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Editorial

Perspective

Virgiliu Peicu, 
redactor-șef la  
Curierul Adventist.

În prima lună a fiecărui an, mai mult decât ori-
când ne gândim şi ne întrebăm cum va fi anul 
care vine şi ce aşteptări avem. Tot aşa suntem 

înclinați să facem şi cu anul 2014.
Într-o discuție cu un prieten, am aflat că ce-

ea ce îşi doreşte de la anul 2014 este să devină 
creştin. „Cum?”, am întrebat foarte mirat. „Tu 
eşti un pastor foarte bun, printre cei mai buni 
pe care îi cunosc eu, cum de îţi doreşti să devii 
creştin?” ,,Asta-mi doresc!” a întărit el. 

Gândindu-mă la răspunsul lui, mi-am amin-
tit de o declaraţie a istoricului şi educatorului 
adventist George Knight: ,,Am devenit adventist 
în 1957 şi am devenit creştin în 1985...” E sur-
prinzător, nu? Cum aşa? Care este diferenţa? 

G. R. Knight a explicat că atunci, în 1985, 
a înţeles pentru sine dragostea lui Dumnezeu. 
Atunci a început să trăiască viaţa de credinţă din 
iubire, nu din datorie şi nici din interes pentru a 
fi mântuit. „Când am început să doresc Scriptu-
ra sau să vorbesc despre Isus din plăcerea inimii 
mele, nu din motive de slujire sau datorie religi-
oasă, am descoperit pentru mine dragostea lui 
Dumnezeu. M-am simţit iubit aşa cum îmi iu-
besc şi eu copiii. M-am simţit apreciat şi dorit 
de Tatăl meu. Atunci am înţeles cum poţi deveni 
creştin după mulţi ani de predicare şi teologie.”

Îl slujim pe Dumnezeu din datorie, din in-
teres sau din dragoste? L-am sluji şi dacă n-am 
căpăta nimic de la El? L-am sluji doar pentru că 
este Tatăl nostru, pentru că El reprezintă adevă-
rul, frumosul şi virtutea? Numai aceste motive 
ne fac să fim adevăraţi creştini. Ellen White, în 
cartea Calea către Hristos, ne recomandă trei în-
trebări: „La cine te gândeşti cu drag? Despre cine 
vorbeşti cu drag? Pe cine aştepţi cu drag?” Dacă 
răspunsul tău este ,,Isus”, atunci ai devenit un 
creştin adevărat. Un creştin autentic are ca unică 
motivaţie pentru viaţa şi credincioşia lui iubirea 
pentru Isus. 

Andre Agassi, un fost lider mondial în tenisul 
profesionist, a câştigat în cariera sa opt turnee  
de Grand Slam şi o medalie olimpică de aur. În 
cartea sa Open: o biografie, apărută, în 2011, la 
Editura Publică, a scris următoarele: ,,Numele 
meu este Andre Agassi. Trăiesc din tenis, deşi 
urăsc tenisul; îl urăsc cu o patimă întunecată şi 

secretă şi totdeauna 
l-am urât.” A intrat 
în tenis împins de 
tatăl său, apoi, ne-
ştiind să facă altceva 
şi pentru că tenisul 
îi aducea mulţi bani, 
l-a jucat. L-a urât, 
dar l-a jucat perfect. 
L-a jucat din datorie 
pentru tatăl său, l-a 
jucat din interes, dar 
nu din iubire. 

Câţi dintre noi 
nu jucăm perfect, nu 
mimăm perfect, câţi 
nu purtăm o mască 
de buni creştini, dar 
nu iubim ce trăim? 
Agassi n-a avut cura-
jul să pună întrebări, 
să aibă îndoieli, pen-
tru că îi era frică de 
familie, de fani, de 
societate şi a trăit cu 
mască. 

Când ajungi să nu-ţi mai pese de opiniile 
celor din jurul tău, pentru că ai înţeles că răs-
punzi în faţa Altcuiva, care este deasupra tutu-
ror, atunci ai înţeles adevărata libertate. Atunci 
poţi să te bucuri pe deplin de ceea ce faci pentru 
Dumnezeul tău. Atunci iubirea ta răspunde iubi-
rii lui Isus. Îţi va aduce anul pe care l-am început 
această împlinire?

De tine depinde dacă în anul 2014 vei cu-
noaşte dragostea lui Dumnezeu. Dacă aceasta 
este dorinţa ta, avem în Apocalipsa 3:18 soluţia 
şi îndemnul: „Te sfătuiesc”. Nu te oblig, ,,...te sfă-
tuiesc să cumperi de la Mine”. Eu vreau să te în-
nobilez, vreau să dai masca jos, pentru că Eu ştiu 
cum eşti în realitate. 

Mântuitorul încheie mesajul spunând: „Eu 
stau la uşă şi bat...” De tine depinde, de mine de-
pinde dacă uşa se deschide ca să intre El, cu iu-
birea Lui, în inima noastră. De noi depinde cum 
va fi anul 2014. De noi va depinde dacă vom trăi 
urând sau dacă vom iubi trăind. n
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n BISERICA DIN RoMâNIA

100 de ani de la organizarea Bisericii Adventiste din vechiul Regat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
La începutul lunii decembrie, în co-

munitatea Labirint din Bucureşti a avut 
loc aniversarea a 100 de ani de la or-
ganizarea comunităţilor şi câmpurilor 
misionare din teritoriile vechiului Re-
gat în Conferința Română. 

Evenimentul şi-a propus să prezin-
te istoria adventistă de atunci şi până 
în prezent. Această prezentare a fost 
împărțită în trei secțiuni principale. Is-
toria Bisericii Adventiste din România 
a fost expusă de la începuturi şi până la 
al Doilea Război Mondial de pastorul 
Gheorghe Modoran, până la Revoluția 
din 1989 de pastorii Dumitru Popa, 
Vasile Cojea, Aron Moldovan, iar peri-
oada de până acum a fost prezentată de 
pastorul Adrian Bocăneanu.

Pe parcursul prezentărilor istorice, 
dar şi a discuțiilor, s-a   amintit atmo-
sfera dificilă în care s-a lucrat la înce-
puturile bisericii. Experiențele au fost 
dureroase (bătăi, persecuție), dar şi pli-
ne de amărăciune, fiind dat exemplul 

unui pastor din Bacău, care s-a oferit să 
rezolve pentru Securitate problema par-
ticipării copiilor adventişti în Sabat la 
şcoală, în schimbul numirii într-un post 
la Uniune. Comitetul Uniunii de atunci 
s-a opus direcției cultelor; pastorul ad-
ventist a părăsit biserica de supărare că 
înțelegerea lui cu autoritățile statului 
nu a fost implementată în biserică. 

Ca o concluzie a acestei perioade, 
s-a reliefat ideea că, deşi au fost vre-
muri grele pentru biserică, în ciuda 
vicisitudinilor istorice şi a greşelilor 
umane, Dumnezeu Şi-a condus bise-
rica din perioada interbelică şi din cea 
comunistă. În ciuda persecuțiilor, aces-
tea au fost perioade de aur pentru Bise-
rica Adventistă.

Pastorul Adrian Bocăneanu s-a axat 
pe cei 24 de ani trecuți de la marile 
schimbări din societatea românească. 
„Aceşti ani au însemnat enorm şi pentru 
Biserica Adventistă: libertate fără prece-
dent, descătuşarea energiei misionare 

Serviciu religios special, pe vaporul Hans Lehmann  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea 

din Constanța a primit o solicitare de 
a conduce un serviciu religios special 
din partea echipajului de pe vaporul  
Hans Lehmann, ancorat în portul Con-
stanţa.

Căpitanul polonez al acestui vapor 
a solicitat ajutorul autorităţilor româ-
ne, pentru că „la bord s-a petrecut o 
mare tragedie”, după cum spunea vădit 
afectat. Şeful de echipaj, un bărbat din 
Republica Kiribati, a decedat subit din 
cauze naturale, după ce timp de 8 luni a 
fost plecat în călătorii pe mare. Numele 
său era Toti Taua Ioera, avea doar 42 de 
ani, şi acasă, undeva în Pacific, la nord-
est de Australia, în micul stat insular 
Kiribati, îl aşteptau 4 copii.

Căpitanul vaporului, de religie ca-
tolică, ştia că cel decedat era de rit pro-

testant, aşa că a dorit să caute o soluție 
prin care să-l onoreze pe cel decedat. 
Membrii echipajului erau din Esto-
nia, Filipine, Kiribati, Tuvalu, Ucraina 
şi aparțineau mai multor confesiuni 
creştine.

Întregul serviciu religios s-a desfă-
şurat în sala de festivităţi a vaporului, 
în prezenţa echipajului şi a căpita nului. 

Totul s-a desfăşurat în limba engle-
ză, cu excepţia unei singure cântări de 
la final. A existat un moment de suflet 
în care echipajul a putut spune câteva 
cuvinte despre cel decedat, apoi, du-
pă câteva momente de reculegere şi o 
melodie care să aducă pace în suflet, a 
urmat predica.

Pastorul Roland Paraschiv a vorbit 
despre făgăduinţele revenirii Domnu-
lui în curând, despre mântuire şi des-

atât de mult reprimate, formarea rapidă 
a sute de noi biserici şi construcția, mai 
uşoară sau mai anevoioasă, a tot atâtea 
case de rugăciune, dezvoltarea sau for-
marea  instituțiilor specifice ale bisericii 
în domenii ca: educația, sănătatea, ser-
viciile sociale, publicațiile, comunica-
rea prin radio şi televiziunea. Explozia 
numerică din prima parte a anilor ’90 a 
trecut repede şi a trebuit să învățăm din 
nou partea migăloasă şi dificilă a misiu-
nii personale.”

Preşedintele Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea din România, pasto-
rul Teodor Huțanu, a amintit şi părțile 
negative ale istoriei adventiste recente. 
„Dacă în trecut, prin amenințări şi bă-
tăi cu pumnul în masă, studiul Şcolii de 
Sabat pe grupe a fost desființat, astăzi, 
fără amenințări, fără bătăi cu pumnul 
în masă, adică în libertate, grupele 
Şcolii de Sabat parcă sunt tot mai pu-
ţine.”

Preluare din Info Adventist nr. 658  
din 20 decembrie 2013 

pre destinul nostru de a trăi o viaţă mai 
scurtă sau mai lungă pentru a ne pregă-
ti pentru viaţa veşnică.

„Când am sosit pe vapor, eram pri-
viţi cu ceva suspiciune şi fețele celor 
din echipaj erau triste. Când am plecat, 
erau zâmbitori, deschişi şi ne mulţu-
meau pentru ce am făcut pentru ei”, a 
declarat fratele Paraschiv.
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Diviziunea Inter-Europeană va face recomandarea că „este loc pentru hirotonirea femeii”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Diviziunea Inter-Europeană va re-

comanda Comitetului pentru Studi-
erea Teologiei Hirotonirii (TOSC) că 
este loc (there is room) pentru ca bi-
serica să hirotonească femei în vederea 
slujirii pastorale.

Această recomandare survine în 
urma studierii lucrărilor prezentate la 
Comitetul Diviziunii pentru Cercetări 
Biblice, cât şi a referatelor pregătite 
pentru şedințele TOSC ce au avut loc în 
lunile ianuarie şi iulie ale anului 2013.

Recomandarea Diviziunii Inter-Eu-
ropene a fost formulată ținând cont de 
următorii factori:
•	 Biblia nu defineşte cu exactitate ce 

este hirotonirea pentru slujire pas-
torală.

•	 Nu există în mod direct în Biblie 
nici afirmații care să instituie şi nici 
declarații care să interzică hirotoni-
rea femeii.

•	 Membrii Comitetului de Cercetări 
Biblice al Diviziunii consideră că 
hirotonirea nu este un subiect de 
natură teologică, ci trebuie privit ca 
o chestiune administrativă.

•	 Nu există principii biblice clare care 
să impună sau să orânduiască apli-
carea principiului conducerii în fa-
milie sau în biserică.

•	 Preoția vechi-testamentară îşi are 
împlinirea în preoția unică a lui 
Hristos, care este temelia pentru 
preoția tuturor credincioşilor.

•	 Membrilor Comitetului pentru 
Cer cetări Biblice nu le este clar de 
ce hirotonirea necesită diferențiere 
între sexe, de vreme ce această de-
osebire nu există în alte nivele de 
slujire ale bisericii, precum cele pri-
vitoare la profesori, diaconi, profeți 
şi conducători.

Bazându-se pe raportul Comitetu-
lui pentru Cercetări Biblice, Comitetul 
Executiv al Diviziunii Inter-Europene 
recomandă hirotonirea femeii pentru 
slujirea pastorală, luând în calcul po-
sibilitatea aplicării acesteia potrivit cu 
nevoile locale.

Preluare de pe site-ul:  
www.eud.adventist.org/news/ din 12.11.2013

n BISERICA MoNDIALă

Biserica Adventistă a trecut de pragul de 18 milioane de membri
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, 

una dintre bisericile creştine cu cea 
mai rapidă creştere din lume, a trecut 
de curând de 18 milioane de membri 
botezați. Mai exact, la 30 septembrie 
2013, erau 18 028 796 de adventişti de 
ziua a şaptea în întreaga lume.

Se estimează că, la nivel mondial, 
între 25 şi 30 de milioane de persoa-
ne, bărbați, femei şi copii, participă la 
serviciile divine săptămânale ale Bise-
ricii Adventiste. Această diferență între 
numărul de participanți şi numărul de 
membri se explică prin faptul că Biseri-
ca Adventistă nu acceptă pentru botez 
bebeluşii sau copiii mici.

În luna octombrie, secretarul exe-
cutiv al Bisericii Adventiste, G. T. Ng, 
a spus următoarele cuvinte referitoa-
re la creşterea bisericii: „În fiecare zi,  
3 052 de persoane se alătură bisericii. 
În fiecare oră, 127 de persoane sunt 

botezate. În fiecare minut, 2 persoa-
ne sunt botezate, iar noi Îl lăudăm pe 
Domnul pentru asta.”

David Trim, directorul Centru-
lui de Arhive, Statistici şi Cercetare, a 
comentat pe marginea creşterii bise-
ricii următoarele: „Suntem încântați 
de această creştere a bisericii într-un 
timp când, la nivel global, multe gru-
pări religioase nu mai cresc. Mulțumim 
lui Dumnezeu pentru că, în fața unor 
provocări ca opresiunea politică, per-
secuții religioase şi răspândirea mate-
rialismului şi a secularizării, această 
mişcare, ce pune accentul pe speranță 
şi integritate, continuă să crească, iar 
acum a depăşit acest reper statistic.”

Organizată în anul 1863, Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea adminis-
trează 112 licee şi universități, mai mult 
de 1 900 de şcoli gimnaziale şi aproape 
6 000 de şcoli primare, în care învață, 

în total, un număr de 1,75 milioane de 
elevi şi studenți. De asemenea, Bise-
rica Adventistă susține 172 de spitale, 
în care sunt tratați anual mai mult de 
16 milioane de pacienți. Angajamentul 
bisericii de a sluji umanității include 
Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, 
Refacere şi Ajutor (ADRA), precum şi 
campanii de evanghelizare şi  progra-
me de televiziune prin care este trans-
misă întreita solie îngerească unei lumi 
care are nevoie de răspunsuri şi călău-
zire biblică.
Preluare de pe site-ul: www.news.adventist.org  

din  19 decembrie 2013.

Este, de asemenea, interesantă de-
claraţia căpitanului de pe vaporul Hans 
Lehmann: „Am avut emoţii când am 

auzit că vine un pastor adventist şi cre-
deam că veţi intra în aspecte dogmatice 
şi controverse cu noi... Vă mulţumim 

pentru tot ce aţi făcut pentru noi toţi şi 
vă considerăm fraţii noştri de credinţă.” 

Preluare din Info Adventist nr. 659,  
din 27 decembrie 2013
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Din ce în ce mai multe Diviziuni ale Bisericii Adventiste fac recomandări pentru Comitetul de Studiu al 
Hirotonirii (TOSC)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Biserica noastră se află într-un pro-
ces amplu de studiere a teologiei hiro-
tonirii care va dura în total cinci ani. 
Acest studiu urmează să stabilească 
bazele biblice ale hirotonirii şi să ofe-
re o perspectivă scripturistică privind 
hirotonirea femeii. Fiecare dintre cele 
treisprezece Diviziuni ale Bisericii Ad-
ventiste trebuie să pregătească o reco-
mandare proprie, pe care să o înainteze 
Comitetului pentru Studierea Teologi-
ei Hirotonirii (TOSC).

Biserica Adventistă la nivel mon-
dial nu hirotoneşte femei ca pastori, 
dar, în ultimul timp, câteva Uniuni au 
trecut peste hotărârea generală a bise-
ricii şi au hirotonit femei pentru slujba 
pastorală.

Diviziunea America de Nord a fă-
cut deja recomandarea ca femeile să 
fie hirotonite ca pastori. Diviziunea 
Inter-Europeană, cu sediul la Berna, 
în Elveția, (n.r. din care face parte şi 

clare, modelul şi practica deja stabilite 
trebuie susținute”.

