Tinerilor 
Adventişti din România, şi lăsaţi-vă 
inspiraţi de ele în războaiele pe care le mai 
aveţi de purtat.

La prima întâlnire din seria celor 
desfăşurate în cadrul programului Impact
2003, a fost prezent preşedintele Uniunii, 
fratele Adrian Bocăneanu, care şi-a exprimat 
admiraţia şi speranţa faţă de proiectele 
urmărite de tineri. „V-aţi adunat din toate 
părţile ţării şi de peste hotare, fiindcă aveţi 
un vis: colegii voştri de generaţie să trăiască 
mai bine, să fie mai fericiţi şi să fie ocrotiţi

de nenumăratele rele care se află în jurul lor 
sau chiar în ei înşişi. Sunt foarte încurajat 
de faptul că nu socotiţi că răul este atât de 
mare, încât să nu merite să lupţi împotriva 
lui. Sunt şi mai încântat să văd cum, treptat, 
treptat -  şi voi sunteţi motorul acestei 
schimbări —, mentalitatea de supravieţuire 
se transformă într-o mentalitate de acţiune, 
de servire...

Toată misiunea Domnului Hristos este 
caracterizată prin două verbe: (tot ce a 
început Isus) să facă şi să înveţe (Fapte 
1,1.2). Şi, dacă ordinea cuvintelor are vreo 
importanţă, ce pun pe primul plan pentru 
Domnul Hristos? Ceea ce fac. Biserica 
noastră a fost la început aşa, după aceea 
nu prea a mai fost aşa. Din ce în ce mai 
mult am socotit că este de datoria noastră 
să-i învăţăm pe oameni. După un timp, ni 
s-a părut că suntem atât de deştepţi, încât 
n-am mai stat nici măcar să-i ascultăm.
Noi ştiam dinainte întrebările şi, mai ales, 
ştiam răspunsurile. Chiar atunci când erau 
alte întrebări decât cele pe care le bănuiam, 
noi dădeam răspunsurile de dinainte. Am 
început să fim foarte tari în a-i învăţa pe 
oameni şi, un timp, a mers. Din (ne)fericire, 
timpul acela a trecut. Astăzi, dacă vrei să-i 
înveţi ceva pe oameni, trebuie mai întâi 
să faci ceva pentru ei. Am citit undeva că 
'învăţătorii mei sunt cei care mă respectă'
-  doar acelora le dau dreptul să mă înveţe, 
celor care mă respectă. Ca să simt că cineva 
mă respectă, trebuie să mă asculte. Ca să 
ştiu că cineva m-a ascultat, trebuie să facă 
ceva pentru mine. Pentru aceste câteva zile, 
aveţi privilegiul să fiţi continuatorii misiunii 
pe care, prin Duhul Sfânt, Domnul Hristos a 
îndeplinit-o pe pământ: să facă şi să înveţe.
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Luca spune că ceea ce Isus a făcut 
şi a învăţat a fost doar începutul. Iar 
Ellen White, un autor atât de legat 
de gândirea şi trăirea adventistă, 
spune că încheierea lucrării nu 
va fi cu mai puţină slavă decât 
a fost începutul. Ce ne aşteaptă! 
Câtor lucruri strălucite le vom fi 
părtaşi şi autori! Sunt cu adevărat 
încântat. Simt energii care aşteaptă 
de mult timp să fie descătuşate.
Simt creativitate care este gata să 
se declanşeze. Simt o integritate a 
caracterului care vă va face ca, şi 
atunci când nu veţi mai fi pe scenă, 
când nu veţi mai fi sub lumina 
reflectoarelor, să faceţi şi să învăţaţi 
la fel ca atunci când aţi fost în centrul 
atenţiei. Am încredere în voi!"

Atunci când ai emoţii, când 
nu ştii cum va fi sau dacă eşti 
cel mai potrivit pentru o anume 
lucrare, este încurajator să afli că 
nu eşti singur şi că, de fapt, tineri 
din întreaga lume sunt la fel de 
activi în a lua poziţie şi a transmite 
mesajul Evangheliei. Biserica 
Adventistă de pe planeta noastră 
numără în jur de 10 milioane de 
tineri şi copii -  o adevărată sursă 
de energie. Sâmbătă, 6 septembrie, 
în cadrul congresului desfăşurat 
la Sala Polivalentă din capitală, 
Alfredo G arda Marenko, director- 
asistent în cadrul Departamentului 
pentru Tineret de la Conferinţa 
Generală, a vorbit despre lucrarea 
pe care au făcut-o tinerii adventişti 
din America în numele bisericii 
noastre. Transmisia prin satelit a 
acoperit 34 de ţări din America. în 
diferitele proiecte desfăşurate sub 
deviza „Trăieşte fără frică", au fost 
implicate cele 13 uniuni din această 
mare diviziune. în acelaşi timp, 
au lucrat 15.000 de predicatori 
în bisericile care nu prindeau 
semnalul prin satelit.

Baraka M uganda, directorul de 
tineret de la Conferinţa Generală, 
le-a oferit tinerilor un mesaj 
puternic, motivator şi delegativ. 
Este interesantă succesiunea în care 
dumnealui şi-a desfăşurat ideile. 
Marţi seară, Baraka Muganda 
a ales textul din Matei 28,18-20,

un text foarte potrivit pentru 
toţi cei care şi-au dorit vreodată 
să aibă o funcţie influentă, cu 
responsabilitate (şi cine nu a simţit 
măcar o dată această dorinţă?). 
Astăzi, Isus ne dă putere să 
schimbăm viaţa oamenilor, putere 
să le spunem că Dumnezeu îi 
iubeşte, putere pentru a renunţa la 
alcool şi droguri, putere... Nimeni 
nu poate să ne oprească. Am 
primit toată puterea să mergem 
la toate neamurile şi să-i învăţăm 
pe oameni să păzească tot ce 
ne-a poruncit El. La deschiderea 
Sabatului, când oboseala îşi spunea 
cuvântul, Baraka M uganda a ales 
drept punct de plecare textul din 
Luca 8,23-25. Mesajul a fost: „Multă 
rugăciune -  mai m ultă putere; 
puţină rugăciune -  mai puţină 
putere; n id  o rugăciune -  n id  o 
putere". Aşadar, să „II trezim" pe 
Isus prin rugăciune şi El va aduce 
la tăcere toate problemele noastre.

Impresii. . .  impresii...

1. Dl Alfredo Garda Marenko a 
avut plăcerea să acorde un interviu 
pentru Curierul Adventist.

C. A. -  Care sunt primele 
dumneavoastră impresii legate de 
Impact 2003?

A. G. Marenko -  Aceasta este 
întâia mea vizită în România. Sunt 
încântat să-i văd pe aceşti tineri 
preţioşi implicându-se în atâtea 
proiecte de slujire a sodetăţii şi 
atrăgând atenţia oamenilor asupra 
Mântuitorului şi asupra frumuseţii 
vieţii lângă Isus Hristos. Am fost 
impresionat 
de lucrarea 
pe care o 
fac tinerii pe 
stradă şi în 
parcuri, acolo 
unde oamenii 
au nevoie de 
ajutor. Au 
făcut un gest 
minunat prin 
faptul că au 
donat sânge.
Sunt bucuros

că mă aflu azi printre ei.
C. A. -  Cum se încadrează 

Im pact2003 în lucrarea pe care o 
fac tinerii din întreaga lume?

A. G. Marenko -  In toată lumea 
se face simţită filozofia congreselor 
de tineret. Să nu mai stăm în clădiri 
şi biserid, hrănindu-ne pe noi 
înşine, d  să-i ajutăm pe cei din afara 
bisericii. Aceasta este o filozofie a 
Mântuitorului. Aşa a lucrat Isus.
S-a amestecat printre oameni, a 
descoperit care sunt nevoile lor,
S-a îngrijit de ei şi le-a cerut să îl 
urmeze.

C. A. -  Care sunt gândurile 
dumneavoastră de viitor, legate de 
activitatea tinerilor din România?

A. G. Marenko -  Ştiu că 
aceasta este cea mai mare Uniune 
de Conferinţe din Europa. în 
prim ul rând vă felidt pe voi, 
tinerii, şi pe conducătorii bisericii 
pentru zelul şi sârguinţa voastră, 
pentru dispoziţia şi curajul cu 
care răspândiţi Evanghelia.
Acum tinerii s-au implicat în 20 
de proiecte diferite -  aş dori să 
văd că preluaţi şi diversificaţi 
aceste proiecte în întreaga ţară, 
invitându-i pe oameni în biserici 
şi adunări pentru a le vorbi 
despre Isus şi a doua Sa venire.
Vă încurajez să continuaţi în felul 
acesta şi să revizuiţi proiectele, 
astfel încât să câştigaţi atenţia 
oamenilor şi să-i aduceţi la Isus, în 
lumina Sa minunată! Dumnezeu 
să vă binecuvânteze!

2. întrucât la Im pad 2003 a 
participat o delegaţie din partea 
celor peste două mii de tineri
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adventişti din Republica Moldova, 
directorul Departamentului 
Exploratorii a fost bucuros să ne 
pună la curent cu proiectul care 
a avut loc în aprilie, la Chişinău. 
„Congresul Tinerilor Misionari 
din Moldova a durat patru zile 
şi a găzduit 120 de delegaţi. în 
cadrul programului s-au ţinut 
următoarele seminarii: «TinSerV», 
«Grupele mici şi implicarea tinerilor 
în astfel de grupe», «Liderul şi 
calităţile sale». Au fost organizate 
şi câteva proiecte practice: unul 
de salubrizare, în colaborare 
cu primăria, şi două acţiuni de 
binefacere -  pentru bolnavii 
dintr-un cămin de bătrâni şi pentru 
copiii instituţionalizaţi. Congresul a 
culminat cu un Proiect Antifumat."

Colaborarea dintre 
departamentele de tineret din 
Republica Moldova şi România este 
apropiată de câţiva ani prin taberele 
Explo de instruire şi specializări. 
Congresul Tinerilor Adventişti din

România a constituit un bun prilej 
pentru schimbul de idei şi, de ce 
nu, un punct de plecare pentru 
viitoare proiecte comune.

3. Revenind la hotarele 
României, îi amintim pe trei 
dintre invitaţii de onoare ai 
campaniei Impact 2003: dl Vasile 
Cimpoiu (secretar de stat în cadrul 
Ministerului Sănătăţii), d-na Adela 
Bugner (din partea Institutului
de Hematologie şi Transfuzii de 
Sânge din Bucureşti, psiholog 
şi preşedinte al unei fundaţii de 
donaţie benevolă) şi dl Laurenţiu 
Tănase (secretar de stat pentru 
culte, în cadrul Ministerului 
Culturii şi Cultelor). Domniile lor 
şi-au exprimat aprecierea sinceră 
pentru iniţiativa tinerilor adventişti, 
prin care societatea civilă începe să 
renască.

4. Din lipsă de spaţiu, nu vom 
putea reda cuvintele zecilor de 
persoane de pe stradă care au fost 
martore la proiectele susţinute

de tinerii 
adventişti. Este 
încurajatoare 
reacţia lor 
pozitivă. 
Oamenii au 
fost receptivi, 
plăcut surprinşi, 
doritori să 
vorbească şi să 
afle mai mult. 
Foarte interesant 
este faptul că

toţi cei intervievaţi, cu excepţia 
unuia singur, consideră că societatea 
noastră are nevoie de religie, că 
este de dorit ca tinerii să creadă în 
Dumnezeu şi să se implice în astfel 
de proiecte, urmărind reabilitarea 
semenilor lor învinşi în lupta cu 
viciul. 80% dintre ei au răspuns că 
vor onora pe viitor o invitaţie la 
întâlnirile organizate de asemenea 
tineri.

