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„Iată, Eu vin curând...”

Misiunea noastră este să-L înăl ţăm 
pe Domnul Isus Hristos prin prezen-
tarea de experienţe ale dragostei 
Lui nemărginite, prin prezentarea de  
articole şi ştiri, ajutându-l astfel pe 
cititor să-L cunoască mai bine pe 
Mântuitorul şi să aibă o speranţă vie 
în apropiata Lui revenire.
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Virgiliu Peicu  I  EditorialUn drept sau o slujbă?
U      n cititor al revistei noastre mi-a trimis o întrebare care, la 

început, mi s-a părut ciudată. Suna cam aşa: „E drept ca un 
slujitor al Evangheliei să plece în concediu?” Am reflectat asupra ei şi 
voi oferi câteva concluzii, fără pretenţia de a fi epuizat subiectul.

În decursul istoriei, munca i-a asigurat omului sursele bucuriei 
şi ale fericirii, prin dezvoltarea fizică şi intelectuală. Specialiştii spun 
că munca reprezintă una dintre tainele longevităţii, cu condiţia să 
fie raţională, să fie făcută cu plăcere şi armonios îmbi nată cu odihna 
activă. În categoria odihnei active intră şi concediul anual de odihnă.

Concediul de odihnă reprezintă una dintre formele timpului liber, 
a cărui necesitate şi însemnătate rezultă din conţinutul dis poziţiilor 
legale care îl reglementează, din in fluenţa pozitivă asupra sănătăţii şi 
randa mentu lui muncii, din îm pli nirea unor  
datorii speciale.

Pentru prima dată în 
ţara noastră, concediul de 
odihnă a fost regle mentat 
prin legea con tractelor de 
muncă din 5 aprilie 1929. 
Au urmat multe reglemen-
tări până s-a ajuns la for-
ma de azi. Dar ce este con-
cediul de odihnă?

Dicţionarele aproxi-
mea  ză conceptul de odihnă 
ca însemnând: răgaz, refu-
giu, eliberare, reacordare, 
regăsire etc.

Pascal privea concediul 
ca un timp al divertismentului, Voltaire îl privea ca pe un timp al 
grădinăritului, Michelangelo îl considera un timp al poeziei, Dante 
picta, iar Tolstoi pleca în excursii şi călătorii. Scriitorul român 
George Banu vede în odihnă „o formă necesară de asceză personală, 
o tăcere, o izolare ce favorizează meditaţia şi chiar revelaţia de sine”.

Isus le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odih-
niţi-vă puţin” (Marcu 6:31).

„Era datoria lor să se odihnească... Cuvintele pline de milă ale 
lui Hristos le sunt adresate şi astăzi lucrătorilor Săi, la fel de sigur 
ca ucenicilor Săi... Deşi ar fi putut face minuni..., Domnul Isus 
le-a poruncit slujitorilor Săi să meargă într-o zonă liniştită şi să se 
odihnească.” (Slujitorii Evangheliei, pag. 243)

Ce este concediul de odihnă? Legea spune că este un drept. Me-
dicul spune că e un timp absolut necesar pentru sănătatea trupului 
şi a minţii, iar preotul şi pastorul spun că este o slujbă specială, de-
oarece se adresează unor segmente-cheie ale vieţii noastre: familia, 
părinţii, rudele şi prietenii speciali. Sigur, ce vreau să spun intră în 
contradicţie cu părerea populară despre petrecerea concediului. Dar 
cred că în perioada concediului slujirea noastră, care nu încetează 
niciodată, după cum arată declaraţia lui Isus „Cât este ziuă trebuie să 
lucrez...”, se va îndrepta în primul rând spre familie şi părinţi.

Poate că un an de zile nu am putut să le oferim acel timp de păr-
tă şie cerească părinţi lor, dar acum este timpul slujirii lor. Noi nu 

spunem „corban” cum făceau evreii. Apoi, 
prin exemplu, îi învăţăm pe copiii noştri cum 
să ne preţuiască când vom fi la apusul vieţii.

Oricine are nevoie să exploreze şi să cu-
noască ţinuturile mai îndepărtate, oraşele, 
munţii, văile, curiozităţile naturii şi ale omu-
lui. Perioada concediului e promi ţă toare pen -
tru astfel de călătorii în care să laşi în urma ta 
fântâni săpate şi altare ridicate, ca Avraam. 
Călătoria este un ingredient principal în re ţe-
ta misionară. Copiii trăiesc cel mai mare vis – 
descope rirea lumii alături de tatăl lor.

În scrierile apostolului 
Pavel observăm o grijă spo ri-
tă pentru rudele sale: „Dacă 
nu poartă cineva grijă de ai 
lui şi mai ales de cei din casa 
lui, s-a lepădat de credinţă 
şi este mai rău decât un 
necredincios” (1 Tim. 5:8). 

Rudele noastre, bune 
sau rele, au prioritate în 
preocupările noastre. 
Uneori este greu să fii un 
„apostol” pentru rude, dar  
ele au dreptul „casei noas-
tre”. Şi chiar dacă nu vor 
face alegerea înţe leaptă, 

noi respectăm dreptul sângelui nostru.
Şi, nu în ultimul rând, în cadrul slujirii 

noastre pe perioada concediului, ne gândim la 
prietenii speciali, aceia pe care i-am cunoscut 
în situaţii deosebite şi mai ales în cadrul unor 
experienţe unice de viaţă. Păstrarea legăturii 
cu ei, vizitarea lor într-un context relaxat îi 
poate ajuta pentru veşnicie. 

Modul în care ne petrecem concediul de 
odihnă reprezintă o chestiune personală, im-
portant este însă să nu ignorăm dreptul orga-
nis mului la refacere, destindere şi relaxare.

„Cei ce sunt angajaţi într-o activitate inte-
lectuală, fie că studiază, fie că predică, au ne-
voie de odihnă şi de o schimbare a activităţii... 
Fraţilor, când vă luaţi timp să cultivaţi gră di-
na, făcând în felul acesta exerciţiul fizic nece-
sar pentru a vă păstra organismul într-o stare 
bună de funcţionare, este ca şi cum aţi face 
lucrarea lui Dumnezeu în adunările publice...” 
(Slujitorii Evangheliei, pag. 240). n 

Virgiliu Peicu este redactorul-şef 
al revistei Curierul Adventist.
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DRAGOSTEA este virtutea care se jertfeşte.
Dragostea are întotdeauna un obiect. Ea se îndreap-

tă în afară, se exteriorizează. Iubirea-agape s-a născut 
în sânul religiei creştine revelate. Ea este o bunăvoinţă 
inegalabilă, neasemuită, care caută binele suprem al 
aproapelui. Este dragostea pe care Dumnezeu o mani  -
festă faţă de noi. Este hotărârea de a iubi pe cei care nu  
ne iubesc. Este victoria repurtată asupra eului nostru.  
Este roada Duhului Sfânt în inima noastră. Este iden-
tificarea în aşa măsură cu alţii, încât vedem, simţim 
şi gândim cu mintea şi inima lor. Este motivaţia vieţii 
creştine.

Într-o poveste hasidică, se spune că rabinul i-a 
întrebat pe elevii de la cursul de Tora (cele 5 cărţi ale lui 
Moise): „Cum putem recunoaşte momentul crepuscular, 
care desparte sfârşitul nopţii de începutul zilei?” Un elev 
a răspuns: „Când poţi vedea de la distanţă deosebirea 
dintre un om şi o oaie.” „Nu”, a răspuns rabinul. Alt elev 
a spus: „Când poţi face deosebirea între un smochin şi 
o viţă-de-vie.” „Nu”, a fost din nou răspunsul rabinului. 
Apoi, toţi elevii au strigat: „Vă rugăm să ne spuneţi 
răspunsul corect!” Rabinul a spus: „Când ai suficientă 
lumină şi tărie morală să-i priveşti pe oameni în faţă 
şi să-i recunoşti ca fraţi şi surori ale tale. Până nu poţi 
face lucrul acesta este tot întuneric, imagine difuză, ochi 
împăienjeniţi.”