Diviziunea Trans-Europeană, cu 
sediul în St. Albans, Anglia, a transmis 
că va recomanda ca slujirea pastorală 
să fie „inclusivă”, fără distincție privind 
sexul.

Diviziunea Pacificul de Sud, cu se-
diul în Australia, a declarat că nu se 
observă niciun principiu scripturistic 
care ar putea fi un impediment pentru 
hirotonirea femeilor.

Programul de cinci ani pentru stu-
dierea teologiei hirotonirii a fost sta-
bilit la Sesiunea Conferinței Generale 
din anul 2010.  Fiecare dintre cele 13 
Diviziunii ale bisericii şi-a format pro-
priul Comitet de Cercetări Biblice ca-
re are misiunea de a pregăti un raport. 
Responsabilii bisericii au promis că la 
Sesiunea Conferinței Generale din anul 
2015 va fi prezentat un raport complex 
privind această chestiune.

Preluare de pe site-ul:  
www.news.adventist.org din 3 decembrie 2013

România) a emis o declarație prin care 
va recomanda comitetului că există loc 
(there is room) pentru ca biserica să hi-
rotonească femei.

Un purtător de cuvânt al Diviziunii 
Africa de Sud - Oceanul Indian, cu se-

diul în Pretoria, Africa de Sud, a trans-
mis printr-un e-mail că: „Măsurile 
luate de către Comitetul Diviziunii au 
susținut poziția împotriva hirotonirii 
femeilor ca slujitori ai Evangheliei” şi 
că, „în absența unei descoperiri biblice 

n ANUNŢURI
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Editura Viață şi Sănătate colectează 

maculatura rezultată din materialele 
folosite la Şcoala de Sabat. 

Maculatura poate fi preluată doar 
dacă este predată în cutii sau saci la 
centrele Sola Scriptura din țară. 

Pentru relații suplimentare, cei in-
teresaţi pot apela numărul de telefon:  
021 323 00 20.

Misionar adventist ucis în Belize  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Un misionar 

adventist, care fu-
sese dat dispărut pe 
data de 24 decem-
brie, a fost găsit 
mort în a doua zi 
din acest an. Brian 
Townsend avea 64 
de ani şi era originar din Canada. „Sun-
tem siguri că avem de-a face cu o crimă”, 
a declarat un ofițer de poliție din Belize. 
Cercetările sunt în desfăşurare pentru 
identificarea autorilor şi pentru deter-
minarea cauzelor acestui gest sângeros. 

Brian. El a investit mult din energia sa 
în acest proiect din Belize. Ne va lipsi 
foarte mult”, a declarat Mark Johnson, 
preşedintele Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea din Canada.

Belize este o țară din America Cen-
trală, cu o populație ce depăşeşte 330 000  
de persoane. Biserica Adventistă este 
prezentă în Belize încă din 1929, iar în 
prezent numără 29 000 de credincioşi 
care se închină în 75 de biserici. Biserica 
Adventistă deține în Belize 21 de şcoli 
primare, 3 licee, o şcoală de meserii şi o 
clinică.

Au fost deja identificate două persoane 
suspecte de săvârşirea acestei crime.

Brian Townsend a plecat din Canada 
în Belize pentru a ajuta la construirea 
unui liceu al Bisericii Adventiste. „Făcea 
o mulțime de lucruri şi era implicat în 
mai multe proiecte”, a spus fiul său, Kory 
Townsend. „Sunt puțini oameni care îşi 
duc la îndeplinire cu atâta pasiune visu-
rile şi țelurile pe care le au, ca tatăl meu. 
Pentru el, adven tismul şi misiunea nu 
erau un simplu proiect, ci un stil de viață.”

„Îndreptăm gândurile şi rugăciunile 
noastre către cer pentru familia lui 
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O nenorocire neaşteptată a avut loc 
în noaptea dintre 16 şi 17 septembrie 
2013. S-a răspândit cu repeziciune 
vestea că familia pastorului Iacob Pop 
a fost implicată într-un accident auto, 
iar Marinela, soția fratelui Pop, are cele 
mai grave traumatisme.

Începând cu acea dată, ne-am rugat 
şi am aşteptat o minune. Aşteptam ca 
Marinela să-şi revină din comă şi s-o 
revedem. Nu vedeam sensul acestei 
suferințe şi n-o puteam explica.

După trei luni de aşteptare, um-
bra morții a cuprins pe deplin trupul 
suferind al Marinelei Pop, iar în seara 
zilei de 15 decembrie 2013 a încetat 
din viață. Această umbră a morții ne-a 
cuprins pe toți cei care am cunoscut-o 
şi mai ales a cuprins familia.

Marinela Pop s-a născut în ziua de 
15 august 1964, în familia Ivaşcu, din 
localitatea Borşa, județul Maramureş. 
Tatăl ei se numea Toader, iar mama, 
Lupa, şi a crescut alături de alți trei 
frați.

A rămas orfană de tată la vârsta 
de 17 ani, iar mama a murit în anul 
1999. După încetarea din viață a tată-
lui, tânăra Marinela a simțit nevoia de 
ocrotire şi sprijin. De aceea a început 
să se roage ca Dumnezeu să-i ofere un 
soț credincios, care să fie alături de ea 
şi s-o iubească. Dumnezeu „mi-a as-

cultat rugăciunile”, mărturisea ea mai 
târziu. În anul 1984, s-a căsătorit cu 
Iacob Pop, alături de care a petrecut 29 
de ani, sprijinindu-l în activitatea pas-
torală şi ca director al Editurii Viață şi 
Sănătate.

Cinci ani mai târziu, în anul 1989, 
s-a născut unicul fiu, Sorin Ciprian, pe 
care l-a crescut cu multă grijă, rugăciu-
ne şi dragoste.

Chiar dacă viața Marinelei s-a stins 
şi a fost prea scurtă, influența ei rămâ-
ne în sufletele noastre, împreună cu 

amintirile frumoase pe care le-am adu-
nat pe parcursul anilor. Frumusețea ca-
racterului ei avea un fundament solid 
în faptul că era o creştină autentică, Îl 
iubea pe Dumnezeu şi îşi iubea familia.

Serviciul de înmormântare a avut 
loc miercuri, 18 decembrie, în oraşul 
Târgu Mureş. Cei aproximativ 500 de 
participanți au arătat prin prezența lor 
cât de mult este prețuită familia Pop şi, 
în special, Marinela, care ştia să seme-
ne bucurie în jurul ei. Mesajele dătă-
toare de speranță de la capelă au fost 
rostite de către fratele Gabriel Maurer, 
secretarul Diviziunii Inter-Europene şi 
de către fratele Emilian Niculescu, pas-
tor în Conferința Transilvania de Sud. 
Înainte de înhumare, fratele Teodor 
Huțanu a rostit un cuvânt de încuraja-
re din Scriptură.

Suntem încredințați că rugăciuni-
le înălțate nu au fost rostite în zadar, 
de aceea nu renunțăm la aşteptare. 
Aşteptăm vestea cea bună a refacerii 
nu de la un spital, ci o aşteptăm din ce-
ruri. Aşteptăm ziua în care Dumnezeu 
ni-i va dărui înapoi pe toți cei dragi. 
De aici, din valea umbrei morții, con-
tinuăm să rostim rugăciunea: „Vino, 
Doamne Isuse!”

Ioan Câmpian, secretar  
executiv al Uniunii Române

Convocare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Comitetul Executiv al Uniunii de 

Conferințe a votat, în cadrul şedinței 
desfăşurate în data de 18 noiembrie 

2013, convocarea Adunării Generale 
a Uniunii de Conferințe. Aceasta ur-
mează să aibă loc în zilele de 20 şi 21  

aprilie 2014, în aula Institutului Teolo-
gic Adventist din Cernica, începând cu 
ora 11.

Redacția revistei Curierul Adventist  
doreşte să mulțumească celor care 
au răspuns anunțului nostru privind 
donațiile de numere vechi ale Curie-
rului  pentru completarea arhivei. Cei 

care au trimis reviste la redacție şi către 
care se îndreaptă recunoştința noastră 
sunt: Mihai Deac (Bistrița-Năsăud), 
comunitatea Bistrița-Năsăud (reviste 
în limba română şi în limba maghiară), 

familia Gheorghiță (Bucureşti-Tei), 
Manuela Ionescu (Caransebeş), Pavel 
Crişan (Macea) şi Elena Marinică (Pia-
tra Neamţ).

n LA oDIHNă
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Evenimentul a avut loc la Institutul Teologic 
Adventist de la Cernica, lângă Bucureşti, şi a 
fost transmis în direct de SperanțaTV, Radio 

Vocea Speranței şi, online, pe site-urile speran-
tatv.ro, rvs.ro şi sperantalaorizont.ro. Prelegerile 
au fost traduse în patru limbi – română, maghia-
ră, rusă şi ucraineană – şi au putut fi vizionate 
atât în România, cât şi în Republica Moldova şi 
Ucraina. 

În fiecare seară, de la ora 
19, pastorul Doug Batchelor a 
invitat publicul şi telespectato-
rii într-o călătorie fascinantă 
în lumea Bibliei. Cu spontane-
itate şi umor, Doug Batchelor 
a trecut prin filtrul personal 
întâmplări semnificative ale 
oamenilor credinței, explicând 
Cartea Sfântă pe înțelesul oa-
menilor care trăiesc în secolul 
al XXI-lea. Având el însuşi o 
poveste de viață plină de că-

utări şi lupte interioare, Doug Batchelor şi-a 
imaginat frământările şi îndoielile eroului biblic, 
care – deşi a trăit într-o cu totul altă epocă – de-
vine astfel asemănător oricărei persoane din zi-
lele noastre.

Având o profundă înțelegere a naturii uma-
ne, pastorul american a oferit speranța că orice 
drum care pare fără întoarcere poate, într-un 
final, să ducă spre cer. El a susținut că orice 
experiență, oricât de dureroasă şi lipsită de sens, 
poate să fie îndreptată atâta timp cât Dumnezeu 
este lăsat să lucreze.

Susţinere din partea membrilor  
bisericilor adventiste 

Un număr de 328 de biserici din România 
au preluat prin satelit programul, în direct sau 
în reluare, a doua zi. Membrii bisericilor adven-

Principal

Speranţă la orizont
Pace, putere și sens pentru viitor, iată ce au primit zecile de mii de oameni care au urmărit pro-
gramul „Speranţă la orizont”, susţinut, în perioada 6-14 decembrie 2013, de către pastorul și 
scriitorul Doug Batchelor, președintele trustului de presă Amazing Facts. 

tiste din întreaga țară au susținut acest program, 
împărțind pliante şi invitând rude şi prieteni 
pentru a urmări împreună emisiunile transmise 
de SperanțaTV. 

De exemplu, în zona Olteniei s-au împărțit 
48 400 de invitații, iar în Craiova, un material 
promoțional a fost distribuit prin sistemul vi-
deo al autobuzelor pentru transportul în comun. 
Numărul persoanelor care nu aparțin Bisericii 
Adventiste şi care au participat la program în 
diverse localități a fost de 248 de adulți şi 50 de 
copii, unii dintre aceştia fiind membri ai altor 
culte neoprotestante. O parte dintre aceşti vizi-
tatori şi-au manifestat dorința de a începe studii 
biblice, fiind deja familiarizați cu programele 
SperanțaTV. 

În zona Banatului, au fost împărțite 20 000 
de invitații, întregul program fiind urmărit în 
48 de biserici. În zona Hunedoara – Hațeg, o 
maşină a făcut publicitate prin megafon aces-
tui eveniment. Tot aici, în timpul prezentărilor, 
coordonatorii şi membrii au avut o inițiativă in-
teresantă, aceea de a organiza vizionări ale trans-
misiunii „Speranță la orizont” nu doar în spații 
publice, ci şi în 52 de case din 12 localități, unde 
au fost primiți 130-150 de oaspeți. 

Harta cu localitățile în care a ajuns echipa SperanțaTV 
în timpul seriei de prelegeri „Speranță la orizont”.

Sidonia și Sorin Dinu, 
gazdele programului, 
în costume populare 
maramureșene.

Foto: Claudia Tache
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comentând, apreciind sau distribuind conținutul 
paginii. În prezent, pagina SperanțaTV de pe 
Facebook a depăşit 10 000 de prieteni, cei mai 
mulți dintre ei între 18 şi 34 de ani, 12% având 
între 35 şi 44 de ani. Cei doi prezentatori – Sido-
nia şi Sorin Dinu – au primit numeroase apreci-
eri şi felicitări pentru modul inedit, sensibil, dar 
şi cu umor, în care au făcut trecerea între diferi-
tele etape ale programului.

Deosebit de apreciată a fost şi calitatea tra-
ducerii în limba română, asigurată de către 
Christian Sălcianu. Bun cunoscător atât al limbii 
române, cât şi al limbii engleze, Christian Sălcia-
nu a retransmis cu pricepere şi claritate mesajul 
fiecărei prezentări.

În perioada 6-14 decembrie, Editura Viață şi 
Sănătate a oferit cadou cartea Cel mai bogat om 
din peșteră a scriitorului Doug Batchelor. Cartea 
a fost oferită ca premiu în cadrul matinalului de 
la Radio Vocea Speranței sau a fost comandată 
telefonic. Cererea a fost foarte mare, la final 531 
de persoane primind prin poştă cartea care pre-
zintă experiența uimitoare a convertirii tânăru-
lui Doug. 

În localitatea Batăr, județul Bihor, doi oa-
meni inimoşi – Marcel şi Artemiza Tănase – au 
un proiect umanitar impresionant, „Locaşul 
sărmanilor”. Ei au adunat bătrânii fără adăpost 
din gări, canale, spitale şi le-au oferit un acoperiş 
deasupra capului, îngrijiri medicale, hrană fizi-
că, dar mai ales hrană spirituală. În fiecare sea-
ră, în Locaşul sărmanilor are loc o oră de studiu 
biblic. În această perioadă, bătrânii au urmărit 
zilnic programul „Speranță la orizont”.

O echipă formată dintr-un operator de ima-
gine – Ciprian Pop – şi patru redactori – Flo-
rentina Adamescu, Ileana Niculae, Mădălina 
Ştefan şi Raluca Mateescu – a străbătut întreaga 
țară, luând pulsul comunităților care se întâl-
neau pentru a viziona împreună „Speranță la 
orizont”. Echipa a fost susținută şi încurajată de 
telespectatori: „Cum au fost călăuziți magii spre 
Betleem, aşa să călăuzească Cel de Sus şi echipa 
de la SperanțaTV în pelerinajul pe care îl face!” 
a scris doamna Ica Zambrean. „Domnul să aibă 
grijă să aveți drumuri bune şi totul să meargă ca 
pe roate!”

Speranţa la orizont, online
Pe internet, răspunsul oamenilor a fost şi 

mai spectaculos. În prima zi, au existat câteva 
probleme tehnice, datorate tocmai numărului 
neaşteptat de mare de accesări ale playerului vi-
deo, probleme care au fost rezolvate imediat de 
furnizorii de servere. Prima şi ultima prelegere 
au fost cele mai urmărite, pe site-ul sperantatv.ro 
înregistrându-se peste 13 000, respectiv 15 500 de  
vizite. În total, în această perioadă, s-au înregis-
trat peste 150 000 de accesări ale playerului video, 
atât direct, cât şi prin site-urile sperantatv.ro, 
sperantalaorizont.ro, adventube.ro şi hopetv.org. 

Cu această ocazie, au fost lansate şi aplicațiile 
SperanțaTV pentru dispozitivele mobile cu sis-
teme de operare iOS şi Android. „Această apli-
caţie vine într-un moment în care am fost din 
nou conştienți de cât de important este mediul 
virtual”, a declarat Cristina Işvan, redactor-şef 
SperanțaTV şi Radio Vocea Speranței. „După 
ce, în cadrul programului „Speranță la orizont”, 
zeci de mii de utilizatori au accesat site-urile 
pentru a ne urmări online, acum iată că a venit 
timpul să fim şi mai uşor de găsit şi de urmărit şi 
pe dispozitivele mobile. În numele tuturor celor 
pentru care telefonul mobil este mai important 
decât televizorul sau calculatorul, mulțumim 
echipei tehnice care ne-a oferit această aplicație”, 
a mai adăugat Cristina Işvan.

Utilizatorii de dispozitive mobile pot urmări 
programul SperanțaTV în direct, arhiva şi pro-
gramul zilnic. Seria de prelegeri  „Speranță la 
orizont” şi edițiile speciale care i-au urmat pot 
fi accesate în arhivă de pe telefoanele şi tabletele 
care folosesc sistemele de operare iOS şi Android. 

Şi pe Facebook, prelegerile „Speranță la ori-
zont” au fost primite cu interes. Materialele pu-
blicate pe pagina SperanțaTV au ajuns la peste 
200 000 de oameni, foarte mulți implicându-se, 

Foto: Claudia Tache

Loredana Dumitraşcu | Principal

Pastorul Doug Bat chelor 
și traducătorul Christian 
Sălcianu prezentând 
„Speranță la orizont”  
la Institutul Teologic  
Adventist de la Cernica. 
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Dezbateri captivante în cadrul ediţiilor 
speciale

Prelegerile „Speranță la orizont” au fost ur-
mate de câte o ediție specială, la care au participat 

oameni de cultură din mediul 
academic, dar şi reprezentanți 
ai diferitelor confesiuni reli-
gioase. „Cred că este un eve-
niment extrem de lăudabil, 
pentru că este o manifestare 
culturală, în primul rând, de 
care ducem lipsă în momentul 
de față, cu o dimensiune spi-
rituală care, iarăşi, este absolut 
necesară”, a declarat domnul 
acad. dr. Constantin Bălăcea-
nu-Stolnici. 