5. Momentul culminant al 
campaniei Impact 2003 a fost, fără 
îndoială, dezvelirea monumentului 
dedicat victimelor fumatului. 
Generalul Pavel Abraham, 
preşedintele Agenţiei Naţionale 
Antidrog, a ţinut să mulţumească 
Asociaţiei „Exploratori pentru 
Viitor" pentru modul exemplar 
în care a coordonat acţiunile din 
Bucureşti. „Ne-am propus ca, 
împreună cu ei, să dezvoltăm 
acţiunile la nivel naţional. Ceea 
ce facem azi, dezvelirea acestui 
monument, confirmă prima 
victorie." Tot în discursul de 
inaugurare, dl Victor Opanschi, 
consilierul preşedintelui 
României, a declarat: „Este nevoie 
să identificăm şi să oferim soluţii 
concrete şi imediate, în aplicarea 
cărora să se implice atât instituţiile 
statului, începând cu administraţia 
prezentă şi guvernul, cât şi biserica 
şi societatea civilă, prin organizaţiile 
neguvemamentale. Ceea ce se cere 
astăzi de la toţi factorii avizaţi este 
construirea unui sistem imunitar 
pentru structura morală a societăţii 
noastre. Orice efort îndreptat în 
direcţia limitării, dacă nu a eradicării 
acestui flagel modem, reprezintă 
o datorie civică şi etică pentru 
fiecare cetăţean. Este un gest 
de nobleţe morală ajutorarea 
semenilor noştri prinşi în 
mrejele acestui viciu ucigător... 
Dezvelirea unui m onum ent 
dedicat victimelor fumatului, 
celor care au pierdut în războiul 
cu tutunul, reprezintă un moment 
de mare tristeţe. Amplasarea 
m onum entului pe aleea centrală a 
Parcului Tineretului este, desigur, 
simbolică."
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Interviu cu pastorul Baraka 
M uganda, directorul D epartam entului 
Tineret de la Conferinţa Generală

Curierul Adventist: Pastore 
Muganda, cum v-aţi simţit îrl 
România în aceste zile? i

Baraka M uganda: Am răm as cu o 
im presie foarte bună. Am descoperit 
că tinerii din România sunt prietenoşi, 
calzi, II iubesc pe Dum nezeu şi sunt 
foarte consacraţi faţă de biserică. Vor 
să aibă un impact asupra bisericii din 
care fac parte. Sunt minunaţi! Chiar 
şi oamenii obişnuiţi de pe stradă am 
văzut că sunt foarte prietenoşi, ca aceia 
din Africa, unde se opresc şi intră în 
vorbă cu tine fără să te cunoască. Da, 
m-am simţit bine în România!

Ce părere aveţi despre activităţile 
din cadrul acestui congres?

Acest congres prim eşte din partea 
mea nota 10 cu felicitări. Mă um plu 
de bucurie când văd tinerii in trând în 
contact cu cei din jurul lor, stabilind o 
legătură cu societatea în care trăiesc.
De ce notez acest congres cu nota 10 cu 
felicitări? Acest gen de activităţi este 
exact ceea ce eu prom ovez în biserica

Delia Buciuman
redactor,
Casa de Editură „ Viaţă şi Sănătate"

mondială: aduceţi-i pe tineri la Hristos; 
faceţi-i să se îndrăgostească de Isus, 
apoi trim iteţi-i să stabilească legături 
cu cei din jur. Muzica, proiectele la care 
am asistat în cadrul acestui congres 
au fost extraordinare, incredibile, 
remarcabile.

Care ar fi sfatul dumneavoastră 
pentru tinerii care simt că sunt 
respinşi de cei mai în vârstă din 
bisericile locale?

Ei bine, cred că m-aţi auzit când 
am făcut un apel, referindu-m ă la 
educarea celor două generaţii -  cei 
mai în vârstă şi cei mai tineri -  care 
au nevoie să se asculte unii pe alţii şi 
să se înţeleagă unii pe alţii. în această 
privinţă, Biblia este foarte explicită. 
Profetul Ioel spune că „fiii şi fiicele... 
vor prooroci, bătrânii... vor visa visuri 
şi tinerii... vor avea vedenii" (Ioel 2,28). 
Eu văd în acest text o m etodă foarte 
practică de a lucra cu tinerii. Cei mai în 
vârstă trebuie să-i respecte pe cei tineri, 
să le dea sarcini şi să înceteze să mai 
spună: „Tinerii sunt conducătorii de 
mâine". Nu. Tinerii sunt conducătorii 
de astăzi. D epartam entul de tineret 
comite un păcat, dacă le spune tinerilor 
că ei sunt conducătorii de mâine. Da.
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Este un păcat. Biserica Adventistă este o biserică 
tânără. Aşa cum am m ai spus, 70-75% din totalul 
m em brilor bisericii m ondiale sunt tineri sub 30 de 
ani. Sub nici o formă nu trebuie să-i ignorăm  pe 
tineri.

Tinerilor, acum să vă spun şi vouă ceva. N u 
vă supăraţi pe cei mai in vârstă. Aşezaţi-vă lângă 
ei, vorbiţi cu ei şi încercaţi să-i înţelegeţi. Da, 
ştiu, în unele părţi ale lumii, cei în vârstă sunt 
foarte conservatori. Ţin cu dinţii de poziţiile de 
conducere, ajungând uneori să spună că, dacă 
le vom da responsabilităţi, tinerii vor încurca 
lucrurile, pentru  că nu  au experienţă. D ar eu vreau 
să spun un NU hotărât acestei idei. Puneţi-i pe 
tineri la treabă! Va fi extraordinar, deoarece Ellen 
W hite a spus că noi avem o arm ată de tineri bine 
pregătită şi este datoria celor mai în vârstă să-i 
instruiască să preia lucrarea din mâinile noastre, 
care în curând ne vom  retrage sau vom  dispărea 
din istoria acestei lumi. Biserica a fost întem eiată 
de tineri. Aşadar, m isiunea bisericii va fi adusă la 
îndeplinire de către tineri.

Iată ce m ulte am avut de spus ca răspuns la 
această întrebare, pentru că aceasta este problem a 
care mă frământă, e povara sufletului meu. 
Călătorind m ult în jurul lumii, descopăr că, acolo 
unde tinerii au preluat comanda, biserica se află 
într-o dezvoltare şi o creştere rapidă, de exemplu 
America de Sud, America Centrală, Africa.

Care este rolul tinerilor în împlinirea 
misiunii pe  care o are biserica?

Rolul tinerilor este acela de a se implica în 
misiunea bisericii. D ar cred că există locuri în care 
ne confruntăm  cu o problemă: departam entul 
de tineret nu îi pregăteşte pe tineri să ia parte la 
m isiunea bisericii, ci doar îi întreţine. Dar vreau 
să le spun: încetaţi doar să-i întreţineţi! Implicaţi-i 
pe tineri în lucrare! De aceea am conceput un 
plan care are două aspecte: ştim că există tineri 
care sunt prea tim izi şi nu  pot să predice. Aşadar, 
lăsaţi-i să se implice în proiecte de genul celor 
care s-au desfăşurat săptăm âna aceasta, în cadrul 
congresului. Lăsaţi-i să doneze sânge, să facă 
curăţenie pe străzi, să cânte pe stradă, să taie 
copaci, să planteze copaci, să ridice case, aşa cum 
vom  face în Bangkok anul acesta, când vom 
strânge 2.000 de tineri. Din cea de-a doua categorie 
fac parte tinerii care vor fi învăţaţi să conducă 
studii biblice, să predice şi să facă alte lucruri de 
genul acesta. O dată implicaţi în misiunea bisericii, 
tinerii devin conducători, pentru că, atunci când 
sunt preocupaţi de m isiune şi de proiecte, ei se vor 
forma ca lideri.

Tinerii joacă un rol im portant în biserică, acela 
de a încheia lucrarea pentru Isus care trebuie să 
vină!

Care ar fi mesajul pe  care aţi vrea să-l 
transmiteţi tinerilor adventişti din România?

Tineri din România, trebuie să aveţi nişte 
principii pentru  care să fiţi gata să muriţi! Studiaţi 
Biblia, rugaţi-vă! Faceţi din Biblie standardul şi 
m anualul vostru! Lăsaţi-vă îndrum aţi de Scriptură! 
N u vă uitaţi la ceilalţi, pentru că veţi fi năpădiţi de 
influenţe străine, dacă nu vă veţi baza m ereu pe 
Biblie.

In al doilea rând, tineri din România, 
implicaţi-vă în misiunea bisericii! Fiţi cei mai buni 
din societatea în care trăiţi, sprijiniţi proiectele 
guvernului vostru. Tineri adventişti, voi deţineţi 
soluţii la problemele cauzate de consum ul de 
alcool, de sexul prem arital sau de lipsa unui loc 
de muncă. Da, voi aveţi răspunsuri pentru toate 
problemele. Ajutaţi-vă ţara, ajutaţi-vă biserica, apoi 
vom porni îm preună spre îm părăţia cerului!
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SECRETELE ISPRAVNICIEI
ZIUA ISPRAVNICIEI

Ionuc Pop_____________
director, Departament Isprăvnicie 
Creştină, Conferinţa Banat

Cu mult timp în urmă, citind 
un almanah, am găsit multe cuvinte 
înţelepte sub formă de proverbe şi 
epigrame. Privind deţinerea unui 
secret, îmi aduc aminte de următorul 
catren:

Poţi tu ţine un secret?
Cineva a întrebat.
Dânsa a răspuns discret,
Nu ştiu, n-am mai încercat.

Deşi deţinerea unor secrete 
înseamnă putere şi siguranţă, 
totuşi se pare că trăim în vremea 
descoperirii multor informaţii şi 
lucruri pe care pământul şi omul 
le-au ţinut ascunse decenii, secole şi 
chiar milenii. Dincolo de gândirea 
umană, de a păstra un secret, 
Dumnezeu este gata oricând să ne 
reveleze multe taine ale împărăţiei 
Sale, dacă cercetăm cu băgare de 
seamă lucrurile făcute de El, găsite 
în natură, în Sfânta Scriptură şi chiar 
în Spiritul Profeţiei. Un pasaj biblic 
care descoperă un adevăr prezent, 
de o mare valoare spirituală pentru 
aşteptătorii Domnului Isus Hristos, 
îl găsim în 2 Cor. 8,1-5: „Fraţilor, 
voim să vă aducem la cunoştinţă 
harul, pe care l-a dat Dumnezeu în 
Bisericile Macedoniei. In mijlocul 
multelor necazuri prin care au trecut, 
bucuria lor peste măsură de mare şi 
sărăcia lor lude au dat naştere la un 
belşug de dărnicie din partea lor. Vă 
mărturisesc că au dat de bunăvoie, 
după puterea lor, şi chiar peste 
puterile lor. Şi ne-au rugat cu mari 
stăruinţe pentru harul şi părtăşia la 
această strângere de ajutoare pentru 
sfinţi. Şi au făcut aceasta nu numai 
cum nădăjduisem, dar s-au dat mai 
întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi 
nouă, prin voia lui Dumnezeu."

Surse ale dăruirii 
Pasajul citat scoate în evidenţă 

două surse ale dăruirii: una 
enunţată direct, iar cealaltă, indirect. 
Destinatarii darurilor sunt Bisericile 
Macedoniei. Dumnezeu, ca prim 
Dătător, oferă creştinilor macedoneni

har, bucurie, putere de dăruire. Dar, 
dintr-o altă parte, vin asupra lor 
multe necazuri şi o sărăcie lude. In 
urmă, fraţii din Macedonia răspund 
exemplului dat de Dumnezeu, 
aducând darurile lor pentru alţii. Un 
lucru de mare importanţă şi demn 
de observat este că „s-au dat mai 
întâi pe ei înşişi Domnului". Această 
atitudine determină faptul că s-au 
dăruit semenilor lor, sprijinindu-i 
atât din punct de vedere material, 
cât şi spiritual. Cât de frumos se 
îmbină relaţia celui credindos cu cele 
două table ale Legii, confirmând în 
mod practic credinţa care lucrează 
din iubire. Doar aşa viaţa merită să 
fie trăită, pentru că ceea ce facem 
arată ceea ce suntem şi pentru care 
împărăţie ne pregătim. Noi nu trebuie 
să-L iubim pe Dumnezeu pentru ceea 
ce primim de la El, d  pentru ceea ce 
este El. Nu-i iubim pe semenii noştri 
pentru avantajele obţinute de la ei, 
d  pentru că sunt răscumpăraţi cu 
sângele preţios al Domnului Hristos. 
Oricine poate dărui fără să iubească, 
dar, dacă iubeşti cu adevărat, nu poţi 
să nu dăruieşti. Mântuitorul a zis: 
„Daţi şi vi se va da"; ded nu primim 
mai mult decât în măsura în care 
noi înşine dăm şi ne dăruim. Astfel 
ne acumulăm venituri în tezaurul 
cerului.

