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Condiţie de supravieţuire

Virgiliu Peicu, redactor-şef Curierul Adventist

E
ditorial

Cu ceva timp în urmă, treceam printr-o localitate de pe 
Valea Buzăului. Din loc în loc, în faţa porţilor erau aşezate 
mese pline cu diferite lucruri pentru vânzare. Oferta de 
telefoane mobile a fost cea care mi-a atras atenţia. Sigur erau 
ieftine şi contrafăcute. Dacă păreai serios şi cereai ceva mai 
de soi, imediat negustoreasa băga mâna în buzunarul de la 
fusta largă şi viu colorată şi îţi prezenta ceva de marcă. Am 
fost uimit să văd că toată lumea din jur avea telefon mobil. 
Unii vorbeau la el, alţii îl purtau ca pe un talisman, alţii îl 
comercializau.

– Cum se face că aici, la dumneavoastră, toată lumea are 
telefon? am întrebat-o pe negustoreasa de la care doream să 
aflu o adresă.

– Păi, trebuie să vorbim cu familia plecată la lucru în 
străinătăţuri, domnu’… Dacă n-am avea jucăriile astea, 
n-am mai şti nimic de familie şi ne-am pierde de copiii 
noştri. Cu ajutorul lor trăim şi noi şi mai ştim unii de alţii. 

Am privit tabloul acela ciudat, format dintr-un amestec 
de nou şi vechi, unde, în cortul nomad, suna telefonul 
mobil. Ar fi trebuit să plec, deoarece obţinusem informaţia 
dorită, dar ceva mă mai ţinea pe loc.

– Aveţi biserică în localitate? am întrebat-o eu. 
Femeia a ridicat privirea spre mine şi a zis: 
– Da, avem, că şi noi suntem creştini.                                   
– Aveţi şi Biblie? am continuat eu.
– Asta are preotul, noi nu avem.
– Dar aveţi telefon mobil…
– Şi ce legătură are? întrebă un tânăr care venise lângă noi.
– Poţi avea Biblia pe telefonul mobil.
– Chiar? întrebă el mirat. O pot avea şi eu?
– Da, l-am asigurat eu, cu gândul la un proiect. 

Tu ai putea folosi telefonul mobil să ţii legătura şi cu 
Dumnezeu, nu numai cu familia şi prietenii.

– Interesant! a mai spus băiatul, doritor să afle cum ar 
putea avea şi el acces la Biblie. 

Am zâmbit şi am scos din servietă o coală colorată 
şi i-am citit următoarele: ,,Biblia pe telefonul mobil 
constituie un proiect Intercer, realizat prin participarea 
a doi credincioşi adventişti, Octavian Lupu şi Lucian 
Mihăilescu... Biblia este disponibilă în mai mult de 
60 de limbi şi în peste 100 de versiuni, iar numărul 
acestora continuă să crească. Biblia pe telefonul mobil 
are o platformă online separată, realizată sub numele 
Biblephone...”

– Deci, după cum spune aici, puteţi avea şi voi Biblia pe 
telefonul mobil...

– E o veste nouă, zise tânărul ştiutor de carte. Cine a 
scris-o trebuie să fi muncit mult...

– Nu ştiu cine a scris-o, dar cred că a fost o muncă asiduă.
De ce toată această muncă enormă? A ţine legătura cu 

Cerul este tot atât de vital ca şi a fi în legătură directă cu 
familia pe care o iubeşti. Biblia este indispensabilă pentru 
comunicarea cu Dumnezeu, aşa cum este telefonul mobil 
pentru comunicarea între oameni şi prieteni. Cum ar fi 
dacă am trata Biblia ca pe telefoanele mobile? Telefonul îl 
purtăm în locurile cele mai sigure şi ferite de pericol. Dacă 
se întâmplă să-l uităm, ne întoarcem din drum, fiindcă nu 
concepem să mergem mai departe fără el. Tratăm aşa şi 
Biblia? Aţi numărat de câte ori deschidem telefonul într-o zi? 
Deschidem şi Biblia tot atât de des? Am văzut cum tresară 
posesorii de telefon când aud semnalul că au primit un 
mesaj. Ard de nerăbdare să vadă mesajul. La fiecare început 
de zi, Isus ne trimite un mesaj prin textul pentru altarul de 
dimineaţă. Suntem tot aşa de nerăbdători să-l aflăm? Cu 
ajutorul telefonului, filmăm şi fotografiem cele mai frumoase 
şi importante momente din viaţă, în special cele care ne fac 
fericiţi. În Biblie avem momentele importante ale mântuirii 
noastre. Pentru trecut avem Golgota, iar pentru viitorul 
nostru avem cartea Apocalipsa cu revenirea lui Isus şi 
restaurarea Noului Pământ.

Un cunoscut făcea următoarea afirmaţie: ,,Am devenit 
dependent de telefon, nici nu cred că aş mai putea trăi fără el. 
Am oferit câte un telefon, cadou, fiecărui copil. Ca să ţinem 
legătura cu ei.” 

Am devenit dependenţi de Scriptură, ca şi de telefonul 
mobil? Am trata-o ca şi cum nu am putea trăi fără ea? 
Îi dotăm pe copiii noştri cu ea? O purtăm cu noi când 
călătorim? O folosim în caz de urgenţă? Şi, spre deosebire 
de telefoanele mobile, nu trebuie să ne facem grijă că vom 
fi deconectaţi. Isus ne-a achitat factura de plata la Golgota. 
Altfel nu puteam supravieţui spiritual. Studiul Bibliei este 
condiţie de supravieţuire. A menţine legătura cu Dumnezeu, 
prin studiul Bibliei, prin rugăciune şi meditaţie, a-L căuta 
cum ne căutăm prietenii cu telefonul mobil, este o condiţie 
de supravieţuire spirituală pentru noi.
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Traversăm o criză puternică a creştinismului. Şi 
adventismul este afectat de aceasta; comunităţile stagnează 
şi uneori chiar regresează. Un spirit lumesc a pătruns făcând 
tot mai mică diferenţa dintre lume şi Biserică. Există o soluţie 
reală pentru a depăşi starea actuală? Are Dumnezeu un plan 
pentru Biserica Sa încropită?

redeşteptarea şi reforma
Planul lui Dumnezeu pentru Biserica Sa se rezumă la 

două cuvinte: redeşteptare şi reformă. „Înaintea judecăţii 
finale a lui Dumnezeu asupra acestui pământ, va fi printre 
poporul lui Dumnezeu o astfel de redeşteptare a bunătăţii 
de la început, care nu s-a mai văzut din timpurile apostolilor. 
Spiritul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra 
copiilor Săi. Mulţi, atât pastori, cât şi membri, vor accepta cu 
bucurie acele mari adevăruri pe care Dumnezeu a hotărât să 
fie vestite în acest timp pentru a pregăti un popor pentru a 
doua Sa venire.” (Tragedia veacurilor, p. 464, în orig.)

Ce este redeşteptarea?
     Redeşteptarea este o reînviorare a vieţii spirituale, un zel 
sfânt pentru credinţă. Este dragostea de studiu şi rugăciune; 
bucuria de a veni la adunare şi a împărtăşi cu alţii credinţa 
ta. Este un foc care arde în suflet şi nu-ţi dă pacea să rămâi 
în încropirea laodiceeanului. Redeşteptarea este ceva ce se 
petrece în interior, în inimă. Redeşteptarea este rezultatul 
atingerii divine, a prezenţei Duhului Sfânt în om.

Ce este reforma? 
Reforma este o reorganizare a vieţii, a comportamentului, 

a modului tău de a trăi şi lucra. Este o ordine pe care o faci 
în casă, în garderobă, în bucătărie şi în computerul tău; vei 
arunca multe lucruri şi vei aduce altele noi. Reforma ţine de 
exterior: îmbrăcăminte, hrană, podoabe, stil de viaţă, relaţii 
cu oamenii şi cu Dumnezeu. Reforma este o lucrare pe care 
trebuie să o faci tu, cu tine însuţi, cu cei din casa ta şi, în 
măsura responsabilităţii, în cercul tău de influenţă.

Întotdeauna redeşteptarea şi reforma trebuie să fie 
împreună, doar aşa au efect. Redeşteptarea şi reforma 
sunt de neseparat, practic, sunt cele două feţe ale unei foi. 
Redeşteptarea şi reforma sunt unite de cuvântul „înţelegere”; 
ele oferă o nouă înţelegere a situaţiei mele personale – slab, 
nenorocit, ticălos, orb, gol. Ne iluminează să înţelegem că 
avem nevoie urgentă de ajutorul divin; ne sensibilizează să 
înţelegem starea lumii şi să dorim să le vestim oamenilor 
mântuirea.

traian Aldea*

RedeşteptaRe              RefoRmă
I-am întrebat pe mulţi credincioşi: Cu ce trebuie să 

începem – cu redeşteptarea sau cu reforma? Majoritatea 
au ales reforma. Există ceva în noi care înclină spre 
exterior. Avem convingerea că dacă lucrurile arată bine, 
ele sunt cu adevărat bune, dar ne înşelăm. Dacă vom 
începe cu reforma, adică cu exteriorul, riscăm să ne 
oprim aici, iar consecinţele sunt grave.

reforma regelui iosia
Una dintre cele mai mari lucrări de reformă care a 

avut loc în Regatul lui Iuda a fost cea realizată de regele 
Iosia (638-609 î.Hr.). Venea după doi regi apostaziaţi: 
Manase şi Amnon. Țara era plină de altare idolatre 
dedicate zeilor păgâni. Templul era în mare parte părăsit, 
desconsiderat şi parţial ruinat. Poporul se închina la tot 
felul de zeităţi păgâne. Cultul lui Iehova era în pericol 
şi tot mai puţini închinători veneau la Templu. Iosia 
ajunge rege la 8 ani, era doar un copil, dar iată ce ne 
spune raportul Bibliei despre el: „În anul al optulea al 
împărăţiei, a început să caute pe Dumnezeul lui David, 
tatăl său..., şi, în al doisprezecelea an, a început să cureţe 
Iuda şi Ierusalimul de înălţimi şi de chipuri cioplite şi 
turnate... În al optsprezecelea an al împărăţiei sale a 
trimis pe Şafan... să repare casa Domnului...” (2 Cron. 
34:3,4,8,14,20,21)

Un copil între 16 şi 24 de ani a parcurs aceşti paşi 
decisivi şi hotărâţi în realizarea unei mari reforme. 
Toată ţara a fost curăţată de orice formă de loc cultic: 
înălţimi, altare, stâlpi consacraţi soarelui, statui ale zeilor 
şi chiar temple. Apoi a trecut la repararea Templului şi 
restabilirea actelor cultice şi a sărbătorilor stabilite de 
legea lui Moise. 

Nu se poate spune niciun cuvânt rău despre aceste 
acţiuni bune, dar să vedem ce răspunde Domnul: 
„Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Spune 
omului care v-a trimis la Mine: Iată, voi aduce nenorociri 
peste locul acesta şi peste locuitorii lui..., pentru că 
ţi s-a înduioşat inima, pentru că te-ai smerit înaintea 
Domnului... vei fi adăugat în pace în mormântul tău şi 
nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi 
trimite...»” (2 Cron. 34:24,25,28)

Ce a realizat Iosia prin reforma lui? A amânat cu 
câţiva ani judecata lui Dumnezeu asupra ţării. De ce nu a 
reuşit s-o evite complet? De ce Dumnezeu nu i-a iertat? 
Raportul Bibliei nu comentează acest aspect, dar avem 
suficiente argumente ca să găsim răspunsul.
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Profetul Ieremia trăia în acel timp, dar nu vorbeşte 
nimic despre reforma lui Iosia. Reforma lui Iosia a 
regrupat poporul în jurul Templului. Poporul a privit 
spre Templu ca fiind salvatorul lor. S-a dezvoltat aşa-zisa 
Teologie a Templului: „Nu putem fi distruşi, nu putem fi 
cuceriţi atât timp cât avem Templu şi ne închinăm în el.” 
Profetul Ieremia atacă această teologie în vestita predică 
din capitolele 7 şi 8: „Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, 
zicând: «Templul Domnului, Templul Domnului!» Căci 
numai dacă vă îndreptaţi căile şi faptele, dacă veţi înfăptui 
dreptatea unii faţă de alţii..., numai aşa vă voi lăsa să locuiţi 
în locul acesta.” (Ier. 7:4,5,7)

Reforma lui Iosia a îndepărtat altare, stâlpi, idoli. În ţară 
se practica un monoteism curat, dar în inimile oamenilor 
erau tot felul de rele: hoţie, imoralitate, răutate etc. Reforma 
a atins doar exteriorul, dar nu a schimbat fondul inimii, iată 
de ce Dumnezeu nu s-a oprit din mânia Sa. Drept urmare, 
niciunul dintre următorii patru regi, toţi fiii lui Iosia, nu a 
urmat căile tatălui său, toţi au fost deosebit de răi. Reforma 
lui Iosia a fost un eşec, pentru că nu a fost însoţită de o 
redeşteptare a adevăratei evlavii. 

Pentru a evita un astfel de eşec este nevoie de rugăciune 
stăruitoare, studiul Bibliei cu seriozitate şi regularitate şi 
o dragoste aprinsă pentru a le mărturisi altora credinţa ta. 
Doar a te ruga, dar fără să ai un obiect clar de mărturisire, 
conduce la îndreptăţire de sine la mândrie fariseică. A fi 
misionar, dar fără o viaţă profundă de rugăciune, înseamnă 
să fii lipsit de putere şi de eficienţă. A avea o viaţă de 
rugăciune şi a avea un spirit misionar, dar lipsind temelia 
Cuvântului te va conduce la devieri doctrinale şi erezie. De 
aceea, rugăciunea stăruitoare, studiul Bibliei cu ardoare şi 
un obiectiv clar al misiunii reprezintă emblema adevăratei 
redeşteptări şi reforme.

reforma şi redeşteptarea 
lui ezra şi neemia

Un alt moment important este cel din viaţa lui 
Ezra şi Neemia (457-432 î.Hr). Ezra, preot şi cărturar 
vestit în legea Domnului, însoţit şi sprijinit de Neemia, 
guvernatorul provinciei Iudeea, vor realiza una dintre 
cele mai frumoase lucrări de redeşteptare şi reformă din 
toate timpurile. (Neemia 8-10)

Această lucrare a început prin studiu şi rugăciune. 
Timp de o săptămână, la Sărbătoarea Corturilor, au citit 
în Tora şi au explicat-o. O săptămână de curs intensiv 
din legea lui Moise pentru tot poporul. Care a fost 

RedeşteptaRe              RefoRmă
Spiritual

rezultatul? Poporul a început să-şi vadă greşelile, a 
simţit oroare pentru păcat, s-a îngrozit de relele pe care 
le făcuse şi a început să postească şi să se roage.

Rar se întâmplă o pocăinţă în masă, dar, de data 
aceasta, a avut loc. Oamenii au venit îmbrăcaţi în 
saci şi au postit. Au recunoscut că situaţia de robie, 
de subordonare faţă de Imperiul Persan se datorează 
păcatelor lor şi ale părinţilor lor. După pocăinţă şi 
mărturisire, ei au refăcut legământul cu Dumnezeu, 
care cuprindea:

- nu vor mai încheia căsătorii cu popoarele din jur;
- vor respecta Sabatul; 
- vor plăti toate taxele pentru Templu; 
- vor plăti zecimea.
Reforma a venit în urma redeşteptării. Reforma a 

început din inimă şi apoi s-a manifestat şi în exterior. 
Reforma a fost legiferată printr-un legământ. 

Poate fi pregătită şi realizată o lucrare de reformă 
şi redeşteptare? Cine are autoritatea să reformeze o 
familie sau o instituţie? Din cele observate la Ezra şi 
Neemia, răspunsul este următorul:

- O persoană care studiază şi se roagă cu seriozitate.
- O persoană care înalţă Biblia în faţa poporului şi 

face din aceasta o autoritate.
- O persoană care a trecut prin aceste două etape, 

redeşteptare şi reformă.
- O persoană care a primit ungerea Duhului Sfânt şi 

este în armonie cu Cerul.
Lumea de astăzi nu mai are nevoie de reformatori 

aroganţi, de lideri religioşi autocraţi, fundamentalişti, 
ci de persoane cu adevărat pocăite, care reflectă iubirea 
lui Hristos pe feţele lor. Spiritul de reformă, de a face 
ordine în jurul nostru, care ne este atât de drag, trebuie 
să urmeze numai în urma unei  reînviorări a adevăratei 
evlavii. Când bărbaţi luminaţi de Duhul Sfânt se vor 
ridica şi vor merge din loc în loc predicând solia, 
oamenii vor recunoaşte misiunea lor şi-i vor urma. 
Mă rog lui Dumnezeu ca spiritul unei vieţi noi, venite 
de sus, de la Duhul lui Dumnezeu, să coboare cât mai 
curând peste noi şi Biserica Domnului.

*Pastor lect. univ. dr. la Institutul Teologic Adventist
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Domnul Hristos era pe Muntele Măslinilor împreună 
cu ucenicii Săi. Ziua se apropia de sfârşit. În faţa lor se 
vedea o casă pregătită pentru sărbătoare. Înauntru era 
multă lumină, iar afară aştepta o mulţime de oameni. În 
curând, urma să apară alaiul de nuntă. Se obişnuia ca mirele 
să-şi întâlnească mireasa la casa ei şi apoi o conducea la 
casa lui unde era dat un ospăţ pentru cei invitaţi. 

În Evanghelia după Matei 25:1-13 este relatată parabola 
celor zece fecioare. Aici se prezintă cum zece fecioare şi-au 
luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci erau 
înţelepte şi cinci nechibzuite. Diferenţa dintre cele două 
grupuri consta în faptul că cele înţelepte au luat cu ele, 
împreună cu candelele, şi untdelemn de rezervă. Deoarece 
mirele zăbovea, toate au adormit. La miezul nopţii, s-a 
auzit strigarea: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Atunci, 
fecioarele nechibzuite, văzând că li se sting candelele, au 
cerut ajutor colegelor. Acestea le-au trimis să cumpere 
untdelemn de la cei care vindeau. În timp ce ele au plecat să 

cumpere, alaiul 
de nuntă 

a venit, 
mirele 

a intrat în odaia de ospăţ şi, împreună cu el, au intrat şi 
fecioarele înţelepte. Apoi, uşa a fost încuiată. Mai târziu 
au sosit şi fecioarele nechibzuite. Au bătut şi au cerut să fie 
lăsate să intre. Dar răspunsul a fost neaşteptat: „Adevărat vă 
spun că nu vă cunosc!”