Au fost dezbateri captivante, care s-au adresat 
unui public instruit, dornic de a afla perspective 
diferite asupra aceluiaşi subiect. „Felicitări pen-
tru ediția specială. Discuțiile sunt interesante şi 
merită vizionate”, a scris Cosmin Cocea, un tâ-
năr telespectator. „Această ediție este binevenită 
pentru a clarifica şi dezbate, cât se poate de mult, 
prelegerea. Atât profesorii universitari, cât şi cei 
din mediul creştin sunt oameni cu greutate, al 
căror punct de vedere merită ascultat. Vă felicit 
încă o dată pentru ediția specială!”

Un efort în echipă, cu pasiune pentru viaţă
În spatele întregului program a lucrat o echi-

pă de peste 30 de persoane, angajați şi colabo-
ratori ai Centrului Media Speranța, formată din 
operatori de imagine, sunet, grafică, lumini şi 
server, regizori, scenografi, maşinişti, traducă-
tori, responsabili de transmisiunea pe internet 
şi de cele trei site-uri, responsabili de promova-
re şi marketing online. După aproape şapte ani 
de existență a postului SperanțaTV, experiența 
echipei şi-a spus cuvântul, dar cel mai mult au 
contat pasiunea pentru televiziune, pentru me-
sajul transmis prin cuvinte, sunete şi imagini 
sau, altfel spus, „pasiunea pentru viață”.

„Este un efort de expunere, este un efort de 
prezență. Toată această manifestare este un suc-
ces pe care ar trebui să îl imite şi alte confesiuni”, 
a mai adăugat domnul acad. dr. Constantin Bă-
lăceanu-Stolnici. 

Însă ceea ce contează cel mai mult este im-
pactul pe care mesajul l-a avut asupra oamenilor. 
Cei mai mulți dintre ei au apreciat modul sim-
plu, serios, direct şi accesibil în care a fost pre-
zentată Biblia. 

„Ceea ce admir la această serie de prelegeri 
este modul de a expune mesajul lui Dumnezeu, 
adică în modul cel mai simplu, pe înțelesul fie-
căruia. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți”, a 
declarat domnul Vasile Ştefan. „Dumnezeu să vă 
răsplătească efortul cum ştie El mai bine”, ne-a 
transmis doamna Florina Izvernari.

„Pentru mine, aceste prelegeri reprezintă un 
dar special din partea lui Dumnezeu şi datori-
tă faptului că putem asculta inteligibil, în limba 
noastră maternă, Cuvântul Său. Trăim în timpul 
sfârşitului şi trebuie să punem în practică cele 
auzite”, a declarat domnul Szabó Gergely. „Am 
urmărit cu atenție cele prezentate”, ne-a mărtu-
risit doamna Csiki Margit. „Acum urmează să 
pun în practică învățătura lui Isus şi să urmez 
calea trasată de El.”

Prelegerile sunt arhivate online atât pe site-ul 
sperantalaorizont.ro, de unde pot fi şi descărcate 
în calculator, cât şi în arhiva SperanțaTV. Până în 
prezent, au fost peste 8 800 de descărcări, dintre 
care aproximativ 5 400 în limba română, 1 900 
în limba maghiară, 1 400 în limba rusă şi 170 în 
ucraineană.

În ultima zi a programului „Speranță la 
orizont”, zece persoane din câteva comunități 
bucureştene au încheiat legământ cu Domnul 
prin botez. Acesta a fost un motiv în plus de săr-
bătoare şi o dovadă că vestea cea bună a iubirii 
divine ajunge la inimile oamenilor şi le schim-
bă, motivându-ne în acelaşi timp să găsim orice 
cale, să folosim orice pas înainte pe care tehno-
logia îl face, pentru a transmite mesajul Bibli-
ei. Pentru că, aşa cum spunea pastorul Doug  
Batchelor, atunci când trăieşti într-o lume bolna-
vă şi cunoşti leacul, nu poți întârzia în a-l spune 
şi celor din jur. Dacă iubeşti oamenii, vrei ca şi ei 
să fie vindecați. n

Principal

Loredana Dumitrașcu 
este director marketing  
la Centrul Media 
Adventist.

Foto: Claudia Tache

Foto: Claudia Tache
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Comuna Unguraş se află la 16 kilometri de 
municipiul Dej, direcția est, şi are aproxi-
mativ 2 700 de locuitori. Mesajul advent 

a pătruns în această localitate în anii ’30, când 
câțiva colportori au adus în localitate scrierile lui 
Ellen G. White. În ciuda condițiilor grele lăsate 
de război şi de criza financiară, mulți au cumpă-
rat din acele cărți.

Mai întâi, un număr de unsprezece femei 
au alcătuit grupul credincioşilor care au supor-
tat cu credință represaliile familiilor lor şi al 
autorităților, ele fiind botezate de pastorul Ilyés. 
Grupul entuziast se aduna în diferite locuri, de 
obicei în casele membrilor grupului sau locuri 
închiriate. Într-una din ocazii, jandarmeria in-
stigată de preotul reformat din sat a dizolvat 
adunarea şi l-au ridicat pe pastorul Betia din lo-
cul de adunare.

După ceva timp, s-au alăturat grupului frații 
Tóth András şi Szabó János, cel din urmă găzdu-
ind adunarea în mai multe locații, pe rând.

Prin anii ’60 s-a cumpărat terenul Kaszián, 
pe care s-a construit prima casă de rugăciune 
care, apoi, a suferit mai multe modificări şi ex-
tinderi. Mulți până şi astăzi îşi aduc aminte de 
Szabó János senior, care adeseori repeta: „Să nu 
vă temeți că va fi prea mare…” În timpul zilei, 

Nagy Károly lucra la construcția clădirii, iar sea-
ra aşeza bazele corului, învățând frățietatea să 
cânte şi pregătind un dirijor, pe Bálint Vilmos, 
şi prin el multe alte generații. Clădirea aceea a 
servit comunitatea mai multe decenii.

În comunitatea iubitoare de muzică sacră s-a 
născut mai întâi orchestra de coarde, înființată şi 
condusă de către Vass I. András, ca în 1971 să se 
înființeze fanfara cu 32 de membri, pregătită de 
către Horváth József.

Cu toate că apăsarea regimului comunist se 
resimțea şi în acest loc, comunitatea a crescut. 
Astfel s-a ajuns în situația în care clădirea bise-
ricii a devenit neîncăpătoare. Prin minunea lui 
Dumnezeu s-a putut achiziționa un teren în cen-
trul satului, pe care, în anul 2006, s-a inaugurat 
noua clădire impozantă de aproximativ 400 de 
locuri. În anul 2012 s-a inaugurat în această clă-
dire orga cu tuburi, primită în dar din Olanda, 
având peste patru sute de tuburi şi patru metri 
înălțimea maximă.

Comunitatea este implicată în activități mi-
sionare, susținând proiecte în zone albe, precum 
Ileanda, vizitând penitenciarul din apropiere, 
organizând şi proiecte de misiune externă în 
Ucraina. Dumnezeu să fie mărit şi slăvit în toate!

Zoltan Laszlo-Varga, pastor  
în Conferinţa Transilvania de Nord.

Aşezată în sud-estul Europei, cu o suprafață 
cât județele Arad şi Bihor şi cu o populație 
cu puțin peste 625 000 de locuitori, Mun-

tenegru este o țară cu o istorie de peste zece se-
cole. A fost parte a fostei Iugoslavii şi a devenit 
un stat independent în anul 2006, când s-a des-
prins dintr-o Uniune cu Serbia.

Populația este formată în special din creştini 
ortodocşi, dar şi dintr-o comunitate importantă 
de religie musulmană. Capitala economică şi po-
litică a țării este Podgorița, iar oraşul Cetinje este 
socotit capitala culturală.

Istoria Bisericii Adventiste de aici este legată 
de ac ti vitatea misionară din Serbia, unde primul 
mi  sionar sosit a fost J. F. Huenergardt, care locuia  
atunci la Cluj, şi care aflase de interesul unei co mu -
nități locale pentru păstrarea Sabatului. După el a 
fost trimis pastorul român din Banat, Peter Todor. 

Veştile misionare din anul 1930 vorbeau des-
pre sute de case din Muntenegru care au primit 

literatură de la colportorii adventişti, dar şi de la 
colportori arestați de autorități, bătuți cu besti-
alitate şi obligați să mănânce carne de porc, iar 
în 1932 aflăm, tot din publicațiile oficiale ale bi-
sericii, că pastorul Radun Radivojevič locuia în 
Podgorița.

Astăzi, în Muntenegru sunt 3 biserici adven-
tiste şi aproape 260 de membri. Între 15 şi 21 
noiembrie 2013, în Muntenegru a fost organizat 
Comitetul Anual al Diviziunii Trans-Europene, 
cu tema „Făcându-L cunoscut pe Dumnezeu 
în Europa – dincolo de normalitate”, la care a 
participat şi pastorul Ted Wilson, preşedintele 
Bisericii Adventiste. Provocarea pentru toți cei 
prezenți la conferință a fost aceeaşi ca şi cea adre-
sată ucenicilor la porțile Samariei: „Priviți hol-
dele, care sunt albe acum, gata pentru seceriş.” 

O provocare ce ni se potriveşte şi nouă.

Adrian Neagu, pastor în Conferinţa Oltenia.

Comunitatea Unguraş

Muntenegru

Să ne cunoaştem familia adventiStă
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Evenimentul misionar al anului 2013 ne este 
încă proaspăt în minte şi în inimă. Am stat 
de vorbă cu pastorul Doug Batchelor, între-

bându-l cu privire la alte subiecte pe care nu le-a 
putut aborda în prezentările directe. Iată mai jos 
răspunsurile sale.

Curierul Adventist (CA): Cum ați devenit 
adventist de ziua a șaptea și de ce ați ales această 
biserică?

Doug Batchelor (D.B.): Înainte să devin 
adventist, am devenit creştin. Am citit Biblia şi 
am început să vizitez diferite biserici creştine. 
În timp ce mă rugam şi cercetam, am dat peste 
învățăturile Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. 
Am citit şi cartea Tragedia veacurilor, scrisă de 
Ellen White, şi tot ce am citit mi se părea logic şi 
biblic în acelaşi timp. Aşa am început să studiez 
mai mult doctrina adventistă. Când am compa-
rat-o cu Biblia, mi-am dat seama că aceasta este 
cea mai apropiată de textul Scripturii.

CA: Ce v-a determinat să deveniți pastor și 
evanghelist?

D.B.: N-a fost o hotărâre bruscă, s-a întâm-
plat treptat. După ce am îmbrățişat adventismul, 
eram foarte entuziasmat de adevărurile desco-
perite. Am început să îmi invit vecinii la bise-
rică, iar unii dintre ei au devenit adventişti de 
ziua a şaptea. Pastorul local mi-a propus să fiu 
instructor la Şcoala de Sabat. Domnul a binecu-
vântat activitatea mea, iar într-o zi mi s-a propus 
să predic. Aşa mi-am dat seama că Domnul mă 
cheamă în lucrare.

CA: Mulți tineri și-ar dori să aibă privilegii-
le și situația materială pe care le-ați avut dvs. în 
tinerețe. Dar pe dvs. bogăția și faima nu v-au fă-
cut fericit. De ce bogăția și celebritatea nu îl pot 
face pe om fericit?

D.B.: Mama mea era celebră şi nu era feri-
cită. Prietenii ei de la Hollywood erau faimoşi, 
dar nici ei nu erau fericiți. Tatăl meu era foarte 
bogat, la fel şi vecinii noştri, însă îi simțeam su-
perficiali, fără substanță. M-am gândit că, dacă 
asta este tot ce poate să îți aducă bogăția şi faima, 
atunci este foarte trist. 

Când oamenii provin dintr-un mediu sărac 
şi deodată se îmbogățesc, pentru o vreme se vor 
considera fericiți. Cu bani poți cumpăra mul-

te lucruri, însă foarte curând te vei simți gol şi 
nemulțumit de ceea ce pot să îți aducă banii.

CA: Observăm că Biserica Adventistă înregis-
trează creșteri de membri în America Latină și în 
Africa, nu și în zonele bogate ale lumii. Nu este me-
sajul adventist relevant pentru lumea secularizată?

D.B.: În țările secularizate, toate bisericile 
creştine au dificultăți, nu doar adventismul. Însă 
există țări secularizate, în America de Nord, de  
exemplu, unde Biserica Adventistă înregistrează  
cele mai mari creşteri dintre toate bisericile creştine. 

CA: Cum credeți că se poate întoarce la Dum-
nezeu această lume sofisticată?

D.B.: Condițiile de viață şi circumstanțele 
personale pot conduce oamenii secularizați la 
nevoia de Dumnezeu. Eu însumi am fost un om 
foarte secularizat şi ateu, dar, prin circumstanțele 
vieții şi prin providența lui Dumnezeu, am deve-
nit conştient că viața lumească este fără conținut 
şi fără scop şi am început să caut ceva care să îmi 
dea un motiv pentru care să trăiesc. Consider 
însă că schimbarea nu va avea loc la nivel de ma-
se, ci la nivel individual. În călătoria sa, omul de 
astăzi poate să Îl găsească pe Dumnezeu, oricât 
de modern ar fi. 

CA: Unde se situează Biserica Adventistă în 
raport cu misiunea ei? În ce măsură ne împlinim 
misiunea și în ce măsură ne-am transformat într-o 
instituție care există pentru ea însăși?

D.B.: În mod obişnuit, după patru sau cinci 
generații, orice mişcare de redeşteptare îşi pier-
de vitalitatea. Aşa s-a întâmplat cu luteranii sau 
cu metodiştii. Copiii şi nepoții fondatorilor au 
început să piardă pasiunea şi scopul misiunii lor. 

Adventismul se află acum în acest punct. 
Soluția pentru acest tip de criză, în opinia mea, 
este misiunea. Prin misiune sunt aduse în bise-
rică persoane noi, cu un suflu nou, care vor ține 
biserica mereu proaspătă. Făcând misiune, pro-
priile noastre vieți se vor împrospăta.

CA: De ce credeți că Hristos întârzie să revină?
D.B.: De fapt, eu sunt foarte încrezător, pen-

tru că Isus ne-a avertizat de această întârziere. În 
parabola celor zece fecioare, El ne-a vorbit des-
pre o întârziere aparentă. La fel şi în Matei 24, la 
finalul capitolului. 

Interviu

De vorbă cu Doug Batchelor
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Când Moise a fost pe munte, a întârziat, iar 
aceasta a fost, de fapt, un test pentru popor. Saul a 
fost şi el testat prin faptul că Samuel a întârziat să 
vină să aducă jertfă. În multe parabole, Domnul 
Isus ne-a avertizat că va fi o întârziere aparentă. 
Această întârziere este un test al credinței noastre.

Şi în Apocalipsa sunt indicii ale faptului că 
va fi o întârziere înainte de revenirea lui Isus, aşa 
că nu sunt deloc surprins de faptul că revenirea 
Domnului nu are loc atunci când noi aşteptăm 
să se întâmple.

CA: Este Biserica Adventistă pe calea corectă 
a împlinirii profetice? Confirmă evenimentele care 
au loc în lume valabilitatea mesajului adventist?

D.B.: Mai mult ca oricând. Pe măsură ce tim-
pul trece, ne dăm tot mai mult seama că lumea 
se îndreaptă spre autodistrugere; resursele vor fi 
epuizate; de asemenea, există capacitatea unor 
războaie mult mai crunte decât cele două răz-
boaie mondiale precedente.

Trăim într-o mică fereastră, când are loc ceea 
ce a spus Isus în Matei 24:14: „Evanghelia aceas-
ta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea 
ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. 
Atunci va veni sfârşitul.” Evanghelia nu a fost 
încă vestită în toată lumea, dar este foarte aproa-
pe. Prin internet, prin satelit, prin publicații şi 
televiziune. Mai sunt doar puține locuri pe acest 
pământ în care Evanghelia nu a fost vestită.

Isus n-a spus însă că toată lumea va primi 
Evanghelia şi va crede. El a spus că Evanghelia 
va fi propovăduită pentru a fi mărturie, apoi va 
veni sfârşitul. Eu cred asta. Cred că adventiştii 
sunt cei care trebuie să spună lumii că Domnul 
vine curând. Astfel că mesajul nostru este mult 
mai relevant astăzi decât oricând. 

CA: Cum v-ați simțit în România?
D.B.: Sunt impresionat de oamenii pe care 

i-am întâlnit, de profesionalismul şi buna orga-
nizare cu care se lucrează. Cât am stat aici, am 
vizitat Editura Viaţă şi Sănătate şi Centrul Me-
dia, şi pentru noi a fost uimitor să vedem cât de 
mult se poate face cu personal şi resurse atât de 
puține.