Comori rentabile şi nerentabile
Acum, când ultimii ani de har 

se scurg în veşnide şi marea zi a 
Domnului este chiar la uşi, este 
timpul să dăm ascultare învăţăturilor 
din Cuvântul lui Dumnezeu care 
zice: „Strângeţi-vă comori în cer... 
Pentru că unde este comoara 
voastră, acolo va fi şi inima voastră" 
(Mat. 6,20-21). Trebuie să facem 
diferenţă între a câştiga, a face profit 
pentru întreţinerea vieţii zilnice şi 
a strânge comori. Comoara este 
un lucru preţuit pentru el însuşi, 
nu pentru ceea ce poate aduce, iar 
Biblia vorbeşte împotriva deţinerii 
lucrurilor doar de dragul de a le

avea. In cazul în care comoara 
constă în aur, pământ, depozite 
bancare, acolo se va afla şi inima. 
Acest sentiment al proprietăţii, care 
tinde să se dezvolte tot mai mult 
în sodetate, reprezintă o capcană 
pentru adevărata viaţă spirituală. 
Atund, tot ce avem nu se mai 
consideră un dar din partea cerului, 
oferit în administrarea noastră, d  ne 
referim la acestea ca fiind casa mea, 
pământul meu, maşina mea, banii 
mei, cărţile mele, lucrurile mele şi 
imaginaţi-vă ce se întâmplă când se 
atinge cineva de ele! Să nu uităm că 
există doar două locuri în univers 
unde putem să ne punem comorile
-  în cămara lui Dumnezeu sau în 
cămara lui Satana; şi tot ceea ce nu 
este devotat slujirii lui Dumnezeu 
este considerat de partea lui Satana şi 
merge la întărirea cauzei lui.

Scripturile nu condam nă 
pe bogat că este bogat, nici nu 
declară achiziţionarea de bogăţii 
a fi un  păcat şi nici nu  putem  
face inima mai curată sau mai 
sfântă prin  golirea casei de ceea 
ce slujeşte confortului şi gustului. 
Biblia învaţă că bogăţiile sunt 
periculoase num ai atunci când 
sunt puse în competiţie cu 
comorile nemuritoare. Aceia care 
dau greutatea veşnică de slavă 
pe puţina strălucire pământească, 
locuinţele veşnice pe o casă care 
poate fi a lor doar câţiva ani, fac o 
alegere neînţeleaptă. Acesta a fost 
schimbul făcut de Esau, atunci 
când şi-a vândut dreptul de întâi 
născut pentru un blid de linte; de 
Balaam, atunci când a renunţat 
la favoarea lui Dum nezeu pentru 
răsplata regelui din Madian; de 
Iuda, atunci când L-a trădat pe 
D om nul slavei pentru treizeci 
de arginţi. în  felul acesta, nu se 
poate găsi o bucurie veşnică decât 
răm ânând credincioşi relaţiei 
cu Dum nezeu, altfel rezultatul 
va fi o lipsă de profit la toate 
nivelurile.
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A risipi sau a stoca
In zilele noastre, este foarte 

pregnantă ideea de asigurare şi 
economie, iar prin îngrămădirea 
diverselor lucruri de care depinde 
existenţa noastră, se asigură un 
plus de siguranţă pentru ziua de 
mâine. In comparaţie cu această 
gândire seculară, din întreaga 
Biblie transpare îndemnul la risipă.
„ Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după 
multă vreme o vei găsi iarăşi!"
(Ecl. 11,1). în Marcu 14,3-9, Domnul 
Isus laudă actul de risipă al Măriei 
din Betania, afirmând că, oriunde 
se va vesti Evanghelia Lui, „se va 
spune ce a făcut femeia aceasta spre 
pomenirea ei".

„Dumnezeu l-a făcut pe om 
ispravnicul Său, încredinţându-i 
mijloace nu pentru a fi strânse, d  
pentru a fi folosite în ajutorarea 
altora. Astfel, El îl face pe om 
mijlocul prin care să-Şi distribuie 
binecuvântările pe pământ." (Sfaturi 
despre isprăvnide, p. 8). „Ce 
valoare are bogăţia nespus de mare, 
dacă este îngrămădită în conace 
scumpe sau în conturi bancare? Cât 
cântăresc acestea în comparaţie cu 
mântuirea sufletelor pentru care a 
murit Hristos, Fiul Dumnezeului 
infinit?" (Idem. p. 28). Vreţi să 
vă asiguraţi averea? Puneţi-o în 
mâinile Aceluia care poartă urmele 
cuielor de la răstignire. Aţi dori să vă 
bucuraţi de averea voastră? Atunci 
folosiţi-o pentru a binecuvânta pe 
suferinzi. Vreţi să vă măriţi avuţia? 
„Cinsteşte pe Domnul cu averile tale 
şi cu cele dintâi roade din tot venitul 
tău: căd atund grânarele îţi vor fi 
pline de belşug, şi teascurile tale vor 
geme de must" (Prov. 3,9-10). Iată 
o istorisire palpitantă, care poate 
schimba cursul unei vieţi egoiste 
într-una plină de rodnide.

în urmă cu câteva zed de 
ani, trăia undeva, pe teritoriul 
Americii, o familie săracă, modestă 
şi credindoasă; tatăl, mama şi un 
copilaş în vârstă de vreo şapte sau 
opt anişori care şi-a pus o ţintă 
mare în viaţă: să devină medic. 
Pentru atingerea acestui ideal, tatăl

lui a m undt din greu ca să-i poată 
plăti cursurile şcolare. Din cauza 
greutăţilor cu care s-au luptat zi de 
zi, tatăl s-a îmbolnăvit şi în scurt 
timp a murit. Speranţele copilului 
care se vedea peste ani medic au 
început să pălească. Dar mama l-a 
chemat şi i-a spus: „Copilul meu, 
de azi înainte voi m und şi în locul 
tatălui tău, ca tu să nu-ţi întrerupi 
şcoala şi să poţi ajunge medic." 
Eforturile peste măsură depuse de 
mama lui i-au asigurat partidparea 
la şcoală pentru încă trei ani, dar, 
într-o zi, o paralizie a imobilizat-o 
la pat. De data aceasta, copilul s-a 
apropiat de mama lui şi i-a spus: 
Mamă, de azi înainte voi întrerupe 
şcoala, voi căuta ceva de lucru şi voi 
m und eu în locul tău, ca să avem 
cu ce ne întreţine. Astfel, băieţaşul 
a plecat în oraş să-şi caute o slujbă. 
Intr-o vitrină a văzut scris: „Angajez 
lustragiu", o ofertă de lucru din 
partea unui manufacturier. A intrat, 
a discutat oferta şi a fost angajat. 
Când se părea că lucrurile merg tot 
mai bine, din punct de vedere al 
existenţei, starea de sănătate a mamei 
s-a agravat şi a venit ziua când 
decesul a fost inevitabil. In aceste 
condiţii, copilul avea să înfrunte 
toate vitregiile vieţii de unul singur, 
iar visele lui de a ajunge un mare 
medic s-au ruinat. Ceea ce îi dădea 
speranţă şi bucurie vieţii sale era 
slujba lui umilă de a lustrui pantofii 
trecătorilor de pe stradă. Datorită 
amabilităţii şi spiritului său foarte 
comunicativ, mulţi se opreau pentru 
a li se lustrui pantofii doar de dragul 
copilului. Intr-o bună zi, în faţa lui 
s-a oprit un bărbat de statură înaltă, 
sobru, elegant, care privea cu uimire 
la bucuria expresivă de pe faţa 
băiatului, întrebându-1:

-  Auzi, tu nu ţi-ai pus n ia  o 
ţintă în viaţă, decât să stai aid şi să 
lustruieşti pantofi?

-  O, domnule, eu am vrut să 
devin medic, dar n-am mai putut 
să-mi continuu şcoala, pentru că 
părinţii mei au murit şi am rămas 
singur; n-are cine să mă mai ajute.

După câteva momente de 
gândire, bărbatul i-a spus băiatului:

-  N-ai vrea să vii cu mine şi să-ţi 
găseşti un rost în viaţă?

-  Ba da! Dacă mă lasă patronul 
meu.

-  îmi dai voie să vorbesc cu el?
-  Cum să nu!
In urma discuţiei, băiatul a fost 

lăsat să plece cu noul său stăpân. 
Ajunşi acasă, omul i-a povestit 
băiatului experienţa vieţii sale.

-  Cândva, am avut şi eu o familie, 
aşa cum ai avut şi tu. O soţie şi un 
băiat aşa ca tine, pe care i-am pierdut 
într-un acddent, deodată. Pentru
că avem aceeaşi experienţă, m-am 
hotărât ca, de azi înainte, să devii fiul 
meu: vei merge la şcoală, îţi voi plăti 
toate cursurile până vei ajunge medic.

Băiatul a fost silitor, cuminte, 
ascultător, a învăţat foarte bine la 
şcoală, ca nu cumva să-l facă de 
ruşine pe tatăl său, şi după ani de zile 
şi-a atins în sfârşit ţinta de a fi medic. 
S-a căsătorit, a fost binecuvântat cu 
un copilaş, văzându-şi speranţele 
împlinite. De ziua de naştere a tatălui 
său adoptiv, şi-a luat soţia şi copilul, 
s-au urcat în limuzina lor albă şi în 
câteva ore au ajuns în faţa casei lui. 
A id i-a întâmpinat un bătrân cu 
părul alb, care se bucura de vizita pe 
care i-o făcea fiul său, împreună cu 
familia, într-o zi însemnată din viaţa 
sa. Tânărul medic i s-a adresat cu 
următoarele cuvinte:

-  Tată, a sosit ziua să-ţi răsplătesc 
tot ce ai făcut pentru mine. Faptul 
că am ajuns medic, că am o familie, 
toate acestea ţi se datorează. Iată aid 
cecul care reprezintă tot ce ai cheltuit 
cu mine din ziua în care mi-am 
reluat cursurile până am luat primul 
salariu.

-  Fiule, eu nu pot să iau banii 
aceştia.

-  De ce?
-  Pentru că nu sunt banii mei, 

sunt banii lui Dumnezeu. Dar, dacă 
vrei să mă răsplăteşti, atund du-te şi 
fă şi tu pentru altcineva ceea ce am 
făcut eu pentru tine.

Aid este esenţa trăirii unui 
adevărat ispravnic al bunurilor lui 
Dumnezeu, care nu caută să obţină 
şi iar să obţină, d  să investească şi
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iar să investească. Satana a inventat 
multe căi prin care să risipim banii, 
pe care Dumnezeu ni-i dă, în folosul 
lui. Jocurile de noroc, pariurile, 
reprezentaţiile teatrale, diferite jocuri 
sportive au fost inventate de el şi 
i-a condus pe oameni să cheltuiască 
sume imense pentru urmărirea 
acestor plăceri interzise. Rezultatul
-  puterea dată de Dumnezeu, care 
a fost cumpărată prin sângele Fiului 
Său, este degradată şi coruptă. 
Puterile fizice, morale şi mintale, care 
ne sunt date de Dumnezeu si care îi 
aparţin lui Hristos prin răscumpărare
-  „pentru că noi nu mai suntem 
ai noştri" -, sunt folosite, de multe 
ori, cu zel în slujba lui Satana şi 
pentru întoarcerea oamenilor de la 
neprihănire la păcat. Mulţi nu par 
să înţeleagă faptul că banii pe care îi 
cheltuiesc în mod inutil pe distracţii, 
care supără sufletul şi pun bazele 
corupţiei morale, sunt banii care îi 
aparţin Domnului.