BUCURIA este iubirea triumfătoare.
Noul Testament este cartea bucuriei. În Noul Testa-

ment, verbul „a se bucura” apare de 72 de ori. Există două 
utilizări foarte frumoase ale acestui verb în legătură cu 
viaţa lui Isus: (a) Îngerul a anunţat-o pe Maria că va naşte 
un copil: „Bucuria să fie cu tine”; (b) Salutul Domnului 
Hristos după înviere: „Bucuraţi-vă!”

Acest salut răsună triumfător! Bucuria este atmosfera 
distinctivă a vieţii creştine. Aceasta rămâne întotdeauna 
o constantă. Nu există nicio virtute creştină care să nu fie 
iradiată de bucurie.

     upă potop, Dumnezeu a făcut un legământ cu
              neamul omenesc că nu va mai nimici lumea  

                  prin apă. Semnul acestui legământ a fost curcu-                    
              beul (Gen. 9:11-13). 

Curcubeul este un fenomen optic, de forma unui 
imens arc multicolor desfăşurat pe cer, care se datorează 
refracţiei luminii în picăturile de apă din atmosferă.

Din generaţie în generaţie, curcubeul trebuia să dea 
mărturie despre iubirea divină faţă de om, întărindu-i 
încrederea în Dumnezeu.

Profetul Ezechiel vede curcubeul înconjurând tronul 
lui Dumnezeu (Ezech. 1:28). Noul Testament se referă 
la scaunul de domnie de peste 62 de ori, dintre care 47 
de referinţe se găsesc numai în cartea Apocalipsa (Apoc. 
4,3).

Ziditorii Turnului Babel n-au crezut în semnifi- 
caţia curcubeului. Unul dintre scopurile construirii  
acestuia a fost teama de un eventual nou potop. Un 
alt motiv a fost acela că turnul constituia un afront, o 
rebeliune împotriva Creatorului. Al treilea motiv a fost 
dorinţa lor de a fi independenţi, de a se mântui singuri,  
fără Dumnezeu, deci prin fapte proprii. Această idee 
se regăseşte şi în imaginea Babilonului mistic din 
Apocalipsa 17:5,6.

Legământul lui Dumnezeu încheiat cu Noe mai este 
şi astăzi valabil, aşa cum reiese din Romani 8:1,6: „Acum 
dar, nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în  
Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pă-
mânteşti, ci după îndemnurile Duhului. Şi umblarea după 
lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea 
după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.”

Roadele Duhului, aşa cum le găsim redate în 
Galateni 5:22,23 reprezintă curcubeul iubirii. Câte 
roade ale Duhului Sfânt sunt, tot atâtea sunt şi culorile 
distincte ale unui caracter asemănător cu al Domnului 
Hristos. Roadele Duhului Sfânt sunt dovada unei vieţi 
transformate după chipul şi asemănarea caracterului 
Domnului Hristos.

Curcubeul
transformării

D

Spiritual

După cum spectrul de lumină solară este format din şapte culori, la fel şi caracterul creştin este format 
din mai multe raze de lumină care se numesc roadele Duhului Sfânt. Aceste roade reflectă asemănarea 
caracterului nostru cu al Domnului Hristos. Efectul păcatului constă în anihilarea chipului lui Dumnezeu  
în noi, iar efectul Evangheliei este acela că restaurează chipul lui Dumnezeu în viaţa noastră.



Aurel Pălăşan  I  Spiritual

PACEA este odihna iubirii.
Pacea este unul dintre cuvintele care nu se uzează 

niciodată, nu-şi pierd strălucirea. 
Omenirea suferă de o mare lipsă spirituală – pacea.

Trebuie să ne întrebăm în modul cel mai serios: Suntem 
noi ambasadorii lui Hristos, pentru a împăca omenirea 
cu Dumnezeu? (2 Cor. 5:20)

Pentru oamenii din perioada Vechiului Testament, 
cuvântul cel mai cuprinzător şi cel mai răspândit în toate 
păturile societăţii era şalom. Şalom înseamnă sănătatea 
trupului (Psalmii 38:3); bunăstare, prosperitate (Psalmii 
43:27); plinătate materială; tot ceea ce duce la binele 
suprem al omului; tot ceea ce face din viaţă „o adevărată 
viaţă” (Ioan 10:10). Şalom înseamnă absenţa războiului 
şi a tulburărilor; înseamnă mai mult decât un armistiţiu. 
Este urarea ca viaţa cuiva să fie lipsită de probleme; 
bucuria de a avea toate darurile şi binecuvântările lui 
Dumnezeu.

În traducerea grecească a Vechiului Testament 
(Septuaginta), termenul şalom are aproape întotdeauna 
o conotaţie spirituală: seninătate, calm, mulţumire per-
fectă, fericire şi siguranţă desăvârşită. Frica şi anxietatea 
au dispărut pentru totdeauna.

În Noul Testament, cuvântul eirene – şalom din 
Vechiul Testament – apare de 88 de ori, în fiecare carte 
a acestuia. Noul Testament are trei cuvinte importante, 
care definesc partea omului în realizarea păcii:

Căutaţi pacea – a face din pace obiectivul tuturor 
eforturilor.

Urmăriţi pacea – cum urmăreşte un om vânatul.
Siliţi-vă – „De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi 

aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui… în pace” 
(2 Petru 3:14).

ÎNDELUNGA RăBDARE este dragostea netulburată.
Ioan Gură de Aur (+ 407), cel mai eminent predicator 

din istoria bisericii, episcop de Constantinopol (397), a 
spus: „Răbdarea este capacitatea (puterea) unui om care 
are posibilitatea să se răzbune, dar nu o face.”

Răbdarea nu este pasivitate. Ea este perseverenţă, 
stăruinţă, dârzenie şi tenacitate. Răbdarea este un efort 
prelungit de voinţă. Răbdarea este autostăpânire care 
nu răzbună la repezeală o nedreptate; este abţinerea 
care îndură jigniri şi nedreptăţi, fără să fie provocată la 
mânie sau la răzbunare. Răbdarea este capacitatea de a 
percepe adevăratul sens al lucrurilor. Este baza iertării, 
a umilinţei; este fundamentul părtăşiei şi al adevăratei 
înţelepciuni; este virtutea lui Dumnezeu Însuşi. Pentru 
noi, ea înseamnă mântuire.

Răbdarea este semnul providenţial al potopului faţă 
de o lume care şi-a pierdut dreptul de a exista; ea este 
cruţarea cetăţii Ninive. Răbdarea constituie şi repetatele 
rugăminţi ale lui Dumnezeu adresate Ierusalimului. 
Îndelunga răbdare este roada Duhului Sfânt în viaţa 
creştinului.

BUNăTATEA este dragostea activă.
Bunătatea este greu de definit. În limba română este 

un termen larg şi general.
Domnul Hristos n-a permis să fie numit bun (Marcu 

10:17,18). Bunătatea este bunăvoinţă, amabilitate, 
binefacere, utilitate, eficienţă. Bunătatea este starea 
opusă a răului.

FACEREA DE BINE este solidarizarea dragostei.
Facerea de bine înseamnă amabilitate, delicateţe şi 

un caracter agreabil. Când nu mai dovedim amabilitate 
faţă de semenii noştri, ne-am pierdut adevărata esenţă 
a omeniei. Asemănarea dintre Dumnezeu şi om constă 
în amabilitate. Ea tratează pe alţii aşa cum ne tratează 
Dumnezeu pe noi.

CREDINCIOşIA este dragostea încrezătoare.
Cuvântul pistis înseamnă credinţa care este o încre-

dere absolută, predare absolută, încredinţare absolută  
şi ascultare absolută de Domnul Hristos. Noile traduceri 
ale Bibliei redau termenul pistis cu „credincioşie”, „fi de-
litate” şi „onestitate”. Cel mai potrivit termen este „lo-
ialitate”. Lipsa de loialitate a omului nu poate niciodată 
să anuleze credincioşia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel Îi 
mulţumea lui Dumnezeu că l-a socotit demn de încredere 
(1 Tim. 1:12).

BLâNDEŢEA este dragostea disciplinată.
Blândeţea nu înseamnă slăbiciune. Dimpotrivă, 

ea înseamnă tărie de caracter. Moise este un exemplu 
de blândeţe (Numeri 12:3). El nu a fost un om fără 
verticalitate, ci avea în caracterul său o combinaţie de 
forţă şi delicateţe. Blândeţea este opusul aroganţei şi al 
mândriei. Aceasta este asociată de multe ori cu îndurarea, 
dragostea, smerenia, umilinţa, altruismul, delicateţea şi 
cu spiritul înţelept şi care se lasă învăţat.