Românii frapează prin reverența şi respectul 
pe care le manifestă față de oaspeți. Nu ştiu dacă 
este o influență a comunismului sau a Bisericii 
Ortodoxe sau a amândurora.

CA: De ce ați ales să prezentaţi în România 
aceste zece subiecte?

D.B.: Să fiu sincer, mă pregăteam să prezint 
subiectele clasice ale adventismului din cele 28 

de puncte fundamentale. Însă conducerea Bise-
ricii Adventiste din România m-a sfătuit să vor-
besc despre experiența mea. Atunci m-am gândit 
să folosesc aceste prezentări bazate pe întâmplări 
din Biblie şi să transmit mesajul adventist prin 
intermediul istorisirilor biblice. Aceasta este una 
dintre preocupările mele preferate: să Îl găsesc 
pe Isus în toate întâmplările Bibliei. Aşa că am 
schimbat planul şi a fost foarte inspirat.

CA: Aveţi un mesaj pentru membrii și biserica 
din România?

D.B.: Nu ştiu dacă membrii adventişti din 
România sunt conştienți, dar în multe feluri ei 
sunt campionii mesajului biblic şi ei ar trebui 
să țină de acest lucru. Nu permiteți ca gândirea 
secularizată a lumii acesteia şi sofisticăriile ei să 
submineze determinarea şi consacrarea pentru 
adevărul biblic. Isus nu S-a schimbat, adevărul 
nu s-a schimbat. Eu simt, atât la prietenii ro-
mâni din SUA, cât şi aici, în România, că aveți 
un respect deosebit pentru Biblie, pentru viața 
devoțională. Acesta este un lucru bun, care nu 
trebuie schimbat, ci dezvoltat.

CA: Vă mulțumim foarte mult atât pentru in-
terviul acordat, cât și pentru prezentările motiva-
toare din fiecare seară.

D.B.: Cu multă plăcere! Domnul fie lăudat! n
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Pe parcursul programului „Speranță la ori-
zont”, o echipă mixtă formată din voluntari 
ai organizațiilor AFCOE şi IMPACT a mers 

pe străzile bucureştene împărțind pliante şi în-
registrând contacte pentru studii biblice. Revista 
noastră a vorbit şi în alte ocazii despre Proiectul 
IMPACT România, de aceea acum vă prezentăm 
câteva lucruri despre AFCOE (Amazing Facts 
Center of Evangelism = Centrul pentru Evan-
ghelizare Fapte uimitoare).

Curierul Adventist (CA): Ce este Organizaţia 
AFCOE?

Alexandra Ardelean (A.A.): AFCOE este un 
centru de instruire misionară care are ca scop 
formarea de ucenici care să-i caute şi să-i salve-
ze pe cei pierduți. Obiectivul principal al acestei 
organizații este să motiveze tineri studenți, băieți 
şi fete, care au o pasiune pentru lucrare misiona-
ră. Instruirea se întinde pe o perioadă de patru 
luni, timp în care studenții învață arta misiunii 
personale şi publice.

Sediul principal este în California (SUA). În 
Europa, avem un sediu în Germania, iar pen-
tru România suntem încă în discuție pentru 
desfăşurarea unor cursuri de instruire. Alte cen-
tre mai sunt în Filipine, India şi Anglia. 

AFCOE este o instituție (ministry) de mi-
siune a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, 
aparținând Conferinței California de Nord 
(SUA). Coordonatorul actual al AFCOE este 
Doug Batchelor.

CA: Povestiţi pe scurt despre rezultatele acti-
vităţii voastre. 

A.A.: La AFCOE am învățat că misiunea nu 
este un eveniment, ci este un stil de viață. Aco-

lo am ajuns ca străini, dar am plecat 
ca frați. Una dintre bucuriile cele mai 
mari a fost să studiem Biblia cu oa-
meni care nu ştiau mai nimic despre 
aceasta şi să vedem cum în viața lor 
se naşte speranța. Nu vom uita nicio-
dată cum, în prima seară, la evanghe-
lizarea ținută cu ocazia instruirii, au 

venit 136 de vizitatori, iar la final în jur de 25 
de persoane s-au hotărât să încheie legământ cu 
Dumnezeu prin botez.

CA: Care a fost misiunea voastră în România?
A.A.: Cu ocazia evenimentului „Speranță la 

orizont”, echipa IMPACT România împreună 
cu absolvenți AFCOE din Statele Unite şi Ger-
mania s-au unit pentru a merge în misiune în 
Bucureşti. Tinerii au vizitat zilnic o anumită bi-
serică din Bucureşti, oferind o scurtă instruire 
participanților. După-amiază, tinerii ieşeau efec-
tiv pe străzi pentru a împărţi invitații la evan-
ghelizarea pastorului Doug Batchelor şi pentru a 
realiza un scurt chestionar pe teme de sănătate. 

A fost uimitor să vedem că Dumnezeu are 
peste tot oameni însetați după adevăr. Noi tre-
buie doar să îi căutăm. Cinci zile de misiune au 
adus rezultate cu adevărat încurajatoare: 152 de 
contacte şi 33 de persoane înscrise pentru studiu 
biblic.

Biserica a fost şi ea atinsă. Ne amintim cu 
drag de experiența Cristinei, o tânără care a 
mers pentru prima dată în viața ei din uşă în 
uşă. Primele ore nu aduseseră niciun rezultat. 
Fiindcă avea o zi încărcată, planul ei inițial era 
să plece acasă mai devreme. Dar, în final, Cris-
tina s-a hotărât să continue. Dumnezeu i-a scos 
în cale o persoană care s-a înscris pentru studiu 
biblic. Spunea că ziua aceea a fost pentru ea cea 
mai frumoasă zi din an.

Timpul petrecut în Bucureşti a fost şi pentru 
echipa AFCOE-IMPACT o reîmprospătare a asi-
gurării că fericirea adevărată se găseşte în slujire.

CA: Care sunt condiţiile ca cineva să participe 
la cursurile și acţiunile AFCOE?

A.A.: Există un proces de înscriere online 
care poate cuprinde relatarea mărturiei perso-
nale, trei scrisori de recomandare şi un interviu 
telefonic. Însă cel mai mult contează dispoziția 
de a învăța şi de a sluji lui Dumnezeu şi seme-
nilor. Mai multe detalii se pot găsi pe internet  
la următoarele adrese: www.amazingfacts.org,  
www.afcoe.org sau www.afcoe-europe.com. n

Misiunea, ca stil de viaţă
Interviu cu Alexandra Ardelean, absolvent al AFCOE

Interviu
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Texte şi semnificații

Ioan 2 ne spune că la o nuntă la care a participat 
Isus s-a terminat vinul pregătit pentru nuntă; 
Isus a transformat apa din vasele de piatră (cap. 

2:6), folosită pentru obiceiurile rituale ale evre-
ilor, în vin. Cele 6 vase de piatră puteau conţine 
între 400 şi 600 de litri de apă/vin – adică sufi-
cient cât să îmbete bine, pentru câteva zile, peste 
100 de meseni. 

Cele mai comune explicații ale acestui text 
sunt: 1) Vinul/alcoolul poate fi folosit la ocazii 
speciale, aşa cum a arătat Isus – căci cine poate 
să-şi imagineze o nuntă fără „veselia” produsă de 
alcool? 2) Primul vin folosit la nuntă conţinea 
alcool, dar cel făcut de Isus nu. 3) Nici primul 
vin folosit la nuntă, nici cel făcut de Isus nu era 
fermentat.

Ce spune textul
Cuvântul grecesc oinos înseamnă vin sau 

must; doar în funcţie de contextul în care este 
folosit putem şti despre ce este vorba. Expresia 
„după ce oamenii au băut bine” (gr. methusko) 
comunică realitatea că mesenii au băut pe sătu-
rate, s-au umplut de vinul de la masă. Dacă acel 
vin era fermentat, urmarea era îmbătarea – cum 
citim în mai multe traduceri ale Bibliei, inclu-
siv în limba română. Şi în cazul acestei expresii, 
contextul trebuie să ne spună sensul. 

Se poate o nuntă fără vin? În mediul iudaic 
de atunci, căsătoria se făcea la o vârstă fragedă – 
deseori mirele şi mireasa aveau în jur de 15 ani. 
Contextul – evrei pioşi la nunta unor posibili 
adolescenți, dar care să folosească o cantitate atât 
de mare de alcool – ne spune că nici primul vin, 
de care mesenii au băut pe săturate, nu conţinea 
alcool. 

Pliniu, Plutarh şi Horaţiu, autori greci şi ro-
mani din Antichitate, descriu vinul nevătămător 

sau inocent ca cel mai bun. Acesta era cel mai uti-
lizat vin şi în Palestina. Rabinii spuneau: „Acolo 
unde intră vinul, iese cunoştinţa; oriunde este 
vin, acolo nu este înţelegere.” Probabil de aceea 
nunul mare a testat vinul, să nu fie fermentat. 
Deci „vinul cel mai bun” este vinul nefermentat. 

Mai mult, Biblia spune că aceasta a fost pri-
ma minune a lui Isus, în care „El Şi-a arătat slava 
Sa şi ucenicii Lui au crezut în El” (v. 11). Expre-
sia-cheie aici este „ucenicii au crezut în El”. Sco-
pul pentru care Isus a făcut minunea era ca să-Şi 
arate slava de Creator, ca ucenicii să creadă în El. 
Putea Isus să-Şi arate slava în fața unor oameni 
beţi? Mai puteau aceştia să înțeleagă minunea la 
care participau, după ce s-au „amețit”? Cine ar fi 
crezut mărturia lor? Textul ne spune că oamenii 
„s-au umplut de vin”. Dacă puteau conştientiza 
minunea, atunci este clar că vinul de care s-au 
umplut era nealcoolic.

Concluzie
La nunta din Cana nu s-a consumat deloc 

alcool. Primul must servit la masă a fost net in-
ferior mustului făcut de Isus, căci Isus a venit să 
ne arate că ce are El de oferit este mult mai bun, 
mai nobil, mai curat decât tot ceea ce cunoştea 
omenirea până atunci. Aceasta este intenţia lui 
Isus pentru viaţa noastră: să trăim mai nobil, 
mai pur, mai curat, atât la biserică, în viaţa re-
ligioasă, cât şi în evenimentele noastre sociale, 
cum ar fi o nuntă! Aceasta exclude folosirea al-
coolului, saturaţia cu el, căci Pavel ne spune că 
alcoolul şi Duhul Sfânt nu pot locui în acelaşi 
om: „Nu fiţi plini (gr. metsuko) de vin, aceasta 
este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh” 
(Efeseni 5:18). n

Ce fel de vin a făcut Isus 
la nunta din Cana?

Și (nunul mare) i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și,  
după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun,  

dar Tu ai ţinut vinul cel bun până acum” (Ioan 2:10).

Gabriel Ișvan, direc-
torul Departamentului 
Libertate Religioasă 
și Comunicare, 
Conferinţa Muntenia.
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locul promis de Isus”. A urmat ocazia dedicată 
prețiosului dar ceresc al sănătății. Ne-am dat încă 
o dată seama cât de recunoscători ar trebui să-I 
fim lui Dumnezeu pentru acest dar, precum şi de 
importanța păstrării lui. Cu competență şi boga-
tă experiență, această pledoarie a fost susținută 
de dr. Valeriu Gheorghiță, de la Herghelia.

Pentru ora următoare au fost prezenți 
frații Eduard Călugăru, trezorierul Uniunii de 
Conferințe, şi Virgiliu Peicu, directorul Casei de 
Pensii, care ne-au condus într-o discuție cu pro-
fil administrativ.

Seara, după deschiderea Sabatului, s-a ți nut  
serviciul divin special de mulțumire şi recu noş-
tință. Am experimentat încă o dată „ce plăcut e 
şi frumos, strâns uniți lângă Hristos”.

Primul vorbitor a fost fratele Szabo Victor. 
Cuvântul său în limba germană a fost tradus 
de fratele Emilian Niculescu. Apoi, ne-a vorbit 
în limba maghiară fratele Bleneşi Adalbert şi în 
limba rusă, fratele Bidiuc Ioan. După dumnea-
lor, în dulcele grai românesc, au rostit cuvinte 
potrivite fratele Zanfir Damian, ca reprezentant 
al mirificului Maramureş, şi fratele Dumitru 
Stănculescu, reprezentantul Prahovei. Presăra-
tă cu cântări de cor, seara a fost minunată, iar 
diversitatea a creat o atmosferă de închinare şi 
adorare.

În Sabat
După noaptea de Sabat şi altarul dimineții 

sfinte, ora de rugăciune a fost susținută de unul 
din pastorii activi, reprezentant al generației mai 
tinere, iubitul frate Portik Herbert Zoltan. Într-o 
perfectă limbă română şi cu un mesaj foarte expli-
cit, am fost conduşi spre rugă. Încă o dată ne-am  
dat seama că în urma noastră sunt oameni har-
nici, credincioşi şi serioşi, capabili să vorbeas-
că pe înțelesul tuturor celor ce conviețuiesc 
împreună cu noi pe aceste meleaguri, aşa cum 
ne-a aşezat Dumnezeu. A urmat serviciul divin 
al Şcolii de Sabat, condus de fratele Ioan Soare, 

Eveniment

Sărbătoare în  
„cetatea luminii” – Stupini

Gabriel Vasilescu este 
președintele Asociaţiei 
Pastorilor Pensionari.

E rau ultimele zile ale lunii august 2013, o lună 
bogată în binecuvântări. Soarele încă ne mai 
încălzea, deşi „când se lasă umbra serii” pes-

te munții din jurul frumosului Braşov, ne dăm 
seama că toamna bate la uşă.

Din toate zonele țării şi cu diverse mijloace 
de transport, „vin truditorii”, cei chemați în cea-
suri matinale să lucreze în „via Stăpânului”. Prin-
tre ei, ca nişte flori alese din grădina raiului, sunt 
şi câțiva tineri şi tinere plini de farmec şi de voie 
bună, invitați şi ei în ceasul din urmă.

Întâlnirile, îmbrățişările colegiale, ca o conti-
nuă emanare a dragostei frățeşti, încântă inimile 
participanților şi privirile invitaților.

După obişnuitele repartizări în camerele în 
care vom poposi pentru câteva nopți, la ore-
le 16 începe festivitatea de deschidere, cu imn 
şi rugă. După citatul biblic şi cuvintele de bun 
venit, sunt dedicate momente pentru cei şase 
nou-intrați în rândurile membrilor asociației, 
înălțându-se rugăciunea pentru binecuvântarea 
lor. Apoi comunicăm vestea că tot şase sunt cei 
care, prin trecerea la odihnă, nu mai sunt printre 
noi. Urmează cuvinte de încurajare şi rugăciune 
ca Domnul să fie Mângâietorul şi Susținătorul 
familiilor lor. Dumnezeu ne-a trimis cuvinte de 
mângâiere prin mesajul primului devoțional, 
prezentat de către fratele Emilian Niculescu, fost 
secretar al Uniunii de Conferințe. La încheierea 
zilei, s-a cântat din toată inima imnul „De mână 
du-mă, Tată!”

Vineri, 30 august
După altarul de dimineață şi micul dejun, a 

fost timpul devoționalului. Fratele Eduard Vic-
tor Diaconescu, pastor care a lucrat în România, 
dar şi în Statele Unite ale Americii, ne-a aprins 
într-un mod cu totul special, în cuvinte pline de 
patos, dorul de cer, de întâlnirea cu Mântuito-
rul. Din locul în care mă aflam, i-am putut ve-
dea pe mulți participanți ştergându-şi „lacrimi 
de dor”. Cu voci tremurând de emoție, s-a cântat 
„Dorul meu ne-ncetat se avântă spre cer, unde-i 
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studiul lecțiunii fiind prezentat de fratele Aron 
Moldovan.

Predica de la ora 11, cu mottoul „Iubirea Sa,  
speranța mea”, a fost ținută de fratele Teodor Hu-
țanu, preşedintele Uniunii Române, care a scos  
idei pline de învățătură şi încărcătură emoțională 
din pasajul biblic din Romani 8:35-39.

Programul după-amiezii a cuprins un ade-
vărat concert de muzică adventistă, susținut 
de Corul Asociației Pastorilor Pensionari şi un 
grup de membri ai Corului Sola Scriptura, Mun-
tenia. Mesajul spiritual a fost adus de invitatul 
întâlnirii, fratele Georgel Pârlitu, preşedintele 
Conferinței Muntenia. Înfrumusețată cu versuri 
şi cu predica de după-amiază a fratelui Teodor 
Huțanu, serbarea a devenit una dintre cele mai 
frumoase ocazii, terminându-se cu chemarea: 
„Omule cu chip divin, tu cel pentru care Regele 
Isus a scris cu sângele Său sfânt pe lemnul crucii 
partitura biruinței, eşti chemat să ni te alături în 
marele «Aleluia» de întâmpinare a Mirelui ce-
resc, care este gata şi în curând, foarte curând, 
va reveni.”