Ellen G. White, în cartea Parabolele Domnului Hristos, 
dă câteva explicaţii. Această parabolă ilustrează experienţa 
Bisericii, a celor care trăiesc în timpul dinaintea celei de-a 
doua veniri a Domnului Hristos. Cele două categorii de 
aşteptători reprezintă două categorii de credincioşi care 
Îl aşteaptă pe Domnul lor. Ei sunt asemănaţi cu fecioare, 
deoarece au o credinţă curată. Lămpile reprezintă Cuvântul 
lui Dumnezeu (Ps. 119:105), iar uleiul este simbolul 
Duhului Sfânt. (Zaharia 4,1-14)

Ce înseamnă rezerva de untdelemn?
În parabolă, toate cele zece personaje sunt fecioare, 

toate au aşteptat mirele, toate au avut lămpi şi vase pentru 
untdelemn. Toate au avut lumină. Pentru un timp, nu s-a 
observat nicio diferenţă între ele. Dar, când timpul s-a 
lungit, a apărut o deosebire. Ceea ce la început părea că este 
ceva neînsemnat a devenit capital. Dacă la început părea 
a fi în avantajul celor nechibzuite, oferind mai puţine griji 
şi poate ceva mai multă mobilitate, la momentul aşteptat 

totul s-a întors în dezavantajul acestora. Rezerva de 
untdelemn a constituit salvarea celor cinci fecioare 

înţelepte. 
Bineînţeles că a avea o rezervă 

ţine de prevedere, de acele 
măsuri de siguranţă. Când 
pleci într-o călătorie cu 
maşina, pui în rezervor mai 
mult combustibil decât ţi-ar 
fi strict necesar pentru acel 

drum. Când cumperi pâine 
pentru Sabat, calculezi să fie şi 

pentru eventuali musafiri. Dar când 
pleci pe munte nu-ţi permiţi să pui în 

rucsac câteva kilograme în plus numai 
ca să la cari cu tine. În această situaţie, 

înţelept pare a fi cel care ştie să ia cu el 

UNTDELEMNUL
eduard Călugăru* de rezervă
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exact cât îi trebuie. Dar dacă apar situaţii neprevăzute şi 
timpul de întoarcere se măreşte?

Nu ni se spune în parabolă cât untdelemn au avut 
în rezervă. Dar ştim că a fost suficient pentru ele şi 
insuficient pentru a le împrumuta pe celelalte. Duhul 
Sfânt este dat fiecăruia personal. Nu putem primi şi 
pentru altcineva. Nu-L putem împrumuta. 

Ce înseamnă rezerva? Duhul Sfânt se măsoară? Există 
un aparat de măsură care să ne permită să cunoaştem cât 
avem? Şi cine ar putea spune cât ne trebuie? Duhul Sfânt 
este la dispoziţia noastră sau noi suntem la dispoziţia 
Lui? De unde ştim că avem ceva în rezervă, că este de 
ajuns sau că mai avem nevoie de untdelemn? Se aude 
des întrebarea: Spiritualitatea se măsoară? De unde 
ştim că facem parte dintre fecioarele înţelepte sau dintre 
cele neînţelepte? Ar putea să ne spună soţia sau soţul, 
pastorul sau prezbiterul, prietenul sau copilul, vecinul, 
colegul sau un necunoscut? Am putea să cunoştem 
printr-o cercetare de sine?

Am găsit răspunsul în cartea Parabolele 
Domnului Hristos, unde profetesa Ellen G. White 
face următoarea precizare: „Cei reprezentaţi 
prin fecioarele nechibzuite nu sunt ipocriţi. Ei 
au consideraţie faţă de adevăr, l-au apărat şi l-au 
susţinut. Unii ca aceştia se simt atraşi către cei care 
cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul lucrării 
Duhului Sfânt.”

Rezerva de untdelemn din parabolă vorbeşte de 
primirea Duhului Sfânt fără rezerve. De o predare de 
sine totală lui Dumnezeu. O supunere care trebuie să 
fie înnoită zilnic. 

Domnul Hristos, răspunzând unui învăţător al 
Legii, a spus: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul 
tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar 
a doua, asemenea ei, este: Să iubeşti pe aproapele tău ca 
pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprinde toată 
Legea şi Prorocii” (Matei 22:37-40). Acest tot care se 
repetă aici nu lasă loc pentru nimic altceva.

deschide rezerva fără rezervă!
Sunt câteva semne care ne arată dacă nu suntem 

predaţi cu totul lui Dumnezeu. În cartea Calea către 
Hristos, pornind de la următoarea afirmatie făcută 
de Mântuitorul: „Tot aşa, oricine dintre voi care nu 
se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” 
(Luca 14:33), Ellen G. White comentează: „Noi 
trebuie să îndepărtăm de la noi tot ceea ce ne-ar 
despărţi inima de Dumnezeu. Mamona este încă 
idolul multora. Iubirea de bani, dorinţa de îmbogăţire 
formează lanţul de aur care-i leagă de Satana. 
Renumele şi onorurile lumeşti sunt idoli la care se 
închină alţii. O viaţă egoistă şi comodă şi fuga de 
responsabilitate sunt idolii altora. Dar aceste lanţuri 
ale robiei trebuie rupte. Noi nu putem fi jumătate ai 

T
eologie

lui Dumnezeu şi jumătate ai lumii. Noi nu putem fi copii 
ai lui Dumnezeu, dacă nu suntem cu totul ai Lui.” (p. 44, 45)

A fi neînţelept nu înseamnă să fii necredincios. Nu 
înseamnă nici să fii membru doar cu numele, dar să nu 
respecţi Sabatul, să nu dai zecimea, să-ţi înşeli soţia. 
A fi neînţelept înseamnă 
să nu-I dai totul lui 
Dumnezeu. 

*Trezorier, Uniunea de Conferinţe

Poate că păzeşti Sabatul, 
dar cum respecţi începutul şi 
sfârşitul lui? Poate afacerile sunt închise 
în Sabat, dar gândurile tale unde sunt? 
Poate că tu eşti la Templu, însă angajaţii 
tăi ce fac? Poate că nu vinzi alcool, 
tutun, droguri, dar ce faci cu alimentele 
necurate, cu băuturile cola, cafeaua? Poate 
că nu înjuri şi nu blestemi, dar cum vorbeşti 
de „împărat” şi de mai-marii norodului sau ai 
Bisericii? Poate că dai pentru cauza lui Dumnezeu, dar nu 
ca văduva care a dat totul. Poate că muzica nu este ca a 
vecinilor, însă totul, cuvintele, ritmul, armonia, accentele, 
acompaniamentul, este consacrat Maestrului? La fel şi 
internetul, prieteniile, timpul liber? 

Parabola este spusă celor care se pregătesc. Ei sunt 
îndemnaţi să ia cu ei untdelemn ca rezervă. Cât? Fără 
rezervă! De când? Astăzi ne aparţine! Apostolul Pavel 
a avut acestă experienţă. El spunea: „... Pentru El am 
pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe 
Hristos.” (Filipeni 3:8)

Cât a dat dumnezeu?
Nu este uşor să-I dai totul lui Dumnezeu. Însă 

pentru El a fost? Când a decis să-L dea pentru noi pe unicul 
Său Fiu, a fost uşor? Tatăl nostru ceresc ne-a iubit atât de 
mult, încât a plătit tot preţul pentru noi toţi. În Isus Hristos 
suntem moştenitori ai Împărăţiei. 

Dumnezeu nu a sacrificat doar câţiva îngeri pentru omul 
păcătos. Şi nici nu a renunţat la o planetă răzvrătită. El S-a 
angajat să-i salveze pe toţi care cred în El. Preţul a fost mare, 
deoarece, odată cu Fiul Său, El S-a dat pe Sine. El a dat totul! 
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Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, 
întăriţi-vă! (1 Corinteni 16:13)  

Unde să ne uităm pentru a înţelege în ce stare se află 
astăzi trupul Domnului Hristos? Gândind în mod special 
la partea reprezentată de Uniunea noastră, anul 2010 a fost 
bogat în har, plin de ocazii, însumând un raport încărcat 
cu truda întregii Biserici pentru a da viaţă ţintelor puse la 
începutul anului. Însă adunările noastre, Sabat după Sabat, 
adună tot mai puţini închinători. Am încercat să ocolesc 
noţiunea de „statistică”, deşi este biblic să tresărim ori de 
câte ori vedem că în loc de „o sută” suntem doar „nouăzeci 
şi nouă”. Dar dacă nu mai suntem nici „nouăzeci şi nouă”?

Evident, numerele nu sunt totul, deşi mesajul lor este 
aspru şi inevitabil: descreştem, ne micşorăm, dăm înapoi! 
Pentru o privelişte mai luminoasă, îndreptăm reflecto-
rul spre sufletele care şi-au găsit în Domnul Isus bucuria 
mântuirii şi care au sporit bucuria îngerilor şi a martorilor 
devotaţi ai Evangheliei, mai mult sau mai puţin cunoscuţi 
de noi. Dar botezurile s-au împuţinat de la an la an, în timp 
ce devierile – atât în învăţătură, cât şi în practică – s-au 
înmulţit. Avem mai puţini „nou-născuţi”, dar avem mai 
multă apatie şi mai multe tensiuni. Paradigma comporta-
mentului societăţii în care trăim este preluată mai mult sau 
mai puţin voluntar, iar „chipul veacului” se strecoară şi în 
Biserică.

Această radiografie autocritică nu-şi îngăduie totuşi 
o atitudine defetistă sau contemplativă. O consultaţie 
medicală se concentrează asupra afecţiunii depistate, in-
diferent cât de minoră ar părea şi chiar dacă restul corpului 
este sănătos. Acum, preocuparea noastră continuă să fie: 
„Care este boala?” şi „Care este tratamentul?”. Dificultatea 
reală nu este „răspunsul”  – deja ne este cunoscut –, ci 
aplicarea lui. 

Deşi avem la dispoziţie resurse şi ocazii fără precedent, 
câştigul spiritual şi misionar este îngrijorător. Ar putea fi 
oare altfel, dacă după muzica de la biserică mă „răcoresc” 
cu muzica lumii? Dacă nu agreez predica de la amvon şi 
îmi dau „învăţători după poftele” mele? Dacă am timp 
pentru multe, dar nu pentru misiune? Dacă Sabatul nu este 
adevărata mea desfătare şi dacă Scriptura nu este mai dorită 
decât pâinea cea de toate zilele?!!

Convertiri împletite cu reconvertiri
Ca „să creştem în toate privinţele” (Efes. 4:15), avem 

nevoie să creştem întâi în Spirit. Mai multe botezuri 
prin mai multe convertiri presupun mai multe recon-
vertiri. Pe lângă doctrina pocăinţei zilnice, avem şi apelul 
Inspiraţiei pentru reconvertirea Bisericii: „Atunci, vestea 
cea bună a Mântuitorului înviat a fost dusă oamenilor 
până la cele mai îndepărtate margini ale lumii. Biserica 
privea cum convertiţii din toate părţile lumii i se adăugau. 
Credincioşii erau reconvertiţi. Cei păcătoşi se uneau 
cu creştinii în căutarea Mărgăritarului de mare preţ.” 
(Parabole Domnului Hristos, p. 120; subliniere adăugată)

Suflul înviorător al redeşteptării nu trece spre noi 
peste muntele nearuncat în mare: păcatul făţiş sau 
ascuns, bârfa, nemulţumirea, îngăduinţa nesănătoasă, 
orgoliul, nespiritualitatea sau indiferenţa. Inima nouă şi 
bucuria mântuirii au devenit realitate pentru David după 
o pocăinţă fără reţineri sau rezerve (Ps. 51). „David a fost 
iertat de păcatul său pentru că şi-a smerit inima înaintea 
lui Dumnezeu cu pocăinţă şi zdrobire sufletească... El şi-a 
mărturisit păcatul, s-a pocăit şi a fost reconvertit.” (Ellen 
White, Manuscrisul 21, 1891)

reconvertirea – rampa de lansare
 a redeşteptării

„Biserica noastră are nevoie de o reînviorare 
spirituală. Acum este timpul ca lucrarea de pocăinţă 
şi mărturisire a păcatelor să fie extinsă în profunzime. 
Acum este timpul pentru poporul lui Dumnezeu să-I 
permită Duhului Sfânt să facă o lucrare deplină de 
curăţire, pentru ca tot egoismul, toate greşelile să fie 
smulse din inima lor. Rugăciunea mea este ca Domnul să 
te ajute pe tine şi întreaga Biserică.” (Ellen White, 9 septem-
brie 1903, Scrisoare către un prezbiter) 

„Mintea primeşte în mod constant impresii de la 
Dumnezeu. Dacă oamenii ascultă vocea lui Dumnezeu, 
aceste impresii spirituale devin tot mai frecvente şi se 
transmit de la unul la altul, până când, asemenea aluatu-
lui, cuprind întreaga Biserică. O Prezenţă divină stăruie 
asupra oamenilor, iar rezultatul este o redeşteptare. Su-
fletele sunt convertite. Simpatiile şi energiile oamenilor 
sunt înrolate de partea adevărului. Dumnezeu lucrează în 

Redeşteptare prin reconvertire
raportul preşedintelui uniunii de Conferinţe prezentat la Comitetul de Bilanţ

teodor Huţanu*
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ei voinţa şi înfăptuirea voii Sale, îndepărtând influenţa lumii 
şi inundând gândurile cu subiecte de interes veşnic.” (Ellen 
White, ST, 20 ianuarie 1898)

redeşteptarea – Biserica la răscruce
Un material intitulat „Etapele credinţei”, semnat de Jon 

Paulien, m-a ajutat să înţeleg mai bine că maturizarea în cre dinţă 
nu este lipsită de crize. Cele şase etape menţionate de autor – 
prietenia cu Dumnezeu, ucenicia, maturizarea, in te riorizarea 
planu lui divin, exteriorizarea maturităţii, iubirea necondiţionată 
– sunt intersectate de două perioade de „noa pte a sufletului”. Ilie 
sau Ioan Botezătorul ne poate ajuta să înţelegem practic aceste 
momente de cumpănă. (Iacov 5:17; Matei 11:3) 

Este natural ca fraţii şi surorile noastre să treacă din când în 
când prin ceasuri de încercare, iar dragostea creştină ne obligă 
să-i sprijinim, mai ales în clipe ca acestea. Este însă esenţial să 
reţinem că din aceste crize copilul lui Dumnezeu iese întărit 
– mai puternic spiritual, mai eliberat de egoism, mai devotat 
slujirii Mântuitorului şi mai angajat în câştigarea semenilor. 
Cei cărora crizele le ruinează sufletele, distrugându-le credinţa 
şi antrenându-i şi pe alţii spre dezastru, nu fac altceva decât să 
dezvăluie adevărul trist că religia lor a fost doar o aparenţă.

Atât în lume, cât şi în Biserică, marea separare este în 
plină desfăşurare. „Există doar două clase astăzi în lume, şi 
numai două clase vor fi recunoscute la judecată: cei care 
calcă Legea lui Dumnezeu şi cei care o ascultă” (Parabole 
Domnului Hristos, p. 284). „Fariseul şi vameşul reprezintă 
două clase în care se împart cei ce vin să se închine lui 
Dumnezeu” (Ibidem, p. 153). „Nimeni dintre cei care sunt 
în legătură cu lucrarea sacră a lui Dumnezeu nu poate 
rămâne într-o poziţie neutră.” (TM, p. 403)

Înţeleasă deplin, redeşteptarea duce la cernere. Mult 
îndrăgita zonă gri dispare, la fel şi neutralitatea căldicică. 
Credinţa şi dragostea Mântuitorului, crescute în suflet prin 
Duhul Sfânt, alungă incertitudinile şi îl plasează pe orice 
credincios pe orbita Marii Strigări. Ne rugăm pentru aju-
torul Duhului Sfânt în plănuirea şi desfăşurarea în acest an 
a unei serii de adunări de redeşteptare în mai multe puncte 
de pe teritoriul Uniunii noastre. Avem credinţa că focul se 
va extinde, iar Duhul Sfânt va fi auzit şi ascultat de toţi cei 
care cred că raportul anului 2011 va fi cu adevărat glorios, 
spre bucuria şi slava Tatălui nostru ceresc.

Juridic

Gelu Panait, jurist, Uniunea de Conferinţe 

Extras din LEGEA nr. 489 din 28 decembrie 2006 
privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor

Art. 7
(1) Statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, 
educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat 
social, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale.
(2) Statul român recunoaşte rolul important al Bi-
sericii Ortodoxe Române şi al celorlalte Biserici şi culte 
recunoscute în istoria naţionala a României şi în viaţa 
societăţii româneşti.

Art. 8
(1) Cultele recunoscute sunt persoane juridice de 
utilitate publică. Ele se organizează şi funcţionează în 
baza prevederilor constituţionale şi ale prezentei legi, 
în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri 
canonice.
(2) De asemenea, sunt persoane juridice şi părţile com-
ponente ale cultelor, aşa cum sunt menţionate în statu-
tele sau codurile canonice proprii, dacă îndeplinesc 
cerinţele prevăzute în acestea.
(3) Cultele funcţionează cu respectarea prevederilor 
legale şi în conformitate cu propriile statute sau coduri 

canonice, ale căror prevederi sunt aplicabile propriilor 
credincioşi.
(4) Denumirea unui cult nu poate fi identică cu cea a altui 
cult recunoscut în România.

Art. 9
(1) În România nu există religie de stat; statul este neutru 
faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie atee.
(2) Cultele sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor publice. 
Statul, prin autorităţile sale, nu va promova şi nu va favoriza 
acordarea de privilegii sau crearea de discriminări faţă de 
vreun cult.
(3) Autorităţile publice cooperează cu cultele în domeniile 
de interes comun şi sprijină activitatea acestora.
(4) Statul român, prin autorităţile publice abilitate, sprijină 
activitatea spiritual-culturală şi socială în străinătate a cultelor 
recunoscute în România.
(5) Autorităţile publice centrale pot încheia cu cultele 
recunoscute atât parteneriate în domeniile de interes comun, 
cât şi acorduri pentru reglementarea unor aspecte specifice 
tradiţiei cultelor, care se supun aprobării prin lege.

Va continua

Relaţiile dintre Stat şi culte

*Preşedinte, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
 din România
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numărul fiilor lui israel
Cuvântul fratelui Teodor Huţanu, preşedintele Bisericii 

Adventiste de Ziua a Şaptea din România, a direcţionat încă 
de la început această întâlnire spre tema redeşteptării spiritu-
ale şi a reformei Bisericii. Această temă a constituit preocu-
parea principală a dezbaterilor şi a rugăciunilor înălţate cu 
această ocazie.

Din punct de vedere statistic, Biserica Adventistă de Ziua 
a Şaptea din România număra 67.604 de membri la sfârşitul 
anului trecut. Acest număr nu include copiii şi simpatizanţii 
care participă şi activează regulat în cadrul Bisericii. Din 
acest punct de vedre, se constată o scădere a numărului de 
adventişti faţă de anul 2009 cu 31 de membri. Comparând cu 
populaţia totală a României, observăm că avem un raport de 
un adventist la 318 persoane neadventiste.

Tot din punct de vedere statistic, notăm faptul că pe teri-
toriul României există 1.091 de biserici şi 280 de grupe. De 
asemenea, numărul botezurilor înregistrat anul trecut este de 
1.828 de persoane.

Din datele înregistrate, se mai poate observa şi faptul că 
40% dintre membrii adventişti au vârsta peste 60 de ani, iar 
segmentul de vârstă sub 20 de ani reprezintă 2,3% din total.

La nivel mondial, anul 2009 reprezintă al şaptelea an 
consecutiv în care numărul botezurilor depăşeşte un milion 
de persoane. Numărul total al membrilor înregistraţi (fără 
copii şi simpatizanţi) era de 16.307.880. India este ţara care 
numără cei mai mulţi membri (1.468.865), fiind urmată de 
Brazilia (1.229.879).