Domnul Hristos este blând şi smerit cu inima. El este 
exemplul nostru suprem în privinţa blândeţii.

ÎNFRâNAREA POFTELOR este dragostea care exer-
sează stăpânirea de sine.

Dragoste

Bucurie

Pace

Bunătate

Facere de bine

Credincioşie

Blândeţe

Înfrânare

Înfrânarea poftelor 
înseamnă acea forţă a 
sufletului prin care omul 
poate să se stăpânească pe 
sine, să se controleze şi să 
se abţină de la orice poftă 
rea. Înfrânarea poftelor 
face parte din virtuţile  
de bază ale omului şi este 
aliatul vieţii creştine. În-
frânarea poftelor face din 
dragoste castitate. n

Aurel Pălăşan 
este pastor pensionar.
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Istorie biblică

Beer-Şeba este cea mai sudică cetate lo-
cui tă din Israel, de unde şi expresia: „De 
la Dan până la Beer-Şeba”. Este aşezată 

la poalele Munţilor Iudeei şi la marginea se-
mideşertului Neghev. Torentul Beer-Şeba 
coboară din Munţii Iudeei, de la Hebron, şi 
se uneşte, ceva mai la vest, cu torentul Besor, 
conducând apele învolburate sezoniere spre 
Marea Mediterană. În anii buni se poate re-
col  ta grâu, iar asta se întâmplă o dată la  
2-3 ani, în restul timpului, uscăciunea deşer-
tului devine stăpână. Zona a fost locuită 
din timpuri foarte vechi, dar cetatea a fost 
ridi ca tă doar pe vremea regilor lui Israel. 
Patriarhii Avraam, Isaac şi Iacov au făcut din 
acest loc centrul peregrinărilor lor, şi ceea ce 
ne-a rămas de la ei este o fântână. Numele 
înseamnă „Fântâna celor şapte” sau „Fântâna 
Legământului”.

Fântâna celor şapte
Ţara Neghev este foarte aridă, apa fiind 

cea mai importantă problemă. Se pare că 
vechii locuitori canaaniţi depindeau numai 
de torenţii sezonieri, iar în rest practicau 
transhumanţa. Patriarhii sunt primii care 
sapă fântâni şi au apă pe toată perioada anu-
lui. Acest lucru reiese din faptul că băştinaşii 
le-au luat fântânile şi s-au certat cu ei pentru 
apă. Acest gen de conflict a fost şi pe timpul 
lui Avraam, şi pe timpul lui Isaac. Un alt as-
pect nobil din partea patriarhilor a fost că nu 
s-au certat şi nici nu s-au bătut pentru apă, 
cum se întâmpla de regulă. Ei s-au încrezut 

în Dumnezeu şi au cerut ca El să le facă dreptate. Şi Dumnezeu i-a 
ajutat.

Căpetenia regiunii, Abimelec, şi comandantul oştirii sale vin 
la Avraam să încheie un legământ, socotindu-l un bărbat deosebit 
de influent şi de puternic. Cu această ocazie, Avraam îi oferă lui 
Abimelec şapte mieluşele, care erau un fel de garanţie, o probă evi-
dentă a păcii (înţelegerii) realizate. Cele şapte mieluşele vor da şi 
numele locului, nume care a rămas până astăzi – Beer-Şeba.

Peste ani, Isaac va avea aceleaşi probleme cu canaaniţii; aceştia 
au astupat fântânile lui Avraam, iar Isaac le-a săpat din nou. Ce aveau 
cu fântânile patriarhilor? De ce le astupau? Atunci când aceste fân-
tâni au fost din nou repuse în funcţiune, de ce le-au acaparat prin 
violenţă? Lupta pentru apă, pentru existenţă, scoate în evidenţă mai 
mult decât o problemă existenţială; ea reliefează răutatea, lenevia şi 
stricăciunea inimii umane. 

Patru fântâni se înşiră de-a lungul drumului deşertului: Prima 
se numeşte Esec – „ceartă”, canaaniţii motivând că „apa este a 
noas tră”, deci „voi nu aveţi niciun drept la ea”. A doua fântână au 
numit-o Sitna – „împotrivire”, pentru că, probabil, canaaniţii au 
blocat accesul evreilor spre fântâna săpată de ei, aşa că aceştia au 
plecat mai departe. A treia fântână au numit-o Rehobot – „loc larg”, 
deoarece canaaniţi nu le-au mai făcut niciun necaz. Şi, pentru că 
viaţa patriarhilor era un continuu peregrinaj, au plecat mai departe, 
la Beer-Şeba – a patra fântână. Aceasta nu a mai intrat în dispută. 
Cu o generaţie în urmă, aici se încheiase un legământ.

La Beer-Şeba, Isaac va ridica un altar, astfel că la temelia viitoarei 
aşezări, la piatra de hotar dinspre sud, avem o fântână şi un altar. Ce 
frumos! Fântâna ne oferă apă – darul lui Dumnezeu, altarul ne oferă 
iertare, împăcare şi închinare, unindu-ne cu Dumnezeu. Această aşe   - 
zare nu a mai fost contestată niciodată. Iată secretul stabilităţii şi al 
păcii!

Cetatea de strajă
Beer-Şeba va deveni o cetate importantă în Israel pe vremea re-

gilor, deoarece era nevoie să fie fortificată graniţa de sud a Regatului. 
Chiar din timpul lui Samuel, ultimul judecător, Beer-Şeba avea re-
putaţia de centru administrativ, deoarece aici activau ca judecători 
cei doi fii ai lui Samuel, Ioel şi Abiia (1 Sam. 8:2). Saul şi apoi David 
vor fortifica aşezarea şi-i vor da rolul de cetate de pază. Cetatea va fi 
distrusă de invazia lui Şişac, faraonul egipean, în anul 925, apoi va fi 
reconstruită. 

Cetatea Tel Beer-Şeba a fost construită pe o înălţime de pe ma lul 
pârâului cu acelaşi nume, la câţiva kilometri est de actualul oraş  
Beer-Şeba. Are o fortificaţie dublă, atât ziduri de piatră şi de cără-
mi dă, cât şi fortificaţie tip val de pământ, protejată cu pavaj de 
piatră, numită glacis. Este foarte bine cercetată şi restaurată, aşa 
că avem ocazia să vedem foarte clar cum arăta o cetate israeliană 
din perioada regală a primului templu. La poarta cetăţii există o 
fântână, iar în interiorul ei se află un sistem complicat de alimentare 
cu apă. Ceta tea nu este mare şi cuprinde doar palatul administrativ 

Beer-ŞeBa – fântâna legământului

Fântânile patriarhilor: în prim plan – Fântâna lui 
Isaac; planul doi – Fântâna lui Avraam

O FâNTâNă şi un ALTAR – secretul stabilităţii şi al păcii
Fântâna ne oferă apă – darul lui Dumnezeu, iar altarul ne oferă iertare, împăcare şi închinare, unindu-ne cu Dumnezeu.  
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al guvernato ru lui, magaziile de alimente, un număr de aproximativ 
20 de case, probabil ale persoanelor oficiale, un turn de veghe şi alte 
câteva clădiri administrative.

În zidul cetăţii s-au găsit pietrele frumos fasonate ale unui altar 
de jertfă, inclusiv coarnele altarului. Arheologul care le-a descoperit 
a tras concluzia că în cetate a fost un templu, deoarece s-a găsit al-
tarul – aşa a fost făcută cunoscută descoperirea. Un alt arheolog, 
Yigael Yadin, a studiat mai atent Biblia şi a propus o altă variantă. 
Iată textul folosit de el: 

„Şi a adus pe toţi preoţii din cetăţile lui Iuda şi a pângărit înăl-
ţimile unde arseseră tămâie preoţii, de la Gheba până la Beer-Şeba; 
şi a dărâmat înălţimile porţilor care erau la intrarea porţii lui Iosua, 
căpetenia cetăţii, cele din stânga drumului, cum mergi spre poarta 
cetăţii.” (2 Împ. 23:8) 

Mergând cu Biblia în mână, Yadin a descoperit, la intrarea în 
cetate, în partea stângă, ruinele unei clădiri mari şi urmele unei scări 
cu încă 5 trepte, care ducea, probabil, la un etaj. El a tras concluzia 
că la etajul acestei clădiri era o platformă amenajată ca loc cultic  
nu mit „înălţime”, unde s-a aflat acel altar de jertfă. Tot el a explicat 
că această înălţime, condamnată de profeţi şi la care locuitorii 
oraşului şi din împrejurimi se închinau şi nu mai veneau la Templul 
din Ierusalim, a fost demolată de regele Iosia, iar pietrele au fost 
folosite la repararea zidului cetăţii. Această explicaţie este foarte 
logică şi corespunde cu relatarea biblică, dar mulţi specialişti o 
resping.