Acordurile Corului 42 – Aleluia, din Orato-
riul Mesia de G. F. Haendel – au fost apoi into-
nate, pentru a marca încheierea întâlnirii, având 
speranța unei fericite revederi, spre lauda Salva-
torului divin.  n

Imn misionar
Florin Lăiu

Pe drum de milenii, ieşind de prin ceaţă,
În inimi şi-n glasuri prezentă,
Sub steagul credinţei şi-al păcii în faţă,
Ai fost pâinea noastră, onoare şi viaţă,
Sublimă solie adventă!
 
Spre-o lume mai bună ne-ai fost legământ,
Motiv de război şi de pace.
În lupta deschisă-ntre cer şi pământ
Eşti sabia noastră cu duh de avânt,
Cuvântul de foc ce nu tace.
 
Noi ştim adevărul, şi el e putere
Mai tare ca iadul şi moartea.
Cunoaştem şi noi omeneasca durere,
Dar ştim că şi-n lanţuri Cuvântul nu piere –
De veacuri cu El ne e partea.
 
De-aceea şi ura, şi pumnul în luptă
Ne-ar face de rând, nu de seamă.
Şi-atunci de ce forţa, din ură ţesută,
Se-ntinde-mpotriva Cuvântului, mută?
Dreptatea-i cu noi şi li-i teamă.
 
Dar noi nu ne temem; aceasta ni-i lege,
Căci cerul ne stă înainte.
Luceafărul vieţii pe toţi să ne lege
În singurul pas ce-l putem înţelege:
Spre ţara nădejdilor sfinte.
 
Da, vine şi ziua! Pe Christ L-aşteptăm,
Aceasta ni-i scumpa solie.
Sub aripa ei am crescut şi zburăm,
La gândul acesta, supuşi, îndurăm
A şarpelui veche mânie.
 
Fugind de chemarea salvării cereşti,
O lume îşi caută rostul
Pe calea cea largă, pe căi pământeşti,
Împinşi de nevoi şi atraşi de poveşti,
Săpându-şi în lut adăpostul.
 
Noi astăzi le-ntindem solia iubirii,
Mereu către oameni prezentă.
Acum este timpul să cânte zefirii
Şi trâmbiţi să sune în cinstea-nnoirii:
Trăiască solia adventă!
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În prima pagină a cărţii Lacrimi târzii, autorul 
consemna: „Uneori întâmplările vieţii pe care 
le trăieşti cu pasiune sau la care iei parte îţi cer 

să le aşezi în scris, ca să capete valoare de ghid 
sau model pentru generaţiile viitoare. Alteori, 
măreţia biruinţei şi spectacolul vieţii sunt cele 
care te fac să povesteşti fapte învăluite în tăce-
re în folosul urmaşilor.”1 Acelaşi sentiment l-am 
încercat şi eu răsfoind documente îngălbenite de 

vreme şi ascultând oameni 
cu peri albi depănând o 
istorie uimitoare, pe ca-
re rareori o găsim scrisă. 
Obişnuiesc să-i numesc 
„oameni ai lui Dumnezeu” 
pe cei care au ales să stea la 
spărtura zidului, apărând 
cetatea credinţei chiar cu 
propria viaţă. Aceste fi-
le de istorie se cer să fie 
descoperite de noi, gene-
raţia tânără, pentru a ne 
lua moştenirea cuvenită. 
Prima filă de istorie şi cre-
dinţă pe care o deschidem 
poartă numele Penca Ilie – 
lucrător în via Domnului.

Dana Bordeianu (D.B.): 
Vorbiţi-ne despre copilărie 
și despre părinţii dvs.

Ilie Penca (I.P.): M-am născut în judeţul Te-
leorman, pe valea Dunării. Tata L-a cunoscut pe 
Dumnezeu cam prin anii 1930-1932. A început 
să-mi povestească despre Dumnezeu când eu 
aveam vreo 6 ani. Mi-a spus că nu trebuie să 
consum mâncăruri care nu sunt recomandate de 
Biblie, că un trebuie să merg cu copiii unde se 
duc ei, să nu fac lucruri nepotrivite şi să ascult 
tot ce-mi spune. 

D.B.: Aţi întâmpinat probleme la școală?
I.P.: Când am mers la şcoală în clasa prima-

ră, învăţătorul, după cum era obiceiul pe vremea 
aceea, ne ridica în picioare, cu faţa spre răsărit, 

să facem semnul crucii. Eram 5 copii de creştini 
adventişti care nu făceam acest lucru şi, desigur, 
învățătorul ne-a bătut. Tata a aflat şi a mers la 
director. Acesta i-a promis: „Mergi acasă că 
mâine nu se va mai repeta.” Era un om înţelept, 
înţelegător... A doua zi, când învăţătorul a intrat 
în sala de cursuri, a spus: „Pentru rugăciune, ne 
ridicăm în picioare” şi se uita ţintă la mine că nu 
îmi făcusem semnul crucii nici de data aceasta. 
Pornit spre mine să mă bată, am spus tremu-
rând: „Domnule învăţător, tata a fost la domnul 
director, vă rog să vorbiţi cu dumnealui!” Acesta 
s-a întors înapoi spre catedră şi din ziua aceea nu 
m-a mai bătut.

D.B.: V-aţi bucurat de libertate în perioada 
interbelică?

I.P.: Mi-amintesc că, pe 21 iunie 1941, au în-
chis bisericile, iar tata a fost concentrat. Noi, copi-
ii, am rămas acasă cu mama. Parcă văd şi acum: 
a venit un jandarm, ne-a scos afară din biserică, a 
pus sigiliul pe uşă şi a spus: „Nu aveţi voie să mai 
intraţi!” După ce a pus sigiliul, a mers din familie 
în familie (a venit şi la tata) şi i-a strâns pentru a 
merge la postul de jandarmi să dea declaraţie că 
renunţă la credinţa lor... Unii dintre fraţii noştri 
au cedat, alţii nu. I-au arestat, mergând cu ei din 
post în post, din Teleorman până la Bucureşti. Au 
fost judecați de Tribunalul Militar. Unii au făcut 6 
luni, alţii, 2 ani de temniță... 

D.B.: Cum a fost perioada de persecuţie an-
tonesciană?

I.P.: Era greu. Vara, îmi aduc aminte, plecam 
de vineri cu carul cu boi şi rămâneam la câmp, 
că pe acolo nu ne căutau...

D.B.: Și unde vă închinaţi?
I.P.: Acolo ne făceam rugăciunea sau ne în-

tâlneam noaptea într-o pădure ori pe la cineva 
pe acasă. Uneori venea predicatorul (ascuns 
într-un car cu fân) şi ne dădea Sfânta Cină. Aşa a 
trecut perioada aceea a lui Antonescu...

D.B.: Povestiţi-ne despre stagiul militar.
I.P.: Pe 15 octombrie 1948, am fost încorpo-

rat la o unitate de jandarmi. După trei luni, prin 

Ilie Penca – 
lucrător în via Domnului

Interviu realizat de Dana Bordeianu cu pastorul pensionar Ilie Penca
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februarie ’49, unitatea de jandarmi s-a transfor-
mat în centru de securitate. M-au trimis de trei 
ori la şcoala de ofiţeri şi nu am vrut să merg. În 
şase luni ieşeam locotenent. 

D.B.: Nu v-a părut rău că aţi pierdut o ase-
menea ofertă?

I.P.: Nu mi-a părut rău. Educatorul îmi spu-
nea: „Mă Penca, eu am făcut Seminarul ortodox, 
mă…, şi m-am lăsat şi am intrat în politică. Tu 
nu-ți poţi lăsa credinţa? Iar eu îi răspundeam: 
„Nu pot, nu mă lasă conştiinţa... Conştiinţa nu 
îmi dă voie să trec peste ea. Vreau să rămân cre-
dincios convingerilor pe care le-am primit de 
la tata şi din Scriptură” (pentru că atunci când 
m-am dus militar mi-am luat Biblia, cartea de 
cântări şi lecţiunea). 

D.B.: Nu vă temeaţi pentru propria siguranţă?
I.P.: E drept, într-un final, biroul politic m-a 

luat în vizor. Dar erau şi unii cărora le eram drag. 
Într-o zi am primit un ordin: „Tovarăşul locote-
nent-major, aghiotantul colonelului, vă cheamă 
până la el acasă.” Ştiam unde stă, nu era departe. 
Când m-a văzut, i-au dat lacrimile: „Iliuţă”, mi-a 
zis, „noi trebuie să ne despărţim”… Eu am rămas 
înmărmurit. 

D.B.: La ce despărţire se referea? 
I.P.: „Uite”, îmi zice, „am primit ordin ca pe 

toţi sectanţii să-i trimitem la detaşamentul de 
muncă. Luni dimineaţă veţi pleca şi voi, dar să 
nu spui nimănui (avea încredere în mine). Vrei 
să te duci să-ţi vezi părinţii? Îţi dau bilet de vo-
ie până luni dimineaţă, la ora 7. Dacă mai ai pe 
cineva…” „Mai am”, i-am răspuns. L-am chemat 
pe un bun prieten – croitor – şi i-am spus despre 
ocazia care se ivise. Ne-am văzut părinții, ne-am 
luat la revedere, iar luni la ora 7 am fost în unita-
te. Aşa cum spusese, ne-au trimis la detaşamen-
tul de muncă Caransebeş, Muntele Mic.

D.B.: Ce a urmat? 
I.P.: Acolo am întâlnit foarte mulţi băieţi 

adventişti – cam 40. Lucram la şoseaua din Ca-
ransebeş până pe munte. Căram ciment, nisip 
şi piatră. Când ne-am întâlnit în cazarmă, mi-
au zis: „Măi frate, în unităţile prin care am fost 
ne-am descurcat cum am putut, dar aici trebuie 
să pui mâna pe târnăcop şi pe lopată. Trebuie să 
munceşti!”

D.B.: Cum v-aţi descurcat în ziua de Sabat?
I.P.: Nişte băieţi au ieşit la raport şi i-au spus 

maiorului: „Tovarăşe maior, noi avem două ju-
mătăţi de zile libere pe săptămână, miercuri 
după-amiază şi sâmbătă după-amiază, plus du-
minica. V-am propune să lucrăm miercuri toa-
tă ziua şi să fim liberi şi sâmbătă, şi duminică. 

„Bine, măi băieţi”, a răspuns. Şi-a dat seama că 
suntem cei care ţinem ca repaus sâmbăta şi ne-a 
aprobat patru luni. Însă, când mai aveam o lună 
până la eliberare, ne-a spus: „Băieţi, nu se mai 
poate.” A venit un alt ofiţer politic, de la Bucu-
reşti, în vârstă, şi ne-a spus că nu se poate! Cine 
lucrează lucrează, cine nu, la închisoare. Era în 
septembrie 1950. 

D.B.: Și ce aţi făcut?
I.P.: Noi am spus că nu lucrăm. Apoi a venit 

comandantul meu de companie să-mi ceară să 
dau numai o declaraţie că voi lucra şi „pe cuvân-
tul meu de onoare că nu te voi pune să lucrezi 
niciun minut”. I-am răspuns: „Merg fără decla-
raţie, cu declaraţie nu merg. Eu merg cu fraţii 
mei şi de declarat nu declar, deoarece aş declara 
o minciună.” 

Am fost trimişi la închisoarea Tribunalului 
Militar Timişoara. Ne-au tuns şi ne-au împăr-
ţit în camere cu deţinuţii politici. Erau arestaţi 
acolo partizani din munţii Severinului şi preoţi, 
ofiţeri, chiar fostul mareşal al Curţii Regale – era 
un bărbat brunet, înalt, l-au bătut, l-au chinuit, 
apoi l-au dus la canal... 

D.B.: Ce simţăminte aveaţi? Urma să staţi în 
faţa unor reprezentanţi ai unui sistem politic ne-
iertător cu cei credincioși.

I.P.: Fratelui Indricău, avocatul cultului, i-au 
dat voie să intre în camera de arest şi să ne spună 
câteva cuvinte: „Băieţi, tinerii din Labirint sunt 
astăzi în post pentru voi. Aveţi curaj şi încredere 
în Dumnezeu.” Apoi, a trebuit să iasă. Dar pen-
tru noi a fost de ajuns.

D.B.: Cum s-a desfășurat procesul?
I.P.: O parodie. Când ne-au băgat în sala de 

judecată, au început să ne chestioneze: „Lucrezi, 
nu lucrezi?” „Băieţii aceştia au fost cei mai buni! 
Unii dintre ei au lucrat de joi până vineri seara, 
fără întrerupere, la descărcat de vagoane. Sâm-
băta dimineaţa i-a luat şi i-a băgat iar la mun-
că, deşi aveau dreptul la două zile libere”, a spus 
martorul. Replica procurorului a fost: „În arma-
tă se execută ordinul, aici nu este religie, nu este 
nimic.”

Avocatul nostru a făcut uz de legi: „Sunt 
mem brii unui cult liber”, prezentând toate ar-
gumentele, dar nu au vrut să ia în considerare 
nimic. Ne-au condamnat. Eu am primit 4 ani de 
închisoare.

Va urma! n

1 Gyl Pey, Lacrimi târzii, Bucureşti, Editura Viață şi 
Sănătate.

Dana Bordeianu 
este avocat şi reali-
zator de emisiuni la 
Vocea Speranţei şi 
SperanţaTV.
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Profeţie biblică

F  aptul că Apocalipsa 17 se termină cu eşe-
cul total al Babilonului poate crea impre-
sia că tot ce este în Babilonul escatologic e 

decăzut. Dar Apocalipsa 18 începe cu o infor-
maţie extrem de preţioasă: Dumnezeu are copii 
în Babilon şi, la fel ca în cazul vechii Sodome, 
Dumnezeu nu poate accepta distrugerea cetăţii 
păcătoase până când, asemenea lui Lot, poporul 
lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului, care se 
află în Babilon, nu va ieşi afară.

Poporul lui Dumnezeu din Babilon
Prima lecţie pe care biserica trebuie să o înve-

ţe din capitolul 18 este că Dumnezeu îi numeşte 
pe urmaşii Săi din Babilon „poporul Meu” (Apo-
calipsa 18:4) înainte ca aceştia să părăsească Ba-
bilonul. Când unii dintre noi le spunem altora 
din afara bisericii: „Vino în poporul Domnului”, 
s-ar putea să comitem un „pleonasm” misionar. 
Adică s-ar putea să-i invităm pe oameni să fie 
ceea ce deja sunt. Există oameni care nu fac parte 
nominal din biserică, dar sunt „poporul Dom-
nului” acolo unde sunt. Aceasta îmi aminteşte 
de o declaraţie a lui Ellen White despre motivul 
pentru care „Domnul nu lucrează acum pentru 
a aduce multe suflete la adevăr”. Faptul că Dum-
nezeu nu pune umărul Său atotputernic la efor-
tul nostru misionar este „din cauza membrilor 
bisericii care n-au fost niciodată convertiţi şi a 
acelora care au fost cândva convertiţi, dar care 
au apostat. Ce influenţă vor avea aceşti membri 
neconsacraţi asupra noilor convertiţi? Nu vor fa-
ce ei oare fără efect solia dată de Dumnezeu şi pe 
care poporul Său trebuie s-o vestească?” 

Dar la vremea marii strigări, biserica va fi 
fost curăţită de neghina ipocriziei şi de zgura 
infidelităţii. De aceea, numărul mare al celor cu 
care Duhul lui Dumnezeu se luptă acum vor auzi 
ultima solie de avertizare, o vor îmbrăţişa şi vor 
intra în rândurile unei biserici vii. În concluzia 
acestei subsecţiuni, să ne amintim că ar trebui să 
vorbim cu smerenie despre noi şi cu moderaţie 
despre creştinii din alte confesiuni sau chiar ne-
creştinii credincioşi conform cunoştinţei pe care 
o deţin. Un număr mare dintre aceştia sunt „po-

porul Domnului” fără să pretindă. Mulţi dintre 
noi s-ar putea să pretindem că suntem din bise-
rica lui Dumnezeu, dar fără să fim. 

Căderea Babilonului
La momentul în care poporul lui Dumnezeu 

este chemat să iasă din Babilon, căderea aces-
tei citadele a falsei religii este descrisă la timpul 
trecut (Apocalipsa 18:2). Din punct de vedere 
gramatical, „a căzut, a căzut” este mai puternic, 
mai sigur, decât „va cădea, va cădea”. Cu alte cu-
vinte, proclamaţia îngerului sugerează că eşecul 
şi falimentul Babilonului este atât de sigur, încât 
e ca şi cum s-a şi petrecut deja. Dar înainte ca 
fiara cu cele zece coarne să o distrugă pe desfrâ-
nată, poporul lui Dumnezeu care se află în ceta-
tea necredincioasă trebuie dezlegat de lanţurile 
apartenenţei de Babilon. Copiii lui Dumnezeu 
nu au fost îmbătaţi sau înşelaţi de vinul curviei 
Babilonului, de aceea vor şti ce poziţie să ia în 
ceasul al unsprezecelea. Imaginea demonilor şi a 
păsărilor necurate care sălăşluiesc în Babilon es-
te o anticipare a ruinei şi a dezolării (Isaia 13:21; 
Ieremia 51:37). Apocalipsa 18:8 spune că plăgile 
ei vor veni într-o singură zi şi vor fi: moartea, 
tânguirea şi foametea. Cuvântul grecesc pentru 
moarte (thanatos) mai este folosit în Apocalip-
sa şi cu sensul de molimă (vezi Apocalipsa 6:8). 
Probabil că în capitolul 18:8 ar trebui să vedem 
acelaşi sens, altfel, ordinea moarte, tânguire şi 
foamete nu ar fi o ordine normală. Mai degra-
bă, plăgile Babilonului sunt molima, tânguirea şi 
foametea, care se vor încheia cu moartea cauzată 
de arderea cetăţii în foc. 