Să ne mărim atenţia, luând 
bine seama la câteva sfaturi foarte 
preţioase ale lui Dumnezeu.

„Fraţii noştri ar trebui să simtă 
că asupra lor este o responsabilitate, 
aceea de a asigura Domnului ceea 
ce este al Lui. Mulţi manifestă o 
delicateţe inutilă în această problemă. 
Ei simt că păşesc pe un teren interzis 
atunci când deschid subiectul averii 
celor în vârstă sau bolnavilor, pentru 
a afla cui doresc aceştia să o lase.
Dar această datorie este la fel de 
sacră ca datoria de a propovădui 
Cuvântul pentru a mântui suflete... 
Unii îşi scuză lăcomia, spunând că 
au făcut aranjamente să fie caritabili 
la moarte. Au luat în considerare 
cauza lui Dumnezeu în testamentele 
lor... îi înapoiază doar o mică parte 
din ceea ce le-a împrumutat, în timp 
ce o mare parte este lăsată rudelor 
care nu au n id un pic de interes cu 
privire la adevăr. Aceasta este cea 
mai rea modalitate de înşelăciune.
Ei îl jefuiesc pe Dumnezeu de ceea 
ce îi datorează în mod normal nu 
numai de-a lungul vieţii, d  şi în 
moarte... Slujitorii lui Dumnezeu nu 
ar trebui să îngăduie ca suma dată 
Lui să fie mai mică atund când este

comparată cu ceea ce şi-au însuşit 
pentru propria folosinţă... Ideea că 
mânuiţi proprietatea Domnului să fie 
mereu prezentă. Voia lui Dumnezeu 
în această privinţă este lege... El 
nu propune susţinerea lucrării Lui 
prin minuni. El are câţiva ispravnid 
credindoşi, care economisesc şi-şi 
folosesc mijloacele pentru înaintarea 
cauzei Lui. Tăgăduirea de sine şi 
mărinimia ar trebui să fie regulă, 
şi nu excepţie." (Sfaturi despre 
isprăvnide, p. 258-263)

Credinţă sau succes
„încolo, ce se cere de la ispravnid, 

este ca fiecare să fie găsit credindos în 
lucrul încredinţat lui" (1 Cor. 4,2). Ni 
se cere să fim găsiţi credindoşi, şi nu 
plini de succes. Dezacordul intervine 
atund când ne aşteptăm la o răsplată: 
„Dacă sunt bun, voi fi binecuvântat." 
Logica matematicii nu are valoare 
în domeniul spiritual. Dacă un om 
a avut un început bun, integritate şi 
toate avantajele unei bune educaţii, 
avem tendinţa să spunem că va 
reuşi cu siguranţă. Samson a avut 
un început însorit şi totuşi a sfârşit în 
urma unei prăbuşiri violente. Există în 
viaţă lucruri ireparabile, iar explicaţia 
nu trebuie căutată pe linie raţională, d  
pe linia relaţiei cu Dumnezeu.

Mântuitorul nu ne-a oferit 
talanţi, mai mulţi sau mai puţini, 
pentru a ne asigura un succes 
vremelnic în urm a folosirii 
lor, d  pentru a-i administra cu 
credincioşie şi a-i aduce înapoi cu 
dobândă. El ne-a dat un intelect 
creator, o inimă care să fie tronul 
Său, afectivitate care să se reverse 
în binecuvântări faţă de alţii, o 
conştiinţă care să convingă cu 
privire la păcat, îndemânare, 
putere, proprietate, vorbire, 
influenţă, poziţie socială, emoţii, 
simpatie etc. pentru a le folosi 
în cauza Stăpânului, în vederea 
mântuirii sufletelor pentru care 
a murit Hristos. Fiecare dintre 
noi are o lucrare specială de făcut 
pentru înaintarea împărăţiei lui 
Dumnezeu. Nimeni nu este scuzat. 
Domnul ne cere tuturor: „Puneţi-i 
în negoţ până Mă voi întoarce."

Toate aceste capadtăţi ne sunt 
încredinţate pentru a ne testa 
cinstea, şi nu succesul.

Nimic nu poate distruge 
integritatea unui om aşa cum o face 
egoismul, cel mai puternic şi cel 
mai răspândit dintre impulsurile 
umane, care distruge asemănarea 
cu Domnul Hristos şi care 
aduce discordie chiar în biserică, 
umplând-o cu ambiţii nesfinte. El, 
care Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru 
noi, ne cere să ne jertfim şi noi 
pentru alţii. în  felul acesta putem 
arunca egoismul pe care Satana 
încearcă în m od constant să-l 
introducă în inimile noastre.

Să ascultăm din nou Cuvântul 
lui Dumnezeu. „Dacă a fost 
vreodată o vreme în care ar trebui 
făcute sacrificii, acum a sosit.
Fraţii şi surorile mele, practicaţi 
economisirea în căminele voastre. 
Renunţaţi la plăcerile voastre 
egoiste. Nu cheltuiţi banii, vă 
implor, pentru înfrumuseţarea 
caselor voastre. Nu folosiţi banii 
Domnului ca să mulţumiţi fanteziile 
copiilor voştri. Dacă aveţi obiceiuri 
extravagante, eliminaţi-le imediat 
din viaţa voastră. Dacă nu veţi face 
aşa, veţi fi faliţi pentru veşnicie." 
(R&H, 24 decembrie 1903).

Ce facem cu bunurile 
Domnului nostru? Ce facem 
cu puterile fizice şi mintale pe 
care ni le-a dat? Dacă Domnul 
ne-ar neglija aşa cum, poate, de 
multe ori, îl neglijăm noi, ce s-ar 
întâmpla oare? Va veni o zi, şi 
este foarte aproape, când Stăpânul 
a tot ce există ne va spune: „Dă 
socoteală de isprăvnida ta". Ce 
vom răspunde? în final, orice 
motivaţie care poate argumenta 
logic că am făcut sau n-am făcut 
asta şi asta va fi lipsită de suport, 
pentru că Domnul va zice: Dragii 
Mei copii! Ca voi să-Mi puteţi sluji, 
Eu v-am dat harul Meu, iubirea 
Mea, Evanghelia Mea, Duhul 
Meu, puterea Mea. De ce atunci...? 
Suntem gata ca orice investiţie, 
afacere, atitudine, comportament, 
mod de gândire şi orice alt lucru să 
suporte inspecţia divină?
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EVANGHELIZARE

prin ÎNCHINARE

Teodor H uţanu
secretar
Uniunea Română

Când ne aflăm în biserică, 
intr-o zi de închinare, m editând la 
pacea şi binecuvântarea aflate prin 
Evanghelie, putem  exclama pe drept: 
Cât de bine este de când L-am găsit 
pe Isus! Adevărul este că Cel care 
ne-a găsit pe noi şi ne-a îm părtăşit 
dragostea Sa incalculabilă este 
Dum nezeu. Parabola oii pierdute 
(Luca 15,4-7) ilustrează fidel această 
realitate: Dum nezeu caută oameni 
pe care să-i mântuiască.

Insă Dum nezeu mai caută ceva: 
închinători adevăraţi. U rm ărind 
discuţia Dom nului Hristos cu femeia 
la fântână, observăm cum  se ajunge 
inevitabil la subiectul închinării: 
„ 'Părinţii noştri s-au închinat pe 
m untele acesta; şi voi ziceţi că în 
Ierusalim  este locul unde trebuie să 
se închine oamenii.' 'Fem eie', i-a zis 
Isus', crede-Mă că vine ceasul când 
nu vă veţi închina Tatălui, nici pe 
m untele acesta, nici în Ierusalim.
Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; 
noi ne închinăm  la ce cunoaştem, 
căci M ântuirea vine de la Iudei. Dar 
vine ceasul, şi acum a şi venit, când 
închinătorii adevăraţi se vor închina 
Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă 
astfel de închinători doreşte şi Tatăl. 
D um nezeu este Duh; şi cine se 
închină Lui, trebuie să I se închine în 
duh  şi în adevăr'." (Ioan 4,20-24)

Dumnezeu caută închinători 
adevăraţi

închinarea nu depinde de 
dispoziţia noastră, bună sau 
rea: D um nezeu merită închinare 
(Apocalipsa 4,11; 5,11-14) 
perm anent. Ne închinăm  nu doar 
la biserică, ci oricând; în tot ce 
facem dăm  slavă lui Dum nezeu 
(1 Corinteni 10,31).

în  Evrei 13,15.16, apostolul 
Pavel precizează că închinarea nu 
constă doar în lauda buzelor, ci şi 
în binefacere: „Prin El, să aducem  
totdeauna lui Dum nezeu o jertfă 
de laudă, adică rodul buzelor care 
m ărturisesc Num ele Lui. Şi să nu 
daţi uitării binefacerea şi dărnicia; 
căci lui Dum nezeu jertfe ca acestea 
îi plac''. închinare nu  este num ai să 
cântăm, ci să şi ajutăm  pe alţii; nu 
doar să ne ridicăm mâinile spre cer, 
ci să le întindem  spre a oferi ceva 
celor din jur. Dăruirea banilor este 
închinare, aşa cum rugăciunea este 
închinare.

Pavel le m ulţum eşte credincioşilor 
filipeni pentru ceea ce i-au trimis 
prin Epafrodit. Era un  gest al 
închinării lor (Fii. 4,18). Aici este 
zona unde unii evită să accepte 
convertirea. Luther spunea că sunt 
trei feluri de convertiri: a inimii, 
a minţii şi a pungii! Oferirea 
resurselor noastre este parte a 
închinării. N u doar ce vorbim, ci şi 
ceea ce facem pentru Dom nul este o 
expresie a închinării noastre. Când 
vii la biserică, observă urm ătorul 
fapt: cineva răspunde de parcare, 
altcineva îţi ia copiii la secţiunea 
special dedicată lor, altcineva îţi 
oferă buletinul informativ, altcineva 
cântă, predică: toţi contribuie la 
închinare cu darurile şi talanţii lor.

închinare prin cântare

închinarea înseam nă să cânţi 
cu vocea ta lui Dum nezeu (Evrei 
13,15.16). închinătorii nici unei alte 
religii nu cântă cum o fac creştinii. 
Iar dintre toţi creştinii, aşteptătorii 
revenirii Regelui regilor sunt 
neîntrecuţi în intonarea cântărilor 
Sionului. De ce? Pentru că ei au ceva
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despre care să cânte, primesc m ereu o cântare 
nouă: „îmi pusesem  nădejdea în Domnul, şi El S-a 
plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos 
din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus 
picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii. Mi-a pus 
în gură o cântare nouă, o laudă pentru  Dum nezeul 
nostru. M ulţi au văzut lucrul acesta, s-au tem ut şi 
s-au încrezut în Dom nul"(Psalm i 40,1-3).

Este o tendinţă în zilele noastre, sub presiunea 
secularizării, de a căuta să facem religia cât mai 
relevantă, cât mai accesibilă pentru cei care nu 
sunt din biserică. însă, în felul acesta, pierdem ceva 
foarte preţios -  închinarea - , deoarece căutăm să 
modificăm mesajul. Atunci, distrugem  ceea ce este 
unic pentru viaţa bisericii -  închinarea adevărată. 
Nici o activitate seculară nu oferă om ului închinare. 
La începerea activităţilor, oamenii nu cântă; ei nu 
încep diversele lor întâlniri cu cântec.