Credinţă şi recunoştinţă
În anul care a trecut, am avut un Tată care Şi-a ţinut 

promisiunile. Bilanţul anului 2010 ne arată că în timp de 
criză economică am primit ajutorul de care aveam nevoie. 
Intrările din zecimi au scăzut (după mulţi ani de creştere), 
însă proiectele şi activităţile misionare n-au dus lipsă de 
fonduri.

Credincioşia şi dărnicia membrilor noştri s-a văzut din nou. 
În ciuda faptului că veniturile fraţilor au scăzut, zecimile au fost 
date cu mulţumire. Iar când apelul pentru cei în mare nevoie a 
venit, frăţietatea adventistă s-a manifestat ca o adevărată familie. 
Astfel, pentru victimele inundaţiilor din România s-a strâns suma 
de 594.527 de lei, iar pentru victimele cutremurului din Haiti 
suma strânsă a fost de 606.621 de lei.

Zecimea colectată în anul 2010 se ridică la suma de 
55.872.245 lei, cu 1,07% mai puţin decât în anul 2009. Dacă luăm 
în calcul şi procentul mediu al inflaţiei (7,96%), scăderea reală 
este de 8,94% faţă de anul 2009. Zecimea medie pe membru a 
fost de 826 lei pe an (69 lei pe lună). Media pe membru, în 2009, 
a fost de 835 lei pe an (adică 70 lei pe lună).

Darul pentru bugetul bisericilor locale (în care se regăsesc su-
mele oferite pentru construcţia caselor de rugăciune, întreţinerea 
acestora, evanghelizare, ajutorare şi pentru diverse alte proiecte) 
se ridică la suma de 12.750.510 de lei, în scădere cu 6,36% faţă de 
anul precedent.

Darul Şcolii de Sabat a crescut în anul 2010 cu 1,46% faţă de 
anul 2009, ajungând la suma de 2.575.226 lei. Aceasta înseamnă 
că un membru adventist a oferit în cadrul acestui dar 0,73 lei pe 
Sabat.

În anul 2010 au fost inaugurate 19 locaşuri de cult şi se aflau 
în construcţie alte 83 de clădiri. Pentru anul 2011 sunt progra-
mate începerea lucrărilor la 23 de locaşuri noi şi se estimează că 
vor fi finalizate 30 dintre cele deja începute.

Lucrări şi evenimente
La Comitetul de Bilanţ din 15 martie, fiecare departament 

şi-a prezentat evaluarea pentru anul 2010. Au fost multe motive 
de mulţumire la adresa lui Dumnezeu, dar şi o serie de aspecte 
care s-au constituit în motive de rugăciune pentru ca Duhul Sfânt 
să aducă soluţiile cele mai optime.

Anul 2010 a adus un plus de experienţă în ceea ce priveşte 
misiunea externă. Astfel, numărul misionarilor români a crescut 
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Redeşteptare pentru      
misiune

15 martie 2011 – Comitetul de Bilanţ al Uniunii de Conferinţe

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este o mişcare profetică al cărei rol este acela de a 
pregăti revenirea Domnului Hristos. Lucrarea noastră constă în a proclama ultima chemare a 
harului şi de a conştientiza lumea de clipele solemne pe care le trăim.

Misiunea şi organizarea Bisericii Adventiste au fost rânduite de Dumnezeu prin directa 
călăuzire a Duhului Sfânt. Atât structurile organizatorice, cât şi direcţiile de competenţă ale 
acestora poartă girul profetic, prin îndrumările clare date autoarei inspirate, Ellen White.

Este numai normal ca, după o anumită perioadă de activitate, fiecare dintre cei implicaţi în 
misiunea Bisericii să reflecteze asupra acţiunilor desfăşurate. În acest fel, truditorul Evanghe-
liei se poate bucura de munca lui şi poate să îşi dea seama de aspectele care trebuie corectate.

În această notă, pe data de 15 martie 2011 s-a desfăşurat Comitetul de Bilanţ al Uniunii 
de Conferinţe. Rolul acestuia a fost de a evalua activitatea acţiunilor şi evenimentelor 
desfăşurate pe parcursul anului 2010.
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Articol realizat de redacţia revistei Curierul Adventist

în anul care a trecut. Sunt atestate proiecte misionare în Africa (Na-
mibia, Uganda şi Malawi), în Asia (Nepal), în Oceania (Vanuatu), 
în America de Sud (Peru) precum şi în Europa (Serbia, Ucraina şi 
Elveţia).

Pe plan educaţional, anul 2010 a prilejuit  primul sunet 
de clopoţel pentru cinci grădiniţe, o şcoală primară (Constanţa) 
şi un liceu (Târgu-Mureş). Tot la acest capitol, notăm şi faptul că 
Olimpiada de religie a implicat un număr de copii fără precedent, 
ajungând la cifra de 2.000 de participanţi, începând de la clasa a 
III-a până la a XII-a.

Şcoala de Sabat a raportat un număr de 44.174 de participanţi, 
care studiază în 3.563 de grupe, ajutaţi de 4.704 de instructori. În 
cadrul Serviciului Umanitar pentru Penitenciare activează 1.100 de 
voluntari, care îşi desfăşoară activitatea în 45 de penitenciare. De 
asemenea, Institutul Sola Scriptura înregistra un număr de 4.054 de 
cursanţi, la sfârşitul anului 2010, dintre care 1.272 la cursurile 
de Biblie. Mai menţionăm că în întreaga ţară sunt deschise 26 de 
librării.

La capitolul publicaţii, notăm că au fost tipărite 44 de noi titluri 
şi retipărite alte 53. La acest moment, Editura „Viaţă şi Sănătate” 
are 598 de titluri de carte disponibile şi 7 reviste, atât în limba 
română, cât şi în limba maghiară. 

În anul 2010 au activat un număr de 203 colportori. Tot în 
acest an s-a înfiinţat Asociaţia Biblică Română Casa Bibliei, care s-a 
ocupat de tipărirea a 86.000 de Biblii. Cartea anului 2010, Ferestre 
spre cer, s-a tipărit într-un tiraj de 235.740 de exemplare.

Preocupare şi rugăciune
Un raport de două pagini nu poate să acopere toată truda şi 

alergarea Bisericii lui Hristos. Cifrele, oricât ar fi de multe, nu pot să 

29 aprilie 1845 – Are loc Conferinţa de la Albany. Este 
cea mai importantă întâlnire a liderilor mişcării millerite 
de după octombrie 1844, cu implicaţii deosebite pentru 
viitor. Au fost prezenţi delegaţi din partea multor grupuri 
de adventişti, dar au fost şi absenţe notabile. Conferinţa, 
condusă de William Miller, Joshua Himes şi Josiah Lich  
a hotărât păstrarea vechilor pietre de hotar millerite şi 
respingerea noilor tendinţe extremiste sau iudaizante, 
printre care şi Sabatul sau viziunile profetice. Joseph Bates, 
care abia descoperise adevărul despre ziua de Sabat, nu a 
participat. Împreună cu James White, Hiram Edson, Ellen 
Harmon urmau să meargă mai departe pe urmele înguste, 
dar clare deschise de Biblie şi de Providenţă.   

aprilie 1847 –  La doar câteva luni după ce Ellen şi James 
White acceptaseră adevărul despre ziua de Sabat, Ellen 
White a primit o viziune specială despre Sanctuarul din 
ceruri, chivotul şi Legea lui Dumnezeu, unde porunca 
a patra era înconjurată de o aură specială. Tot atunci a 
fost explicată relaţia pe care James White şi Joseph Bates 
începuseră deja să o observe dintre Apocalipsa 14 şi 

porunca Sabatului. Încă o dovadă a faptului că viziunile 
au confirmat descoperirile studiului biblic şi nu le-au 
precedat.

aprilie 1897 – S-a deschis Şcoala Adventistă de la 
Avondale, Australia. Avea 4 profesori şi 10 studenţi. 
Doar cu câteva zile înainte de deschiderea şcolii, lucrările 
nu erau gata şi banii se terminaseră, aşa că Ellen White 
a făcut apel la voluntari şi la ajutoarele sale pentru a 
termina de zugrăvit pereţii şi de bătut pardoseala. Totuşi, 
până la sfârşitul anului erau deja 60 de studenţi. A urmat, 
la scurt timp, fabrica de alimente sănătoase şi clinica. 
Cumpărarea acestui loc a fost un uriaş pas de credinţă, 
deoarece mulţi cunoscători ai zonei spuneau că pământul 
e foarte neproductiv, chiar dacă era aşezat într-un cadru 
natural deosebit. Ellen White a primit o viziune în care 
era îndemnată să nu renunţe, în ciuda recomandărilor 
experţilor agricoli, şi, la final, s-a dovedit că Dumnezeu a 
avut dreptate.

Adrian Neagu, pastor, Piteşti

Urme pe stâncă
Luna aprilie în memoria adventistă…

cuprindă importanţa darului văduvei sau efectele oferirii unei cărţi 
în autobuz. Pe acestea, alţi raportori le notează în alte registre. Cu 
siguranţă, niciun gest autentic de slujire a Domnului Hristos nu va 
rămâne fără rod şi nici fără răsplată.

Deşi trăim vremuri în care credinţa este puţină şi evlavia 
timidă, există încă în Biserica Adventistă din România fraţi şi 
surori care Îl caută cu sinceritate pe Dumnezeu. Mai există totuşi 
mulţi ca Daniel printre tineri, mulţi ca Rut printre surori şi mulţi 
ca Ezra printre conducătorii poporului. Aceştia nu contenesc să 
caute binele lui Israel înaintea Domnului. Ca rezultat al rugăciunii 
lor, dar şi însufleţiţi de mesajele Conferinţei Generale, preocuparea 
de căpetenie a acestui Comitetul de Bilanţ au fost redeşteptarea şi 
reforma.

Înarmaţi cu rugăciune şi post, poporul adventist este chemat să-I 
ceară Domnului împlinirea promisiunilor făcute pentru acest timp. În-
cepând cu conducătorii, fiecare membru trebuie să-I ceară Domnului 
o schimbare în inimă şi în practică. De asemenea, fiecare trebuie să afle 
care este rolul său în ultima parte a marelui conflict dintre bine şi rău.

Printr-un studiu serios al Scripturii şi al profeţiilor, copiii 
lui Dumnezeu trebuie să fie conectaţi la marile evenimente 
cu însemnătate cosmică. Fiecare trebuie să fie conştient de 
semnificaţia ceasului profetic pe care îl trăim şi, în smerenie şi cu 
credinţă, să îşi înscrie numele de partea Mielului înjunghiat.

Dorinţa unanimă a celor prezenţi la Comitetul de Bilanţ a fost 
aceea ca prin exemplu personal, dar şi prin îndemn duhovnicesc să 
se transmită frăţietăţii preocuparea pentru redeşteptare. Prin multă 
rugăciune şi prin sfatul Duhului Sfânt se vor oferi oportunităţi 
ca toţi cei doritori, atât pastori, cât şi laici, să caute împreună o 
experienţă spirituală autentică. 
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Caracteristicile lui Zacheu
Luca, capitolul 19, versetele 2 şi 3, prezintă simplu, di-

rect, câteva lucruri despre Zacheu: (1) el este mai-marele 
vameşilor, (2) este bogat, (3) nu poate să-L vadă pe 

Isus şi (4) este scund. 
În calitate de vameş-şef, Zacheu intră în legătură 

cu parabola fariseului şi a vameşului. În rugăciunea 
sa, fariseul nu doar descrie ceea ce nu este, ci şi ce 
este el. Cu şapte descrieri de sine, fariseul pare 
să spună: „Eu sunt perfect”; în contrast, vameşul, 
umil spune: „Dumnezeule, ai milă de mine, 
păcătosul” (v. 13). Este ca şi cum vameşul ar 
spune: „Eu sunt păcătosul descris de fariseu.” 

Toate dificultăţile (sau obstacolele) – mai-
marele vameşilor, mai-marele păcătoşilor şi sta-
tura, care le împiedicau pe aceste persoane să aibă 
acces la Isus – sunt găsite într-o singură persoană, 

Zacheu. Există speranţă pentru Zacheu?

Zacheu şi călătoria lui isus 
la ierusalim

În călătoria Sa către Ierusalim, Isus 
l-a întâlnit pe Zacheu, ultima persoană 
amintită pe nume înaintea intrării în 
Ierusalim. Când Isus Şi-a exprimat 
intenţia de a rămâne în casa lui Zacheu, 
mulţimea a murmurat, spunând: „A 
intrat să găzduiască la un om păcătos” 
(19:7). Plângerea era adresată lui Isus, 
dar răspunsul a venit de la Zacheu. 
Aceasta este neobişnuit. În capitolul 5, 

versetele 30 şi 31, când fariseii 
şi învăţătorii legii 

au protestat 
î m p o t r i v a 
faptului că 
Isus mânca 

î m p r e u n ă 
cu vameşii şi 

păcătoşii, răs punsul a venit 
direct din partea lui Isus. (cf. Mat. 9:10,11; 

Marcu 2:15,16) 

Mulţi cercetători au tratat istoria lui Zacheu (Luca 19:1-
10) din perspectiva relaţiei acesteia cu alte pasaje din Luca. 
Unii au pus-o în legătură cu istoria despre tânărul bogat 
(18:18-24), vindecarea orbului (18:35-43), vindecarea 
femeii gârbove (13:16) şi cu vindecarea slăbănogului co-
borât pe acoperiş (5:18-26). Alţii o pun în legătură nu 
doar cu tânărul bogat şi vindecarea orbului din Ierihon, 
ci, de asemenea, cu parabola vameşului şi a fariseului 
(Luca 18:9-14). Câţiva teologi sugerează că istoria 
lui Zacheu are legătură cu parabola judecătorului 
nedrept (18:1-5) şi cu cea a copiilor care veneau 
la Isus (18:15-17). Ei sugerează că Zacheu avea un 
statut social inferior, ca şi văduva săracă, vameşul, 
copilaşii şi orbul din Ierihon, sau că lui Zacheu i s-a 
oferit mântuire aşa cum li s-a oferit şi lor.

Acest articol ia în considerare componentele şi 
semnificaţia acestor legături şi faptul că Isus l-a întâl-
nit pe Zacheu după evenimentele descrise mai sus şi 
înaintea intrării Sale în Ierusalim.

Călătoria lui isus la ierusalim
Călătoria lui Isus la Ierusalim începe 

la Muntele Schimbării la Faţă, acolo 
unde Ilie, Moise şi Isus Însuşi au dis-
cutat despre „sfârşitul Lui pe care avea 
să-l aibă în Ierusalim” (9:31). Poate că 
au vorbit despre moartea lui Isus în 
Ierusalim şi chiar despre înălţarea şi 
răscumpărarea tuturor.

După schimbarea la faţă, Isus a co-
borât de pe munte (9:37) şi, continuând 
călătoria Lui la Ierusalim (9:51,52; 
13:22,33; 17:11), le-a spus 
ucenicilor Săi: „Iată 
că ne suim la Ieru-
salim.” (18:31) 

Isus l-a întâlnit 
pe Zacheu (19:1-
10) înainte ca El să fi 
sosit acolo (19:28-44). De aceea, 
Zacheu este ultima persoană amintită individual pe 
care Isus a întâlnit-o înainte de intrarea în Ierusalim.

Zacheu 
nesperata speranţă

 richard sabuin*
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Să  ne cunoaștem   familia adventistă…

Camerunul este o republică unitară situată la graniţa 
dintre vestul şi centrul continentului African, având o 
populaţie de aproape 20 de milioane de locuitori şi o 
suprafaţă de două ori mai mare decât România. Capi-
tala ţării este Yaoundé, situată în partea de sud a ţării. 
Descoperită de portughezi, ţara a fost multă vreme colonie 
germană, apoi a fost împărţită în Camerunul francez şi 
Camerunul englez, după Primul Război Mondial, iar din 
1960 este un stat independent. Camerunul de Nord este 
în special musulman sau animist, iar ocupaţia principală 
a locuitorilor este creşterea vitelor. În Camerunul de 
Sud, clima ecuatorială favorizează agricultura, iar religia 
predominantă este cea creştină.

Primii misionari creştini au sosit în sud şi au fost catolici 
sau protestanţi. Astăzi, datorită lor, 40% din populaţie este 
creştină.  

Mesajul adventist a început să fie predicat aici din 
no iembrie 1926, când W. H. Anderson, care deschisese 
câteva misiuni în Africa de Sud şi Congo, s-a aşezat la 
Nanaga-Eboko, şi tot aici,  în 1930, se va organiza prima 
biserică adventistă. Lucrarea a progresat continuu în 
această regiune, iar în 1955 a fost stabilit primul contact 
cu pigmeii – cea mai veche populaţie a ţării.

În paralel, au fost deschise şi alte centre misionare şi 
lucrarea s-a dezvoltat pe toate planurile, în 1963 existând 
deja un spital adventist, un colegiu şi o şcoală primară cu 
1.200 de elevi.

Astăzi, în Camerun sunt peste 107.000 de membri 
adventişti şi anual peste 6.000 de noi membri se adaugă 
Bisericii.  Raportul statistic mai consemnează  două 
spitale adventiste care tratează anual peste 10.000 de 
pacienţi.

 În 2006 a început să emită primul post de radio FM 
de aici, iar în 2010 Universitatea Adventistă Coseday a 
terminat construcţia noului cămin cu 500 de locuri de 
cazare şi a aulei cu peste 600 de locuri, în prezent fiind 
una dintre cele mai bune şcoli de management şi tehno-
logia informaţiei  din ţară. Lista poate însă fi completată 
cu multe alte minuni ale dragostei pentru Domnul nostru 
care e gata să vină.

Adrian Neagu, pastor, Piteşti

Dar acum, Zacheu este cel care răspunde. 
Răspunsul său nu se adresa mulţimii, ci lui Isus: 
„Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau 
săracilor; şi dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva îi 
dau înapoi împătrit.”(Luca 19:10)

Răspunsul lui Isus faţă de Zacheu poate fi văzut 
în contextul răspunsurilor pe care le dă în pasajele 
precedente. Isus spune despre vameş: „Mai degrabă 
omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit 
decât celălalt.” Despre copii, Isus declară: „Oricine 
nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, 
cu niciun chip nu va intra în ea.” (18:17) 

Mirarea ucenicilor cu privire la dificultatea ca 
un om bogat să fie mântuit, provoacă următorul 
răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu 
putinţă la Dumnezeu.” Orbului cerşetor, care cere 
să capete vederea din nou, Isus îi spune: „Capătă-ţi 
vederea. Credinţa ta te-a mântuit.” (18:42) 

Răspunsul lui Isus la cele spuse de Zacheu, de 
asemenea, confirmă mântuirea lui. „Astăzi a in-
trat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui 
Avraam.” 

Caracteristicile lui Zacheu – un vameş bogat, 
care este scund şi nu Îl poate vedea pe Isus – reflectă 
descrierile despre vameş, tânărul bogat, copilaşi şi 
orbul din Ierihon. Dacă a fost destul de dificil pen-
tru aceste patru personaje să fie mântuite sau să 
aibă acces la Isus, atunci trebuie să fi fost mult mai 
dificil pentru Zacheu însuşi, care i-a personificat pe 
toţi.

există speranţă pentru Zacheu?
Putem întâlni oameni cu probleme multiple 

sau cu obstacole ca şi Zacheu. Nu ar trebui să ne 
pierdem speranţa de a ajunge la ei. Isus l-a găsit 
pe Zacheu şi i-a adus mântuirea. Dumnezeu ne va 
conduce pe calea către oameni ca şi pe Zacheu. 