Bocet pentru Babilon
Sunt două categorii care plâng Babilonul: îm-

păraţii pământului (evident, alţii decât cei zece 
care o distrug) şi negustorii pământului. Motive-
le lor sunt diferite. Împăraţii pământului regretă 
curvia, luxul şi risipa de care nu vor mai avea 
parte şi se tem ca nu cumva să aibă parte de ace-
eaşi soartă (Apocalipsa 18:9,10). Şi comercianţii 
de pe uscat şi cei de pe mare se tem pentru viaţa 
lor, dar bocetul acestora este legat de faptul că 

Destinul desfrânatei celei mari (II)
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nimeni nu le mai cumpără marfa (Apocalipsa 
18:11-19). Lista de mărfuri scumpe se încheie cu 
două articole care sunt mai scumpe decât orice 
piatră preţioasă – trupurile (Cornilescu traduce 
cu „robi”) şi sufletele oamenilor (v. 13). Babilo-
nul obişnuia să cumpere oameni alături de măr-
furi obişnuite pentru vremea aceea (aur, argint, 
vase de lemn, purpură, mirodenii, cereale, ani-
male etc.).

Control asupra omenirii
Ultimele versete ale capitolelor 17 şi 18 de-

scriu un control universal al falsei biserici (Ba-
bilonul) asupra omenirii. Acest control este 
indirect, căci Apocalipsa 17:18 arată că Babilo-
nul „are stăpânire peste împăraţii pământului”. 
Prin aceştia, Babilonul îi controlează şi pe locui-
torii pământului. Dar cum se poate ca un sistem 
religios să controleze celelalte sfere ale vieţii (so-
cial, politic, economic)? Apocalipsa 18:23,24 ne 
oferă răspunsurile. Negustorii Babilonului erau 
„mai-marii pământului” şi, prin ei, naţiuni întregi 
au fost determinate să urmeze politici favorabi-
le Babilonului. Dacă banul nu va fi suficient de 
puternic, atunci, la fel ca Egiptul antic, Babilo-
nul escatologic va avea propriii vrăjitori care vor 
căuta să întreţină societatea umană cu acte care 
imită supranaturalul, aşa încât inima liderilor, ca 
şi inima faraonului exodului, se va împietri ca 
să nu asculte glasul lui Dumnezeu (vezi Exodul 
7:22). Ultimul as din mâneca Babilonului este 
persecuţia. La cei la care banul şi înşelăciunea 
nu au avut intrare, se va da buzna prin forţă. Ba-
bilonul este simbolul tuturor crimelor religioase 
din toate timpurile. 

Două cetăţi vor fi în conflict la sfârşit de is-
torie: Babilonul, care va încerca să controleze 

libertăţile umane în mod complet, şi Noul Ieru-
salim, ai cărui străjeri strigă către cei care sunt 
în întuneric. Lumina lămpii va fi stinsă în Babi-
lon pentru totdeauna (Apocalipsa 18:23), dar în  
Noul Ierusalim făclia cetăţii este Mielul (Apoca-
lipsa 21:23). 

Strigătul de a ieşi afară din Babilon şi de a 
găsi Calea este ilustrat de un caz real din istoria 
recentă. În 1985, Humphrey, o balenă cu cocoaşă 
care se afla în migraţia anuală în Oceanul Pacific, 
când a ajuns în dreptul Golden Gate Bridge, în 
loc să continue să se deplaseze către destinaţie, 
a intrat pe sub pod, în estuarul numit San Fran-
cisco Bay. De acolo a înotat în amonte prin râul 
Sacramento, care devenea din ce în ce mai îngust 
şi din ce în ce mai dulce. S-a îndepărtat mai mult 
de 110 kilometri de ocean şi a ajuns într-o zonă 
cu apa foarte scăzută. Delta dulce şi îngustă în-
semna moarte sigură pentru Humphrey. 

După mai multe intervenţii eşuate de a de-
termina balena să facă aşteptata cale întoarsă, 
oamenii de ştiinţă au găsit soluţia salvatoare. Au 
adus echipamentul necesar pentru reproducerea 
sunetului pe care balenele îl emit atunci când 
mănâncă. În momentul în care Humphrey a au-
zit acest sunet, s-a întors şi a început să înoate în 
aval. S-a reîntors în San Francisco Bay şi, după 
câteva salturi acrobatice, a trecut pe sub podul 
Golden Gate în ocean. 

Întreaga istorie umană este o istorie a chemă-
rilor lui Dumnezeu. Mulţi şi-au pierdut direcţia 
şi se deplasează pe un drum fără întoarcere. To-
tuşi, înainte ca Babilonul escatologic să fie dis-
trus, se va auzi un glas căruia nicio inimă care 
vrea libertatea şi viaţa cu adevărat nu i se poate 
împotrivi. Este strigătul: „Iată drumul, mergeţi 
pe el!” n

Laurențiu Moț  
este as. univ. drd. şi 
predă Noul Testament 
la Institutul Teologic 
Adventist.
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Cele 6 luni de zile cari ne-a fost date să le pe-
trecem la Seminarul nostru din Collonges 
au trecut ca un vis. Un vis frumos şi folosi-

tor. Programul nostru este încă de mult alcătuit. 
Urmează împachetarea bagajelor şi continuarea 
drumului spre Camerun.

Până în ceasul de față, nimeni nu ne-a spus 
o vorbă încurajatoare despre climatul de acolo. 
Nu auzim decât cântece sinistre. Ni se vorbeşte 

numai despre nenumăratele pri-
mejdii care ne aşteaptă. Suntem 
priviți cu compătimire. În mod 
deosebit, fetița noastră care are 4 
luni este privită cu atâta duioşie, 
ca şi cum ar merge la pieire sigu-
ră. Ne gândim serios dacă nu este 
cazul să aducem fetița în Româ-
nia, la părinții noştri. Însă numai 
la gândul despărțirii ni se sfâşie 
inima de durere. Am înălțat rugă-
ciuni serioase către cer şi Domnul 
ne-a încurajat să luăm fetița cu noi. 
Acela care ne-a dat-o este puternic 
să o ție în vieață şi în deplină sănă-
tate. Facă-se voia Lui cu noi.

Pe ziua de 1 iunie aruncăm, 
poate pentru ultima dată, priviri-
le asupra oraşului Geneva, lacului 
Leman, munților Saleve şi Jura şi 
ne urcăm în automobilul semi-

narului, ca să fim conduşi la gară. După câteva 
minute, ne aflăm în trenul care străbate Franța 
de la Răsărit spre Apus (Collonges - Bordeaux). 
Vremea este posomorâtă. Cerul, acoperit de nori 
grei. Plouă. Trenul aleargă în goană nebună, mă-
rind clipă după clipă intervalul care ne desparte 
de iubiții noştri rămaşi în patrie. Deşi cu totul 
străini şi necunoscuți, nu ne simțim deloc singu-
ratici. Copilaşul nostru, cu zâmbetul lui nevino-
vat, cu gesturile şi gânguritul lui, atrage atenția 
călătorilor, care ne privesc cu simpatie şi ne an-
gajează în convorbiri prietenoase. Călătoria des-
tul de lungă până la Bordeaux este totuşi plăcută.

La Bordeaux am rămas o săptămână pentru 
facerea cumpărăturilor necesare.

Pe 8 iunie ne-am îmbarcat pe vaporul „Braz-
za”. Atâta vreme cât am călătorit pe fluviul Gi-
ronda, totul a mers bine. De îndată ce am intrat 
în Ocean, am simțit răul de mare care ne-a chi-
nuit 2 zile. După aceea, zile frumoase. Nu vedem 
decât cerul, uneori presărat cu nori, şi întinsul 
apelor albastre.

După patru zile de continuă călătorie, zi şi 
noapte, punem pentru prima dată piciorul pe 
pământul african, în portul Casablanca. Am avut 
destul timp să vizităm oraşul şi l-am folosit cum 
se cuvine. Arabii, berberii, îmbrăcați în costume-
le lor naționale, unii mai puțin curați decât alții. 
Negrii ce se pot vedea ici şi colo, arborii de pe 
bulevardul portului şi alte străzi ne dau deplina 

În luna martie a acestui an, se împlinesc 100 de ani de la publicarea primului 
număr al revistei oficiale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Curierul Mi-
sionar mai întâi, apoi Curierul Adventist, a fost timp de 100 de ani mijlocul prin 
care membrii români, apoi maghiari şi chiar germani au primit cele mai importante 
ştiri şi articole despre viaţa Bisericii Adventiste din România.

Pentru a marca acest eveniment, revista Curierul Adventist va publica lunar ar-
ticole din arhivă ce vor acoperi întreaga perioadă de existenţă a Curierului. Suntem 
încredinţaţi că, răsfoind împreună cu noi paginile trecutului, veţi fi încântaţi 
să redescoperiţi personajele, evenimentele şi preocupările ce animau odinioară bi-
serica noastră.
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Collonges – Camerun
De Ilie Curmătureanu, misionar Ndoumbi, Camerun, Africa

Acest articol a fost 
publicat în Curierul 
Misionar, 1937, nr. XI 
(noiembrie), p. 7, 8. 
Menţionăm că, în 
redarea articolului, 
am respectat normele 
gramaticale ale epocii 
res pective.

Fratele şi sora Curmătureanu, împreună 
cu copilul lor, pe vapor, în drum spre 
Camerun.

CA_ianuarie_2014.indd   22 09.01.2014   14:37:50



convingere că ne aflăm în Africa. Fără aceste măr-
turii, ai impresia că te afli într’unul din oraşele eu-
ropene moderne. Străzi largi, frumos pavate, case 
în stil modern, magazine pline cu tot felul de măr-
furi, piața de toată curățenia, ticsită cu tot soiul de 
zarzavaturi şi fructe aranjate cu mult gust. Există 
şi un cartier indigen, care are farmecul său pentru 
turistul care vrea să iasă pentru câteva clipe din 
cadrul civilizației europene.

Urmează alte patru zile de neîntreruptă că-
lătorie, după care ajungem la Dakar. Oraş destul 
de frumos, însă mult mai prejos decât Casablan-
ca. Începem să simțim căldurile. Soarele începe 
să ne privească cu vitregie. Europenii pun casca. 
Noaptea dintre 16-17 iunie a fost o noapte de in-
somnie din cauza căldurii.

Pe ziua de 18 iunie am vizitat Konackri, al 
treilea port african. Un orăşel în construcție, de 
toată frumusețea.

Celelalte porturi, până la Duala, sunt de mai 
puțină importanță. Vaporul ancorează în largul 
mării, iar legătura între aceste porturi şi vapor 
este făcută cu ajutorul bărcilor cu motor sau fără.

Pe vapor se vorbeşte mult despre bolile din 
ținuturile tropicale, cari amenință sănătatea şi 
vieața omului alb. Suntem admirați pentru cu-
rajul pe care l-am avut să luăm fetița cu noi. Un 
singur gând ne ajută să păşim cu încredere îna-
inte: „Dumnezeul nostru este mai presus de ori-
ce primejdie”.

Duala este portul nostru de debarcare. Sea-
mănă mai mult cu o grădină botanică decât cu 
un oraş. Este locul cel mai umed din tot Came-
runul. Aci cade cea mai multă ploaie. Europenii, 
aşa zişii albi, sunt de fapt galbeni. Înfățişarea lor 
aminteşte mirosul de tămâie. Împreună cu fra-
tele Fridlin, directorul câmpului misionar de 

aci, care ne-a ieşit în 
întâmpinare, am vi-
zitat un cimitir. Am 
văzut 8-10 morminte 
de misionari morți în 
floarea vârstei lor, în-
tre 25 şi 40 ani. Nicio-
dată n-am simțit atâta 
seninătate, atâta pace 
sufletească, cât am 
simțit alături de aces-
te morminte. În minte 
îmi sună răspicat cu-
vintele: „Fii credin-
cios până la moarte 
şi îți voiu da cununa 
vieții.” Nimic mai fru-

mos, nimic mai înălțător. Am admis condiția şi 
păşim înainte fără murmur şi şovăire. Acesta es-
te drumul trasat de Mântuitorul.

La Duala, am rămas 4 zile în aşteptarea tre-
nului care merge la Iaunde, capitala Came ru nu-
lui. Calea ferată stră bate 
uriaşa pădure equatoria-
lă. Nu avem prea multe de 
văzut. Pretutindeni ver-
de. Aproape numai ver-
de. Florile, cari dau atâta  
farmec vieții, aci lipsesc 
aproape cu desăvârşire.

Iaunde este un orăşel 
mic, un fel de târguşor 
situat într-o regiune 
mun toasă. În timp de 
15 minute, vezi tot ce se 
poate vedea. Palatul gu-
vernatorului, poşta, un 
spital, o maternitate, ga-
ra, o piațetă alcătuită din 
15-20 prăvălii, 3 hoteluri 
şi câteva zeci de case în 
stil european.

De la Iaunde, am că-
lă torit cu autocamionul  
misiunii noastre. Şoseaua 
este destul de bună. De-a 
lungul ei, colibele negri-
lor. 

Un popas de o zi la 
Nanga-Eboko, unde se află stațiunea de reşe-
dință a câmpului misionar, ca apoi să ne con-
tinuăm drumul pâ nă la Ndoumbi, unde ne 
aflăm în pre zent şi unde urmează să ne des - 
făşurăm activitatea misionară. n
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Vaporul „Brazza”, cu care au călătorit fratele şi sora Curmătureanu până în Camerun.

Familia Curmătureanu la Zürich, împreună  
cu trezorierul bisericii din acea zonă.
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Înainte de a putea răspunde la această arzătoa-
re întrebare, este absolut necesar ca fiecine să 
cunoască, în materie de religiune, care este 

dreptarul credinței şi mijlocul infailibil prin care 
se poate deosebi religiunea divină sau credința 
adevărată de religiunile omeneşti, de superstiții, 
de datine păgâneşti sau credințe false, neadevă-
rate, transmise prin tradiție.

Dreptarul religiunii lui Isus Hristos
Orice religiune poartă de obiceiu numele 

întemeietorului ei: budismul de la Buda, brah-
manismul de la Brahma, confucianismul de la 
Confucius, mahomedanismul de la Mahomed şi 
creştinismul de la Hristos.

Religiunea creştină pură, nealterată, aşa cum 
reiese din Evanghelia lui Hristos, cuprinde ca 
normă de credință doctrina, învățătura, porunci-
le, descoperite de Învățătorul divin, Isus Hristos. 
Doctrina lui Isus Hristos este o învățătură model 
pentru creştini şi totodată o regulă perfectă, pu-
tem spune infailibilă, de credință şi purtare. Tot 
ce este mai mult decât această regulă nu leagă pe 
om, nici nu-l obligă la păzire pentru mântuire; 
după cum nici ce este mai puțin nu este suficient 
pentru dobândirea ei.

În timpul activității Sale mesianice, Maestrul 
divin spunea adesea că adevărata ucenicie şi ve-
racitatea creştinismului se arată în păzirea Cuvân-
tului Său. „Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, zicea 
Isus, sunteți în adevăr ucenicii Mei, veți cunoaşte 
adevărul şi adevărul vă va face liberi.” Ioan 8,31.32.

După înviere şi înainte de înălțarea Sa la cer, 
Isus Hristos a strâns în jurul Său pe ucenicii Săi 

şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi 
pe pământ. Duceți-vă şi faceți ucenici din toate 
neamurile... şi învățați-i să păzească tot ce v’am 
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârşitul veacului.” Matei 28,18-20.

Cu această învățătură integrală a lui Isus 
Hristos au pornit ucenicii Săi la lucru şi au reuşit 
să câştige mii şi mii de adepți pentru doctrina 
Învățătorului lor. Aşa s’a întemeiat biserica lui 
Dumnezeu, „pe temelia apostolilor şi prorocilor, 
piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În 
El, toată clădirea a fost bine închegată şi a cres-
cut ca să fie un Templu sfânt în Domnul.” Efeseni 
2,19-21.

Apostolul Pavel, ca unul care primise la fel 
mandatul divin, a contribuit la propovăduirea 
între neamuri a Evangheliei lui Isus Hristos şi a 
câştigat dintre păgâni, din toate națiunile, mii de 
credincioşi de partea religiunii creştine.