Cetatea a fost cucerită şi distrusă de asirieni, apoi de către babi-
lonieni, dar a continuat să fie reconstruită în perioada persană, când 
a fost locuită de idumei – edomiţi convertiţi forţat la iudaism. În 
pe rioada romană s-a construit o nouă cetate pe un alt amplasament, 
dar fără o anume importanţă.

Beer-şeba modernă
Cetatea a fost abandonată în toată perioada arabă. Turcii vor 

construi un fort, în jurul căruia se va dezvolta un mic orăşel pe la 

începutul secolului XX. În jurul ora şului, 
se va da o mare bătălie în timpul Pri mului 
Război Mondial, între englezi şi turci. După 
înfiinţarea statului Israel, în anul 1948, 
Beer-Şeba se va dezvolta deosebit de mult, 
de venind unul dintre cele mai mari oraşe ale 
ţării.

Astăzi, Beer-Şeba este centrul beduinilor 
din Israel. În tot ţinutul Neghev din jur putem 
vedea turmele de oi şi cămile şi corturile lor  
specifice. O zi pe săptămână are loc un ma re  
târg cu produse de manufactură şi de arti za-
nat de tot felul, produse de beduini, oferind o 
culoare deosebită localităţii. În jurul oraşu lui 
s-au ridicat, în ultimii ani, alte câteva loca-
li  tăţi, cu case frumoase, ale beduinilor care 
în   cear că să se aşeze în rând cu societatea 
actuală.

În apropierea corturilor acestora şi a târ-
gului tradiţional, continuă să atragă turiştii 
fântânile patriarhilor. Un tamarisc, arbore 
specific zonei deşertice, străjuieşte locul. În 
curte se află două fântâni, la distanţă de vreo 
20 de metri una de alta. Una are un sistem de 
scripeţi pentru scoaterea apei, de pe vremea 
otomanilor, iar alta este acoperită de un grilaj 
de fier. Nu se poate preciza vechimea lor,  
dar tradiţia le numeşte: pe prima – Fântâna 
lui Avraam, iar pe cealaltă – Fântâna lui 
Isaac. Lipseşte altarul de jertfă ridicat de 
patriarhi. Păcat că tradiţia nu a reuşit să 
păstreze ceea ce era mai important. Poate 
tu, iubite cititor, te vei opri o clipă şi vei reface 
altarul de închinare, atât de important, pentru 
ca apa pe care o vei bea să devină în tine un 
izvor de apă vie. n

Lect. univ. dr. Traian Aldea  este profesor 
de arheologie la Institutul Teologic Adventist.

Fântâna lui Avraam de la Beer-Şeba

Tamariscul lui Avraam, de la Beer-Şeba



După chipul lui Dumnezeu
Starea precreată a omului a fost „ţărâna” 

(Gen. 2:7), nu un animal mai evoluat. Prin 
moarte, omul devine iarăşi „ţărână” (Gen. 
3:19), nu o fiinţă subumană. Lucrul cel mai  
minunat este faptul că am fost creaţi după 
chipul lui Dumnezeu (Gen. 1:26,27). Iden-
titatea aceasta nu o avem nici prin şansă 
naturală, nici prin noi înşine, ci este darul lui 
Dumnezeu. La fel este şi naşterea noastră din 
nou şi mântuirea noastră. Nu prin noi înşine, 
nu prin forţele mediului natural sau social 
în care trăim, ci prin puterea lui Dumnezeu 
(Ioan 3:3-8; Rom. 6:3-6; Ef. 2:8-10). 

Teologii identifică chipul divin din noi  
prin înzestrările noastre intelectual-spiritua-
le, prin capacitatea noastră de relaţionare şi 
stăpânirea asupra creaţiei subumane. Unii 
preferă să aducă în prim-plan înzestrările 
intelectual-spirituale, următoarele două de-
rivând din prima. Da, există logică în această 
ordine, pentru că omul nu a devenit om prin  
ceea ce a început să facă, ci prin ceea ce 
Dumnezeu a făcut deja. Chipul divin în noi 
este un dar, nu o realizare a noastră.2 Chipul 
este „pomul bun” care face roade bune (Mat. 
7:17). Restaurarea chipului divin în noi 
confirmă acelaşi principiu (Mat. 12:33).

După căderea în păcat, Isus Hristos, 
al doilea Adam (1 Cor. 15:45), a purtat 
plinătatea umanului, 
adică plinătatea 
chipului divin în 
lumea noastră. El 
a venit „plin de 
har şi de adevăr” 
(Ioan 1:14), 
ca „Sfântul” 
născut din 
femeie, 
numit 

Teologie

Darul
În acest articol, vom aborda prima ipostază a harului 

divin faţă de noi – darul existenţei noastre. 

Creaţi de Dumnezeu
Destinul nostru divin este un şir neîntrerupt al darurilor lui 

Dumnezeu, începând cu crearea noastră. Dumnezeu ştia mai 
dinainte ce vom fi şi cum vom fi. La capătul spiţei de neam a 
Creatorului nostru întrupat se spune: „Adam, fiul lui Dumnezeu” 
(Luca 3:38). Da, acesta este omul: fiu al lui Dumnezeu. Ce bine 
ar fi fost ca Isus să nu fi trebuit să intre în genealogia umană! Ca 
oameni supuşi păcatului, spunem totuşi: Ce bine că Isus a intrat în 
genealogia umană! 

Recunoaşterea identităţii noastre creaţioniste se bazează pe 
acceptarea cărţii Geneza ca un raport istoric inspirat. Structura şi 
limbajul din Geneza nu au caracteristicile unei opere mi tologice, 
ci ale unei naraţiuni bazate pe realitatea faptelor, eve ni mentelor şi 
personajelor descrise.1 Referirile scriitorilor Bibliei şi ale lui Isus la 
primele capitole din Geneza susţin această concepţie (Mica 13:13; 
Ioan 1:3; Col. 1:16; Fapte 17:22; Rom. 1:20; Apoc. 4:11; 10:6; 14:7; 
Isaia 45:12; Psalmii 8:4-6; Mat. 19:4; 1 Cor. 15:45,57;  
1 Tim. 2:13,14; Rom. 5:12-19).

Relatările din Geneza 1:26-28; 2:18,21,22 ne vorbesc despre 
voinţa expresă a lui Dumnezeu de a-l crea pe om după chipul Său, 
ca pe o fiinţă deplină şi desăvârşită. Înţelegem din Geneza că am 
existat mai întâi în gândirea lui Dumnezeu, apoi am fost creaţi 
potrivit voinţei Sale şi în vederea scopurilor Sale. Să medităm foarte 
serios la cele trei ipostaze ale existenţei noastre: din Dumnezeu, 
prin Dumnezeu şi pentru Dumnezeu (Rom. 11:36). Dumnezeu 
ne-a vrut, ne-a proiectat şi ne-a creat pentru o relaţie eternă cu 
El. Biblia nu se referă la vreo coincidenţă, întâmplare, şansă sau 
accident în această privinţă. Avem un loc unic şi definit în planul lui 
Dumnezeu şi în universul Său. Avem drepturi veşnice la Dumnezeu 
şi la univers, prin felul cum am fost creaţi şi prin felul cum suntem 
mântuiţi. Umanitatea noastră este un dat divin, nu rezultatul unui 
proces de selecţie, adaptare şi dezvoltare naturală. Chipul divin 
în noi şi mântuirea noastră nu pot fi susţinute decât în contextul 
creării omului originar, deplin şi instantaneu purtător al chipului 
divin. Apariţia noastră specială, creaţionistă este subînţeleasă şi prin 
crearea varietăţii simultane a formelor de viaţă subumane – „după 
soiul lor” (Gen. 1:11,12,21,24,25). 
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Există trei ipostaze ale harului divin: existenţa noastră, 
mântuirea noastră şi înveşnicirea noastră. În termenii harului, 
putem spune: harul creaţiei, harul salvării şi harul slavei eterne. 