Ne mai am intim  cum a început să se 
răspândească în ţară şi în lume cântecul „Sfârşitul 
veacului trăim"? în  decembrie 1989, el a ţâşnit 
ca dintr-un izvor dornic să curgă. îl auzeam  des 
în zilele acelea. Noi înşine l-am cântat iar şi iar, 
apoi, o dată cu înaintarea istoriei, aproape l-am 
abandonat. U nde sunt marile cântări ale istoriei 
salvării? însă noi nu cântăm doar despre trecut. 
Cântecele noastre sunt despre prezent şi despre 
viitor. Cântecul creştinism ului este diferit de 
cântecul lumii. Când creştinii se adună pentru 
închinare, cântarea lor dă slavă lui Dumnezeu.
N u credeţi că, atunci când ne adunăm , ar trebui 
să cântăm mai m ult şi mai convingător? Iată un 
argum ent inspirat: „Muzica poate fi o m are putere 
spre bine, însă noi nu  folosim îndeajuns acest 
dom eniu al închinării." (Pastoral Ministry, p. 179). 
„Ca parte a serviciului religios, m uzica este un 
act de închinare, ca şi rugăciunea." (îndrumarea 
copilului, p. 408).

închinare evanghelizatoare

De aceea, închinarea aduce în viaţa creştinilor 
un element supranatural, care nu  poate fi trăit

decât în părtăşia bisericii. A rgum entul că ne putem  
închina singuri, acasă sau în alte locuri, omite să 
ne comunice tocmai pierderea Prezenţei divine, 
m anifestate în închinarea colectivă. Chiar şi viaţa 
unu i necredincios se schimbă dramatic, atunci 
când păşeşte în atmosfera biblică a închinării, 
închinarea cu efect este fundam entată pe Biblie 
şi îm puternicită de D uhul Sfânt. Ea nu le oferă 
închinătorilor trăiri, practici şi situaţii care nu sunt 
descrise în Scriptură. Când serviciile de închinare 
ale bisericii sunt corespunzător organizate, ele pot 
avea un im pact irezistibil asupra necredincioşilor. 
O dată ce aceştia păşesc în biserică, este posibil să 
nu  poată identifica motivul, însă au convingerea 
că viaţa lor este diferită, pentru  că au întâlnit 
ceva ce n-au găsit în altă parte. închinarea este 
o experienţă unică şi poate fi trăită doar într-o 
biserică evlavioasă.

Pavel şi Sila erau în temniţa din Filipi. Condiţiile 
erau dure, însă ei cântau la miezul nopţii, iar 
ceilalţi întem niţaţi ascultau. Este im portant să 
observăm acest fapt: când ne închinăm, alţi oameni 
vor asculta, vor urm ări exprim area noastră, mai 
ales când avem puterea să cântăm  în mijlocul 
situaţiilor dificile. Oricine poate cânta când 
lucrurile m erg bine, însă a cânta când eşti bolnav, 
sărac şi prigonit este ceva unic: num ai creştinii vii 
pot atinge acest record!

Este miezul nopţii. Pavel şi Sila cântă lui 
Dum nezeu, în loc să-i blesteme pe oamenii care-i 
persecutau. Ei nu se plâng de situaţia în care se 
găsesc, nu invocă judecata D om nului asupra lor, 
ci şe închină lui Dum nezeu. Alţii asistă la această 
privelişte.

Când eşti la miezul nopţii, în ceasul suferinţei, 
este mom entul să începi serviciul de închinare.
In Iov, cartea suferinţei, găsim aceste cuvinte: 
„Unde este Dum nezeu, Făcătorul meu, care ne 
insuflă cântări de veselie noaptea...?" (Iov 35,10). 
Iar psalm istul are o m ărturisire asemănătoare: 
„Ziua, Dom nul îmi dădea îndurarea Lui, iar 
noaptea cântam laudele Lui şi înălţăm  o rugăciune 
D um nezeului vieţii mele" (Psalmi 42,8). Spurgeon
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spunea că este uşor să cânţi ziua, pentru  că lum ina 
te ajută să vezi notele. Insă a cânta noaptea, în 
întuneric, fără nici o rază de lum ină, nu este 
posibil prin  puterea omului: aceasta se face doar 
prin  puterea lui Dum nezeu. Această partitură nu 
se învaţă pe de rost. Observaţi acum ce urmează: 
când cutrem urul zguduie tem niţa din Filipi, 
prim a întrebare pe care tem nicerul o pune este:
„Ce trebuie să fac să fiu m ântuit?" El avusese deja 
o întâlnire cu Dum nezeu, prin  închinarea lui Pavel 
şi Sila. Inima lui era deja pregătită, iar acum îşi 
deschide sufletul către D um nezeu şi adevărul Său.

Cine poate nega faptul că închinarea este un 
mijloc puternic de evanghelizare? Când păşeşte 
pentru  prim a dată pragul bisericii, un necredincios 
intră într-o altă lume, care îl captivează. Nu o 
anum e idee sau un anum e adevăr rostit a fost 
ceea ce „l-a prins". El îi vede pe oameni adunaţi 
şi cântând. Oare el de când nu a mai cântat? Iar 
cântarea lor creează o atmosferă nem aiîntâlnită pe 
păm ânt. Priveşte în ju r şi vede oameni asem ănători 
cu el, însă faţa lor radiază de o lum ină specială.
Ei II cunosc pe Dum nezeu, de aceea Ii cântă. 
Instantaneu, necredinciosul îşi dă seama de ceva 
grav: el nu-L cunoaşte pe Dumnezeu!

Ce fel de creştin întâlnesc necredincioşii în 
persoana ta? Ştii adevărul, respecţi regulile 
bisericii, însă oamenii aşteaptă să vadă pe cineva 
care se întâlneşte cu Dum nezeu, care vorbeşte cu 
Dum nezeu, care um blă cu Dum nezeu. Această 
închinare este autentică. Acum religia devine reală. 
Iată evanghelizarea cu impact! Oamenii încep să 
înţeleagă Evanghelia şi să se convertească.

Participarea la o închinare biblică, ce asigură 
com uniunea personală cu Dum nezeu, pregăteşte 
atât inim a închinătorului -  care devine m isionar-, 
cât şi inima necredinciosului -  care devine ţinta 
soliei m ântuirii. Dum nezeu foloseşte închinarea 
noastră Sabat de Sabat ca instrum ent misionar.
De ce să nu ne rugăm  şi să cântăm  într-o manieră 
biblică? S-ar putea ridica întrebarea: Oamenii 
nefamiliarizaţi cu biserica pot înţelege cântările

noastre? Sunt argum ente că închinarea reală este o 
m etodă m isionară invincibilă. Oamenii vin, privesc 
şi se întreabă: Ce însem nătate au toate acestea? 
Apoi, întrebarea urm ătoare este: Ce trebuie să fac 
să fiu mântuit? Brusc, ei devin conştienţi că, în 
predicarea, rugăciunea şi cântarea celor prezenţi la 
biserică, este ceva supranatural.

D um nezeu caută astăzi închinători, oam eni 
care I se închină nu pentru  că sim t că trebuie să 
respecte un  obicei, ci pen tru  că El este vrednic.
Ei se închină în mijlocul dificultăţilor, ca Pavel 
şi Sila în tem niţă. Ei se închină în  mijlocul 
adunării. închinarea lor este perm anentă. Dau 
slavă lui D um nezeu m ereu. Astfel, tot tim pul ei 
fac evanghelizare. Iar m ulţim ea închinătorilor 
creşte perm anent. N u este o m inune că principiul 
închinării şi al m isiunii lucrează atât de măreţ?
Cu atât mai m ăreţ cu cât starea închinării şi 
m isiunii noastre este „pe alocurea" jalnică.
Această ultim ă constatare trebuie m odificată fără 
întârziere. Tocmai aceasta caută D um nezeu să 
facă. Căutăm  şi noi? Profetul Isaia ne zoreşte să 
nu m ai stăm  pe gânduri: „Căutaţi pe D om nul câtă 
vrem e se poate găsi; chemaţi-L câtă vrem e este 
aproape" (Isaia 55,6).
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Shalom haverim!
(Pace, prieteni!)

DIASPORA

r r

Pacea, prosperitatea, libertatea, într-un 
amestec magic cu războiul, fanatismul şi 
materialismul fac ca Israelul să ocupe un loc 
de frunte printre ţările care găzduiesc zeci 
de mii de imigranţi. Israelul este o provocare 
pentru politicieni, afacerişti, arheologi, 
teologi şi chiar pentru omul de rând. Şi 
pentru adventişti, Israelul este o provocare. 
Situat în Orientul Mijlociu, la intersecţia 
marilor religii, în aşa-numita fereastră 
10/40, în pământul făgăduit, fiind leagănul 
creştinismului şi ţara Bibliei, Israelul 
constituie subiect de studiu şi de atracţie 
pentru oricine.

Marea dezamăgire a mileriţilor, din 
octombrie 1844, pune pe genunchi o grupă 
de tineri aşteptători ai revenirii lui Isus, care 
se constituie apoi în ceea ce cunoaştem azi 
sub numele de adventişti de ziua k şaptea. 
Din acest grup de americani zeloşi, la numai 
patru ani, în 1848, o femeie adventistă, 
netrimisă de cineva anume, soseşte aici 
pentru a-şi împărtăşi convingerile, împlinind 
totodată porunca divină „mergeţi în toată 
lumea". Atunci a fost prima prezenţă 
adventistă în aceste locuri.

în  1898, Conferinţa Generală a 
adventiştilor trimite primul misionar pe 
aceste meleaguri şi, în 1906, adventiştii 
capătă recunoaştere, în înregistrare fiind 
cunoscuţi sub numele de adventişti de ziua 
a şaptea.

Pentru început, credincioşii adventişti, 
veniţi ca imigranţi de pretutindeni, se 
întâlneau în comunitatea internaţională de 
la Ierusalim şi, mult mai târziu, şi în cea din 
Haifa. în ultimii 12 ani, adventiştii au crescut 
de la câteva zeci la sute, iar astăzi sunt 
peste 1.500 de membri adventişti în Israel, 
organizaţi în 30 de comunităţi şi grupe

vorbitoare de limbă engleză, ganeză, rusă, 
română, ivrit.

De mai bine de 50 de ani este cunoscută 
prezenţa adventiştilor veniţi din România.
Ce putem  spune despre ei este că şi-au 
păstrat valorile morale, standardele 
spirituale şi zelul de a fi martori printre 
conaţionalii lor. Acum, adventişti vorbitori 
de limbă română sunt peste 500. Cine 
sunt ei? Israelieni împreună cu muncitori 
veniţi din România, Moldova şi Ucraina, 
organizaţi în 5 comunităţi: la Ierusalim, Tel 
Aviv, Ramat Gan, Petach Tikva şi Haifa. 
Comunitatea Ramat Gan şi-a deschis uşile în 
această vară şi se bucură de un local propriu, 
modem, în zona zero a acestui oraş. Localul 
este cumpărat cu contribuţia credincioşilor 
şi a Câmpului Israel, devenind astfel prima 
proprietate a românilor din Israel. Slăvit să 
fie Dumnezeu!

Chiar dacă suntem departe de ţara-mamă, 
departe de comunităţile din care am plecat, 
departe de voi, prieteni şi fraţi, dorim să vă 
mărturisim că nu ne-a părăsit întrebarea:
De ce sunt eu aici? Trebuie să recunoaştem 
că avem mai multe variante de răspuns 
la această întrebare şi fiecare îşi regăseşte 
propriul răspuns. Amintesc câteva dintre 
ele: ca să fac bani, ca să-mi caut o altă patrie, 
o altă carieră sau am fost atras de sângele 
poporului meu, a fost o aventură tinerească 
sau am fost atras de prieteni, am fugit de cei 
de acasă sau am fost trimis. De ce sunt eu 
aici? Pentru noi şi pentru voi, este un singur 
răspuns care merită să fie real, trăit, împlinit. 
Eu sunt aici ca să dau mărturie, prin viaţa 
trăită (cuvinte şi fapte), despre credinţa mea 
în Dumnezeul Creator şi Mântuitor, ca să 
demonstrez valorile unui aşteptător autentic 
al celei de-a doua veniri a lui Mesia, ca să

Ionel Lascu
pastor, Israel
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fac ucenici pentru El. Oriunde ai fi, în prosperitate 
sau în lipsă, în libertate sau în ilegalitate, să nu 
te părăsească întrebarea de mai sus şi să nu-ţi 
lipsească răspunsul cel bun.