Având crucea ca centru şi sursă de motivaţie, 
noi putem depăşi orice obstacol în a ajunge chiar 
şi la cele mai dificile persoane. Acest spirit de slu-
jire este demonstrat de Isus. El arată că a ajunge la 
oameni dificili nu este imposibil. Faptul că Zacheu 
a fost ultimul personaj amintit pe nume, pe care 
Isus l-a întâlnit înainte de intrarea în Ierusalim, 
relevă adevărul că, prin jertfa lui Isus, mântuirea 
este făcută posibilă pentru oricine, chiar şi pentru 
Zacheu, şi pentru cei ca el.

*Profesor adventist de Noul Testament, 
Filipine

Trad.: Dorin Sisu
Preluare din revista Ministry, iunie 2010
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O provocare cerească                
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Lucrarea evangheliştilor cu literatură din România se desfăşoară 
sub binecuvântarea specială a Celui care a iniţiat şi continuă să 
susţină acest departament important al lucrării Sale. Prin metodele 
de lucru actuale, providenţa divină a deschis oportunităţi extraordi-
nare pentru ca principiile adevărului prezent să ajungă la toate 
nivelurile societăţii. „Braţul drept al Evangheliei” – lucrarea medicală 
– se dovedeşte a fi un eficient deschizător de drumuri şi inimi. 
Testele medicale oferite prin activitatea din casă în casă, standurile 
de sănătate amplasate în diverse locuri publice, seminarele susţinute 
în şcoli şi diverse instituţii, toate acestea oferă prilejul răspândirii „ca 
frunzele toamna” a cărţilor care „slujesc la vindecarea neamu-
rilor”, pe plan fizic, emoţional şi spiritual.

 
Familia semănătorilor

Familia evangheliştilor cu literatură angajaţi la Casa de Editură 
„Viaţă şi Sănătate” numără aproximativ 200 de persoane. Bărbaţi şi 
femei, tineri, adulţi şi persoane în vârstă, intelectuali şi oameni simpli, 
cu experienţă sau începători, cu „vechime” în credinţă sau 
„nou-născuţi”, angajaţi cu două, cu patru sau cu opt ore, fiecare 
potrivit talanţilor pe care i-a primit, poartă zilnic în inimi şi în genţi 
mesajul dragostei lui Dumnezeu pentru semenii lor. 

Fiecare dintre ei continuă să arunce sămânţa bazându-se pe 
făgăduinţa: „Cuvântul Meu… nu se va întoarce la Mine fără rod”, pe 
credinţa că „vor secera cu cântări de veselie” (Isaia 55; Psalmul 126) 
şi pe asigurarea Spiritului Profetic: „Mai mult de o mie de persoane 
vor fi convertite într-o singură zi, şi majoritatea dintre acestea vor fi 
fost convinse la început prin citirea publicaţiilor noastre.” (Evanghe-
lizarea prin literatură), p. 126

Motivaţie şi beneficiu
Pentru a-i cunoaşte şi înţelege mai bine pe cei care au primit 

chemarea pentru această nobilă lucrare, am ales să le oferim 
ocazia să se exprime şi să ne ofere mărturia lor cu privire la ceea 
ce-i motivează şi-i susţine pentru implicarea în acest dome-
niu misionar: 

De cât timp eşti angajat în această lucrare şi care este 
bene ficiul cel mai mare pe care ţi l-a oferit? 

• Sunt angajată de 6 ani în această lucrare, perioadă în care 
m-am apropiat mai mult de Dumnezeu prin experienţele 
şi minunile harului Său în fiecare zi.

• De 5 ani – Am obţinut numeroase beneficii spirituale. 
Această lucrare te menţine cald, în relaţie de dependenţă de 
Dumnezeu şi îţi oferă un simţământ de utilitate.

• De 13 ani – Am obţinut o cunoaştere mai bună a lui 
Dumnezeu, a oamenilor. Este tot ce mi-am dorit vreodată, o 
satisfacţie deosebită.

• De 8 luni – Am fost adoptată într-o mare familie iubitoare.
• De 1 an – Am obţinut o creştere spirituală, îndemnare la 

pocăinţă, iubire de semeni.
• De 15 ani – Am beneficii materiale, mă simt foarte bine-

cuvântat, relaţiile cu Dumnezeu, cu familia şi pe plan social 
s-au dezvoltat armonios.

• De 2 ani – Am obţinut o creştere spirituală, dezvoltarea 
caracterului, deprinderea şi dezvoltarea abilităţilor de comuni-
care, un sentiment de împlinire şi pace sufletească. 

• De 11 ani – M-a ajutat să studiez mai mult, am avut 
multe experienţe care m-au ajutat să perseverez, sunt mult mai 
răbdătoare, îi înţeleg mai bine pe oameni atunci când intru în 
contact cu ei.

• De 4 ani – Am crescut din punct de vedere spiritual, s-a 
închegat mai mult relaţia cu Mântuitorul, cu oamenii şi cu 
fraţii de credinţă.

• De 3 ani – Lucrând cu şi pentru oameni, lucrez pen-
tru dezvoltarea propriului caracter.

• De 10 ani – Experienţele mi-au adus împlinire şi bucurie.
• De 12 ani – Mă simt mai aproape de scumpul meu 

Mântuitor. Dintr-un om timid, am devenit mai curajos şi 
mai încrezător în ceea ce poate face Domnul prin mine, am o 
dorinţă tot mai mare de a veni în ajutorul oamenilor prin harul 
Lui şi de a le îndrepta atenţia către El!

2 aprilie – Ziua evanghelistului cu literaturăMihai Goran*
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Care sunt sursele care îţi oferă motivaţie pentru 
implicarea în această lucrare? 

• Dumnezeu este sursa principală. Dragostea Sa pen-
tru mine m-a îndemnat să mă angajez înaintea Cerului 
să fiu un braţ întins spre salvare pentru aceia pe care i-am 
neglijat, dar pe care doresc să nu-i mai neglijez.

• Iubirea lui Dumnezeu pentru mine şi pentru oa-
meni, prin exemplul pe care mi l-a dat Domnul Hristos 
în umblarea Lui pe pământ, în umilinţa Lui, în căutarea 
Lui după oile pierdute, printre care am fost şi eu şi Îi 
mulţumesc că m-a găsit.

• Salvarea sufletelor, experienţele personale pe care le 
am din această mare lucrare.

• Chemarea pe care am primit-o din partea lui 
Dumnezeu. Siguranţa că El pregăteşte calea zi de zi când 
mergi în lucrare.

• O temere că oamenii nu sunt avertizaţi, nu sunt 
conştienţi că Domnul Isus revine.

• Ascultarea fata de Dumnezeu: „Mergeţi şi faceţi 
ucenici.” Când lucrezi pentru Dumnezeu, El lucrează 
pentru tine. Îl avem model pe Domnul Isus, care a 
lucrat pentru nevoile fizice şi cele spirituale ale celor 
din jur.

• Iubirea şi responsabilitatea faţă de semenii noştri, 
frumuseţea lucrării, împlinirea sufletească.

• În primul rând, Dumnezeu mă motivează pentru 
a face această lucrare; dorinţa de a spune şi altora ce am 
descoperit în domeniul sănătăţii, educaţiei, familiei şi, 
mai ales, în domeniul spiritual.

• Iubirea pentru oameni şi dorinţa de a le spune că 
sănătatea proprie este influenţată de alimentaţie şi stilul 
de viaţă.

• Am văzut schimbarea din viaţa mea în momentul în 
care am venit în contact cu sfaturile acestor cărţi.

• Dumnezeu Îşi va încheia lucrarea prin intermediul 
acestei lucrări. Marea Strigare se va realiza într-o mare 
măsură prin influenţa acestor cărţi răspândite.

• Rugăciunea, Biblia, Spiritul Profetic, nevoia oame-
nilor, scurtimea timpului.

• Este mijlocul prin care L-am cunoscut pe 
Dumnezeu şi doresc să nu încetez această lucrare decât 
atunci când va dori El.

• Certitudinea chemării personale, familia, pastorul.
• Bucuria, pacea şi liniştea în urma unei zile de slujire.
• Alţi lucrători şi-au luat timp pentru mine ca şi eu să 

fiu salvat. Domnul m-a iubit.
• Prin această lucrare, se poate ajunge cel mai bine la 

oameni. Doresc să nu mă mai mustre conştiinţa că nu fac 
nimic pentru lucrarea Domnului.

• Spiritul Profetic şi mai ales cartea Evanghelizarea 
prin literatură, care prezintă lucrarea aceasta ca având 
o importanţă maximă în lucrarea finală de avertizare a 
omenirii.

• Dorinţa ca Domnul să vină cât mai repede.
• Intervenţia lui Dumnezeu în viaţa mea, preţul plătit 

pentru mine şi semeni de către Hristos, chemarea şi impli-
carea Bisericii în această lucrare, invitaţia Editurii „Viaţă şi 
Sănătate”.

• Mesajul de dragoste al lui Dumnezeu, mesajul reve-
nirii iminente a lui Isus, starea de întuneric a oamenilor, 
Biblia, experienţele cu Dumnezeu, rugăciunea.

(Evaluări realizate cu ocazia Congresului Colportorilor 
din toamna anului 2010.)

Mai este loc 
Este evidentă binecuvântarea şi în mod special creşterea 

spirituală a celor care sunt  implicaţi activ în slujirea lui 
Dumnezeu. Toţi cei care se consacră pe deplin chemării de 
a pregăti oameni în vederea iminentei reveniri a Domnului 
Isus vor constata că, pe măsură ce slujesc altora, starea de 
apatie laodiceeană este transformată şi împrospătată de un 
simţământ al utilităţii, al împlinirii, caracterul lor este trans-
format, cresc în har, iar binecuvântarea divină îi însoţeşte în 
orice domeniu al vieţii.

Dacă în urma citirii acestor mărturii, inima ta a fost 
atinsă de Duhul lui Dumnezeu, dacă simţi o lipsă în viaţa 
ta spirituală, dacă nu eşti împlinit, dacă experimentezi o 
pierdere a dragostei dintâi, te invit să primeşti provocarea şi 
soluţia de care a beneficiat şi văduva din Sarepta, care poate 
fi un simbol pentru Laodiceea. Resursele ei de supravieţuire 
erau la limită, aşa cum în sufletul tău poate că n-a mai rămas 
decât „un pumn de credinţă şi puţină speranţă”. Perspec-
tivele unei morţi spirituale sunt foarte reale. Dar Domnul, 
care te iubeşte şi care cunoaşte nevoia ta, ia iniţiativa şi-ţi 
trimite o chemare de a pune în slujba Lui puţinul pe care-l 
mai ai. El îţi promite că dacă vei investi mai întâi puţinele 
resursele în cauza Lui, acestea vor creşte şi vei avea posi-
bilitatea să rezişti în acest timp de secetă spirituală. Printr-o 
consacrare deplină, viaţa din belşug va începe şi va fi 
încununată de o manifestare deplină a Duhului Sfânt sub 
forma ploii târzii. 

Sunt multe domenii unde poţi sluji. Roagă-L cu sinceri-
tate pe Domnul secerişului să-ţi descopere locul potrivit 
pentru tine în lanul Său. Citeşte cartea Evanghelizarea 
prin literatură şi dacă vei înţelege că în domeniul acesta 
sunt folositoare resursele tale, cu smerenie, dar şi credinţă, 
răspunde: „Iată-mă, trimite-mă!” Ne bucurăm să-ţi spunem 
bun venit în familia noastră – a evangheliştilor cu literatură.

      * Coordonatorul Departamentului
 de Colportaj, Uniunea de Conferinţe

R
eportaj
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Ca în orice lucru de după Eden, 
nu prea mai abundă nuanţele. 
Experienţa „Începe să trăieşti!” are 
culoarea aleasă de noi. Pentru că 
atunci când e vorba despre salvare şi 
eforturile de a o reali za, Dumnezeu 
lucrează numai cu alb. Hainele albe, 
păcatele albite, fila albă. Dacă apare şi 
negrul este evident că acesta rămâne 
doar contribuţia noastră sau existenţa 
păcatului.

Adunăm aici câteva opinii, mărtu-
rii, impresii. Suntem convinşi că la 
unele dintre ele veţi putea adera şi 
dumneavoastră.

Conferinţa Banat
Cred că, într-un târziu, Biserica 

Adventistă din România şi-a făcut 
curaj şi a păşit în apele Iordanului. 
Dat fiind fenomenul de îmbătrânire 
a Bisericii, acest gen de acţiuni devin 
necesare „ca aerul”. Cred că este 
nevoie să se producă, pornind de la 
experienţa câştigată, şi alte programe 
pentru copii, adolescenţi şi tineri. 
Asemenea programe trebuie să fie de 
sine stătătoare şi nu doar introduc-
eri la alte programe. Trebuie să se 
producă programe specifice diferite-
lor categorii de vârstă avute în vizorul 
Departamentelor de Copii şi Tineret. 
Cred că difuzarea pe internet şi la 
televiziune devine mai eficientă. Dacă 
se organizează şi întâlniri la biserici, 
acestea trebuie să iasă din tiparul 
clasic al serviciilor divine. Legat de 
cele patru seri în care programul s-a 
adresat în mod direct tinerilor, aş 
spune că a fost pe placul celor vizaţi, 

mai ales pentru abordarea 
inedită. Cred că programul 
de o oră a fost prea scurt. 
Personal, consider că o oră 
şi jumătate ar fi fost o durată 
optimă. (Narcis Ardelean – 
director Departament Tineret, 

Conferinţa Banat)

Conferinţa Moldova
Siretul este un oraş cu 9.000 

de locuitori din nordul judeţului 
Suceava. O biserică adventistă cu mai 
puţin de 20 de membri, fără niciun 
tânăr sub 30 de ani, a primit cu multă 
bucurie vestea organizării progra-
mului „Începe să trăieşti!”. Deschi-
derea cadrelor didactice faţă de acest 
program a fost mare ceea ce a facilitat 
oferirea de invitaţii tuturor elevilor, 
care totalizează peste 1.000 de tineri.

Acest NET, pentru Siret, a fost un 
eveniment foarte bun, o ocazie în care 
L-am putut prezenta pe Dumnezeu, 
Cuvântul Lui şi postul Speranţa TV 
ca unul dintre mijloacele foarte bune 
de a găsi răspunsuri.

(Pastor Daniel Răstoacă)

Toate liceele din municipiul 
Botoşani au fost anunţate despre 
lansarea programului „Începe să 
trăieşti!”. Pentru întâmpinarea celor 
doritori, organizatorii (pastorii din 
zonă împreună cu liderii) au închiriat 
o pizzerie din oraş unde şi-au invitat 
colegii şi prietenii pentru a urmări 
prezentările din seria „Începe să 
trăieşti!”. Astfel, în jur de 100 de tin-
eri din Botoşani şi din imprejurimi au 
acceptat provocările. O parte dintre 
cei care au frecventat întâlnirile de 
la pizzerie şi-au exprimat dorinţa de 
a continua regulat întâlniri cu un ca-
racter spiritual. 

(Pastor Dorin Cristea)

Conferinţa Oltenia
A fost pentru prima dată după 

Revoluţia din decembrie ’89 când 
Biserica Adventistă a organi-
zat la nivel naţional o campanie 
evanghelistică pentru tineret. Cum 
a fost? A fost bine? A fost rău?

Aş putea să afirm că a fost bine, 
pentru că ne-am gândit la un seg-
ment de vârstă foarte important, 
şi a fost rău pentru că ne-a venit 
în minte atât de târziu o aseme-
nea idee. A fost bine pentru că au 
venit sute de tineri pe teritoriul 
Conferinţei noastre. A fost rău pen-
tru că noi şi tinerii noştri nu am fi 
ştiut să fim mai prietenoşi. Dacă am 
fi fost mai apropiaţi de alţi tineri, 
atunci participarea ar fi putut să fie 
şi mai bună.

A fost bine pentru că s-a vorbit 
pe limba tinerilor şi a fost rău pen-
tru că n-au fost decât patru seri.

A fost bine dacă am făcut cu 
toată dragostea şi cu bunătate ceea 
ce am făcut (invitaţii, protocol 
etc.) şi a fost rău dacă am făcut 
doar superficial. A fost bine că s-a 
făcut şi ar fi rău dacă ne-am opri 
aici!

În concluzie, consider că este 
esenţial ca eforturile noastre să fie 
legate de lucrarea Duhului Sfânt. 
De aceea să ne smerim inimile şi să 
lucrăm în simplitatea Mântuitorului 
nostru, pentru ca cei care au venit 

daniel Chirileanu*
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şi cei care vor mai veni să rămână 
prinşi în „net-ul”1 Evangheliei, pen-
tru a trăi veşnic. 

(George Şchiopu – director Depar-
tament Tineret, Conferinţa Oltenia)

Conferinţa transilvania 
de nord

O MARE PROVOCARE! – aşa 
cred că s-ar descrie cel mai bine eve-
nimentul anului evanghelistic pentru 
TINEri – ÎNCEPE SĂ TRĂIEŞTI!

A fost PROVOCAREA PRO-
MO VĂRII! Într-o lume supra satu-
rată de informații şi evenimente, o 
lume în care banalul este ridicat la 
grad de cinste, e greu să promovezi 
VALOAREA!

Astăzi, internetul este o forţă 
şi joacă un rol important în viața 
noastră. Campaniile de promovare, 
clipurile promo, concursurile – toate 
acestea au făcut ca acest eveni-
ment să fie cunoscut şi aşteptat cu 
nerăbdare!

PROVOCAREA MESAJULUI! 
IDENTITATE, LIBERTATE, PRI-
ETENIE şi DESTIN.

Acestea sunt teme actuale pentru 
o generație în derivă.

PROVOCAREA FORMEI! 
Cum să transmiți mesajul Evanghe-
liei într-o formă care să nu distor-
sioneze mesajul, dar, în acelaşi timp, 
să fie relevant pentru generația 
tânără? Personal, consider că aici a 
fost unul dintre cele mai mari plusuri 
ale acestei campanii. A fost altceva!

În final rămâne provocarea: 
ÎNCEPE SĂ TRĂIEŞTI! Acceptă 
provocarea! Sunt atât de multe 
oportunități prin care poți să-L 
slujeşti pe Dumnezeu! 

(Emanuel Ban – director Depar-
tament Tineret, Conferința Transilva-
nia de Nord)

Conferinţa transilvania 
de sud

Evanghelizarea de Tineret în 
limba maghiară – impact asupra 
tinerilor

Psalmii 110:3 – „Poporul Tău 
este plin de înflăcărare când Îţi 
aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca 
din sânul zorilor, vine tineretul Tău 
la Tine ca roua.”

Cu aceste cuvinte putem să 
descriem programul de evanghe-
lizare: „Secretele tinereţii durabile.” 
La început, tinerii au fost foarte 
înflăcăraţi, i-am văzut împărţind 
invitaţii pe stradă, în cutiile poştale 
şi din casă în casă. Au spus: „Ce 
bine că, în sfârşit, cineva s-a gândit 
şi la noi”, „Ne-a plăcut, a fost super, 
dar prea scurt”.