Răspunsul nostru la aceste daruri divine îl exprimăm prin 
iubirea, credinţa şi închinarea noastră trinitară: Slavă Tatălui  

                                                                                                                    şi Fiului şi Duhului Sfânt!



„Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35). El, Cel „sfânt, 
nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi 
şi înălţat mai presus de ceruri” (Evrei 7:26), 
restaurează chipul lui Dumnezeu în noi.

Există o asemănare între „suflarea de via-
ţă” pentru Adam (Gen. 2:7), ca să devină „fiul 
lui Dumnezeu” (Luca 3:38), şi „Duhul… te 
va umbri” (Luca 1:35), prin care Isus de ve-
nea Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru noi. 
Chipul obţinut prin „suflarea de viaţă” s-a 
deteriorat, dar este refăcut prin chipul divin 
al lui Isus. Chipul Său creat prin Duhul este 
în continuitate deplină cu neprihănirea Sa 
dinainte de întrupare (Ier. 23:5,6). Isus a luat 
păcatele noastre asupra Lui nu prin întrupare, 
ci prin jertfa ispăşitoare (2 Cor. 5:21). El n-a 
venit la noi pentru o complicitate existenţia - 
lă la păcat, ci pentru eliberarea noastră din  
com  plicitatea noastră existenţială la păcat  
(Ps. 51:5; Rom. 3:23). El a fost „făcut păcat” 
prin jertfă, nu prin naştere. „Hristos… a suferit 
o dată pen tru păcate, El, Cel nepri hănit, pen -
tru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu” 
(1 Petru 3:18). Prin golirea Sa de Sine, Isus 
nu a renunţat la atributele Sale morale şi 
spirituale absolut neprihănite. Alt fel, ce ar 
mai fi rămas din natura Sa mo rală ca să poată 
fi Ispăşitorul păcatelor noastre? Apostolul 
Pavel afirma că Isus este „oglin direa slavei” şi 
„întipărirea Fiinţei” lui Dumnezeu (Evrei 1:3). 

Comparaţia dintre chipul divin din omul  
Adam şi chipul divin din omul Isus ne con-
duce la următoarea concluzie: Chipul divin în 
om este un dat prin creaţie, nu dobândit prin 
activităţi umane. Aceasta se aplică şi la Isus. 
Deosebirea cea mare consta în faptul că Isus 
a păstrat acest chip nealterat prin dependenţa 
Sa de Tatăl. Prin analogie, refacerea chipului 
divin în noi este ceva primit de la Dumnezeu, 
nu realizat prin faptele noastre. Duhul Sfânt 
întipăreşte în noi chipul lui Isus, în timp ce noi 
privim la El prin credinţă (2 Cor. 3:18). 

Într-o ordine a neprihănirii
Omul a fost creat şi plasat de Dumnezeu 

într-o ordine a neprihănirii. Iniţial, în în  trea-
ga creaţie exista reciprocitate, complemen-
taritate şi armonie. Toate erau „foarte bune” 
(Gen. 1:31). Toate erau darul lui Dumnezeu. 
Nu exista distincţie între sacru şi secular. În 
această ordine, omul era responsabil în relaţia 

Adalbert Orban  I Teologie
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sa cu Dumnezeu şi cu restul creaţiei. Toate manifestările omului 
aveau implicaţii morale. Prezenţa lui Dumnezeu era acceptată şi 
reflectată de întreaga lume creată. 

Chiar dacă raportul din Geneza 1 şi 2 nu aminteşte despre un 
legământ între Dumnezeu şi om, existau totuşi elementele unui le-
gământ: privilegii, binecuvântări, condiţii ale rămânerii în ordinea 
neprihănirii şi o avertizare cu privire la consecinţele eventualei 
neascultări (Gen. 2:16,17).

În ordinea iniţială, harul preceda Legea, iar ascultarea deriva 
din încrederea în Dumnezeu. Adam L-a crezut pe Dumnezeu pe 
cuvânt, fără să fi fost prezent la actele Sale creatoare. Deci Adam şi-a 
început existenţa prin credinţă. Precedenţa divină în faptele creaţiei, 
ale providenţei şi ale mântuirii aşteaptă mereu răspunsul credinţei 
noastre. Dovezile acumulate de-a lungul veacurilor nu elimină ne-
voia credinţei noastre în Dumnezeu (a dependenţei de El). 

Rămânerea noastră în ordinea neprihănirii, prin credinţă, ne 
spune ceva esenţial despre libertatea voinţei cu care am fost creaţi. 
Mereu decidem în acord sau în dezacord cu Dumnezeu. Despre 
Adam şi Eva ni se spune că erau „agenţi morali liberi, capabili să 
aprecieze înţelepciunea şi bunătatea caracterului lui Dumnezeu, 
dreptatea cerinţelor Sale şi erau cu totul liberi să aleagă supunerea 
sau neascultarea”.3

Libertatea noastră este limitată. Limitele voinţei noastre libere se 
află exact în ordinea neprihănirii. Dar roadele acestei limitări sunt ne- 
 limitate (Rom. 2:7). Să ne gândim la natura libertăţii noastre şi să nu  
renunţăm la perspectiva nemărginită a fericirii alături de Dumnezeu. 

Suntem limitaţi şi în sensul alegerii uneia dintre cele două al ter-
native: binele sau răul (Gen. 2:17;  
Deut. 30:15). Este aceasta o „ofer tă” 
prea săracă? Să nu uităm că Dumnezeu 
există într-o singură dimensiune mo-
rală – binele – şi totuşi El este infinit 
şi fericit (1 Tim. 6:15,16). Când ne-a 
pro pus alegerea uneia dintre cele două 
variante, Dumnezeu a făcut-o în calitate 
de Dumnezeu care poartă în Sine doar 
binele. Varianta opusă ţine de alegerea 
noastră şi se traduce prin a nu fi.

Existăm prin creaţie divină, purtăm chipul lui Dumnezeu 
şi am fost plasaţi într-o ordine a neprihă ni rii. Fiecare dintre 
cele trei este darul lui Dumnezeu. Când ne încredem în 
Dumnezeu, noi acceptăm să fim creaturile Sale după chipul 
Său şi să trăim în ordinea neprihănirii Sale. Înainte de înce-
putul nostru, n-am avut posibilitatea acestei alegeri. Acum 
o avem. Interesant, în Planul Mântuirii reactualizăm această 
triplă alegere şi primim încă o dată acest dar întreit. Îl pri-
mim pentru acum şi pentru veşnicie. n

Adalbert Orban este pastor în Atlanta, Statele Unite.

 1  Jacques B. Doukhan, The 
Literary Structure of the 
Genesis Creation Story, Lucra-
re de doctrorat ne publicată, 
Universitatea Andrews, 
Berrien Springs, MI, 1978.

 2  Helmut Ott, Created for Life, 
Collegedale, TN, College  
Press LLC, 2009, pag. 13.

 3  Ellen G. White, Patriarhi şi 
profeţi, pag. 48 orig.
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Misiune

În Serbia
În martie 2009, 

m-am gândit să vizitez 
două comunităţi din 
Serbia. În urmă cu  
13 ani, fusesem invitat 
de Conferinţa din 
Novisad să predic la 
două evanghelizări 
ţinute în localităţile 
Ecica şi Iancomost.  
În prima localitate,  
au ce rut botezul  

18 persoa ne, iar în a doua localitate  
45 au încheiat legământ cu Domnul. 

În vizita din 2009, fratele Zarija Octavian m-a dus 
la Pancevo tot pentru o evanghelizare. El îmi spunea că 
au un cartier de maghiari, Voiloviţa, unde nu s-a ţinut 
nicio evanghelizare. Programul l-am ţinut în Biserica 
Penticostală din localitate, pe care am închiriat-o spe-
cial. După cele 16 seri de evanghelizare, spre slava lui 
Dumnezeu, 31 de persoane şi-au exprimat dorinţa de  
a fi botezate. Am fost rugat apoi să mai rămân încă trei 
săptămâni pentru studierea şi aprofundarea doctrinei 
Bisericii Adventiste.