Şi aici, în Israel, ca oriunde în altă parte, ne 
împărţim în două clase: activi şi pasivi. Suntem 
recunoscători lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt 
care pune, în inimile deschise pentru El, daruri 
spirituale şi dragoste pentru lucrul Lui. în fiecare 
comunitate adventistă avem lideri de nădejde, tineri 
talentaţi, femei evlavioase şi copii frumoşi. Corurile, 
formaţiile muzicale şi instrumentale, grupele mici 
din cursul săptămânii, activitatea departamentelor 
în cadrul slujirii personale, botezurile, nunţile ne fac 
tot mai cunoscuţi în Israel cu fiecare zi ce trece.

Ochii noştri sunt aplecaţi cu grijă asupra 
oamenilor care locuiesc în ţara aceasta şi, împreună 
cu apostolul Pavel, „v-o spun vouă, neamurilor, 
întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc 
slujba mea şi caut ca, dacă este cu putinţă, să 
stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să 
mântuiesc pe unii din ei" (Rom. 11,13-14). Aşa să 
ne ajute Dumnezeu!

în ultimii doi ani, am avut bucuria să sărbătorim 
startul a peste 20 de noi familii, să fim martori, 
pe malul râului Iordan, la mai mult de 100 de 
convertiri, să organizăm seminarii, evanghelizări, 
tabere, excursii, aşa cum este frumos şi bine pentru 
biserica lui Hristos.

Suntem îngrijoraţi pentru cealaltă categorie 
de adventişti, care au pierdut valorile morale şi 
spirituale inspirate de Dumnezeu. Sunt zeci de 
familii despărţite pentru lungi perioade de timp, 
soţi de soţii, părinţi de copii. Sunt copii care nu 
beneficiază de educaţie în şcoli creştine şi nici de 
predare în limba maternă. Mulţi dintre fraţii şi 
surorile noastre calcă Sabatul, prestând servicii în 
familii, într-o ţară unde Sabatul este recunoscut 
ca zi de odihnă şi de închinare. Alţii vizitează 
biserica de trei-patru ori pe an sau deloc. Şi în 
comunităţile din Israel sunt creştini care fac din 
bani şi din muncă adevăraţi idoli. Pentru aceştia 
suntem îngrijoraţi şi vă implorăm pe voi, fraţilor 
care sunteţi acum în ţară, acasă, rugaţi-vă împreună 
cu noi, pentru ei. îi recunoaşteţi? Sunt sânge 
din sângele vostru, prieteni şi fraţi. Rugaţi-vă şi 
lucraţi pentru ei! Chemaţi-i acasă pe cei care s-au 
lipit de ceea ce oferă această ţară. Chemaţi-i acasă 
şi refaceţi-vă familia şi închinarea în familiile şi 
bisericile voastre, pentru gloria lui Dumnezeu şi 
bucuria voastră. „Deci dacă este vreo îndemnare 
în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, 
dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo 
milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria 
deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un 
gând" (Filipeni 2,1-2).

Am ajuns în Israel ca să câştig bani. Zilele treceau una după 
alta aproape la fel, cu muncă, televizor, somn şi de la capăt.
Tot timpul eram cu prietenii mei cu care venisem aici, la lucru, 
prieteni care nu erau diferiţi faţă de mine.

într-o zi, ne vizitează un oarecare Cristi. Pentru mine, era 
un necunoscut, însă, pentru prietenii mei, Cristi era foarte 
cunoscut. Am aflat că el a fost cântăreţ la Biserica Catolică, 
unde se cunoscuse cu prietenii mei. Din vorbă-n vorbă, Cristi ne 

povesteşte despre noua lui descoperire, despre adventişti, şi ne 
invită să mergem şi noi la Iordan, atunci când va fi botezul lui. 
La plecare îi lasă unui băiat o Biblie şi ne promite că mai vine 
pe la noi.

în ziua botezului lui Cristi, cei trei colegi ai mei au mers la 
Iordan, ca să răspundă invitaţiei lui. Era o zi de sâmbătă, zi 
nelucrătoare în Israel, iar eu am ramas'singur la dormitor. Mă 

gândeam că voi avea cel mai lung somn. Dar n-am putut să 
mai dorm, de aceea m-am ridicat, am mâncat şi căutam ceva 

cu care să-mi umplu timpul. Pe raft, am văzut Biblia lăsată de 
Cristi şi, pentru că niciodată în viaţa mea nu ţinusem în mână 

o Biblie, m-am gândit să o iau şi să încep să citesc din ea. Am 
început cu Geneza -  interesante istorii despre creaţiune, 
potop - ,  am ajuns la Exodul şi am citit Cele Zece Porunci, cu 
care nu puteam fi de acord -  prea mult „să nu", era prea de 
tot pentru un tânăr ca mine! - ,  aşa că am pus Biblia deoparte, 
convins că nu voi mai avea vreodată de-a face cu ea. în 
momentul următor, am simţit că nu mai am aer suficient şi o să 

leşin. Simţeam că mor prin asfixiere. Ca prin vis, mi-am propus 
să zic rugăciunea Tatăl nostru, această rugăciune fiind tot ce 
ştiam din creştinism. Cu gura încleştată, mai mult mormăind, 
am început să mă rog. 0 dată, de două ori, de trei ori... mă 
simţeam din ce în ce mai bine. De şase ori, de şapte ori... în 
sfârşit eram din nou sigur de viaţă. Am înţeles mesajul -  înapoi 
la Biblie! Am deschis-o din nou şi m-am hotărât să mă las 
învăţat de ea. Seara, le-am povestit prietenilor mei ce mi se 
întâmplase, iar ei, cu entuziasm, mi-au vorbit despre botezul 
unui frumos grup la Iordan şi mai ales despre cât de fericit era 
Cristi. Au adus cu ei invitaţii pentru un program prin satelit, 
care avea să înceapă peste câteva zile în biserica română. Cristi 
a plătit o maşină care să ne transporte de fiecare dată la Tel 
Aviv, la o distanţă de 60 km, ca să participăm la programul 
„Galileanul". La sfârşitul programului, Cristi a mers din nou 

la Iordan, însă nu pentru el, ci pentru noi. Toţi patru coboram 
în acelaşi râu în care a coborât şi Mântuitorul nostru. Acum, 

soţiile prietenilor mei şi o parte dintre părinţii lor sunt gata să 
facă legământ cu Cerul. într-o zi, pastorul meu m-a întrebat: 

„llarion, care este cea mai mare realizare a ta aici, în Israel?" 
l-am răspuns fericit: „Am venit să câştig bani si, de fapt, L-am 

câştigat pe Isus. Şi nu doar eu, ci toţi colegii mei de muncă. 
Sunt fericit că L-am cunoscut pe Isus la El acasă. Ce urmează 
de-aici? 0 reacţie-n lanţ care va continua până la venirea Lui."
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Pastorul
credincios si!

„Care este deci robul credincios şi 
înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste 
ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la 
vremea hotărâtă? Ferice de robul acela, pe 
care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi 
făcând aşa!" (Matei 24,45.46).

Una dintre confuziile specifice vremii 
sfârşitului, denunţate de M ântuitorul, este 
şi cea privitoare la conducere. Privită de la 
distanţă, conducerea devine un punct de 
atracţie ameţitoare, iar trăită de aproape, ea 
se transformă într-o formă de dependenţă 
oarbă. Fiecare conducător este supus la o 
serie de tentaţii ale puterii, care pot crea o 
deturnare a intenţiilor bune de la început.

Fiecare nou-angajat în lucrare porneşte 
înainte având o serie de idealuri şi ţinte 
personale corecte şi puternice, dar, o 
dată cu trecerea timpului, traiectoria se 
îndepărtează pe nesimţite de direcţia de 
mers şi totul se împotmoleşte jalnic. Acesta 
nu este însă un determinism feroce, care 
să nu poată fi evitat. El este mai degrabă 
rezultatul natural al lipsei de vigilenţă şi 
disciplină personală. Pentru unii oameni, 
nu este greu să fie silitori, atâta vreme cât 
li se cere un program  regulat, marcat de 
examene şi presărat cu vacanţe, dar, atunci 
când ei trebuie să fie propriii şefi, intervin 
lenea, indolenţa, amânarea, pierderea de 
timp şi uitarea ţintelor personale.

Parabola robului credincios şi înţelept 
are o aplicaţie directă şi specială pentru cei 
chemaţi la slujire, în aceste vrem uri de pe 
urmă. în perspectiva iminentei întoarceri 
a Stăpânului, slujitorii Lui sunt m enţinuţi 
în formă de două calităţi personale şi de 
caracter: credincioşia şi înţelepciunea.

Credincioşia este un act permanent 
de alegere şi voinţă afirmată

Pentru a fi găsit credincios în lucrul 
încredinţat lui, robul din parabolă 
trebuie să nu-şi uite niciodată misiunea 
încredinţată la început. Acest lucru îl 
va feri de confuzia în legătură cu cine 
este stăpânul. Câtă vreme se va socoti 
pe sine ca un trimis împuternicit, care 
trebuie să dea socoteală de m odul în care 
îşi împlineşte partea, lucrurile vor fi în 
ordine. în  momentul în care începe să aibă jQn Buciuman
sim tăm ântul că ceva din autoritatea pe ------ ---------------r secretar,
care o are ar putea fi folosită şi pentru uzul Asocatia Pastorală, 
personal, atunci începe tragedia decăderii. Uniunea Mnână 

Parabola spune că un astfel de slujitor, 
care uită că stăpânul său se poate întoarce 
dintr-o clipă în alta, se dedă la chefuri şi 
comportamente care se potrivesc din ce în 
ce mai puţin cu statutul său personal şi cu 
aşteptările stăpânului său. Propriile gusturi 
şi păreri încep să fie impuse ca regulă de 
conduită pentru ceilalţi, iar grija lui pentru 
ei se transformă încet în grija pentru 
interesele personale la care ceilalţi sunt 
puşi să lucreze.

Acum, când biserica întreagă se 
pregăteşte să dea un asalt uriaş în marea 
luptă, un astfel de conducător spiritual va 
fi cauza de paralizie şi pierdere în secerişul 
Domnului. înţelept şi bine ar fi ca, în mod 
regulat, fiecare responsabil să se întrebe cu 
seriozitate care este lucrarea încredinţată 
lui. Dumnezeu aşteaptă ca fiecare lucrător 
din câmp să primească de la El lumina şi 
puterea călăuzitoare. Este jenant şi înjositor 
ca întâlnirile de lucru să cheltuiască mai 
mult timp cu discuţii privind drepturile 
şi veniturile personalului decât cu
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seriozitatea şi detaliile lucrului încredinţat. Dacă 
administraţia va veghea ca oamenii să aibă mijloace 
de existenţă demnă, în contextul şi posibilităţile 
avute, iar lucrătorii vor căuta să-şi afirme 
perm anent disponibilitatea de slujire credincioasă, 
foarte curând lucrarea va cunoaşte înviorarea 
aşteptată.

Am participat de curând la o întrunire a 
misionarilor implicaţi în diferite proiecte de înaintare 
a lucrării Evangheliei. Aceştia veneau din locuri 
foarte diferite şi din condiţii şi situaţii extrem de 
variate. Chiar şi orientarea doctrinală personală era 
destul de pestriţă. Ce m-a impresionat însă cel mai 
mult a fost nivelul absolut remarcabil de dăruire 
personală şi devotament până la limită. Un tânăr 
foarte bine educat şi de o frumuseţe de caracter 
cristalină îşi anunţă prietenii că aceasta este ultima 
ocazie în care mai sunt împreună. In zilele următoare 
urma să plece undeva, în fereastra 10/40, să planteze 
biserici. Mai fusese acolo în urm ă cu doi ani, dar ceea 
ce reuşise atunci nu a însemnat mai mult decât o 
lucrare de mijlocire în rugăciune.