Participarea era ca şi când oştirea 
trebuie să meargă la război, este mai 
plăcut să rămâi acasă şi să te uiţi la 
Speranţa TV. Totuşi, în cele 26 bi-
serici care au organizat evenimentul 
au participat foarte mulţi tineri.

Mai ales experienţele tinerilor 
pre zentate în cele patru emisiuni au 
înviorat sufletul tuturor celor care 

au vizionat programul, aşa cum udă 
roua o floare în amurg. 

(Szász-Cserei Géza – director Departa-
ment Tineret, Conferinţa Transilvania de Sud)

COnCluZie
Pentru cei ce au văzut în NET 2011 

o oportunitate, un motiv, chiar şi numai 
un pretext pentru motivare şi implicare 
experienţa este una luminoasă, albă, 
oricare ar fi cifrele şi statisticile imediate. 
Un rezultat important este şi trezirea la 
realitatea misionară a acestui moment 
(poate că ne trebuia un moment în care 
după ce zicem ca şi viteazul: „... voi face la 
fel ca mai înainte”, să constatăm că „mai 
înainte” a fost, iar acum situaţia cere mai 
multă dependenţă de Dumnezeu.

Aşezând acest efort în mâna lui 
Dumnezeu, cred că ne putem aştepta ca 
El să valorizeze orice strădanie depusă cu 
inimă curata şi hărnicie.

E foarte limpede că este nevoie de un 
mesaj specific pentru tineri, că mesajul 
nu poate fi în viitor doar un preludiu la o 
altă întâmplare. Nu ne rămâne decât să-L 
lăudăm pe Dumnezeu pentru inimile cu 
care ne-am întâlnit datorită programului 
„Începe să trăieşti!”, să cerem iertare dacă 
nu am fructificat ocazia, din comoditate 
sau necredinţă, şi să aşezăm înaintea Lui 
un plan special pentru tineri în viitorul cât 
mai apropiat.

1 Net – Plasă, reţea, (lb. engleză)

Pentru familia Asaftei din localitatea Bogdăneşti, judeţul Bacău, luna martie a anului 2011 va rămâne 
ca o amintire tristă. Paradoxal, în luna cunoscută ca fiind a vieţii şi a mamei a avut loc decesul cu totul 
neaşteptat al mamei familiei.

Sora Maria Asaftei s-a născut în anul 1947 într-o familie numeroasă şi încercată greu prin moartea tatălui. 
Faptul că s-a confruntat cu necazuri de mică a făcut ca sora Asaftei să aibă o înțelegere specială faţă de oa-
menii care treceau prin necazuri. Îşi făcea din casa lacrimilor propria casă, încurajând şi aducând speranță 
celor care sufereau.

În anul 1968 s-a căsătorit cu Gheorghe Asaftei, iar Dumnezeu i-a binecuvântat cu cinci copii. De atunci, 
copiii au constituit subiectul permanent al rugăciunilor şi mijlocirii ei. Unul dintre aceştia, Mugurel, a ales 
să se dedice slujirii pastorale, fapt care i-a produs multă bucurie sorei Maria.

În diminineața zilei de 17 martie, sora Maria Asaftei nu s-a mai trezit la viața aceasta întunecată. Dar a 
murit în nădejdea că se va trezi în dimineața învierii, în Primăvara veşnică. 

La odihnă

*director Departament Tineret, 
Uniunea de Conferințe
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Ultimul modul al ciclului de conferinţe a urmărit dezbaterea 
unor teme biblice de actualitate. Moderatorul programului, 
Czinkota András – director Centru Media Adventist din 
Ungaria –, i-a avut ca invitaţi pe prof. dr. Szigeti Jenő, dr. 
Magyarosi Barna, Kovács-Bíró János şi Ördög Robert.

Banga-Jánosy Emil, realizatorul de emisiuni în limba 
maghiară la Speranţa TV, a fost gazda celor 24 de ocazii. Tot 
dumnealui a fost moderatorul emisiunilor „Dialog” – ediţie 
specială, realizată cu invitaţi din România, Ungaria, Belgia şi 
Serbia.

Programul „Secretele unei vieţi încrezătoare” a fost susţinut 
de o armată de voluntari, care s-au implicat în diferite domenii 
de slujire: împărţire de invitaţii, pregătirea şi susţinerea site-ului 
oficial al programului, diaconia sălii, standul de carte, grupe de 
rugăciune, traducători, corectori, sincronizare etc. Una dintre 
grupele de rugăciune pe toată durata prezentărilor a „slujit” 
din umbră într-o sală anexă. Acest lucru a oferit siguranţă şi 
încurajare. Participanţii la prelegeri, seară de seară, au venit cu 
solicitări pentru rugăciune de mijlocire.

Care a fost interesul pentru „secretele 
unei vieţi încrezătoare”?

Cele 24 de teme înregistrate în frumoasa sală „Ansamblul 
Artistic Mureşul”, din Târgu-Mureş, au fost transmise atât 
prin Speranţa TV, Radio Vocea Speranţei, cât şi prin internet 
în direct: www. Bizakodoelet.ro., sperantatv.ro, rvs.ro, 
începesatraiesti.ro şi remenytv.hu.

Evenimentul a fost urmărit în direct de multe persoane 
la întâlnirile publice organizate în biserici locale atât în ţară, 
cât şi în străinătate. Emisiunile au fost vizionate în grupe 
organizate în familii sau acasă, în particular. Posturile TV 

Încheierea evanghelizării „Începe să trăieşti!” a 
însemnat demararea ultimelor pregătiri pentru ceea 
ce mulţi o numesc simplu „NET maghiar”. În mod 
înţelept, Uniunea a hotărât lansarea acestui proiect în 
vederea împlinirii misiunii în ce priveşte predicarea 
Evangheliei „tuturor neamurilor”.

Ciclul de conferinţe biblice „Secretele unei 
vieţi încrezătoare”, prezentat în limba maghiară, cu 
subtitrare în limba română, s-a desfăşurat în perioada 
18 februarie-13 martie.

Acesta a fost primul NET în limba maghiară din 
istoria Bisericii Adventiste. Felicitări Uniunii noastre 
pentru iniţiativă şi susţinere!

„Secretele unei vieţi încrezătoare” a cuprins 24 de 
prezentări împărţite în patru module.

Primele patru ocazii au fost destinate în mod special 
tineretului. Atât experienţele de viaţă relatate de tineri, 
cât şi mesajul biblic prezentat de pastorul Kalocsai 
Tamás au oferit ajutor în identificarea scopului vieţii şi 
găsirea Prietenului adevărat.

Cele trei subiecte de sănătate au fost susţinute de dr. 
Nagy Vilmos, dr. Gáspár Zsolt şi dr. Ősz Farkas Ernő. 
Specialiştii menţionaţi au vorbit pe înţelesul tuturor 
despre valoarea sănătăţii, dependenţele noastre zilnice 
şi despre actualitatea celui mai vechi codex de sănătate.

Partea biblică, de 10 zile, l-a avut ca vorbitor pe 
pastorul Kovács-Bíró János, originar din Transilvania. 
În prezent locuieşte în Anglia şi slujeşte ca director 
în cadrul Diviziunii Trans-Europa. Prin prezentările 
sale pline de căldură şi naturaleţe a oferit răspuns din 
Biblie la frământările omului modern. Prelegerile 
biblice au atras multă lume, astfel că sala închiriată 
a fost arhiplină. În medie, au participat peste 435 de 
persoane/seară, dintre care aproximativ 170 au fost 
vizitatori.

Reflecţii despre 
„Secretele unei vieţi încrezătoare”

M
is

iu
ne

szász ernest*
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zonale, TTM Târgu-Mureş şi RTT Braşov – cu o acoperire 
însemnată – au transmis programul în reluare. Ar fi imposibil 
să avansăm o cifră cu privire la cei care, într-un fel sau altul, 
au participat la NET, dar următoarele date vorbesc despre 
interesul manifestat faţă de acest eveniment.

În perioada 18 februarie-13 martie, au fost accesări pe 
internet din 77 de ţări. Cele mai multe accesări au fost din 
România, Ungaria, Spania, Italia, SUA, Germania, Franţa, 
Serbia, Anglia, Austria, Canada, Moldova etc. Pe cele 4 
pagini web monitorizate (sperantatv, rvs, incepesatreiesti, 
bizakodoelet) au fost în total 137.426 de vizitatori unici şi 
418.596 de afişări. Pe 25 februarie, site-ul sperantatv.ro a fost 
accesat de 8.461 de vizitatori unici.

Cum a fost recepţionat programul?
„Mă bucur că am putut urmări această prelegere minunată. 

În viaţa mea spirituală au avut loc multe schimbări. Citesc mai 
mult şi rezerv timp mai mult pentru relaţia mea cu Dumnezeu. 
Am 16 ani şi acum am realizat ce Dumnezeu minunat avem. 
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi cei care au contribuit la 
realizarea acestor prelegeri” – scrie prin SMS o tânără maghiară 
din Transilvania.

„Mă numesc M. G. Am 44 ani, locuiesc în Bucureşti, sunt 
familist cu 6 copii, ortodox. V-am urmărit primele 6 cuvântări 
de la Târgu-Mureş şi doresc să vă felicit pentru substanţa 
acestora şi pentru pregătirea lor. Felicitări! Abia aştept 
următoarele 4 cuvântări.”

„Am urmărit prelegerile împreună cu bisericile – de limba 
română – pe care le păstoresc şi reacţiile sunt deosebit de 
favorabile. Felicitări! Mă interesează de unde le pot descărca 
pentru a le prezenta şi în celelalte comunităţi care nu le-au 
urmărit în direct” – scrie D. N., pastor adventist.

„În fiecare seară, împreună cu familia urmărim ciclul 
«Secretele unei vieţi încrezătoare». Suntem fericiţi că facem 
parte din această mare familie a aşteptătorilor revenirii 
Domnului Hristos. Vă transmit şi gândurile de apreciere 
ale fraţilor români din Castellon, care urmăresc prelegerea. 
Maranatha!” – Acesta este mesajul sorei Hota Magdolna din Spania.

„Eforturile voastre nu sunt în zadar. O doamnă mi-a relatat 
cu entuziasm că în fiecare seară urmăreşte prelegerile. Astăzi, 
fiica mea a fost întâmpinată la liceu de o colegă cu vestea că 
aseară împreună cu cercul ei de prieteni au urmărit emisiunea 
şi a fost încântată. Doar Dumnezeu ştie câte persoane aud 
prin aceste prelegeri,  poate chiar pentru prima oară, mesajul 
Evangheliei.” – Zolyomi Renáta, trezorierul Uniunii Adventiste 
din Ungaria.

„Încă trăim febra binecuvântată a NET-ului de la Târgu-
Mureş. Oriunde mă duc în Voivodina, mă întâlnesc cu români 
şi maghiari care îmi spun că au urmărit «Secretele unei vieţi 
încrezătoare». Dorim să pregătim DVD-uri ca să le punem 

la dispoziţia celor interesaţi” – mărturiseşte pastorul Ördög 
Robert din Serbia, unul dintre invitaţii la masa rotundă care a 
urmat seriei de conferinţe.

Concluzii
Evanghelizarea prin satelit a fost calea deschisă de 

Dumnezeu pentru vestirea Cuvântului. Nu putem vorbi încă 
despre seceriş, dar de acest lucru se îngrijeşte Duhul Sfânt. 
Totuşi, misiunea noastră nu s-a terminat. Acum este timpul 
potrivit pentru a-i descoperii şi slujii pe cei din jurul nostru 
sau aflaţi în zone albe care au fost mişcaţi de Cuvântul lui 
Dumnezeu şi pe buzele lor se găseşte întrebarea lui Saul din 
Tars: „Doamne, ce vrei să fac?” Dumnezeu ne-a încredinţat 
răspunsul la această întrebare! Secerişul este mare. E timpul ca 
secerătorii să slujească cu devotament. 

Pentru mine a fost un privilegiu că prin harul lui 
Dumnezeu mi s-a încredinţat responsabilitatea coordonării 
NET-ului în limba maghiară. Sunt recunoscător Domnului 
pentru ajutorul oferit, pentru ceata colaboratorilor devotaţi 
– locali şi echipa Speranţa TV – care, din dragoste pentru 
Dumnezeu şi oameni, au slujit cu credincioşie. Ştiu că nu 
toate au fost perfecte. Nedesăvârşirile şi greşelile ne aparţin şi 
ni le asumăm. Pentru lucrurile bune slava I se cuvine numai 
Stăpânului nostru, Dumnezeu.

În loc de încheiere vă împărtăşesc mesajul pastorul 
Kovács-Bíró János:

„Este onorabil şi binecuvântat să stai la dispoziţia lui 
Dumnezeu. Sunt recunoscător Domnului că am putut 
participa la evanghelizarea organizată la Târgu-Mureş. A 
fost o minunată lucrare de echipă. Am simţit conducerea 
lui Dumnezeu. A fost o mare bucurie să văd cum, de la o 
seară la alta, numărul de oaspeţi creştea consecvent. Pentru 
pastorii şi membrii Bisericii care se vor implica în lucrarea de 
consolidare le doresc entuziasm şi consecvenţă. Iar sufletelor 
care au făcut paşi de apropiere de Hristos, le doresc să şi 
ajungă în braţele Mântuitorului.

Să ne întărească făgăduinţa divină din Isaia 55:11 – 
«Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine 
fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.»”

M
isiune

*Secretar, Conferinţa Transilvania de Sud



20           Aprilie  2011 – www.curieruladventist.ro 

O 
definiţie simplă a libertăţii ar fi că omul este liber atunci când 
poate acţiona în acord cu dorinţele sale în absenţa con-
strângerii. Însă există o problemă: s-ar putea ca libertatea de 
care dispui tu să însemne subjugarea libertăţii altuia, ceea ce 
nu este corect. Aici intervine responsabilitatea actelor tale. 

Uneori însă, noi, oamenii, nu ştim să facem diferenţa între cele două, abuzând 
de drepturi şi uitând de responsabilităţi. Cine şi cum descoperă graniţele 
celor două este o provocare nu numai a societăţii, ci şi a Bisericii.

Biblia foloseşte pentru toate acţiunile proprii o oglindă, viaţa celorlalţi; 
fă-le celor din jur ce îţi place ţie şi atunci eşti liber şi responsabil.

Dumnezeu, prin creaţie, a aşezat nişte graniţe, pe care apariţia păcatului nu 
le-a şters. În cartea Geneza, capitolul 4, dialogul dintre El şi Cain descoperă 
acest lucru. Chiar dacă păcatul nu a fost creat de Dumnezeu, el are un în-
ceput, acest început găsindu-se în cel rău. În ceea ce-l priveşte pe Cain, deşi 

păcatul „pândeşte la uşă”, el are libertatea să-l stăpânească. 

Cain nu ţine cont de acest lucru şi de aici apar ura religioasă, distrugerea şi prima 
persecuţie din istoria biblică. Consecinţele sunt teribile: fuga, frica, omorul şi 
blestemul. Cain nici nu încearcă măcar să se dezvinovăţească, ci emite chiar judecăţi 
la adresa lui Dumnezeu, decizând felul în care trebuie să te închini, decizie care Îi 
aparţine doar lui Dumnezeu.

Păcatul pune un zid între om şi Dumnezeu, iar refacerea relaţiei se poate face doar 
pe calea revelată de Dumnezeu – jertfa animalului, care era o preînchipuire a Jertfei 
Lui. Orice altă alegere a ta descoperă un drum înfundat, cu consecinţe dramatice – 
ură, mânie, supărare. Cain se aşază în locul lui Dumnezeu în ceea ce priveşte dreptul 
de a exista, de a da viaţă; el hotărăşte nu numai cum, ci şi cât să trăiască Abel. Este 
lipsit de etică, nu ai dreptul să iei ceea ce nu poţi da, în cazul de faţă fiind vorba despre 
viaţă. 

Putem face o aluzie şi la lipsa de interes: „Nu ştiu unde este fratele meu”, trans-
formându-l pe Cain, prin atitudinea sa, într-un tip inuman. În viaţa lui Cain se creează 
ceva, şi anume frica, teama pentru viaţă, de aceea acumulează, zideşte şi viaţa i se 
transformă într-o continuă nesiguranţă.

Dumnezeu a anticipat atitudinea omului, aceea de a uita şi a oferit o soluţie în 
Legea morală.

Libertatea autentică are ca fundament, în primul rând, respectul pentru 
Dumnezeu. Ca să fii liber, trebuie să-L cunoşti pe unicul Dumnezeu, care este duh şi 
adevăr şi al cărui nume trebuie rostit cu respect. Un astfel de Dumnezeu oferă timp 
pentru întâlnirea cu El, timp de părtăşie, realizând schimb de valori, atât dezvoltarea 
personalităţii, cât şi a slujirii. 

Apoi, a fi liber înseamnă şi a recunoaşte şi a-ţi respecta originea, a-i respecta celui-
lalt atât proprietatea, familia, viaţa, cât şi comandamentele de viaţă.

Dumnezeu a prevăzut tendinţele umane şi a avertizat că aceste lucruri trebuie puse 
în conştiinţa copiilor, ca temelie a educaţiei lor.

Condiţiile vitrege sau timpurile bune nu sunt argumente pentru a uita sau pentru 
a păstra Legea. Iosif a fost acelaşi om în temniţă, acasă la tata, sau pe tron; şi-a iubit 
fraţii în tinereţe, când i-a căutat trei zile pentru a le oferi mâncare, şi i-a iubit mai târ-

9-16 aprilie: 
Săptămâna 
Libertăţii 
Religioase
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ziu, când îi regăseşte cu lacrimi de fericire în împlinirea visului 
profetic – el pe tron, ei la picioarele lui. Deşi a fost tratat cu 
uitare, trădare, răutate de către cei din jur, deviza lui Iosif a fost 
întotdeauna respectul pentru Dumnezeu şi pentru fraţii săi, re-
spect ce i-a conferit pace, o conştiinţă liniştită şi certitudinea că 
Dumnezeu este la cârmă: „Dumnezeu va fi cu voi şi vă va aduce 
înapoi în ţara părinţilor voştri” (Geneza 48,21). Iosif nu L-a 
uitat pe Dumnezeu şi nici Dumnezeu pe el. De aceea, limita din-
tre libertate şi responsabilitate este dată de grija lui Dumnezeu 
de a nu uita libertatea oferită de Legea morală.

dumnezeu s-a jertfit
 pentru a păstra libertatea

Existau diferite căi prin care universul putea să fie redi rec-
ţionat, dar Cerul a ales-o pe cea a jertfei. Graniţa dintre libertate 
şi responsabilitate o înţelegi cel mai bine la cruce.

În privirea lui Isus răstignit, Petru a înţeles limitele minciunii 
şi ale trădării şi a acţionat în consecinţă. Tot aici, Ioan s-a trans-
format din „fiul tunetului” în fratele lui Isus şi „ucenicul iubit”. 

Toma devine credincios, dar şi credibil prin prisma rănilor cru-
cii. De fapt, toţi ucenicii înţeleg solia crucii, –temelia eliberării 
şi a obţinerii dreptului de a fi liberi prin jertfă.

