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Seminário Advent ista Russo
publicou as du as primeiras ediçõcs
do "primo" da revista Diálogo com

o tírulo Obraz i Podobie (A Imagem e a

Semelhança). Por que decidimos lançar essa
nova publicação?
O vazio ideológico resultante do
colapso do comunismo na ant iga URSS está
se ndo preenchido ra pidamente por diversos
tipos de religiõcs c cultos ex istentes tanto no
ori clllc como no ocidente, idéias políticas
cxcêl1lricas, feitiçaria, magia negra e QuLrOS

conceitos du vidosos. A sociedade p6ssoviética asse melha-se a um ado lescente
curioso, fi lho de pais severos e domi nantes,
que se liberta destes para explorar os

mistéri os das coisas proibidas. Essas
expressões inesperadas e alannantcs,
renexos de um desejo nrdenle de liberdade,
desalia os cristãos em geral, e especialmenle
os adventistas, i.l encontrar novas maneiras
de comunicar a mcnsélgem divina de amor c
esperança.

o
M i k h a il M.
K ul akov

o Russo
da Revista
Diálogo
o novo periódico procura oferece r
respostas bíblicas a questões fundamentais
como: Qual é o papel da religião na vida do
indivíduo e da sociedade? Por que o
cristi anismo bíblico deveria ser considerado
seriamente? Que re lação existe entre o
cristian ismo e a cult ura? O que dizem as
Escri turas sobre '-1S nossas origens, o
signific<ldo da vida c o futu ro da civilização
humana?

De maneira similar a Diálogo, A
Imagem e A Semelhança está dirigida a
alunos uni versi tários, jovens profissionais e,
em ge ral. à classe instruída da Confederação
de Estados Indepe ndentes (CEI). A pnmeim
ed ição incluiu vários artigos de alllores
nacionais sobre as lições morais da Natu reza,
a histó ri a mundial de acordo co m a visão dos
profetas bíblicos e o debate relacionado ao
novo romance niSSO sobre o apóstolo Pau lo,
escri to por lon Drutse. Ou tros ali igos fora m
traduzidos da rev ista Diálogo: um de les tralLl
da manei ra como os cristãos deveriam
relacionar-se com amigos budistas (uma
questão aluai para Illu itos cri stãos ru ssos) e
';0 Síndrome de Jonas", sobre a nossa
responsabi lidade para com os mais
necessitados.
Nesta época de dr.unáLica convulsão
socioeconômica em nosso país, é uma
verdadeira proeza poder lançar e manter um
novo periódico. No mês de agosto de 1993.
5.000 cópias de nossa primeim edição ror.un
impressas e distribuídas por toda a CEI.
Pouco tempo depois, nossas igrejas raziam110S coment ários e pcrguntas: "Este periódico
é bom para a evangeli7..ação, mas por que nos
cnviaram tão poucos? Precisamos mais!" Ao
fi nal de novcmbro de 1993, publ.icamos a
segu nda edição que incluía algu mas cartas
an imadoras dc nossos Icit.ores. Mas,
infeli zmcllIe, essa pode t.er sido a última.
Apesar de estar pronto o materi al pam a
próx ima edição. temos escassos recursos e
não conseguimos faze r frente à velocidade
cósmi ca da inflação na Rússia. Os nossos
lei tores nos apóiam e são generosos, mas nas
condições atuais. a ajuda externa é cnleia!. *
Nosso dedicado pessoal, composto por
V<llcry Demidov (diretor editorial), OJeg
GrishuLkin (diagm mi.lção, correspondência c
disu·ibuição) e Lari sa Tu rkova (co mposição
tipográfica co mpul adorizada), está decid ido
a garantir que este jovem peri ódico
pe nnaneça. O
Mikhai/ M. KlIllIkov Imbollwlf mi! recelllemellle

como diretor do Seminário Teológico Zaokski. IUI
R/is.via. e afila/mente faz o doutorado nll
U"iversidade Oxftml. Em /99/. fJllblicllIllosem
Perfis 11111 artigo dt.· s//(/ al/lori(l, ··Crescel/do Como
11m Adl'elltista

1/(1

Ul1itio Sm'iétiCll·· ( Diálogo 3: I).

qlle lJOsterionllellle se /f)rIIOIt parte do sel/fascil/alllc

livro. Os ;"'liI agrcs Soviéticos de Dcus (pacific Pre.\'s.
/993).
• Se deseja cOlltribuir para este projeto
imporlllllle. el/vie seu dOl/{uil ·Q 1I 1/0S.WI equipe
edi/orial e com pmzer o c.!lUn:gl/rell/ os ii equipe
re.\pomá l'c/ por A Imagcm c a Semelhança,
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