Cineva ar putea spune că un astfel de raport 
misionar este un alt fel de a num i eşecul. Aceasta 
doar la prima vedere. în mod efectiv, neputinţa de a 
întemeia o biserică în locul acela a însemnat o şcoală 
de credinţă şi răbdare, un curs intensiv de ascultare 
şi stăruinţă înţeleaptă. în tot acel timp de stagnare 
misionară şi neputinţă operativă, misionarul şi soţia 
lui au continuat să lupte în rugăciune de mijlocire 
înaintea lui Dumnezeu pentru populaţia-ţintă 
pentru care au mers să lucreze. Ei nu şi-au pierdut 
niciodată viziunea de a întemeia o biserică, în ciuda 
impedimentelor pe care nu le-au putut depăşi.

întorşi în ţară, au luat în calcul toate greutăţile 
care i-au determinat să-şi remodeleze planurile. Au 
reuşit să convingă un num ăr de alţi nouă prieteni 
să formeze o echipă mai puternică. Şapte dintre ei 
plecaseră deja, iar el împreună cu soţia urm au să-şi 
ocupe locul în dispozitiv în următoarele săptămâni. 
Acest tip de credincioşie şi ascultare este singurul 
mod în care un conducător spiritual poate reuşi. La 
venirea Lui, Stăpânul peste seceriş va spune unora ca 
aceştia: „Bine, rob bun şi credincios" . Credincioşia 
este o chestiune de alegere şi voinţă repetată 
continuu. Cel ce se reazemă pe Dumnezeu nu va 
obosi în orele lungi de tensiune şi rutină aparent 
nepromiţătoare.

înţelepciunea este mai mult decât inteligenţa 
înnăscută

Alături de voinţa puternică de a merge până 
la capăt în alergarea printre şi peste obstacole, 
înţelepciunea este cel de-al doilea pilon al 
administrării şi conducerii aprobate şi apreciate 
de Dumnezeu. în parabola Mântuitorului, robul

ştie cum să-i hrănească şi să-i îngrijească pe ceilalţi 
lucrători ai stăpânului său. El înţelege timpul 
şi acţionează sincron, potrivindu-şi planurile cu 
momentul prezent. Cu un ochi asupra trecutului, 
pentru a nu uita lecţiile lui, cu celălalt ochi la viitor, 
pentru a nu pierde din vedere ţintele şi destinaţia, 
acest conducător priveşte cu amândoi ochii larg 
deschişi asupra prezentului şi actualităţilor. El creează 
ocazii şi le foloseşte pe cele care se ivesc fără nici un 
fel de cheltuială din partea lui. El ştie să scoată folos 
din fiecare situaţie cu care se confruntă.

înţelepciunea de serviciu a lucrătorului eficient 
este mai mult decât inteligenţă din naştere. Ea este 
mai mult decât intuiţie exersată cu folos. Aceasta 
este o bună administrare de sine. Un asemenea 
conducător va şti să-şi chivernisească eficient 
resursele personale de sănătate şi putere de muncă. 
Altfel, îşi va irosi repede energia disponibilă, iar cei 
din jur ar începe să sufere din lipsa unei prezenţe 
liniştite şi echilibrate a conducătorului plecat să-şi 
îngrijească sănătatea şubrezită de suprasolicitare 
nenecesară.

Se cuvine să spunem aid  că nimeni nu este chemat 
să facă singur toată lucrarea încredinţată unei biserici 
întregi. Acum a sosit momentul când pastorul să 
descopere că biserica are o mulţime de alţi slujbaşi 
de nădejde, care îl înconjoară şi sunt gata să-şi 
împlinească partea, dacă sunt încurajaţi şi susţinuţi 
în mod înţelept. O anumită mărturie a devenit un 
fel de cuvânt de ordine între mulţimea sfaturilor 
adresate conducătorilor.

„Oamenilor li s-a predicat prea mult, dar au fost 
ei învăţaţi cum să lucreze pentru aceia pentru care 
a murit Hristos? S-a trasat un plan de lucru şi a fost 
el pus în faţa lor în aşa fel, încât fiecare să fi văzut 
necesitatea de a lua parte la lucrare?" (Mărturii, voi.
6, p. 431)

„Acolo unde există deja un num ăr de credincioşi, 
pastorul n-ar trebui să se preocupe mai întâi de cei 
din lume, ci cum să-şi mobilizeze armata de lucrători 
din biserică." (Gospel Workers, p. 196).

„Dumnezeu a încredinţat fiecărui om o lucrare 
distinctă. De ce n-ar recunoaşte oare pastorii şi 
conducătorii conferinţei acest lucru?" (Review and 
Herald, 9 iulie 1895)

Slujitorul credincios şi înţelept este acela care 
poate crede aceste solii clare şi are curajul să le pună 
în aplicaţie. în iama viitoare se caută peste şapte sute 
de vorbitori în public pentru campaniile misionare ale 
bisericilor locale. Aceşti vorbitori şi chiar mai mulţi 
decât aceştia se află în stare latentă pe scaunele din 
biserică. Ei au nevoie să fie hrăniţi cu acel fel de 
hrană care să producă misionari necesari pentru a 
strânge secerişul Domnului. Această transformare 
este mai mult decât necesară. Ea este întru totul şi 
posibilă, prin Duhul Domnului.
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Aproape ca în cer
Bonnie Walker

într-o seară de 
primăvară, bunica mi-a 
dat telefon şi m-a întrebat 
dacă n-aş vrea să merg 
în tabăra de juniori, care 
urm a să aibă loc în vară. 
Dacă voiam? N u eram 
sigură. Fratele meu,
Eddie, care era mai mare 
decât mine cu doi ani, 
mai fusese în tabără, dar 
mie îmi era puţin  teamă. 
Dacă nu mă va plăcea 
nimeni? Dacă o să cad de 
pe vreun cal, la jocurile 
de echitaţie? Dacă vor 
râde toţi copiii de mine?

-  Mai gândeşte-te, 
drăguţă, mi-a spus 
bunica. Dar trebuie 
să trimit formularul 
de înscriere destul de 
curând, aşa că aştept un 
răspuns de la tine, ne-am 
înţeles?

-  Daa... am îngăimat 
eu.

Eddie voia să ştie ce 
s-a întâmplat, aşa că i-am 
spus.

-  Bineînţeles că o să te 
duci, m-a îndem nat el. O 
să-ţi placă. Sunt sigur de 
asta.

în  seara aceea am visat 
că plecasem undeva, 
departe, şi m-am rătăcit.
A doua zi am stat de 
vorbă iar cu Eddie.

-  Ce-o să mă fac dacă 
nu m ă plac copiii? l-am 
întrebat eu.

-  Ei, asta-i bună! Copiii 
te consideră simpatică
la şcoală -  o să te placă 
şi acolo. O să vezi, m-a 
încurajat Eddie.

I-am dat telefon 
bunicii, iar ea ne-a făcut 
rezervări amândurora.

Eddie avea să meargă în 
tabără cu o săptămână 
după mine. Fiecare dintre 
noi avea să stea la bunici 
cât tim p celălalt era în 
tabără. Dar eram încă 
destul de îngrijorată.

în  cele din urmă, 
marea zi a sosit. Am 
rugat-o pe bunica să-mi 
împletească părul şi 
mi-a făcut o coroniţă din 
codiţe. Mi-a prins-o cu 
agrafele mele frumoase, 
în formă de fluturaşi. 
Credeam că îmi stă 
părul foarte bine. Apoi 
am mers cu maşina 
spre tabără. Eram atât 
de emoţionată, încât 
m-a apucat durerea de 
stomac. Când am ajuns, 
Eddie a trecut pe la toată 
lumea, dând mâna cu 
instructorii şi bătându-i 
pe spate pe băieţi. Părea 
că îi ctmoaşte pe toţi.

Când am intrat în 
camera num ărul 2, acolo 
mai erau deja trei fete. 
Instructoarea noastră, 
Jeni, avea părul blond, 
prins într-o coadă care-i 
ieşea de sub şapcă, la 
spate. Jeni râdea mult şi 
am ştiut că o să-mi placă.

D upă ce mi-arn luat la 
revedere de la bunica şi 
de la Eddie, toţi copiii am 
intrat în camere, ca să ne 
pregătim patul. La noi a 
mai venit o fată, Shena. 
S-a uitat la patul meu şi 
m-a arătat cu degetul.

-  Acolo vreau să dorm 
eu, cap dem odat de 
bunică!

Eram distrusă. Am 
început să-mi m ut 
lucrurile în patul din

celălalt colţ al camerei. 
Jeni a încercat să mă 
oprească, dar i-am spus:

-  Nu-i nimic; chiar îmi 
place mai mult patul ăsta.

Jeni m-a ajutat în 
tăcere să-mi duc bagajele 
acolo. în sufletul meu, 
mă simţeam zdruncinată.

„Cap de bunică!"
Acum toţi copiii o să mă 
strige aşa. Eram sigură că 
le aud pe fete chicotind 
despre ce spusese Shena.

Am întrebat-o pe Jeni 
dacă puteam  să merg la 
toaletă. Acolo, singură, 
am  început să plâng 
încet. Dar ştiam că nu 
puteam  rămâne în locul 
acela toată noaptea. După 
o bună bucată de vreme, 
m-am dus la chiuvetă 
şi m-am spălat pe faţă 
cu apă rece, apoi m-am 
întors cu pas şovăitor 
spre cameră.

D P S
familiei

Cât timp fusesem 
plecată, se întâmplase 
o minune. în  faţa mea 
se afla acum Jeni, cu 
părul ei lung şi blond 
împletit în jurul capului, 
exact ca al meu! Două 
dintre celelalte fete, care 
aveau părul lung, se 
pieptănaseră la fel. Toate 
zâmbeau, până şi Shena.

Shena a venit spre 
mine şi mi-a şoptit.

-  îmi pare rău că te-am 
num it „cap de bunică". 
N u o să te mai poreclesc 
de acum înainte.

-  Nu-i nimic, i-am 
răspuns încet.

-  Ora de potol, ne-a 
anunţat Jeni.

Ne-am strâns în jurul 
ei şi ne-am îndreptat spre 
cantină.

în  seara aceea, am 
fost num ai un zâmbet 
şi nu m-am putut 
opri să zâmbesc toată 
săptămâna. în  tabără 
era exact aşa cum îmi 
povestise Eddie. De fapt, 
mai târziu i-am povestit 
bunicii că a fost aproape 
ca în cer!

In săptămâna aceasta, invită-ţi familia la altar. 
Pregăteşte un carneţel şi creioane. D upă ce aţi 
citit povestirea aceasta, discutaţi despre cum 
va fi în cer, când veţi ajunge acolo. Având în 
vedere că suntem diferiţi -  timizi, îndrăzneţi, 
inventivi, prietenoşi, dezordonaţi, îngrijiţi etc. -, 
cum putem  învăţa să trăim  îm preună în pace? 
Scrie pe carneţel: „Exersând pe păm ânt cum să 
trăim  în cer". Apoi notează numele membrilor 
din familie şi alături de fiecare scrie calităţile sale, 
care transformă căminul vostru într-un loc plăcut. 
Cere-i fiecăruia să scrie separat ce ar putea face 
pentru a aduce mai m ultă fericire în casă. Când vă 
rugaţi, cereţi-I lui Dumnezeu să vă înveţe cum să 
urm aţi exemplul Său.
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Deschiderea anului universitar 
2003-2004 —  Cernica

Joi, 2 octombrie 2003, în campusul 
Institutului Teologic Adventist din 
Cernica, în prezenţa doamnei deputat 
prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu 
(ministrul educaţiei şi cercetării până 

în iunie 2003) şi a fratelui Adrian 
Bocăneanu, a avut loc festivitatea de 

deschidere a anului universitar 2003-
2004. La festivitate au fost prezenţi 
un număr de aproximativ 250 de 
studenţi şi o parte a profesorilor, care 
au reconfirm at dedicarea lor pe plan 
spiritual şi au exprimat dorinţa de 
a-şi pune ţinte înalte pentru noul an 
academic.