La sfârşitul activității sale, cu puțin timp îna-
inte de a fi arestat pentru credința lui şi trans-
portat la Roma, unde urma să fie judecat şi 
condamnat, a strâns la Efes pe episcopii (supra-
veghetorii) bisericii şi, între altele, le-a spus cu 
limbă de moarte: „Vă mărturisesc astăzi că sunt 
curat de sângele tuturor. Căci nu m’am ferit să 
vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama 
dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v’a 
pus Duhul Sfânt episcopi (supraveghetori), ca să 
păstoriți biserica Domnului, pe care a câştigat-o 
cu însuşi sângele Său. Ştiu bine că, după plecarea 
mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu 
vor cruța turma şi se vor scula în mijlocul vostru 
oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să 
tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați 
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Despre superstiţii şi credinţe  
religioase false

De Petre P. Paulini

Acest articol a fost pu-
blicat inițial în revista 
Curierul Adventist,  
nr. 9 (august) 1949,  
p. 2-4. Menţionăm că, 
în redarea articolului, 
am respectat normele 
gramaticale ale epocii 
res pective.

Petre P. Paulini, 
preşedinte al Bisericii 
Adventiste din Româ-
nia, în perioadele 
1920-1927, 1932-1936
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şi aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi 
noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe 
fiecare din voi. Şi acum, fraților, vă încredințez 
în mâna lui Dumnezeu şi a cuvântului harului 
Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da 
moştenirea împreună cu toți cei sfinți”. Faptele 
20,26-32.

Aceste cuvinte solemne cu semnificație 
profetică au început să se împlinească chiar în 
timpul când încă trăia Pavel. Coreligionarii săi 
creştini au deviat dela dreptarul credinței adevă-
rate încă din primele zile ale creştinismului. „Mă 
mir – scria apostolul neamurilor către frații lui 
de credință din Galatia – că treceți aşa de repede 
dela Cel ce v’a chemat prin harul lui Hristos la 
o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evan-
ghelie. Dar sunt unii oameni care vă turbură şi 
voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar 
chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni 
să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de 
Evanghelia pe care v-am propovăduit-o noi, să 
fie anatema” (Galateni 1,6-9).

Din cele arătate mai sus şi din alte declarații 
asemănătoare scrise în epistolele sale, acest mare 
apostol, sub inspirația Duhului Sfânt, a prevă-
zut şi a prezis introducerea în biserica creştină 
a multor învățături false şi a tot soiul de lucruri 
stricăcioase. Ele s’au înmulțit din generație în 
generație şi s-au încuibat adânc în mentalitatea 
oamenilor sub forma superstițiilor, a datinelor 
păgâneşti şi a misticismului bolnăvicios, împo-
triva căror creştinii adevărați din toate timpurile 
ca şi factorii răspunzători de azi s’au ridicat cu 
împotrivire pentru a dovedi nu numai inefica-
citatea şi inutilitatea lor, dar şi urmările lor stri-
căcioase.

Pentru a înțelege mai bine de ce orice om 
ar trebui să se ferească de superstiții şi credințe 
religioase false, e necesar să cunoaştem mai de 
aproape sensul etimologic, adică definiția cu-
vântului superstiție.

Dicționarele limbei române şi cele biblice 
spun că superstiția este: „O credință deşartă, este 
un eres, adică o credință opusă aceleia descope-
rită de Isus Hristos în Evanghelia Sa.” Superstiția 
este „o teamă religioasă neîntemeiată pe nimic, 
care totuşi inspiră omului acte şi păreri îm-
potriva bunului simț şi a judecății sănătoase”. 
Superstiția este „orice povestire mincinoasă, care 
cineva caută s’o tragă de pe urma unei întâmplări 
oarecare”. Superstiția este „o deviere a sentimen-
tului religios, prin care cineva este dus să creieze 
obligațiuni false, să se teamă de lucruri de care 
n’ar trebui să se teamă sau de a se încrede în lu-
cruri deşarte”.

Scriind în ziarul Universul despre superstițiile 
şi credințele religioase false, arhimandritul Vale-
rian Zaharia zice cu drept cuvânt:

„O credință religioasă întunecată şi desfigu-
rată de superstiții şi îmbâcsită de un misticism 
bolnăvicios duce la aberații religioase şi mani-
festări bolnave, care distrug vieața celui care o 
practică şi tulbură adânc conviețuirea în obşte a 
oamenilor.”

„Biserica creştină a avut de furcă încă de-
la începuturile ei, condamnând cu fermitate 
credințele religioase întunecate şi bazate pe pre-
tinse fapte minunate. Însuşi Hristos ne-a spus 
doar că vor veni mulți care în numele Lui vor în-
făptui pretinse minuni, pentru a zăpăci lumea şi 
pentru a câştiga sufletele oamenilor pentru dia-
volul. Dacă n’ar fi să amintim decât de lupta Sf. 
Petru cu Simon Magul şi ar fi deajuns să arătăm 
poziția bisericii față de misticismul bolnăvicios, 
bazat pe vrăjitorii şi şarlatanii religioase.”

„Sf. Scriptură condamnă cu fermitate pe 
cei ce se lasă furați de practici mistice rătăcite 
şi false. Sf. Pavel ia atitudine categorică contra 
credințelor religioase false când spune: „Ei au 
schimbat mărirea lui Dumnezeu cel nestricăcios 
în chipul omului cel stricăcios şi al păsărilor, al 
dobitoacelor şi al târâtoarelor.”

„Adevărata religie a avut întotdeauna de sufe-
rit de pe urma superstițiilor şi a credinței bolnă-
vicioase. Nenorociri fără număr au fost cauzate 
lumii de către semănătorii de credințe religioase 
false şi diformate”...

„Dacă o credință religioasă rațională poate fi 
un factor ajutător al mersului lumii spre progres, o 
credință religioasă întunecată şi schimonosită de 
superstiții şi îmbâcsită de practici mistice bolnave 
duce la aberații religioase şi manifestări maladi-
ve care dezorientează vieața celui ce o practică şi 
turbură vieața în comun a cetățenilor colectivității 
sociale.” (Universul, din 24.II şi 20.III. 949.)

Autorul articolului intitulat „Împotriva 
Superstițiilor”, publicat în ziarul Universul, spu-
ne mai departe:

„Biserica papală a cultivat cu tenacitate 
practici religioase care n-au nimic în comun cu 
adevărata religiozitate. În țara noastră, la Mâ-
năstirea Maria Radna de lângă Arad, se vinde 
credincioşilor, de zeci de ani, lacrimi ale Maicii 
Domnului. Se spune că oarecând, icoana Maicii 
Domnului din acea mânăstire a lăcrimat. De atât 
amar de vreme se tot vând acele lacrimi şi nu se 
termină, or aceasta nu mai este religiozitate, ci 
pur şi simplu exploatare a credinței şi astfel de 
fapte nu poate face cinste celor ce practică ase-
menea îndeletniciri.”
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Despre superstiţii şi credinţe  
religioase false
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„În toată lumea catolică se vând bucăți de 
stofă din reverenda Sf. Tereza de Lisieux, or 
această haină n-a putut avea mai mult de 3 metri 
de stofă şi totuşi milioanele de oameni au bucăți 
de stofă din acest veşmânt, şi nicicând n’are încă 
să se termine.”

„În toată lumea se vând rămăşițe ale Sf. An-
ton de Padua, deşi atunci când s’a identificat 
mormântul său nu s’a găsit nici un fel de rămăşițe 
trupeşti. Vaticanul a creiat chiar un oficiu, con-
dus de un important demnitar papal, care se 
ocupă cu vânzarea de rămăşițe din trupurile 
sfinților, oficiu care desvoltând prea mult acest 
scandalos comerț, a silit pe papa Leon XIII să or-
done adunarea oaselor din catacombele Romei, 
pe care le-a ars pentru a lichida „comerțul ne-
gru” cu sfintele moaşte. Niciunul din papii ur-
mători, însă, n’a urmat exemplul lui Leon XIII, ci, 
din contră, la Roma se poate găsi lapte din sânul 
Sf. Fecioare, ciubotele Sf. Filip Neri, în număr aşa 
de mare, încât s’ar putea deschide magazine de 
încălțăminte dacă s’ar aduna aceste ciubote dela 
toate bisericile.”

„În biserica papală circulă 20 de cămăşi ale 
lui Hristos, deşi El n-a avut decât una, pe care au 
tras-o la sorți ostaşii care L-au răstignit. Specula-
rea neruşinată a uneia din aceste pretinse cămăşi 
a lui Hristos a cauzat un scandal monstru la Trier 
– Germania. Poliția, cercetând pretinsele minuni 
care se săvârşeau în jurul acestei cămăşi, au des-
coperit că bolnavii ce pretindeau că se făcuseră 
bine erau simulanți, nu veneau de bună voie, ci 
erau duşi acolo de fețe bisericeşti, ca să întăreas-
că în popor încrederea în hlamidă, prefăcându-
se că vin betegi şi se întorc teferi.”

Tot ce a scris autorul celor arătate mai sus, ca 
reprezentant al Cultului Ortodox de Răsărit, cu 
privire la exploatarea sentimentului religios, prin 
practici religioase vinovate, este adevărat. Noi 
ne exprimăm deplina satisfacție că această înal-
tă personalitate eclesiastică recunoaşte că unii 
dintre reprezentanții bisericii creştine „au greşit 
deajuns din trecut, neținând seama de coman-
damentele Scripturii” şi că de acum încolo este 
timpul nemerit ca aceşti factori religioşi „să-şi 
îndeplinească datoria de luminători şi sfătuitori 
cinstiți ai poporului, propovăduind adevărata 
credință religioasă, care este liberă de practici 
bolnave şi de fantasmagorii minunate”.

Noi am înțeles acest adevăr de aproape 
cinci decenii şi ne-am străduit să avertizăm pe 
concetățenii noştri împotriva superstițiilor şi 
credințelor religioase false, de origine păgână.

Cei ce au cetit mitologiile neamurilor păgâ-
ne, antice şi moderne, ştiu că cultul moaştelor şi 

al obiectelor aşa zise sfinte era în plină practică 
la egipteni, la babilonieni, medo-perşi, greci, ro-
mani şi este încă în toi la popoarele necreştine şi 
creştine din Orientul Apropiat şi cel Îndepărtat.

În templul lui Zeus din Olimp, oamenii săru-
tau şi se închinau la „umărul lui Pelops”. Acolo 
era „degetul cel mare al piciorului lui Pyrrhos şi 
rămăşițele eroului Ida” din Mesina.

În Sparta era ca obiect de adorare „oseminte-
le lui Oreste”. În Tega se afla „părul Meduzei”. În 
Philius era „carul lui Pelops” şi în Olimp se găsea 
„spada lui” ca relicve. În Engyium erau expuse 
„lăncile şi coifurile lui Merione şi Odiseu”. Iar în 
Sicilia se zice că se pot vedea până şi în ziua de 
azi „urmele colosale ale lui Hercule şi Tezeu”.

Relicvele-eroului Myagros aveau puterea de a 
goni muştele.

Nu e de mirare, deci, că chiar din primele 
veacuri ale creştinismului, când păgânii se con-
verteau la creştinism, deşi erau primiți ca mem-
bri în biserica creştină prin botez, ei fiind numai 
de formă încreştinați, fără a fi fost cu adevărat 
îndoctrinați, aduseră împreună cu ei puzderia 
de superstiții şi datine religioase păgâne care, 
pe nesimțite şi treptat, fură introduse în rituri-
le şi ceremoniile bisericeşti, îmbrăcându-le cei 
interesați, în haina pioasă a unei religiozități 
creştine.

În anul 1906, un ziar din Apus a publicat ti-
tlul „Lucruri medievale din secolul culturii”, o 
parte din nenumăratele lucruri aşa numite sfinte 
(relicve), din care credincioşii romano-catolici 
au făcut obiecte de venerare şi adorare şi pe care 
le vom aminti mai jos. Este bine să cunoaştem 
aceste ciudățenii ale cultului relicvelor şi urmă-
rile lui fatale.

Cât timp nu vezi în relicvii decât amintirea 
unor persoane demne de onoare, păstrarea lor nu 
e decât un act de pietate, care nu trebuie criticat. 
În fond însă, lucrurile se petrec altfel cu moaştele 
sfinților. În Evul Mediu creştin, credincioşii în-
cepură a atribui moaştelor o putere vindecătoa-
re; numărul lor crescu infinit şi biserica recoltă 
pe urma acestui cult milioane şi milioane. Dar şi 
faptul acesta încă s’ar putea trece sub tăcere, da-
că nu s’ar fi dovedit că acele relicvii nici nu sunt 
relicvii adevărate. Marama (ştergarul) Sfintei Ve-
ronica este o relicvie foarte interesantă. Abia pe 
la mijlocul secolului al XIII-lea se formă legenda 
Sfintei Veronica, care se spune că a fost o feme-
ie foarte evlavioasă. Se spune că ea ar fi dat lui 
Isus pe când ducea crucea la locul de supliciu, o 
maramă (ştergar) ca să-şi şteargă sudoarea de pe 
față. Şi minune, fața lui Isus, aşa se zice, s’a impri-
mat atât de desluşit pe acea maramă, încât figura 
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Sa s’a păstrat astfel pentru veşnicie. La început nu 
putea exista decât ştergarul original.

Mai târziu existau trei ştergare veritabile, care 
se află şi acum la Roma, în Ierusalim şi în oraşul 
Iden din Spania. Ele au fost trei – zic impresa-
rii Romei – pentru că marama cu care S’a şters 
Isus a fost îndoită de trei ori, aşa că toate cele trei 
tipare sunt veritabile. Dar şi Besançon, Turin,  
Milano, Toulouse, Sartal şi Compiegne posedă 
astfel de ştergare şi fiecare din aceste oraşe pre-
tinde că are pe cel veritabil. Cum să explicăm 
această înmulțire a ştergarelor? În timp ce nu pu-
tea exista decât numai un ştergar veritabil, totuşi 
se susține cu tărie că şi cel ce se găseşte la Be-
sançon a scăpat în anul 1544 oraşul de ciumă; ba 
s’a fondat chiar în amintirea acestui eveniment 
„Ordinul fraților sfintei Marame”.

Trebuie să ne mirăm nespus de mult când 
aflăm ce lucruri se expun şi se venerează sub 
pretextul că sunt relicvii autentice. Când se în-
tocmeau relicvii care aveau o deosebită putere de 
atracție, fabricanții lor nu se mulțumeau numai 
cu un singur exemplar. Aşa de pildă dela Ioan 
Botezătorul există şase capete. Veşmântul necu-
sut al Domnului Isus Hristos, pentru care sutaşii 
aruncaseră sorții, se găseşte astăzi în cinci exem-
plare, şi fiecare poartă pecetea autenticității pu-
se de papă. Din crucea lui Hristos există atâtea 
bucățele încât, dacă s’ar aduna toate la un loc ar 
oferi lemn deajuns pentru construirea câtorva 
case. Pe lângă toate acestea, drept culme, o bi-
serică din Paris pretinde a avea toată crucea pe 
care fu răstignit Isus. Cuiele scoase din această 
„adevărată cruce” a „lui Hristos”, cinstite cu atâ-
ta evlavie, sunt atât de numeroase, încât adunate 
la un loc ar cântări multe sute de kilograme. Cu 
toate „cununile de spini ale lui Hristos”, dintre 
care unele picură sânge în Vinerea Paştelui, şi 
care toate poartă pecetea autenticității, care sunt 
atât de onorate, s’ar putea îngrădi o mare bucată 
de pământ.

Foarte numeroase sunt rămăşițele păstrate şi 
atât de onorate ale „sfintei Fecioare Maria”. Prin-
tre altele se păstrează şi se arată la zile mari: părul 
ei în toate culorile, o verighetă de mare valoare, şi 
se spune şi despre brâul Fecioarei Maria. În une-
le biserici se arată şi se venerează ca „veritabile” 
relicvii următoarele lucruri: „Urcioarele (vasele) 
dela nunta din Cana” – în care s’a prefăcut apa în 
vin, având chiar câte puțin vin prefăcut din apă 
într’însele...

Unul din cei treizeci de arginți pe care i-a pri-
mit Iuda ca preț al vânzării lui Hristos şi pun-
ga acestuia, apoi frânghia (ştreangul) cu care s’a 
spânzurat. Prăjina (parul) pe care şezu cocoşul 

care a cântat când Petru s’a lepădat de Hristos, 
ba şi câteva pene dela acel cocoş. Ligheanul în 
care îşi spăla Pilat mâinile. Scutecul şi cămăşuța 
lui Isus.

Italia este patria relicvelor. În diferite mâ-
năstiri, biserici şi temple există 63 de degete ale 
sfântului Ieronim şi 1600 de oase ale sfântului 
Pangratius, 13 brațe de-ale sfântului Ştefan. Dar 
sfântul cel mai extraordinar este sfântul Ignațiu, 
episcop al Antiohiei. Dela el se păstrează astăzi 
3 corpuri întregi, şapte picioare şi 16 brațe. Pe 
lângă toate acestea merită să spunem că, după 
legenda ortodoxă, 
sfântul Ignație din 
Antiohia a fost 
mâncat de lei.

S’ar putea scrie 
volume întregi 
nu mai cu enumă-
rarea lucrurilor 
care de care mai 
ciudate despre ca-
re se spune că sunt 
„relicvii auten-
tice” şi care sunt 
onorate şi cinstite 
cu multă evlavie. 
Comerțul cu fel de 
fel de relicvii posi-
bile şi imposibile 
se făcea pe o sca-
ră întinsă în Evul 
Mediu, astfel că 
constitui timp de 
multe veacuri una 
din industriile ce-
le mai înfloritoare.