Transformarea
Seară de seară, venea şi un bărbat cu plete şi barbă. 

Am cerut pastorului să-mi dea câteva detalii despre acel 
om. Mi-a spus că acesta vizitează de mai multă vreme 
Biserica Adventistă. L-am rugat să-l invite la mine în 
cameră să stăm de vorbă, iar pastorul să-mi traducă.  
El a venit şi am avut o discuţie interesantă.

– Ce vă determină să ne vizitaţi în fiecare seară? 
– Îmi place Cuvântul lui Dumnezeu, a răspuns el.
– Bine, dar toţi ceilalţi vor să încheie legământ prin 

botez cu Domnul. Nu aţi dori şi dumneavoastră?
– Ba da, aş vrea şi eu.
– Aş dori să vă întreb ceva, dacă nu vă supăraţi.
– Nu mă supăr.
– În biserică aţi mai văzut pe cineva cu un păr atât de 

mare (era mai jos de umăr) şi cu barbă?
– Nu am văzut.
– Nu aţi vrea să vă tundeţi şi să vă radeţi?
– Ba da, aş vrea, dar nu am bani.
– Asta se va rezolva.

Lucrarea la 
care suntem 
chemaţi constă 

în conlucrarea cu  
Domnul Isus. El 
doreşte să ne iubim 
semenii şi să lucrăm 
pentru salvarea lor, 
aşa cum a lucrat şi 
El pentru salvarea 
noastră. Domnul 
Isus a zis: „Cum M-a 
trimis pe Mine Tatăl, 
aşa vă trimit şi Eu pe 
voi” (Ioan 20:21).

Îndemnaţi de această sublimă poruncă a Maestrului 
nostru, noi toţi trebuie să lucrăm cu mult zel acum, mai 
mult ca oricând.

Aşa cum Domnul Isus l-a chemat pe Filip (Ioan 1:43), 
iar Filip a chemat pe Natanael (Ioan 1:45), tot aşa şi 
noi trebuie să chemăm pe aproapele nostru la Domnul. 
Această lucrare o vom face numai dacă şi noi L-am găsit 
pe Domnul Hristos.

Eu sunt fericit că pot lucra pentru Domnul, deşi de 
câţiva ani sunt pensionar. Dar şi acum sunt gata să lucrez 
oriunde sunt chemat sau trimis. Nu vreau să treacă nicio 
zi fără să fi vorbit cu cineva despre Isus sau fără să dau 
cuiva o carte.

Lucrând pentru gabori
Locuiesc în Arad, unde susţin evanghelizări în grupe 

mici sau în bisericile unde sunt chemat. În Arad sunt 
mulţi rromi gabori şi am observat că nimeni nu se ocupă 
de ei. O familie pe nume Gabor Rupi mă tot invita să 
merg la ei. Am ţinut o evanghelizare de trei săptămâni 
în casa lor, apoi la o altă familie, în acelaşi cartier, încă 
trei săptămâni. Cu ajutorul Domnului, s-au decis pentru 
botez 25 de persoane. 

Cu o altă ocazie, în urma unei invitaţii, am susţinut 
o evanghelizare în localitatea Vinga, situată între Arad 
şi Timişoara. Aici am adunat copii de pe stradă şi, după 
ce i-am învăţat poezii, texte biblice şi cântece, am ţinut 
programe cu ei în bisericile din Arad. În final, în urma 
lucrării Duhului Sfânt s-au botezat 3 persoane, botezul 
fiind oficiat de către fratele Cristian Toma, în biserica 
Agape din Arad.

Pensionar
şi misionar



Ianos Nagy  I  Misiune
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iulie 1849 – Apare primul număr al revistei The 
Present Truth (Adevărul Prezent), prima revistă editată de 
James White, după octombrie 
1844. Revista avea 8 pagini şi un 
tiraj de 1.000 de exemplare, iar 
tematica era aproape în totalitate 
legată de problema Sabatului 
biblic. Au fost tipărite pe credit, 
apoi duse în casa familiei Belden, 
unde, cu multă rugăciune şi 
credinţă, au fost pregătite pentru 
poştă. Până la sfârşitul lunii 
septembrie, se tipăriseră deja trei 
numere, iar banii şi reacţiile primite 
i-au convins să continue.

28 iulie 1849 – Se naşte James Edson White. 
Este cel de-al doilea copil al lui James şi al lui Ellen White, 
cunoscut pentru eleganţa hainelor din anii de şcoală, pentru 
îmbolnăvirile frecvente din copilărie, dar şi pentru implicarea 
activă în lucrarea de publicaţii şi în misiunea pentru negri. 
La 15 ani, începe să lucreze la Tipografia Review and Herald, 
iar din 1877 este chemat la Pacific SDA Publishing, unde, 

împreună cu F. E. Belden, vor scoate prima carte 
de imnuri pentru şcoala de Sabat. În 1894, Edson  
va construi celebrul Morning Star, vasul ce a fost 
dotat cu o mică presă de tipărit, un laborator pen -
tru fotografii, o capelă şi câteva dormitoare, pen-
tru el şi colaboratorii săi. Cu acest vas, vor călători 
pe Missisippi pentru a educa şi a evangheliza 

popu laţia de culoare. Ca mărturie a chemării lui Dumnezeu, 
în doar 5 ani va reuşi să înfiinţeze 50 de biserici şi numeroase 
şcoli. Vasul va eşua în 1905, dar Edson va continua să fie activ 
în diferite ramuri ale lucrării până la moartea sa, în 1928. 

16 iulie 1915 – Se stinge din viaţă Ellen White, în 
lo cuinţa sa de la Elmshaven.  Ultima Sesiune a Conferinţei 
Generale la care participase activ a fost cea din 1909, după 
care s-a devotat în mare parte scrisului, reuşind să termine în 
ultimii ani de viaţă: Mărturii, volumul 9, Faptele apostolilor şi 
Sluijitorii Evangheliei. Ultimul manuscris, rămas neterminat, 
este al cărţii Profeţi şi regi. În dimineaţa zilei de 13 februarie, 
a căzut foarte grav, ultimele 5 luni din viaţă petrecându-le  
în pat sau în scaunul cu rotile. A fost înhumată alături de so- 
ţul ei pe 24 iulie, în cimitirul Oak Hill din Battle Creek. Avea  
87 de ani. n Adrian Neagu, pastor

Urme pe Stânca-
Luna iulie în istoria adventistăLuna iulie în istoria adventistă

Vetei Roştaş, care m-a chemat la ea acasă, unde m-am 
împrietenit cu soţul ei, Rupi, şi cu soacra ei. I-am inviat la 
biserică, i-am pregătit pentru botez şi s-au botezat.

Pe 16 mai 2009, cu ajutorul Domnului, au fost bo te-
zate 33 de persoane, dintre care cu două lucra se fratele 
Zarija, pastorul local. A fost un program foarte frumos, cu 
sala arhiplină şi cu prezenţa fratelui Miodrag Zivanovic, 
preşedintele Uniunii Sârbe. A mai fost prezent fr. Ordog 
Robert, secretarul Conferinţei Novisad şi fr. Sinisa Malijik 
cu soţia, Nataşa. Ea a fost traducătoarea mea pentru lim-
ba sârbă, de-a lungul întregii evanghelizări. Botezul s-a 
încheiat cu o masă de părtăşie.

Îi mulţumesc Domnului pentru ocazia pe care mi-a 
oferit-o. Sunt în continuare gata să răspund, ca şi Isaia, 
oricând Domnul îmi va cere.

În încheiere, doresc să îi încurajez pe toţi cei care sunt 
„rezervişti” să activeze în continuare în via Domnului şi, 
sub călăuzirea Duhului Sfânt şi prin harul Domnului Isus, 
să aducă multe suflete la mântuire. n

Ianos Nagy este pastor pensionar.

– Dar înainte de asta, frate Nagy, aş vrea să fac o baie. 
(Locuia într-o uscătorie de la bloc şi nu avea baie şi apă.)