Doamna Ecaterina Andronescu 
a prezentat faptul că învăţământul 
românesc s-a dezvoltat spectaculos 
în ultimii 14 ani, actualmente

ajungându-se la aproximativ 600.000 
de studenţi, şi a precizat că Institutul 

Teologic Adventist îşi aduce 
contribuţia la această dezvoltare, în 
condiţiile în care studenţii beneficiază 
de o bază materială de excepţie.

Fratele Adrian Bocăneanu şi-a 
bazat mesajul spiritual pe cuvintele 
din Filipeni 4,12.13, arătând rolul 
educaţiei şi al credinţei pentru 

dobândirea înţelepciunii şi a puterii 
pentru vieţuire şi biruinţă. Corul 
Institutului a înfrumuseţat ocazia 
festivă.

(Silviu Szentesi /  Institutul 
Teologic Adventist)

„Flori şi stele"
La invitaţia comunităţilor 

româneşti din Spania şi Italia, corul 
de copii „Flori şi s te le" a susţinut, 
în aceste tări, un turneu desfăsurat

între 01 şi 25 septembrie 2003. In 
Spania, copiii au cântat în toate 
comunităţile româneşti, precum şi la 
Institutul Teologic Sagunto. între 19 
şi 23 septembrie, corul a fost prezent 
în Italia, unde biserica noastră 
împreună cu Consulatul Român de 
la Torino au organizat o serie de 
concerte. în toate locurile unde s-a 
auzit glasul copiilor, sălile au fost 

pline de persoane dornice să asculte 
laude aduse lui Dumnezeu prin cânt.

(Benone Lupu /  Rene Stoica)

L A  O D I H N A

Liliana Enache
S-a născut în anul 1956, pe data de 

22 august, fiind primul copil dintre cei 
doi pe care i-a avut familia pastorului 
Marin Enache. în urma unei experienţe 
personale cu Dumnezeu, a încheiat 
legământul prin botez pe 12 februarie 
1977. A absolvit Academia de Studii 
Economice şi a lucrat eu multă pasiune 
şi credincioşie în domeniul finanţelor. A 
fost o credincioasă devotată, nelipsită 
de la orele de rugăciune, şi a activat 
cu toată dăruirea în corul bisericii 
Grant-Cort.

A trecut la odihnă pe 19 august 2003, 
cu speranţa întâlnirii Mântuitorului în 
dimineaţa învierii.

Ligia Paraschiv
Pe data de 23.09.2003, a încetat din 

viaţă sora Ligia Paraschiv, fiica fratelui 

pastor pensionar Tudor Uţă, membră 
a comunităţii învingători. Decesul a 
survenit după o scurtă şi grea suferinţă. 
La numai 42 de ani, a lăsat în urmă soţul 
şi doi copii -  Vlăduţ şi Remus.

înmormântarea a avut loc în Sabatul

din 27.09.2003, ocazie de doliu pentru 
foarte mulţi fraţi, surori, prieteni, colegi 
şi rude.

Corul comunităţilor învingători, 
Bucureştii Noi şi Niculeşti au intonat 
imnuri de nădejde şi speranţă.

Noi toţi şi mai ales cei apropiaţi 
trăim cu nădejdea că ne vom revedea la 
revenirea Domnului Isus.

Pap Sândor
în data de 7 august 2003, fratele 

pastor pensionar Pap Sândor a trecut 
la odihnă, după o viaţă petrecută în 
slujirea Domnului. Biografia vieţii 
dumnealui este o mărturie cu privire la 
providenţa lui Dumnezeu manifestată 
într-o viaţă consacrată vestirii 
Evangheliei. Fratele Pap s-a născut la 

data de 12 august 1917, în localitatea 
Mureşeni, fiind al doilea copil dintre cei 
trei fraţi.

îşi deschide inima înaintea 
Mântuitorului încă din tinereţe, la vârsta 
de 19 ani predându-şi viaţa în mâna 
Domnului şi alăturându-se Bisericii 
Adventiste prin legământul botezului.

în 1947 îşi definitivează studiile 
teologice în cadrul Seminarului Teologic 
Adventist de la Stupini, Braşov. în acelaşi 
an devine secretarul Departamentului de 
Tineret şi Muzică la Conferinţa din Cluj, 
lucrând împreună cu fratele Moldovan 
Vilhelm.

în data de 12 august 1951 se 
căsătoreşte cu sora Pendeleef Julianna, 
dânsa oferindu-i sprijin devotat cu tact şi 
consecvenţă în cei 52 de ani de căsnicie. 
Dumnezeu le binecuvântează căsnicia cu 
trei copii -  Mârta, Lorânt şi Âgnes.

Activitatea în câmpul Evangheliei îl 
poartă, în 1955, în localitatea Şimleu 
Silvaniei, apoi urmează Salonta, în 
1967. Din 1974 până în anul pensionării, 
1980, lucrează ca pastor în comunitatea 
„Oradea B".

Nici dumnealui nu şi-a văzut împlinit 
marele vis de a-L întâmpina în viaţă pe 
Mântuitorul Isus Hristos, reîntorcându-se 
pe nori. însă, cu o credinţă nestrămutată 
în înviere, dorinţa lui prindea glas în 
cuvintele cântării „Cu Isus, ah, faţă-n faţă, 
fericit mă voi simţi (...) Sus, cu Domnul pe 
vecie, am să-L văd necontenit!"
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Pregătiri
de toamnă

C a l i t a t e a  v i e ţ i i  în

biserica locală
Adrian Bocăneanu

Intr-o perioadă în care strângem 
provizii care să acopere nevoile 
noastre şi ale familiilor pentru timpul 
iernii, este potrivit să dăm atenţie 
şi necesităţilor sufleteşti ale celor 
care aşteaptă o servire binevoitoare
-  din partea noastră sau a bisericii. 
Domnul Hristos ne-a arătat care este 
răspunderea noastră: „Tot ce voiţi 
să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi 
voi la fel; căd în aceasta este cuprinsă 
Legea şi Proorocii" (Mat. 7,12).
Cred că Isus are în vedere în mod 
spedal nevoile relaţionale. Cei mai 
mulţi dintre noi avem datoria să ne 
purtăm singuri de grijă în ce priveşte 
cerinţele fizice. Dar noi suntem fiinţe 
relaţionale, şi acest tip de nevoi nu 
poate fi împlinit decât în legături 
umane. Depindem unii de alţii.

Conştienţa propriilor nevoi 
relaţionale

Nu este singurul loc în care, 
implidt, Domnul ne cere să ne dăm 
atenţie, să ne luăm în serios. Arătând 
că iubirea de Dumnezeu este cea 
dintâi poruncă, El a mai spus: „Iar a 
doua, asemenea ei, este: 'Să iubeşti 
pe aproapele tău ca pe tine însuţi'" 
(Mat. 22,39). Şi din nou întâlnim 
afirmaţia cu privire la „toată Legea 
şi Proorocii" (vers. 40). S-ar putea 
adăuga declaraţii asemănătoare ale 
lui Pavel, dar acum nu urmăresc 
altceva decât să arăt că este legitim 
şi necesar să fim conştienţi de 
propriile nevoi umane. Ca să ne 
ferim de dezamăgiri şi suferinţă, 
avem tendinţa să ne dezicem de noi 
înşine şi să pretindem că suntem 
„bine, mulţumesc". Apoi dăm o 
valoare teologică acestei atitudini de 
atotsufidenţă, un fel de „sunt bogat, 
m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de 
nimic" (Apoc. 3,17). Ca urmare, nu 
numai că nu trăim viaţa „din belşug" 
la care am fost chemaţi, dar nu luăm 
în serios nid nevoile celorlalţi, d  le

ignorăm şi le sfidăm, aşa cum facem 
şi cu noi înşine.

Cei care ascultă de porunca: „Tot 
ce voiţi să vă facă vouă oamenii, 
faceţi-le şi voi la fel" valorifică darul 
conştienţei de sine, recunoaşterea 
propriilor nevoi, ca punte spre ceilalţi. 
Ei acceptă că, în duda deosebirilor 
evidente dintre oameni, toţi au nevoi, 
că aceste nevoi sunt legitime şi că pot 
să le împlinească. Conştienţa de sine 
nu-i face pretenţioşi şi egocentrişti, d, 
dimpotrivă, sensibili, activi şi altruişti.

Nevoi în creştere
In perioadele de criză majoră, 

suntem constrânşi să ne limităm la 
cerinţele de bază ale existenţei. Dar 
vremurile se schimbă. Sodetatea 
se dezvoltă şi nevoile şi aşteptările 
devin din ce în ce mai complicate 
şi mai subtile. Cum sunt cerinţele 
noastre în comparaţie cu cele ale 
bunicilor noştri? Dar aşteptările de 
astăzi în comparaţie cu cele de acum 
15 ani? Sub un înveliş înşelător 
de pretenţii şi iluzii, se află dorinţe 
profunde, permanente, pe care le 
purtăm cu noi prin creaţiune. In 
această sodetate în care tot mai mulţi 
cer şi ceea ce cer este tot mai complex, 
Dumnezeu contează pe noi ca să ne 
asumăm un rol proactiv. Nu trebuie 
să aşteptăm să ni se ceară, d  să ieşim 
în mod conştient în întâmpinarea 
nevoilor. Dacă aş avea un coleg 
de dasă sau de servidu care este 
creştin adventist, ce aş aştepta din 
partea lui? Dacă aş avea o familie 
adventistă în curtea de alături sau în 
apartamentul de pe palier, ce mi-aş 
dori? Probabil că nu cuvinte de 
condamnare, nid o punere la pund 
tăioasă cu privire la adevărata zi de 
închinare, a  manifestări de atenţie, 
bucurie în bucurii şi compasiune în 
necazuri, ajutor practic, dovedind 
o minte activă şi o inimă sensibilă. 
Dar dacă as suferi de o boală care

îmi poate răpune viaţa în orice clipă? 
Sau aş îngriji doi părinţi bolnavi?
Sau aş avea un copil care fuge de 
acasă? Sau... Toate acestea sunt crize 
ale celor din jur. La scară mică, 
avem şi noi crizele noastre. Care ne 
sunt aşteptările? Şi ceilalţi doresc 
împlinirea aceloraşi nevoi. „Faceţi-le 
şi voi la fel."

Dacă Sabatul viitor aş hotărî 
să înfrunt prejudecăţile şi să intru 
pentru prima dată în Biserica 
Adventistă din oraşul meu, în ce 
fel aş dori să fiu „recompensat", 
ca să ştiu că a meritat şi că merită 
să mai merg? Dacă luăm în serios 
porunca „Faceţi-le şi voi la fel", este 
necesară o nouă gândire cu privire 
la viaţa de biserică. Vizitatorii -  şi 
chiar majoritatea credindoşilor -  nu 
vin la biserică să asculte răspunsuri 
la întrebări pe care nu le pun, să 
primească sfaturi la nevoi pe care nu 
le au şi să servească drept auditoriu 
unui mic grup care parcă tocmai a 
sosit de pe o altă planetă.

Pastorul şi prezbiterul, comitetul 
bisericii şi comisia pentru închinare 
să stea cât mai des la intrarea 
bisericii, să-i privească cu atenţie 
pe cei ce vin, să-i întrebe cum a 
fost viaţa lor în ultima vreme. Cum 
spune Iacov, să-i cerceteze „în 
necazurile lor" (Iacov 1,27). Să ne 
gândim ce am dori să se întâmple 
la biserică, dacă am fi în locul lor
-  în lipsurile lor, în căutarea lor 
arzătoare după Dumnezeu. Să nu 
ne dăm pace sufletului până nu 
vom şti că am pus, în predid, în 
cântări şi în rugăduni, în camera 
pentru copii, la balcon şi în curte, 
ceea ce ar împlini năzuinţele cu 
care am venit la biserică şi ne-ar 
convinge că aid sunt dorit, cineva 
se gândeşte la mine. „Tot ce voiţi să 
vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi 
la fel. In aceasta este cuprinsă Legea 
si Proorocii."
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