Pentru a înţelege într-un mod profund aceste lucruri, este 
nevoie de meditaţie, rugăciune şi inspiraţie divină. Lasă-L pe 
Dumnezeu să-ţi facă dreptate atunci când eşti năpăstuit, bârfit 
sau batjocorit pe nedrept. Apoi, dacă cineva are nevoie de ier-
tare, oferă-i-o tu prin jertfă.

Nu uita, iertarea costă renunţarea la un drept legitim de 
dragul salvării. Aceasta nu înseamnă doar trecerea cu vederea a 
consecinţelor, ci şi împărtăşirea poverii vinovăţiei celuilalt. 

La urma urmei, întâlnirea dintre libertate şi responsabilitate 
este descoperită şi înţeleasă când este privită cu respect la cruce, 
iar ISUS a exemplificat acest lucru pentru tine.

De aceea este necesar să mergi la locul întâlnirii cu El, să 
devii liber şi să primeşti responsabilităţile acestei libertăţi, deve-
nind un apostol al ei.

Atelierul „Tabita” din Constanţa este un atelier de 
croitorie special, amenajat în anexele Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea – Viile Noi, Constanţa. Atelierul a fost 
inaugurat pe data de 1 februarie 2008, la iniţiativa familiei 
Iulian şi Veronica Vladu. Acesta este dotat cu 13 maşini de 
croitorie industriale şi îşi propune să vină în întâmpinarea 
nevoilor sociale ale diferitelor categorii de persoane, în 
special defavorizate, prin articolele de îmbrăcăminte şi 
lenjeriile de pat pe care le confecţionează, în mod voluntar, 
un număr de aproximativ 20 de persoane care lucrează sub 
imboldul mottoului: „Prin mâna mea descopăr bucuria ta!”

Doamna Veronica Vladu, designer vestimentar, este 
coordonatoarea Atelierului „Tabita” din Constanţa şi 
totodată motorul principal ce pune în mişcare proiectele 
atelierului.

Specificăm faptul că voluntarii acestui atelier investesc 
sistematic o parte din timpul, din îndemânarea şi din 
talentul lor fără a fi remuneraţi în niciun fel, singura 
satisfacţie fiind închinarea la Dumnezeu prin slujirea 
semenilor după modelul Tabitei, o ucenică a lui Isus din 
vremea apostolilor, care le aducea bucurie oamenilor 
prin „o mulţime de fapte bune şi milostenii” (Faptele 
apostolilor 9:36). De asemenea, toate contribuţiile 
donatorilor (de orice fel) sunt reinvestite în realizarea 
bunurilor pentru beneficiari.

Până acum, Atelierul „Tabita” a finalizat numeroase 
proiecte pentru 13 fundații şi asociații din România, toate 
aceste proiecte desfăşurându-se gratuit. Un singur click pe 
internet (atelier tabita), la un motor de căutare obişnuit, îţi 
va aduce mai multe informații despre noi.

Cum pot să ajut Atelierul „Tabita” din Constanţa? Ce 
pot face eu? Dacă inima ta rezonează cu aceste proiecte 
şi cu nevoile acestor oameni, (1) poţi participa şi tu ca 
voluntar în Atelierul „Tabita”, (2) poţi oferi materiale 
textile, consumabile şi maşini de cusut sau (3) poţi susţine 
financiar Atelierul „Tabita” prin donaţiile tale, toate acestea 
contactând-o telefonic pe coordonatoarea atelierului, 
doamna Veronica Vladu, la numărul de telefon: +40 
(723) 360741.

Deşi este un proiect ce se desfăşoară în anexele Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea – Viile Noi, Constanţa, oricine 
este bine-venit să participe voluntar, indiferent de religia pe 
care o îmbrăţişează.

Dacă ştii persoane cu diverse nevoi sociale aflate în 
dificultate, nu ezita să ne contactezi.

dragoş Muşat, directorul departamentului 
libertate religioasă, Conferinţa Banat

robert Georgescu, pastor, Constanţa
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Scrisul şi cititul sunt deprinderi cu care cei mai mulţi 
dintre noi operăm zilnic. Citim numărul traseului de 
autobuz şi direcţia acestuia; citim etichete de produse, 
pe ambalaje de alimente, extrase de cont, iar ceea ce ne 
interesează mai mult citim şi mai cu atenţie. Uneori citim 
de două sau mai multe ori, dacă oferta este prea bună. 
Cititul face parte din normalul vieţii noastre. Aproape nu 
există zonă a vieţii în care să nu citeşti: marca unei anve-
lope, afişe publicitare, internetul, şcoala, facturile şi câte 
altele. Din privilegiu, cititul a devenit o necesitate.

Cititul este un drum cu două sensuri. Îl uneşte pe cel ce 
scrie cu cel ce citeşte. Ceea ce citim capătă sens în funcţie 
de cum reacţionează mintea noastră la cele citite. Indica-
toarele rutiere ne spun ceva, dacă ne interesează ce scrie pe 
ele. Însă indiferent de interesul nostru, cele scrise au sens, 
fie cel intenţionat de autor, fie cel văzut de cel ce citeşte. Ce 
facem ulterior cu cele citite arată relaţia dintre noi şi reali-
tatea descrisă de autor. Iar dacă mesajul e personal, ceea ce 
se va descoperi va fi relaţia dintre noi şi autor.

Pe lângă purtarea acestor mesaje, cartea este mijlo cul prin 
care cuvintele adunate pot rezista timpului şi generaţiilor. 
Cărţile sunt strângerea celor gândite, simţite, crezute 
de alţii înaintea noastră. Considerate cândva obiecte 
scumpe de artă şi apanajul celor bogaţi, astăzi cărţile au 
devenit accesibile, încât, oferite cadou, nu mai reprezintă 
un dezastru financiar înnobilator, ci sunt un semn al 
preţuirii gândirii – atât a scriitorului, cât şi a cititorului. De 
aceea cartea rămâne un dar select.

Cititul este, în esenţă, aprecierea umanităţii celorlalţi, 
nu doar a propriei persoane. Cărţile citite dezvăluie res-
pectul pentru gândul celuilalt, indiferent dacă suntem de 
acord cu el. De aceea o bibliotecă bogată şi citită trezeşte 
întotdeauna respect.

Cel care scrie, o face dintr-un profund simţ al „împre-
unătăţii”, al „dezînsingurării.” Atunci când un gând ne face 
să vibrăm de bucurie, de durere, sau sufletul ne este plin 

de veşti bune – avem dorinţa de împărţi şi cu cei de lângă 
noi ceea ce ni se întâmplă. Iar când realităţile, gândurile, 
credinţele sunt prea importante, scriitorul face eforturi 
serioase pentru a se asigura că şi cei care nu sunt lângă el 
să afle cele găsite sau trăite de el. A scrie pe stâncă credinţa 
(Iov), a păstra gândurile altora pe pergament (cărţile lui 
Pavel de piele), pe hârtie, în format digital – cartea – în 
orice formă ar fi, arătă că suntem creaţi să avem comuniune 
şi părtăşie, suntem creaţi să nu fim singuri. Şi chiar dacă 
păcatul a dus singurătatea la apogeu, prin graniţe, distanţe 
şi moarte, în om este dorinţa de a lupta împotriva a ceea 
îl lipseşte de normalitatea frumoasă cu care l-a dăruit 
Dumnezeu.

Aflat în tensiunea dorinţei de comuniune, nu doar cu 
cei cu care poate vorbi imediat, omul scrie şi citeşte. Scrie 
pentru că o carte nu are limitele unei persoane. Scrie pen-
tru că vieţile şi istoriile necomunicate mor, şi citeşte pentru 
afla gândurile altora; citeşte pentru că necitite valorile 
stoarse din suferinţa aproapelui se veştejesc, se pierd şi nu 
se ştie dacă vor mai fi găsite vreodată.

Din această grijă, părintele încearcă să dăltuiască în 
copilul său valorile care-l vor face om, iar un autor scrie în 
perspectiva ecoului interior pe care-l vor avea cei ce îi vor 
citi cartea.

Memoriale pentru suflet
Cărţile sunt valorile autorilor concentrate ca memori-

ale1 de aşezat în suflet. Ele sunt ceea ce rămâne cu adevărat 
după o generaţie, în speranţa că pe experienţa ei se poate 
clădi. Ca părinţi, oamenii speră că transmiţând ceea ce au 
învăţat, ceea ce a fost frumos şi sănătos în viaţa lor, va fi 
prezent şi în copiii lor, iar ceea ce este dăunător va fi evitat. 
Valorile sunt supuse testului de integritate al timpului. Ele 
se distilează, iar generaţiile ce vin urmează să evalueze şi să 
susţină sau nu adevărul afirmat de înaintaşi. Omul recent 
se întâlneşte cu omul care a trăit înaintea lui şi mai departe 
îşi alege viaţa.

Însă în orice punct al timpului ar face omul această 
alegere, el se va raporta la veşnicie, mai ales pentru că nu 
o are. Dar, când are la dispoziţie ceea ce a scris Creatorul, 
omul se întâlneşte cu realitatea vieţii dăruite de Dumnezeu, 
viaţă al cărei viitor nu se mai termină, întrucât am cunoscut 
gândurile lui Dumnezeu2 – El S-a lăsat citit.

Cititul - ca un drum
laurenţiu nistor*

de ce este importantă 
lectura?

 Ce dă valoare unei cărți?
 Cum se raportează 

credin ciosul sau omul 
religios la carte?
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Din perspectiva cunoaşterii Celui Veşnic, dorinţa de a scrie şi de a fi citit poate fi rezumată în exclamaţia lui Iov: „Oh! 
Aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aş vrea să fie săpate cu un priboi de fier şi cu plumb în 
stâncă pe vecie... Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că se va ridica la urmă pe pământ” (Iov 19:23-25). 
Speranţa lui este că, astfel, experienţa va răsuna în sufle tul celui ce va citi, se va actualiza atunci, iar credinţa lui 
împărtăşită îi va salva şi pe alţii.

Este extraordinar că deşi istoria lui Iov a avut loc cu peste 3.000 de ani înainte de noi, cartea lui a apărut.3 
Putem citi afirmaţiile credinţei sale, deoarece, prin providenţa lui Dumnezeu, cuvintele sale au fost scrise chiar 
într-o carte.

Însă afirmaţiile lui fac parte din revelaţia lui Dumnezeu. Prin cuvintele sale, El S-a descoperit. Şi, deoarece 
„Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac”, atunci când veşnicia credinţei şi a spuselor va fi testată, Iov se va 
scula din ţărână, Îl va vedea pe Cel în care a crezut şi a cărui credinţă a afirmat-o. 4

limba Împărăţiei
Cuvintele lui Iov răsună. Au fost citite de milioane de oameni. Ele sunt reorientate de către 

providenţa lui Dumnezeu către noi. Oare, e posibil să nu le citim? Necitirea lor afirmă dureros 
că omul s-a înstrăinat de Dumnezeu, de sine şi de ceilalţi. El nu are nevoie să citească. El ştie.

În el nu e nevoie să rezoneze niciun gând străin, nicio altă părere, dialogul e inutil. El ştie, 
se descurcă, este apt. În el este maxima competenţă şi măsura tuturor lucrurilor. Si(n)gur, 
dar apt. În esenţa ei, această cutezanţă fatidică şi fatală aminteşte de Ikar, un ecou mitologic 
al încăpăţânării stupide a lui Lucifer. El nu a mai avut nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Iar când omul nu mai citeşte, i se strică mecanis mul de percepţie a lui Dumnezeu – ne-
vorbind şi necitind o limbă o uiţi. De aceea Domnul ne-a lăsat o bibliotecă: 66 de cărţi, 
scrise de-a lungul a multe mii de ani – Cărţile Sfinte (tradiţional numite Sfintele Scrip-
turi). Citindu-le, reînvăţăm cuvintele vieţii veşnice. Astfel le vom putea recunoaşte în 
jur şi, dacă nu le găsim, le putem spune noi. Apostolul Pavel a citit mai mult decât îi 
era necesar unui rabin competent. Şi, graţie acestui fapt, a recunoscut Cuvântul lui 
Dumnezeu în scrierile lui Epimenide. Prin intermediul lui, poetul grec a fost reţinut pe 
paginile Scripturii.5 Prin inspiraţie, tradiția iudaică susține că Moise a fost scriitorul. Tal-
mudul babilonian, Tractate Bava Batra, 15a-b, iar elemente din textul cărții sugerează 
că Iov a trăit în epoca lui Avraam.5 „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum 
au zis şi unii dintre poeţii voştri: «Suntem din neamul lui...»” (Fapte 17:28).  Apos-
tolul Iuda a recunoscut ceea ce era citabil în apocrifa carte a lui Enoh.6 Aceste instanţe 
nu indică direcţii de înlocuire a Scripturii, nici nu o întregesc, ci reprezintă dovezi ale 
faptului că, mulţumită unei bune comunicări cu Dumnezeu şi cu ucenicii, oamenii au 
putut recunoaşte Cuvântul în locuri surprinzătoare, deoarece pe El Îl puteau recunoaşte 
oriunde. Şi le făcea plăcere să Îl caute. Ei puteau să Îl vadă pe Dumnezeu în opoziţie cu 
cei care nici citind Biblia nu Îl găseau pe Domnul, pentru că perspectiva lor se concentra la 
sine – totul era circumscris sinelui.

Şi azi ca atunci, ei citesc în speranţa că Dumnezeu va fi o oglindă după chipul şi 
asemănarea lor. Şi chiar când se întâlnesc cu Dumnezeu nu-L recunosc, indiferent dacă-L 
întâlnesc întrupat sau pe pagina scrisă. 7

Însă cititul, ca şi biblioteca Sfintelor Scripturi, rămâne drumul cu dublu sens al acestei întâl-
niri. Aici putem gasi soluţia: să reînvăţăm să vorbim de la Cel care este Cuvântul. El ne vorbeşte şi 
cuvintele Lui ne sunt viaţă. 8 Şi chiar dacă păcatul a adus singurătatea la apogeu prin moarte, Cuvân-
tul este Cel ce ne aduce iar împreună. 9

-------------------------------

1 Regi 11:41; Prov. 3:1,2
2 Ier. 29:11
3 Tradiția iudaică susține că Moise a fost scriitorul. Talmudul babilonian, Tractate Bava Batra, 15a-b,
iar elemente din textul cărții sugerează că Iov a trăit în epoca lui Avraam.
4 Iov 19:25,27
5 „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii dintre poeţii voştri: «Suntem din neamul lui...»” – Fapte 17:28
6 Iuda 1:14
7 Ioan 5:36-40,45.46
8 Ioan 6:63
9 Ioan 1:14

*Bibliotecar-şef, Institutul Teologic Adventist
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Biblia, Spiritul Profetic şi o anumită parte din literatura 
creştină Îl prezintă pe Isus Hristos nu doar ca pe „Mielul lui 
Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29), ci, de ase-
menea, şi ca pe Cel care „tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită 
şi le leagă rănile” (Ps. 147:3). William Miller mărturiseşte că  
în studiul Scripturii a descoperit un „bun leac pentru toate bo-
lile sufletului”. 1  Vorbind despre invitaţia Domnului Hristos: 
„Veniţi la Mine (…) şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28), 
Ellen White spune că aceste cuvinte „sunt o reţetă pentru vin-
decarea suferinţelor fizice, mintale şi spirituale”. 2  Literatura 
creştină patristică în special, dar nu numai, descoperă, de ase-
menea, lucrarea vindecătoare de suflet a lui Dumnezeu prin 
Isus Hristos. Chiril al Ierusalimului spunea: „Nu sunt rănile 
tale mai mari decât ştiinţa Doctorului. Lasă-te cu credinţă în 
grija Lui, arată-I lui răul care te macină.”3

 
Păcatul, cauza principală a rănilor sufleteşti

 Esenţa păcatului este necredinţa în  Domnul Hristos 
(păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine – Ioan 16:9). Efectul 
acestei atitudini este autodistrugerea. Ellen White spune: 
„Ne-am nimicit singuri prin respingerea hotărâtă a iubirii 
Sale.”4  David A. Smedes prezintă mărturia căderii psihice a 
profesorului de antropologie de la Universitatea Washington 
din Seattle,  Joseph R. Cooke: „Am inventat un Dumnezeu 
imposibil şi am suferit o cădere psihică.”5 Comentând această 
situaţie, acelaşi autor spune: „Credincioşii imaturi şi sen-
sibili pot deveni perfecţionişti nevrotici, chinuiţi de vină 
(…), nefericiţi şi nemulţumiţi.”6  Unii dintre noi adoptă idei 
legalist-perfecţioniste, alţii idei liberale şi poate alţii merg în 
alte extreme. Orice convingere eronată însă, orice îndepărtare 
de la harul lui Dumnezeu face „ca să dea lăstari vreo rădăcină 
de amărăciune, să aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de 
ea”. (Evrei 12:15)

domnul isus – vindecătorul sufletelor
 Mântuitorul poate să-i „tămăduiască pe cei cu inima zdrobită” 

(Luca 4:18), pentru că I s-a dat „o limbă iscusită, ca să învioreze 
cu vorba pe cel doborât de întristare” (Is. 50:4).  Când a fost pe 
pământ, El „tămăduia orice boală şi orice neputinţă care era în 
norod”. (În Matei 4:23, apare verbul terapeuo, de unde vine cuvântul 
„terapie”, tradus aici cu „tămăduire”.) Ceea ce Domnul Isus a făcut 
atunci, face şi astăzi cu bucurie, deoarece El este „acelaşi, ieri, azi şi 
în veci” (Evrei 13:8). Ellen White spune că, „prin El, Divinitatea a 
fost glorificată prin aceea că a turnat asupra lumii un potop de har 
vindecător, care niciodată nu avea să fie oprit sau retras până când 
Planul de Mântuire nu avea să fie împlinit”.7  Acest har vindecător 
îl găsim în Sfintele Scripturi prin lucrarea Mângâietorului ceresc, 
deoarece, aşa cum spune profetul Domnului, „aceeaşi putere pe 
care a folosit-o Hristos când a umblat în trup printre oameni se află 
în Cuvântul Său. Prin Cuvântul Său a vindecat Isus boli şi a alungat 
demoni; prin Cuvântul Său a calmat marea şi i-a înviat pe morţi; iar 
oamenii au dat mărturie că era putere în Cuvântul Său.”8 Vă invit să 
ne unim cu Ieremia în rugăciunea lui: „Vindecă-mă Tu, Doamne, şi 
voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu şi voi fi mântuit, căci Tu eşti slava 
mea!” (Ier. 17:14) Să-I permitem, aşadar, Marelui Medic să ofere 
vindecare sufletelor noastre. 