– Mâine, la ora 8, să fii la mine, i-am zis eu.
L-am dus la nişte fraţi, unde a făcut baie, după care 

l-am dus la frizer pentru tuns şi bărbierit. Serviciile fri-
zerului costau 300 de dinari. Eu nu aveam niciun dinar. 
În timp ce îl tundea, am plecat să caut bani. Când m-am 
întors, am întrebat frizerul unde este persoana pe care i-o 
adusesem, şi mi-a arătat pe cineva pe scaun. Am rămas 
uimit să văd, în locul bătrânului pe care-l adusesem, un 
tânăr de 30 de ani. În final, şi el a fost botezat. 

La drumuri şi la garduri
În timpul evanghelizării, dimineaţa mergeam la piaţă,  

ca să ofer literatură celor ce vorbeau româneşte sau un gu -
reşte. Acolo am văzut un grup de oameni care vor beau  
româneşte. M-am dus la ei şi i-am invitat la evanghe li za-
rea care se ţinea seara, nu departe de piaţă. Înainte de a 
ne despărţi, una dintre femei m-a chemat la ea acasă.  
Aşa am aflat că şi ea ar vrea să se boteze. 

În fiecare zi făceam vizite acasă la cei care doreau să 
se boteze şi studiam împreună. Am ajuns şi la familia 



de către fratele Dasoveanu. Înţelegând că religia pe care o adoptase 
era o religie a „Cărţii”, şi-a dat seama că trebuie să aibă o bună 
pregătire intelectuală şi teologică. Aşa că începe cursurile liceului 
la Buzău şi le continuă după Război, la Liceul „Mihai Viteazul”, din 
Bucureşti. 

În 1947, se înscrie la Şcoala Misionară de la Stupini, Braşov, de 
unde este nevoit să plece la încheierea anului trei, când Partidul 
Comunist, ajuns la putere, rechiziţionează şcoala. Îşi va încheia 
studiile la Seminarul Teologic din Bucureşti, în 1953. Îşi începe 
activitatea de pastor în bisericile din Bucureştii Noi, Crinul, Sudiţi, 
Greci (Sitaru) şi Moara Micşuneşti, sub îndrumarea fratelui Pascu 
Ion.

Pe 14 iulie 1957, se căsătoreşte cu tânăra Magdalena Gheorghiţă. 
Cu timpul, li s-au născut patru copii: Gabriel, Cristian, Lucica şi 
Cosmin. N-au scăpat nicio clipă din vedere educaţia copiilor lor, cu 
scopul de a-i ajuta să-L iubească pe Dumnezeu şi să primească, prin 
alegere proprie, credinţa pe care ei, ca părinţi, o împărtăşeau şi o 
trăiau cu bucurie şi plăcere.

Începând cu anul 1960, a fost contabil şi apoi trezorier al Uniunii 
Române. 

Pe linie academică, a îndeplinit, concomitent cu celelalte însăr ci-
nări, funcţia de profesor la Seminarul Teologic Adventist, în perioada 
1960-1985. 

 Hirotonirea i-a fost refuzată de autorităţile vremii timp de aproa - 
pe 25 de ani, până pe 4 ianuarie 1975, când a fost hirotonit în bise-
rica Grant din Bucureşti.

În 1978, s-a înscris şi a urmat cursurile Institutului Teologic 
Orto dox de grad Universitar din Bucureşti, luându-şi licenţa în  
1982. În 1978, a absolvit şi un curs de vară, organizat de Univer-
sitatea Andrews, din SUA, la Collonge, Franţa. Apoi, în 1980, a 
absolvit un curs de pastoraţie organizat de Insti tutul Teologic 
Adventist din Friedensau, Germania. În anul 1985, a participat 
la un seminar internaţional pentru perfecţionarea pastorilor şi a 
profesorilor. 

Din 1985 până în 1992 a fost director al Seminarului, iar odată cu 
înfiinţarea Institutului Teologic Adventist de grad universitar a fost 
numit rector până în 1997. Preda cursuri de istorie adventistă, drept 
bisericesc şi teologie biblică. A fost iubit şi apreciat de studenţi, care 
îi păstrează o amintire deosebită.

În 1985, a fost ales secretar al Uniunii de Conferinţe din Româ-
nia. Au fost ani de profunde lupte sufleteşti. 

Între 1985 şi 1990, a fost membru al Comitetului de Cercetări 
Biblice din Elveţia, comitet care a publicat rezultatele cercetărilor 

Într-o seară de mai, când toată natura cân ta 
odă vieţii, a fost smulsă dintre noi suflarea 
unui mare om al lui Dumnezeu. 
Pastorul Nelu Dumitrescu s-a născut  

pe 10 ianuarie 1928, în Policiori, comuna 
Scorţoasa, judeţul Buzău. Tatăl său, Ene 
Dumitrescu, a cunoscut credinţa adventistă 
pe frontul Primului Război Mondial şi a im-
primat în mintea şi în ini ma copiilor săi 
pasiunea credinţei în revenirea Domnului 
Isus. Nelu, fiul său, a crescut în atmosfera 
frumoasă a statorniciei în credinţă şi a dra-
gostei pentru misiunea creştină. De la mama 
sa, Dumitra, a învăţat să fie tolerant şi îngă-
duitor cu limitele semenilor săi.

Împreună cu fraţii şi cu surorile sale 
– Lucica, Virgil, Paul şi Magdalena – au 
trăit greutăţile perioadei interbelice. Într-o 
şcoală patronată de preotul satului, era 
greu pentru un copil adventist să-şi trăiască 
bucuria copilăriei şi a credinţei. Ameninţat cu 
exmatricularea, cu bătaia şi cu alte forme de 
represiune, a ales să-I rămână credincios lui 
Dumnezeu, asumându-şi riscurile. 

Încă de copil mergea din sat în sat şi din 
târg în târg împreună cu tatăl său vestind 
oamenilor împlinirea profetică şi timpul celei 
de a doua veniri a Domnului Isus. Într-o 
ocazie, tatăl său a fost arestat şi trimis pe 
jos de către jandarmi din post în post, arătat 
lumii ca un impostor şi acuzat că a organizat 
adunări ilegale în ziua de sâmbătă. Nelu a 
fost nevoit să caute un avocat şi să meargă la 
Curtea Marţială pentru a interveni în favoarea 
tatălui său. Acolo, el însuşi a fost reţinut de 
autorităţi, pentru că distribuia literatură 
religioasă, considerată dăunătoare pentru 
biserica dominantă. Avea 17 ani. În ciuda 
furiei celor care îi arestaseră, Dumnezeu le-a 
demonstrat că îi iubeşte şi este întotdeauna 
alături de luptătorii Săi. 

Pe 15 septembrie 1945, tânărul Nelu 
Dumitrescu a primit botezul şi a fost catehizat 

Special
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Ultimul candidat botezat din penitenciare, o 
doamnă contabilă, mărturisea că a vizitat-o în  
penitenciar cu studiile biblice de 87 de ori.  
Tra geţi dumneavoastră concluzia! A partici-
pat la activitatea de traducere a următoarelor 
lucrări: Ellen G. White – Hristos, Lumina 
luminii, Profeţi şi regi,  Tragedia veacurilor;  
F. D. Nichol – Iată El vine!

La 1 august 1997, se recăsătoreşte cu Otilia  
Constantinescu, care a slujit 34 de ani ca se - 
cretară în cadrul Uniunii de Conferinţe. Îm-
preună au continuat activitatea de păstorire. 
În 1998, s-au mutat la Câmpina, unde a în-
deplinit diferite funcţii în comunitatea locală 
şi a răspuns diverselor chemări în toate confe-
rinţele şi bisericile unde a fost solicitat. Cu o 
deosebită plăcere a lucrat în biserica Betleem 
din Ploieşti împreună cu fraţii săi romi. 

Alergarea i s-a încheiat brusc în seara zilei 
de 5 mai 2011. Inima i-a spus: „Până aici am 
lucrat pentru tine, de-acum odihneşte-te ca să 
te întâlneşti cu Regele tău!”