Aşa au înțeles 
reprezentanții Bi-
sericii Romano- 
Ca   tolice să cap  ti -
ve  ze credulitatea  
poporului cu le-
gende pioase şi 
cu aşa numitele 
obiecte sfințite. Ne  
rămâne mintea în  
loc când ne gândim la mijloacele de care s’au 
servit aşa zişii locțiitori ai lui Hristos pe pământ 
pentru a înțeleni conştiințele oamenilor în robia 
obscurantismului. Credem însă că a sosit timpul 
când sufletele adormite să fie trezite din narcoza 
milenară a superstițiilor şi a unor credințe religi-
oase false. n

Curierul Misionar, nr. 5, 1924
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De multe ori, moartea vine pe neaşteptate şi 
răpeşte din mijlocul nostru chiar ceea ce 
avem mai scump.

Iată aşa s’a întâmplat şi în ziua de 10 februarie, 
1941, când sora noastră Alexandrina Tolan, 
soția fratelui predicator Vasile Tolan, membră 
a comunității Craiova, a fost 
chemată de Domnul la odihnă 
în etate de 35 de ani. Mare a fost 
durerea soțului, a copilaşilor, a 
familiei, cât şi a comunității. Dar 
a fost şi o deosebită mângâiere, 
cetind ultima scrisoare a sorei 
noastre, pe care a scris-o fiind 
singură (soțul ei fiind plecat în 
călătorie misionară) şi simțind că 
în curând va trebui să plece din 
rândurile celor vii. Iată câteva 
fragmente din această scrisoare:

„Scumpul meu soț, copii, frați 
şi surori în Domnul,

Sunt în ultimele clipe, după ce 
am fost deşteptată din somnul de totdeauna de 
3 sau 4 ori. Ce fericită am fost, ori de câte ori 
vroiam să mă duc, căci cădeam într-un somn 
foarte liniştit... Sunt foarte fericită că mi-a 
ascultat Domnul rugăciunea ca să am un sfârşit 
fericit. Aş fi fost şi mai fericită dacă erai şi tu 
(soțul) de față ca să asculți la rugăciunile... şi 
cântările mele – „Domnu-i iubirea” şi altele.

Te rog şi vă rog pe toți din tot sufletul să mă 
iertați de toate greşelile, aşa precum şi eu v-am 
iertat. Rog toată comunitatea să mă ierte de toate 
greşelile mele.

De mică copilă am întâmpinat greutăți..., 
dar sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, că voiu 
fi în Paradis lângă Isus, care m-a iubit până la 
sfârşit. M’am rugat Domnului să-mi uşureze răul 
din corp, ca să nu întrerup legătura cu Isus... 
Ce minune a făcut Dumnezeu, după ce eu am 
adormit de 3 sau 4 ori, să mă pot pregăti – am 

toate curate – ... când vă scriu aceste cuvinte 
este aproape 8 dimineața şi după ce termin, pun 
capul jos şi mă odihnesc în Domnul... Rog pe 
Dumnezeu să ierte pe duşmanii mei şi pe toată 
lumea. Sunt fericită căci noaptea asta am simțit 
binecuvântarea Domnului.

Iubiți frați şi surori în Dom-
nul Isus, faceți-vă da toria față 
de biserică. Eu am avut dorința 
aceasta, dar suferința a fost mare. 
Am suferit mult pe pământul 
acesta, dar sper că voiu fi cu 
Domnul la El în raiu.

Pe mama o rog să mă ierte şi 
să se lipească bine de Domnul 
Isus, şi fratele meu, de asemenea, 
să stea lângă Isus... Spune-le şi la 
copii să mă ierte, precum şi eu pe 
ei... De asemenea şi fratele meu 
dacă i-am greşit cumva.

Minunat, pot să spun, este 
sfârşitul..., sunt tare obosită... Sper  

că voiu fi mângâiată de Domnul Isus... Nu-mi 
pare rău de nimic pământesc, căci m’am lipit 
bine de cele cereşti.

Te sărută cu iubire sfântă a ta soție!”
Din rândurile de mai sus reiese clar care a 

fost starea sufletească a sorei noastre în aceste 
ultime momente. Ce simțăminte fericite! Ce 
speranță şi linişte sufletească! Iată cum moare un 
creştin adevărat, un copil al lui Dumnezeu! Iată 
ce poate face credința. Rămânem cu nădejdea că 
sora noastră va avea parte la învierea drepților, 
împlinindu-i-se astfel dorința ca să fie „în 
Paradis lângă Isus”.

Să ne ajute bunul Dumnezeu tuturor celor 
ce suntem încă în vieață de a ne putea pregăti 
în modul cel mai serios pentru Împărăția Sa, 
ca acolo în acea veşnică fericire, să ne întâlnim 
cu toți iubiții noştri, cât şi cu frații şi surorile în 
Domnul, ca veşnic să-L lăudăm pe Cel Sfânt. n

Acest articol a fost 
publicat inițial în 
revista Curierul 
Misionar, nr. 4 
(aprilie), 1941, p. 16.
Menţionăm că, în 
redarea articolului, 
am respectat normele 
gramaticale ale epocii 
res pective.

De Th. Konderth 

Alexandrina Tolan
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Institutul Teologic Adventist

Gili Bărbulescu, 
profesor la ITA.

De la începutul istoriei acestei planete, omul 
s-a confruntat cu o problemă fundamen-
tală: Cine sunt eu? Cine sunt eu în raport 

cu celelalte persoane? Răspunsul la aceste între-
bări contribuie la conturarea identităţii noastre, 
la adoptarea unor trăsături de caracter sau atitu-
dini specifice faţă de noi, faţă de semenii noştri 
sau faţă de Dumnezeu.

Contemporanii Turnului Babel doreau să-şi 
„facă un nume” (Geneza 11:4), Nebucadneţar 
se lăuda cu Babilonul pe care şi l-a construit 
(Daniel 4:30), iar ucenicii, după trei ani de „um-
blare” cu Isus, încă se întrebau cine este cel mai 
important dintre ei (Luca 22:24). Dacă analizăm 
cu atenţie comportamentul nostru, al creştinilor 
de astăzi, descoperim că nu suntem departe de 
aceste exemple.

Soluţia pe care o promovează Domnul Hris-
tos – care a venit să slujească – pentru a rezolva 
această gangrenă a sufletului nostru este activi-
tatea de slujire. Dar ce înseamnă a sluji şi ce ne 
împiedică să slujim? Cine trebuie să slujească? 
Până când trebuie să slujim? – sunt numai câteva 
dintre întrebările care necesită răspuns.

Bariere în calea slujirii:
a. În primul rând, slujirea nu este un model 

promovat de societate. Tuturor ni se spune 
că trebuie să luptăm până când vom primi 
respectul celor din jur, vom ajunge şefi, vom 
fi bogaţi, vom fi vedete. Altfel spus, cu cât ai 
mai mulţi subordonaţi, mai mulţi angajaţi, 
mai mulţi simpatizanţi/fani, mai mulţi „slu-
jitori”, cu atât mai mult eşti realizat social. 

b. În al doilea rând, pare inutil şi de-a dreptul 
neproductiv. Slujirea pare o muncă de Sisif, 
ineficientă. „Întotdeauna vor fi săraci în ţa-
ră”, spunea Dumnezeu pe vremea lui Moise 
(Deuteronomul 15:11) şi este încă o realitate 
amară a tuturor societăţilor contemporane. 

c. În al treilea rând, slujirea este percepută 
indirect ca o activitate umilitoare. „Săracul 
este urât chiar şi de prietenul său, dar bogatul 

Măreţia... slujirii?!

are foarte mulţi prieteni” (Proverbele 14:20). 
Astăzi am creat organizaţii sociale sau depar-
tamente în cadrul bisericii care să se ocupe 
de cei aflaţi în nevoie şi contribuim cu o mică 
parte din resursele noastre. Adevărul este că, 
în adâncul sufletului nostru, nu dorim să ve-
nim în contact direct cu astfel de persoane. 

Efectele slujirii creştine:
a. Te vei focaliza pe nevoile celorlalţi, şi nu 

pe nevoile tale. Astfel, te vei simţi mai sănă-
tos, mai „bogat”, îţi dezvolţi un tonus afectiv 
sănătos şi nu ne vom mai „plânge de milă”, 
indiferent de vârsta sau suferinţele pe care le 
avem. 

b. Creşte gradul de socializare şi de valoriza-
re socială. Cine nu a citit despre Dorca sau 
despre Maica Tereza, dacă ar fi să amintim 
doar câteva persoane care şi-au dedicat viaţa 
slujirii semenilor?

c. Este singura şansă a fericirii pe acest pă-
mânt. Domnul Isus a zis: „Este mai ferice să 
dai decât să primeşti” (Faptele 20:35)  şi nu ar 
trebui să negăm această declaraţie a Creato-
rului nostru. Trebuie aplicată prin credinţă şi 
ne vom bucura de consecinţele ei pozitive.

d. Reprezintă criteriul după care se face se-
lecţia celor care vor fi mântuiţi (Matei 
25:31-46). Celor de la dreapta le va spune: 
„Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut 
aceste lucruri unuia din aceşti foarte neîn-
semnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” Mai 
mult chiar, ce vom face în ceruri o veşnicie 
întreagă? Alături de îngeri („duhuri slujitoa-
re” – Evrei 1:14), ne vom găsi împlinirea în 
slujire: în slujirea lui Dumnezeu, a celorlalte 
fiinţe, a celorlalţi oameni. Numai slujirea din 
dragoste oferă sens unei vieţi fără sfârşit. 
Aşadar, astăzi avem ocazia să devenim cu 

adevărat nişte slujitori ai semenilor noştri, să 
descoperim sentimentul fericirii chiar pe acest 
pământ şi să-l dezvoltăm, alături de cei cărora 
le-am slujit, în veşnicia din faţa noastră. n

Căci care este mai mare:  
cine stă la masă sau cine slujește la masă?  

(Luca 22:27)
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____ Iubeşte sfânta zi de Sabat.

 ____ Respectă-ţi părinţii.

____ Să nu ucizi.

____ Să nu ai alţi dumnezei.

____ Familia e sfântă.

____ Să nu îţi faci chip cioplit.

____ Vorbeşte cu respect 
despre Dumnezeu.

____ Să nu pofteşti.

____ Să nu minţi.

____ Să nu furi.

Pagina copiilor
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Alina Chirileanu, 
director asistent în 
cadrul Departamentu-
lui Copii, Uniunea de 
Conferinţe.

Cele 10 Porunci
În lista de mai jos, în partea dreaptă găsiţi ideile principale ale Celor 10 Porunci din 
Exodul 20, dar nu în ordine. Scrieţi numărul corespunzător poruncii de la 1 la 10 pe 
liniile din stânga.

Colorați-l pe Moise!
Știați că cele două 
table ale Legii au fost 
scrise pe amândouă 
părțile – şi pe o par-
te, şi pe alta? 
Știați că scrisul săpat 
în piatră era scrisul 
lui Dumnezeu? 
Știați că tablele Le-
gii erau păstrate în 
chivot?
(Exodul 31:18; 32:15,16; 
Deuteronomul 10:2)

Descoperiți cine a decupat în piatră 
cele două perechi de table ale Legii, 
primele fiind sfărâmate de Moise.
(Exodul 24:12; Deuteronomul 10:1,2)
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Nu este uşor să-ţi găseşti scopul şi semni-
ficaţia vieţii într-o lume tulburată şi fră-
mântată de tot felul de crize. Unii oameni 

caută semnificaţia în carieră. Alţii îşi caută rostul 
în a avea lucruri noi. O altă categorie îşi caută 
semnificaţia în sport şi distracţii. Însă toate aces-
tea sunt doar miraje  în scurta noastră călătorie 
pe acest pământ. Dar care este scopul vieţii unui 
creştin? Ce aşteptări avem de la anul 2014? 

Nu avem multe modele care ne pot schim-
ba radical parcursul vieţii. De aceea, „să ne ui-
tăm ţintă la… ISUS”. Mântuitorul ne-a oferit 
un exemplu atât de frumos despre importanţa 
rugăciunii, despre trăirea unei vieţi smerite şi a 
slujirii fără prejudecăţi. „Mulţi cred că ar fi un 
mare privilegiu să viziteze locurile unde a tră-
it Hristos, să-şi poarte paşii pe unde a mers El. 
Dar nu este nevoie să mergem la Nazaret, Ca-
pernaum sau Betania ca să umblăm pe urmele 
lui Isus. Putem găsi urmele Lui lângă patul ce-
lui bolnav, în colibele săracilor, pe străzile prea 
aglomerate ale marilor oraşe şi în tot locul unde 
inima omului are nevoie de mângâiere. Făcând 
aşa cum a făcut Isus când a fost pe pământ, vom 
merge pe urmele LUI.” (Ellen G. White, Hristos, 
Lumina lumii,  p. 640)

Pe urmele Fiului…  în rugăciune
Nu ne putem numi creştini, dacă nu urmăm 

exemplul Mântuitorului în ce priveşte rugăciu-
nea. „Nicio altă viaţă nu a fost atât de împovă-
rată cu muncă şi răspundere ca viaţa lui Isus şi, 
cu toate acestea, cât de des Se ruga El! Cât de 
constantă era comuniunea Lui cu Tatăl!” (Idem,  
Istoria mântuirii, p. 158). Nu există reuşită în 
viaţa de credinţă, nu există biruinţă împotriva 
păcatului, nu există creştere în asemănarea cu 
Hristos, decât prin rugăciune. Prima şi cea mai 
importantă lecţie pe care trebuie s-o învăţăm fi-
ecare este lecţia dependenţei de Dumnezeu. Au 
existat treziri spirituale fără prea multă predi-
care, dar niciodată n-au existat treziri spirituale 
fără rugăciune. Dacă Diavolul ne poate înfrânge 

în privinţa rugăciunii zilnice, atunci ne poate bi-
rui în oricare aspect al vieţii. Dacă noi vom fi cu 
adevărat oameni ai rugăciunii, vom fi biruitori 
în orice domeniu. Nu există redeşteptare fără ru-
găciune şi fără puterea Duhului Sfânt. Ia-ţi timp, 
în fiecare zi din noul an, să îngenunchezi înain-
tea Celui Atotputernic! 

Pe urmele Fiului…  în smerenie
Viaţa Domnului Isus a fost un exemplu de 

smerenie. A păşi pe urmele lui Hristos înseam-
nă a renunţa la egoism, la comoditate, la ambiţii 
personale. În Ioan 13:15 citim: „Pentru că Eu  
v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut 
Eu.” Să fii mândru de faptele, de cunoştinţele, de 
capacităţile şi darurile tale. Ce dureros! 

„Nu există nimic mai ofensator pentru Dum-
nezeu şi atât de periculos pentru sufletul ome-
nesc ca mândria şi mulţumirea de sine. Dintre 
toate păcatele, acesta este cel mai fără speran-
ţă.” (Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 154)
Acest lucru este adevărat deoarece omul mândru 
nu simte nicio nevoie după Hristos şi nicio do-
rinţă de schimbare. Simplitatea, uitarea de sine şi 
smerenia sunt însuşiri pe care Cerul le apreciază. 

Pe urmele Fiului…  în slujire
O învăţătoare şi-a întrebat într-o zi elevii: „Ce 

sunt buruienile?” După mai multe răspunsuri 
interesante, un copilaş a spus: „Buruienile sunt 
nişte plante folositoare… doar lor.” Câtă dreptate 
avea copilul! Pământul acesta este plin de „buru-
ieni”, de oameni care trăiesc doar pentru ei... A 
păşi pe urmele Fiului înseamnă, de fapt, a trăi nu 
doar pentru tine, ci şi pentru binele altora. „Fiul 
omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujeas-
că” (Matei 20:28).

Trăim în pragul veşniciei. Anul 2014 este ne-
cunoscut pentru noi. Dumnezeu este Singurul 
care vede întotdeauna dincolo de curbele viito-
rului. E vremea să lăsăm mrejele şi să mergem 
după Isus… E vremea să păşim în rugă, în sme-
renie şi slujire… pe urmele Fiului! n

Pe urmele FIULUI
Florin Istrate | De la inimă la inimă

Îndată, ei și-au lăsat mrejele și au mers după El.  
(Marcu 1:18)

Florin Istrate 
este preşedintele 
Conferinţei Moldova.
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              Primete Speranţa 
                  în casa ta! 

SperanţaTV poate fi recepţionată:

• prin reţeaua RDS-RCS cablu digital,  
pachetul de bază; 

• pe DigiTV şi Focus Sat;

• în reţeaua UPC-Astral Digital;

• prin cablu în peste 400 de reţele  
din toate judeţele ţării;

• pe platforma IPTV Dolce Interactiv de la   
Romtelecom, canalul 707;

• direct de pe satelit: INTELSAT 10-02,  
poziţie orbitală: 1 grad Vest, frecvenţa:  
12563 Mhz, polarizare: verticală,  
symbol rate: 27500, FEC rate: 3/4;

• pe internet la adresa www.sperantatv.ro
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