__________________

1 Ellen White, Tragedia veacurilor, Bucureşti, Editura Viață şi Sănătate, 1996, p. 325.
2 Ellen White, Divina vindecare, Bucureşti, Editura Viață şi Sănătate, 1997, p. 93.
3 Citat  de Sorin Săndulache, Elemente de antropologie creștină, Cernica, Editura Graphe, 
2004, p. 94.
4 Ellen White, Calea către Hristos, Bucureşti, Editura Viață şi Sănătate, 2008, p. 26.
5 David A. Smedes, Leac pentru sufletele vătămate, Cluj-Napoca, Editura Discipolul, p. 111.
6 Ibidem, p. 109.
7 Ellen White, Hristos, Lumina lumii, Bucureşti, Editura Viață şi Sănătate, 2008, p. 30.
8 Ellen White, Divina vindecare, Bucureşti, Editura Viață şi Sănătate, 1997, p. 100.
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Întrebare: Cum trebuie înţeles şi 
aplicat textul din Deutronomul 
14:22-29, în care se spune că zecimea 
trebuia cheltuită în agape frăţeşti?

răspuns: Înainte de orice alt demers, să 
recitim textul, într-o traducere diferită:

22 Să zeciuieşti neapărat întreaga recoltă 
a semănăturii tale, tot ce va produce pământul 
an după an. 

23 Apoi, în locul pe care-l va alege Yahwé, 
Dumnezeul tău, ca reşedinţă care să-I poarte 
numele, vei mânca zecimea din grânele tale, 
din mustul de struguri şi din untdelemnul 
proaspăt, vei mânca, de asemenea, primii 
născuţi ai vitelor tale, mari şi mici, ca să 
înveţi să cinsteşti întotdeauna pe Yahwé, 
Dumnezeul tău. 

24 Dacă va fi prea lung drumul pentru 
tine, ca să le poţi duce până acolo – în 
cazul în care locul pe care-l va alege Yahwé, 
Dumnezeul tău, ca să-I poarte numele, va fi 
departe – da, când te va binecuvânta Yahwé, 
Dumnezeul tău, 

25 să schimbi în argint aceste produse şi, 
cu argintul legat strâns de mâna ta, să mergi 
la locul pe care-l va alege Yahwé, Dumnezeul 
tău, 

26 să cumperi cu argintul acela tot ce 
vei pofti: vite mari şi mici, must de struguri 
şi alte băuturi, tot ce vei dori, şi să mănânci 
acolo, înaintea lui Yahwé, Dumnezeul tău, 
bucurându-te astfel împreună cu toţi cei din 
gospodăria ta. 

27 Să nu neglijezi pe leviţii care vor locui 
în cetăţile tale, pentru că ei nu au parte de 
moştenire împreună cu tine. 

28 O dată la trei ani, să scoţi toată zecimea 
recoltei tale din anul acela şi s-o laşi în cetăţile 
tale. 

29 Şi să vină leviţii, care nu au parte de 
moştenire cu tine, precum şi străinii, orfanii 
şi văduvele din cetăţile tale, să mănânce şi 
să se sature, ca să te binecuvânte Yahwé, 
Dumnezeul tău, în tot lucrul mâinilor tale.

Zeciuieli şi zecime 
Instrucţiunile de mai sus privesc două 

rânduieli: 
1. O zeciuire anuală a recoltei, la care se 

adăugau întâii -născuţi ai vitelor, care trebuiau 
consumate în agape familiale (familia lărgită, plus 
sclavii), în centrul religios al ţării, cf. versetelor 
22-25. Aceasta este o repetare a instrucţiunii din 
Deuteronomul 12:6-18 (vezi şi 1 Samuel 1:4-5) 
şi urmărea întărirea relaţiilor de familie şi păstrarea 
legăturii cu casa lui Dumnezeu. Venirea la templu se 
asocia astfel în mintea copiilor şi chiar a sclavilor, cu 
memorii plăcute, clipe de bucurie şi părtăşie.  

2. O zeciuire trienală, a recoltei din anul al 
treilea, ale cărei bunuri trebuiau să rămână în 
localitate şi erau destinate leviţilor şi categoriilor 
defavorizate (străini, orfani şi văduve), cf. versetelor 
26, 27. Această obligaţie apare şi în Numeri 18:21-32 
şi este repetată în Deuteronomul 26:12-15, unde 
se adaugă obligaţia ca, printre alte lucruri, pentru 
care israelitul trebuia să dea un raport solemn 
lui Dumnezeu, că şi-a îndeplinit toate datoriile 
religioase, să menţioneze că a fost credincios în 
zecimea anului al treilea, că le-a dat leviţilor şi 
săracilor ce era dator, că nu şi-a însuşit nimic din ele. 
După aceea, cerea binecuvântarea lui Dumnezeu.  

Dificultatea observată de mulţi în acest pasaj 
este aceea că legea ar fi contradictorie, deoarece în 
alte paragrafe anterioare se dăduseră instrucţiuni 
accentuate că zecimea este a Domnului, şi că nu 
putea fi folosită în alt scop, ci adusă preoţilor la 
templu. (Lev. 27:30-32; Numeri 18:21-30) 

Contradicţia însă este numai aparentă, şi 
aceasta din cauza limbajului insuficient de clar, care 
nu face o distincţie explicită între zecimi şi foloseşte 
termenul definit („zecimea”), ca şi cum ar fi una 
singură, deşi chiar din acest pasaj reiese că trebuie să 
fi fost cel puţin două şi, după cum vom vedea, erau 
chiar mai multe. 

Originea zeciuielii 
(politică şi religioasă)  

Pe lângă zecimea familiei şi zecimea săracilor 
şi leviţilor, menţionate mai sus, exista zecimea 
cuvenită regelui, menţionată în 1 Samuel 8:15-17, 

care era un obicei universal, din vremuri 
străvechi, la mai multe popoare. Avraam 
recunoscuse astfel suzeranitatea lui Malki-
tsédeq, regele-preot al Ierusalimului străvechi, 
un canaanit care Îl recunoştea pe adevăratul 
Dumnezeu (Gen. 14:20).  Nu ştim cui plătea 
zecime Isaac, deşi ştim că toţi patriarhii aduceau 
jertfe şi arderi-de-tot lui Dumnezeu. Ştim însă 
că Iacov, sărac şi fugar, care încă nu avea un 
dumnezeu personal, s-a adresat Dumnezeului 
părinţilor lui, oferindu-se să-I dea zecimea 
tuturor veniturilor lui, deşi nu avea încă niciun 
venit. (Gen. 28:22) 

Iacov L-a rugat pe Dumnezeu să-i facă 
şi lui un rost în viaţă, şi a promis că, dacă 
Dumnezeu îl va binecuvânta cu adevărat, el 
îi va da zecimea, Îl va recunoaşte ca Rege şi 
Dumnezeu al lui. Nu ştim cum anume şi-a 
împlinit Iacov promisiunea, cui şi cum dădea 
datoria promisă, dar ştim că Dumnezeu a 
introdus acest principiu în Israel. Înainte de 
a exista rege în Israel, care să primească zecime, 
Dumnezeu a introdus un sistem care, asemenea 
lui Iacov, Îl recunoştea pe Dumnezeu ca Rege 
suprem, care-Şi avea palatul mai întâi la Şilo, apoi 
la Ierusalim. 

Când evreii au ales o regalitate umană, 
aceasta a venit cu poveri majorate, deoarece, pe 
lângă zecimea Domnului (templului, preoţilor), 
şi pe lângă zecimea săracilor/leviţilor şi zecimea 
familiei, se adăuga zecimea regelui (1 Samuel 
18:15-17), plus alte plocoane şi peşcheşuri. Iar 
când regii au început să se închine zeilor străini 
şi să instituie alte temple şi sisteme clericale, a 
apărut o altă zecime, despre care nu ştim detalii, 
şi care se aducea „la fiecare trei zile” în templele 
blestemate de la Betel şi Ghilgal. (Amos 4:4; 
Osea 2:8,9) 

Zecimea preoţilor
Preoţii nu sunt menţionaţi în cele două 

porunci din Deuteronomul 14:22-27. Dar 
ni se spune că, pe lângă faptul că leviţii, de 
asemenea, trebuiau să-şi mănânce zecimile 
din veniturile lor (care erau zeciuieli israelite) 
înaintea Domnului, la templu, aveau datoria să 
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dea şi ei zecime preoţilor, casei lui Aaron (Numeri 
18:21-32). În Neemia 10:35-39, ni se confirmă 
că aşa se proceda. Această zecime dată preoţilor 
era diferită de zecimile de mai sus. Ea era o zecime 
universală, pe care o dădeau toţi (israeliţi şi leviţi) 
din produsele agricole şi din animale. Ea era sacră, 
închinată lui Dumnezeu (qódeš liYahwé, Leviticul 
27:30-31). Dacă cineva se răzgândea şi voia să 
răscumpere ceva pentru sine, trebuia să adauge o 
cincime la preţul acelui produs (v. 31). Astfel, se 
descuraja orice tenativă de a deturna ceea ce era 
închinat Domnului.   

Se istoriseşte în Neemia 12:44; 13:5, 12 
că liderii preoţimii şi ai templului profanaseră 
spaţiile speciale, sălile din interiorul zidului 
cetăţii templului, care erau destinate zecimilor şi 
celorlalte ofrande în natură. În asemenea spaţii 
îi făcuseră apartament unui politician al vremii, 
încuscrit cu un arhiereu al templului. Mulţi iudei 
abia au aşteptat un motiv ca să nu-şi mai aducă 
zecimile la casa Domnului. Ca urmare, preoţii 
începeau să-şi părăsească slujba, care devenise 
neconvenabilă.

În aceste împrejurări a venit mesajul ultimului 
profet vechi-testamentar, Maleahi (3:8-10). 
Pe de o parte, profetul i-a mustrat pe iudei că Îl 
„jefuiau” pe Dumnezeu prin reţinerea zecimii Lui, 
amintind că această atitudine îi va ţine sub blestem 
până se pocăiesc. Pe de altă parte, Dumnezeu 
promitea astfel că, dacă ei îşi împlinesc cu credinţă 
datoria, El îi va binecuvânta cu prisosinţă. La fel 
făcuse Ilie şi cu văduva din Sarepta. Dă-I mai întâi 
lui Dumnezeu, prin reprezentantul Lui, chiar dacă 
este ultima fărâmă, şi Dumnezeu promite că făina 
şi untdelemnul se vor înmulţi. 

Iisus gândea la fel. O văduvă a dat doar doi 
bănuţi la templu, bani care nu aveau nicio valoare. 
Când Scriptura spune că aceasta era tot ce-i mai 
rămăsese să trăiască, vrea să spună că nu mai avea 
cu ce trăi. Nici dacă ar fi reţinut acei doi bănuţi 
nu-şi rezolva problema. Iisus putea s-o oprească 
să dea, deoarece banii aceia nu însemnau nimic 
pentru templu. Sau putea s-o avertizeze că 
preoţimea de acolo este şi aşa cam materialistă 
şi coruptă, aşa că ar trebui să pună bănuţii, mai 
degrabă, în punga lui Iscariot, pentru săraci... 

Nici văduva din Sarepta nu mai putea trăi 
cu ce-i rămăsese. De aceea, cererea de a-I da lui 
Dumnezeu chiar şi ultimul sfanţ, dacă este cazul, 
nu este cinism sau cruzime, ci un gest de fidelitate 
şi dragoste. Cine nu înţelege aceasta, oricât ar da, 
rămâne sub blestem. Lui Dumnezeu nimic din ce 
I-am da nu-I face trebuinţă. Dar gestul contează în 
ochii Lui. Dacă El Însuşi nu are trebuinţă, slujitorii 
Lui, care sunt oameni, au nevoie. Regii pământeşti 
cereau zecimile (impozitele) oamenilor nu 
doar pentru ei, ci pentru a-şi plăti slujbaşii de 
stat. Regele regilor are nevoie de zecimi nu 
pentru Sine, ci pentru slujitorii Lui şi pentru a 
proba astfel fidelitatea supuşilor. În Antichitate, 

semnalul de independenţă sau revoltă al unei 
puteri vasale faţă de o putere suzerană era 
încetarea trimiterii tributului. (Luca 23:2) 

Preoţii slujeau doar câteva zile pe an la 
templu. Ca la toţi leviţii, cea mai mare parte 
din timpul şi obligaţia lor era de a fi lideri 
spirituali (învăţători ai Legii, jurişti şi sfetnici, 
supraveghetori ai ordinii religioase), adevăraţi 
pastori şi părinţi spirituali, în localităţile 
de reşedinţă. Pentru a asigura astfel atât 
continuitatea centrului religios al ţării, cât şi 
a păstoririi poporului, era strict necesar ca acei 
slujitori să fie susţinuţi printr-o contribuţie fixată 
proporţional, universală, regulată şi permanentă, 
cu un caracter sacru. Marile reforme religioase în 
Israel s-au făcut restaurând sistemul zecimilor şi  
al darurilor. (2 Cronici 31:2-12)

Facem distincţie între zecimi şi daruri. Toate 
erau benevole, în sensul că nimeni nu venea 
să smulgă bunurile din curtea evreului. Dar, în 
acelaşi timp, ele erau datorii, erau obligatorii, 
nu opţionale faţă de Dumnezeu. Diferenţa 
între zecimi şi daruri (prinoase, ofrande) era că 
zecimea era prescrisă cantitativ (a zecea parte), 
în timp ce mărimea darului (prinosului) 
era hotărâtă de credincios. La templu nu 
trebuia să vină nimeni cu mâinile goale 
înaintea lui Dumnezeu. (Exodul 23:15c; 
34:20c; Deut. 16:16)

Practica istorică 
a zeciuielilor multiple

Din motivele arătate mai sus, zecimea 
folosită de israeliţi nu se putea confunda cu aceea 
datorată regelui, nici cu acelea datorate săracilor, 
leviţilor şi preoţilor. Deşi nu par să fie clare toate 
aspectele legale ale acestor instrucţiuni, se vede 
că era un sistem complex şi că zecimea datorată 
Domnului, destinată leviţilor şi preoţilor, nu se 
putea deturna în scopuri personale sau caritabile.

Existenţa zecimilor multiple este atestată 
în scrierile iudaice. De exemplu, în cartea lui 
Tobit (1Tob. 1:6-8), o apocrifă care se poate citi 
în orice traducere ortodoxă, catolică şi în unele 
vechi-protestante, se afirmă următoarele: 

„Alergam la Ierusalim cu lamura roadelor 
şi a animalelor, cu zecimea vitelor şi cu pârga 
oilor. Le dădeam preoţilor, fiilor lui Aaron, 
pentru altar. Leviţilor, care erau atunci în funcţie 
la Ierusalim, le dădeam zecimea din must, grâu, 
măsline, rodii şi alte roduri. Luam din fiecare 
produs a doua zecime, timp de şase ani la rând, 
şi mă duceam s-o cheltui la Ierusalim în fiecare 
an. Dădeam a treia zecime orfanilor, văduvelor 
şi străinilor care trăiesc printre israeliţi, le-o 
aduceam ca dar la fiecare trei ani. O mâncam 
acolo, credincioşi atât prescripţiilor Legii lui 
Moise, cât şi sfaturilor Deborei, bunica noastră.”

O altă sursă iudaică actuală (V. Prager, 
Dicţionarul enciclopedic de iudaism, Hasefer 2000, 

p. 859-60) confirmă, pe de o parte, faptul că 
rabinii au avut dificultăţi în a înţelege exact 
şi consecvent instrucţiunile mozaice despre 
zecimi, începând din epoca persană, iar pe de 
altă parte afirmă existenţa mai multor zecimi, 
reflectate şi în Talmud. Acestea s-au practicat în 
timpul existenţei templului. De atunci încoace, 
iudaismul aplică sistemul într-o manieră 
neregulată şi numai în Israel. Dar există şi evrei 
din diaspora care dau o parte din venitul lor 
(până la o zecime) pentru scopuri caritabile. 

 
Mai zeciuim?

Potrivit Noului Testament, Dumnezeu 
a menţinut principiul zecimii chiar şi după 
desfiinţarea preoţiei aaronice. S-au desfiinţat 
doar funcţiile ceremoniale ale slujitorilor 
sacri, dar nu şi funcţiile pastorale, didactice 
etc. De aceea, când Iisus îi ironiza pe unii 
farisei că dădeau zecime până şi din mentă 
şi virnanţ (care nu-i costau), în timp ce erau 
lipsiţi de milă şi omenie, El a adăugat: „Pe 
acestea să le faceţi şi pe celelalte să nu le lăsaţi 
nefăcute!” (Mat. 23:23; Luca 11:42; 18:12). 
De aceea, lucrarea Evangheliei în Biserica 
apostolică, prin slujitorii ei, cu diferite 
roluri şi harisme, era susţinută prin sistemul 
contribuţiei sistematice (1 Cor.  9:6-14). 
Administratorii erau datori să le distribuie 
slujitorilor Bisericii din aceste contribuţii, 
potrivit cu serviciile făcute. (1Tim. 5:17,18)

Practica zecimii şi a darurilor în 
Biserica noastră se întemeiază pe principiul 
contribuţiei benevole sistematice, existent 
în Scriptură, dar nu este neapărat o copie 
exactă a prescripţiilor mozaice. Zecimea şi 
darurile sunt contribuţia minimă a fiecărui 
credincios pentru slujba Împărăţiei cerului. 
Celelalte contribuţii (pentru categoriile 
defavorizate) şi daruri se fac ocazional. 

Pasajul studiat din Deuteronomul 14 
nu poate fi interpretat în favoarea deturnării 
zecimii Domnului pentru scopuri caritabile, 
după cum era de părere fratele Iscariot 
(Matei 26:9-11). A lua în serios acest pasaj, 
ar însemna reglementarea unor zecimi 
diferite de zecimea Domnului. Dumnezeu 
a dat Bisericii autoritatea de a se administra 
în condiţiile actuale, potrivit principiilor 
biblice, potrivit sfaturilor Spiritului Profeţiei 
şi potrivit condiţiilor şi a înţelepciunii date 
de Dumnezeu. (Matei 10:40; 16:18,19; 
Evrei 13:17; 3 Ioan 1:9) 

Să fim oare necredincioşi lui Dumnezeu, 
căutând pretexte teologice, administrative, 
politice sau economice? „Dumnezeu iubeşte 
pe cel care dă cu bucurie.” (2 Cor. 9:7)

D
e vorbă cu cititorii*Lect. univ. drd. la Institutul Teo-

logic Adventist
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Gala Premiilor „Conştiinţă şi libertate”
 la prima ediţie

În cadrul Galei Premiilor „Conştiinţă şi Libertate”, 
eveniment organizat la Palatul Parlamentului de Asociaţia 
Conştiinţă şi Libertate şi Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera 
Deputaţilor, susţinătorilor libertăţii religioase le-au 
fost recunoscute meritele şi implicarea prin 
decernarea unor premii de excelenţă.

Printre aceştia se numără: repre zen tan-
tul Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor na-
ţi onale din Camera Deputaţilor, 
dl Marius Dugulescu, secretarul 
de Stat pentru Culte, dl Adrian 
Lemeni, europarlamentarul Ra-
mo na Mănescu, deputatul Iustin 
Arghir Cionca, deputatul Lucian 
Riviş-Tipei şi deputatul Mircea 
Lubanovici.

De asemenea, au fost 
premiate şi personalităţi din 
afara graniţelor, precum Barry 
W. Bussey – reprezentant oficial 
al International Religious Liberty 
Association la Organizația Na-
țiunilor Unite – şi Karel Novak 
– secretar general International 
Religious Liberty Association 
(Asociaţia Internaţională pentru 
Libertate Religioasă).

Alături de ceilalţi invitaţi a fost 
prezent şi ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii la Bucureşti, Mark Gitenstein, 
acesta primind Premiul de Excelenţă pentru 
activităţile depuse în promovarea libertăţii religioase 
în România, pentru integritatea şi obiectivitatea de 
care a dat dovadă în redactarea rapoartelor anuale cu privire 
la libertatea religioasă. 

Un rol foarte important în apărarea şi promovarea libertăţii 
religioase, prin emisiuni regulate, l-au avut: Radio Vocea 
Evangheliei şi Centrul Media Adventist (Speranţa TV şi 
Radio Vocea Speranţei.) Directorii celor două instituţii, Cristi 
Pavel şi Valeriu Petrescu, au fost încurajaţi să ducă mai departe 
proiectele începute. 

Mihaela Miroiu, profesor universitar doctor la SNSPA, 
şi Ben-Oni Ardelean, doctor în ştiinţe politice, s-au remarcat 
în mod special prin publicaţii cu tematica specifică libertăţii 
religioase. 

La rândul lor, Bisericile sunt cele mai active în susţinerea 
demersurilor asociaţiei. Preşedintele Bisericii Adventiste, 
Teodor Huţanu, şi preşedintele Bisericii Evanghelice, Virgil 
Achihai, le-au mulţumit celor care activează în domeniul 
libertăţii religioase pentru buna colaborare şi suportul acordat 
în aceste demersuri. 

Secretarul general 
al Asociaţiei Conştiinţă şi Libertate în perioada 1994-2008, 
Viorel Dima, a atras atenţia că lupta pentru libertate religioasă 
nu s-a terminat. Dumnealui a sugerat în acest sens trei precauţii: 
normarea prea mult a libertăţii religioase, amestecarea normării 
libertăţii religioase cu normarea religiei şi acomodarea cu 
libertatea prin pierderea vigilenţei în acest domeniu.

La finalul evenimentului, preşedintele Asociaţiei Conştiinţă 
şi Libertate, Nelu Burcea, a subliniat faptul că, uneori, suntem 
în pericolul de a ne obişnui cu libertatea şi  nu o mai apreciem. 
„Generaţiile care vin vor schimba idealul libertăţii, ne vor 
mulţumi sau ne vor acuza de cât am făcut pentru libertatea 
religioasă. Fiecare dintre noi putem face ceva: mai întâi 
schimbând propria mentalitate şi apoi fiind mai buni cu cei 
din jur.”

ştiri
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Gala Premiilor „Conştiinţă şi Libertate” are un caracter 
anual şi urmăreşte aprecierea publică a persoanelor care 
s-au implicat în apărarea şi promovarea libertăţii religioase 
prin activităţi, iniţiative legislative sau acţiuni punctuale 
importante.

Prima Biserică Adventistă la Cisnădie
Pe 12 martie 2011, în oraşul Cisnădie, 

judeţul Sibiu, a avut loc inaugurarea şi 
consacrarea lăcaşului de închinare al 

Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. 
Credincioşii adventişti din zonă s-au 

bucurat de prima zi de primăvară, 
dar şi de prima Biserică Adventistă 
din localitate. La eveniment a 
participat şi pastorul Teodor 
Huţanu, preşedintele Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea 
din România, care a declarat 
că „în oraşul Cisnădie, cre-
dincioşii adventişti vor con-
tribui la binele cetăţii în 
aşteptarea revenirii Domnului 
Isus Hristos”. 

Un mesaj important a fost 
transmis de către primarul 

Johann Krech, acesta îi urează 
„trăinicie şi doar bine Bisericii 

Adventiste de Ziua a Şaptea”. 
Mesajul din partea lui Dumnezeu 

a fost susţinut de către pastorul 
Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii 

Adventiste din România, iar consacrarea 
a fost coordonată de către pastorii: Lucian 

Cristescu, Szasz Ernest, Horea Tămăşan şi 
Eduard Cristea. 

Biserica Băneasa – 
un ,,Proiect pentru sufleul tău”

Reprezentanţii Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea 
din România au aprobat recent înfiinţarea unei grupe de 
studiu, care se va întâlni la sediul Uniunii de Conferinţe. 
Este un prim pas în implicarea mai activă în zonă, cu 
scopul de a răspunde nevoilor spirituale şi sociale ale 
oamenilor. Proiectul se doreşte a fi un loc de întâlnire 
pentru membri, dar şi pentru cei care intră în contact cu 
Biserica Adventistă prin domeniul internetului. 

Programul, care se va desfăşura în fiecare sâmbătă 
după-amiază, va fi alcătuit în prima parte de muzică, 
susţinută de grupuri vocale, solişti sau instrumentişti, 
urmând ca, la final, mesajul spiritual să fie prezentat prin 
rotaţie de către reprezentanţii Bisericii. 

Prima întâlnire a debutat pe 19 martie, iar interesul 
oamenilor a fost destul de mare, în sală au fost prezente 
peste 60 de persoane, iar pe internet media, pe minut, a 

fost de aproximativ 20 de vizualizări. În prima săptămână 
de la lansare, peste 500 vizitatori unici au accesat www.
BisericaBaneasa.ro, iar pe facebook.com/BisericaBaneasa 
110 promovează zilnic mesajele postate.

                                                * * * * *
Conferinţa pe tema libertăţii religioase, care a avut loc 

luna trecută în Iordania, reprezintă un pas istoric spre dialog 
în Islam.

Simpozionul Teaching Respect for Religions (Predând 
respectul pentru religii) a reunit academicieni, reprezentanţi 
politici şi experţi juridici în cadrul Colegiului Amman al 
Universităţii Al-Balqa, pe data de 1 martie. Evenimentul a 
marcat doar a doua ocazie în care International Religious 
Liberty Association (IRLA, Asociaţia Internaţională pentru 
Libertate Religioasă) s-a întâlnit în Orientul Mijlociu, în cei 
119 ani de existenţă.

Organizată în 1893 de Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea, IRLA este cea mai veche asociaţie dedicată libertăţii 
de conştiinţă pentru oameni având orice credinţă sau 
convingere.

Simpozionul a fost organizat în cooperare cu Arab Bridge 
Center for Human Rights, o organizaţie nonguvernamentală 
înfiinţată de fostul judecător iordanian Amjad B. Shammout. 
Acesta a reunit experţi IRLA, oameni de ştiinţă şi imami 
islamici, responsabili pentru aplicarea legii iordaniene, 
lideri de tineret şi membri ai comunităţii diplomatice. 
Premierul iordanian, Marouf Suleiman al-Bakhit, a susţinut 
evenimentul, fiind reprezentat de Jiryis Samawy, secretar-
general al Ministerului Culturii.

Delbert Baker, unul dintre vicepreşedinţii Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea la nivel mondial şi vicepreşedinte 
al IRLA, le-a vorbit celor prezenţi despre respect şi libertate 
– principii pe care le consideră valoroase atât Islamul, cât şi 
lumea iudeo-creştină. Cu toate acestea, a spus el, frecvent 
apare un decalaj între teorie şi practică. El a provocat publicul 
să analizeze dacă aceste principii influenţează modul în care 
ei interacționează cu oamenii.

Prezentând lucrarea sa Dincolo de toleranţă, coordonatorul 
IRLA pentru Relaţii Interconfesionale, Bill Johnsson, a 
definit diferenţa dintre respect şi toleranţă. „Respectul 
afirmă în mod activ dreptul unui individ la libertatea 
religioasă, în timp ce toleranţa poate implica o reticenţă de a 
accepta opiniile religioase ale celorlalţi”, a spus el.

Potrivit lui Bill Johnsson, Iordania a oferit o locaţie 
ideală pentru simpozion, având în vedere reputaţia sa ca 
„o naţiune islamică moderată ce modelează deschidere, 
toleranţă şi respingerea violenţei”. B. Johnsson a contribuit 
la facilitarea unei întâlniri la un nivel mai mic a experţilor 
în libertate religioasă ce a avut loc în Amnan, anul trecut, şi 
care, spune el, a ajutat pentru a deschide calea pentru acest 
eveniment.

Rubrică realizată de Adrian dobre, Departamentul 
Comunicare, Uniunea Română

ştiri
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roxana lupu
Lecţia de muzică

Mălina îşi înfundase în pumni obrăjorii ca merele proaspete 
care se lăfăiau pe crengile copacilor din livada bunicului şi nu-i 
păsa de nimic din ceea ce se petrecea în jurul ei. Iarba de la picio-
arele ei, fără poveşti sau giumbuşlucuri, părea că îi captase toată 
atenţia. Numai că, dacă te uitai mai bine, îţi dădeai seama că nu 
era vorba de nicio atenţie. Încreţiturile de pe fruntea ei, ochii mari 
şi umezi şi lacrimile care băteau grăbite în porţile pleoapelor erau 
martori muţi ai unei dureri uriaşe. 

Aproape că nu băgă de seamă că pe banca suferinţei ei se 
aşeză domnul Ionescu, profesorul de pian de la liceul de muzică 
din oraş. Şi de ce ar fi observat? Oricum nu îl cunoştea. Pentru ea 
era numai un om mare cu ochelari fumurii. Fetiţa continuă să-şi 
verse amarul asupra ierbii care se bucura astfel de puţină răcoare 
după arşiţa zilei. Un suspin scăpat din strânsoarea pumnilor ei 
deschise conversaţia celor doi ocupanţi ai băncii. 

– Vaaaai, o persoană supărată! se auzi vocea blândă şi 
melodioasă a domnului Ionescu. Cine să fie atât de trist într-o 
seară liniştită de vară?

Mălina ar fi întemniţat în pumnişori toate cuvintele care abia 
aşteptau să se elibereze, dacă blândeţea glasului nu ar fi pătruns 
până în cotloanele întunecate ale supărării ei. 

– Cum să nu fii supărată când toate lucrurile merg pe dos. 
Nimic nu îmi iese! Nu sunt bună de nimic! Nu o să reuşesc 
niciodată! E prea mult! Eu mă chinui de o lună cu piesa aceea de 
Mozart, iar Alexia a învăţat-o în două zile. Şi, oricum, pe ea au 
aplaudat-o mai mult decât pe mine. E corect aşa ceva? Vi se pare 
corect?

– Înţeleg că eşti o fetiţă foarte necăjită din cauza muzicii? Să 
ştii că şi eu cânt, aşa că putem vorbi despre problema ta ca doi 
cunoscători. 

– Da, la ce cântaţi? La pian, ca mine? întrebă cu ciudă fetiţa cu 
obraji purpurii.

– Da, chiar la pian. Dar 
povesteşte-mi ce e atât de impo-
sibil şi de dureros, încât să facă o 
fetiţă ca tine să suspine? întrebă 
colegul ei de bancă, privind drept 
înainte.

– Pianul! exclamă fetiţa. Eu 
mă gândeam că se cântă mult mai 
uşor la pian, că atunci când pui 
mâinile pe clape, din degetele tale 
trebuie să curgă sonate şi simfo-
nii, şi alte compoziţii, fără nici cel 
mai mic efort. Când am început 
lecţiile, am aflat că trebuie mai 
întâi să învăţ să stau dreaptă pe 
scaun, să îmi rotunjesc mâinile 
ca şi când aş ţine în ele o minge, 
să nu îndoi degetele, să nu ating 
clapele cu unghiile… Şi câte şi 

mai câte… Nu mai vreau să cânt la pian! Poate e mai uşor la… 
vioară? gândi cu voce tare Mălina. Acolo doar plimbi un arcuş pe 
coarde. Sau la chitară… Ce poate fi atât de complicat să ciupeşti 
nişte coarde?!

– Ei, dragă fetiţă, nu e chiar aşa! Fiecare lucru pe care vrei să 
îl înveţi cere un anumit sacrificiu. Adică pentru orice trebuie să 
depui un efort, mai mare sau mai mic. Ştii cât de greu mi-a fost 
mie să învăţ să cânt la pian? Îmi era mult mai greu decât celorlalţi 
copii. A trebuit să repet, şi să repet ore în şir. Până când mâinile 
mi s-au deprins cu clapele, spatele, cu spătarul scaunului, auzul, 
cu sunetele pianului… Şi mie mi-a trecut prin cap să renunţ, dar 
nu m-am dat bătut; am alungat gândurile negre şi aşa am reuşit 
să învăţ foarte bine, încât am devenit chiar profesor de pian.  

 Fetiţa ridică ochii spre domnul de lângă ea. Deci nu e singu-
ra căreia îi este greu?! Lui i-a fost mai greu decât ei! Oare de ce? 

– Totul e să perseverezi! adăugă cel care parcă ajunsese pe 
banca din parc special pentru ea. Adică să nu te dai bătută, să nu 
renunţi. Numai aşa vei reuşi. Dacă renunţi o dată, îţi va fi mult 
mai uşor să renunţi a doua oară şi a treia oară… A! Şi nu te com-
para cu alţii. Poate Alexia învaţă mai uşor, dar asta nu înseamnă 
că tu nu poţi. Poţi! Dacă vrei şi dacă te lupţi până la capăt! zise 
domnul Ionescu atingând uşor ceasul de la mână. Trebuie să plec 
acum, fetiţă dragă! Poate ne mai întâlnim! Cu zâmbete, nu cu 
suspine! Noapte bună!

Domnul Ionescu se ridică. Mălina îşi ridică ochii ca să îl 
conducă. Rămase fără cuvinte când observă bastonul special 
din mâna domnului Ionescu, baston de care se foloseau, de 
obicei, nevăzătorii. Şi ochelarii fumurii… Şi dificultăţile în 
învăţare despre care povestea, mai mari decât în cazul altora.  
Acum înţelegea. Şi ea o să reuşească!!! Tocmai învăţase cea mai 
preţioasă lecţie de muzică.
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Medicul şi evanghelistul Luca 
ne spune, în Evanghelia ce-i poartă 
numele, că noroadele ascultau cu 
luare-aminte şi cu mult interes 
propovăduirea lui Ioan Botezătorul, 
cel care nu şi-a arogat vreodată titlul 
de „învăţător al legii” şi nici chiar de 
„profet”.

El, Ioan, mărturisea despre sine 
că nu era vrednic nici să se plece ca 
să dezlege „cureaua încălţămintelor” 
Domnului Hristos, mărturisind în 
mod public că „trebuie ca El”, Domnul 
Hristos „să crească”, iar el, Ioan, „să 
se micşoreze”, să rămână umilul şi 
credinciosul slujitor al lui Dumnezeu.

Credincioşia şi renegarea de sine 
l-au caracterizat pe acest solitar slujitor 
al Celui Preaînalt, despre care Domnul 
Hristos personal a declarat: „Vă spun 
că, dintre cei născuţi din femei, nu 
este niciunul mai mare decât Ioan 
Botezătorul.” (Luca 7:28)

Şi el, Ioan – prototipul Bisericii 
lui Dumnezeu de astăzi, Biserică 
chemată să pregătească calea înaintea 
revenirii Domnului Hristos – şi-a adus 
la îndeplinire lucrarea chemării lui 
cu un spirit umil şi cu jertfire de sine, 
propovăduind cu sfântă îndrăzneală 
şi curaj „botezul pocăinţei, pentru 
iertarea păcatelor, după cum este scris 
în cartea cuvintelor prorocului Isaia: 
«Iată glasul celui ce strigă în pustie: 
Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I 
cărările.»” (Luca 3:3,4)

Ioan şi-a adus la îndeplinire cu 
credincioşie, umilinţă şi renegare de 
sine lucrarea apostolatului său, punctul 
de apogeu al misiunii vieţii şi chemării 
sale fiind atunci când, văzându-L 
pe Domnul Hristos venind la el, la 
Iordan, ca să fie botezat, a rostit plin 
de o sinceră şi puternică transfigurare: 
„Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică 
păcatul lumii.”

D
e la inim

ă la inim
ă

Apoi, având conştiinţa împlinirii 
lucrării la care a fost chemat, şi-a 
plecat în linişte capul sub securea 
călăului.

Ce lecţie pentru noi cei de 
astăzi, chemaţi a vesti cu temere de 
Dumnezeu, cu umilinţă şi renegare 
de sine întreita solie îngerească 
generaţiei timpului în care trăim.

Apostolul Pavel, în ciuda celor 
două „doctorate” ale sale (de la 
Tars şi Ierusalim), după experienţa 
de la porţile Damascului a ţinut să 
declare faptul că „pentru El”, pentru 
Domnul Hristos, socotea totul „ca 
un gunoi, ca să câştig pe Hristos” 
(Filip. 3:8), căci, spunea el „pentru 
mine a trăi este Hristos”. (Filip. 
1:21)

Declaraţia aceasta exprimă 
experienţa vieţii lui de slujitor şi 
apostol al neevreilor şi înseamnă:

- Să-L cunoşti pe Domnul 
Hristos prin trăirea unei vieţi 
practice de credinţă, El, Domnul 
Hristos, fiind realmente – pentru 
tine şi experienţa ta spirituală – 
nădejdea slavei. (Filip. 3:8; Col. 1:27)

- În experienţa ta creştină să 
ajungi să ai gândul, dispoziţia umilă 
şi gata de jertfă a Domnului Hristos. 
(Filip. 2:5-11)

- Să te bucuri de puterea necesară 
luptei credinţei, bucurie ce vine prin 
rămânerea în Hristos, astfel încât să 
poţi spune împreună cu apostolul 
Pavel: „Pot totul în Hristos care mă 
întăreşte.” (Filip. 4:13)

- Îmbrăcat fiind cu neprihănirea 
Domnului Hristos, să poţi vesti 
cu putere şi curaj sfânt numai 
Evanghelia mântuirii prin Domnul 
Hristos.

- Să trăieşti şi să faci totul numai 
pentru slava Lui (2 Cor. 5:15). Atunci, 
şi numai atunci, „a muri este un 

câştig” (Filip. 1:21). Asemenea lui 
Ioan Botezătorul, şi apostolul Pavel 
îşi încheie lucrarea slujirii şi a vieţii 
sale sub securea călăului.

- Şi astăzi este nevoie ca slu ji-
torii lui Dumnezeu să facă apos-
tolat, căci se simte nevoia unei 
astfel de lucrări în Biserică.

- Şi astăzi este imperios necesar 
să rămânem la credinţa „dată sfin-
ţilor o dată pentru totdeauna” (Iuda 3), 
la vechile semne de hotar.

- Şi astăzi este de dorit şi necesar 
să ne opunem teologiei liberale şi 
să nu coborâm Cuvântul lui Dum-
nezeu de pe pilonii adevărului 
veşnic.

Profetesa Domnului ne atrage 
atenţia asupra faptului că „religia 
practică este cunoscută şi trăită 
numai de puţini…, că trăim într-un 
timp deosebit de solemn, când 
numai puţini dintre cei care susţin 
că sunt de partea adevărului vor fi 
sfinţiţi prin acest adevăr.” (Mărturii, 
vol. 1, p. 624, în orig.; Selected 
Messa ges, vol. 1, p. 248)

Să nu uităm că „tot ceea ce 
a fost scris, a fost scris pentru 
învăţătura noastră, peste care au 
venit sfârşiturile veacurilor” (1 Cor. 
10:11). De la noi toţi, Dumnezeu 
aşteaptă să reflectăm zilnic mai 
mult şi tot mai bine, în viaţa şi 
activitatea noastră, caracterul moral 
al Domnului Hristos. Să spunem 
şi noi cu hotărâre şi încredere 
în ajutorul divin: „Aici stăm, 
nu putem altfel. Aşa să ne ajute 
Dumnezeu!”

SĂ-L CUNOSC PE... EL,
 PE DOMNUL HRISTOSdumitru Popa*

* Preşedinte al Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea din România între 
anii 1973 şi 1990