Un prieten drag lui, pastorul Aurel Pălăşan,  
scria ca un omagiu: „…pe altarul inimilor şi 
în memoria noastră, a tuturor, va fi aprinsă 
întotdeauna lumina preţuirii, a recunoştinţei 
şi a aducerii-aminte a aceluia care a fost prin-
tre noi distinsul şi eminentul nostru coleg, 
pastor şi sfătuitor în momente de răscruce… 
El a intrat în istoria Bisericii Adventiste din 
România deoarece a iubit şi a slujit această 
biserică până în ultima clipă a vieţii sale 
cu o credinţă nestrămutată, cu hotărâre şi 
statornicie, cu gânduri deschise şi dăruire 
totală…”

Printre noi, în lucrarea Domnului, locul 
său rămâne acum vacant. Cine îl va înlocui, 
mai mult decât amintirea?

„Iată-mă, Doamne!” răspund urmaşii săi.
„…a murit… şi a fost ADĂUGAT la poporul 

său.” (Gen. 25:8) n

Redacţia revistei  Curierul Adventist

în trei volume de specialitate teologică. În anul 1986, a participat la 
Conferinţa biblică internaţională, cu subiectul: Profeţiile din Daniel 
şi Apocalipsa – interpretarea lor. În 1987, a absolvit Extension 
Course al Universităţii Andrews, din Statele Unite.

Între 1990 şi 1995, a fost chemat să slujească Biserica Adventistă 
din România, în calitate de preşedinte. A avut misiunea să formeze o 
nouă generaţie de conducători pentru vremuri de libertate. 

În 1995, renunţă să mai fie preşedinte al bisericii, spunând că a 
venit vremea ca cei mai tineri să contribuie cu elanul şi potenţialul 
lor la dezvoltarea bisericii pe care o iubea. Dar n-a renunţat să tră-
iască viaţa palpitantă a Bisericii Adventiste în vremuri noi. Într-un 
moment dificil, a fost rugat să preia biserica Dynamis. N-a refuzat,  
în ciuda faptului că avea o situaţie familială dificilă. 

În iunie 1996, Magdalena, soţia sa, încetează din viaţă, în urma 
unei lungi suferinţe. Eforturile lor comune pentru slujire se văd 
astăzi în biserici, mai ales în copiii şi tinerii care au beneficiat de  
rezultatele muncii lor. În 1997, fratele Nelu Dumitrescu se pensio-
nează, însă continuă să lucreze ca şi mai înainte. Spiritul lui de 
sacrificiu pentru alţii n-a cunoscut limite. Sola Scriptura, Speranţa 
TV, Radioul, Editura şi penitenciarele au fost terenul său de lucru. 

Special
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Acest articol este al III-lea dintr-o serie de patru articole 
dedicate lecturii creştinului. Primele două sunt Cititul ca 
un drum (aprilie) şi Al treilea sens (mai).
 

C   ândva în copilăria timpurie, părinţii m-au învăţat 
 cum se aşază cărţile ca să nu se dărâme, când sunt  

          una peste alta. Însă pe lângă echilibru şi estetică, am 
învăţat că, în funcţie de locul aşezării, se pot aşeza şi după 
valoare, deci nu oricum. Iar valoarea e dată de conţinut. 
Deci, pentru a aşeza bine o carte, trebuie să ştii ce scrie în 
ea. Şi onorezi cele scrise, la fel ca fotografiile celor dragi, 
aşezându-le frumos şi la vedere, într-un loc accesibil.

Locul unde stau cărţile poate transmite ceva din le-
gă tura dintre ele şi cel care le citeşte. Unele cărţi sunt 
mai aproape: pe noptieră, în geantă, pe telefonul mobil 
– altele mai de parte: în pod, în pivniţă, în cutii. Unele se 
simt mai aproape în inimă – devoţionalele. Altele se ţin 
în mână – manualele. Şi aşa se constituie biblioteca – 
aproape, departe, acolo unde ne aşezăm cărţile. Frecvent, 
trecem printre cărţi – unele rămân hârtie şi cerneală, iar 
altele ne rămân la căpătâi, la o mână distanţă. 

Cărţile acestea, de căpătâi, aproape de cap, păşesc în  
intimitatea gândirii noaste. Căpătâiul este locul unde ne  
aşezăm capul în siguranţă, unde ne putem articula gân-
durile ca într-un sanctuar. Acolo, Dumnezeu ne poate 
întâlni mai uşor. În pregătirea acelui spaţiu, capul nos tru  
inevitabil se (a)pleacă (Geneza 28:11) pentru a primi 
sus ţinerea pe care nu şi-o poate oferi singur – când se 
întâlneşte cu limita lui simplă –, în nevoia de odihnă şi 
regăsire. Când la acel căpătâi ni Se descoperă Dumnezeu, 
ni se actualizează experienţa Betelului. Cu ocazia acelei  
experienţe, Iacov a înţeles că marginea lumii sale spre  
lu mea lui Dumnezeu poate fi chiar în cele mai surprin-
zătoare locuri. Şi apoi Dumnezeu rămâne perpetuu la 
căpătâiul nostru. Atunci când întâlnim oameni care au 
acelaşi căpătâi spiritual, legăturile realizate au trăinicia 
acelui capăt pe care ne-am întâlnit şi în care ne săpăm 
temelia. Iar când întâlnirea este mediată de carte, aceasta 
devine, pe multe planuri, carte de căpătâi. Cuvintele ei  
îl odihnesc şi îl întăresc pe cititor, întrucât în ea, cititorul 
se regăseşte în istoria, idealurile, trăirile, speranţele de 
acolo – de aceea cartea de căpătâi, pe lângă siguranţa pe 
care o oferă, este şi cartea de care nu te poţi despărţi. Ca 
atare, Biblia oferă experienţa unui capăt care duce spre 
veşnicie.

Acest Capăt de la căpătâi este condiţia aprecierii com-
plete a Cărţii Cărţilor. Din perspectiva mântuirii, ea este 
capătul cărţilor. Din aceeaşi perspectivă cu dimensiuni 
veşnice, fără acest spaţiu interior, omul ar fi numit simplu 
„fără căpătâi”. Expresia comună nu are menirea să arate 
relaţia cuiva cu Dumnezeu, ci subliniază importanţa di-
rec ţiei, a rostului, a identităţii cuiva. Fără căpătâi, omul  
e în derivă.

Drama contemporană în ce priveşte destinaţia omu-
lui provine din profitabilitatea acestei confuzii pentru 

furnizorii de produse şi servicii. De aceea, a fi fără căpătâi 
este la modă. A fi versatil, polivalent, pururi călător, ma-
leabil, alunecos, având mereu capacitatea de a fi ceea ce 
vrei, când vrei, a devenit dezideratul devenirii personale 
în care să „investeşti”. Consecinţa tragică este aceea că  
omul nu mai apucă să se umanizeze şi îşi consumă exis-
tenţa pe drumul spre umanitate. Unii deja trăiesc (sic)  
în această umanitate, iar alţii nu, pentru că nu termină 
„şcoala” vieţii şi apoi să trăiască; nu au terminat „abece-
darul,” dar se termină viaţa.

Totuşi omul trebuie să îşi pună capul pe ceva. Gându-
rile sale nu pot să leviteze în neant. Având nevoie de sus - 
ţinere, caută diverse căpătâie. Adesea, acestea sunt se-
ria le – la cinema, la TV, chiar şi în cărţi; însă acestea 

Credinţa practică
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devin tovarăşi de căutare, nu stâlpi de susţinere. Şi când 
ar apărea vreun capăt, acel capăt nu se întâlneşte nici cu 
idealul, nici cu speranţa. Episoadele rămân produse de-
pendente de consum, ca să poată apărea următorul epi sod. 
Consumatorul trăieşte în sevrajul aşteptării următoa rei  
apariţii, ecranizări, ştiri, următorului roman sau a ur mă-
torului gadget. În încercarea de a găsi finalitatea existenţei 
şi refuzând să accepte cadrul propus prin crea ţie, omul 
(recent) propus încearcă multe surse, dar nu sfârşeşte 
decât găsind puţuri crăpate, fără apă (Ieremia 2:13) – 
pierde capătul divin şi veşnic al existenţei sale. 

Refuzul strident nu e comun printre creştini. Însă 
uneori, se poate observa printre ei un refuz funcţional, nu 
complet şi făţiş, având o formă de acceptare a izvorului 
divin, dar păstrând discret legătura cu sursele lumii. Pare  
a fi o formă hibridă în care sunt folosite criterii duble, dar 
absurdul ei frizează paroxismul ridicolului inconştient. 
Ilustrativ, să ne imaginăm oameni mergând la munte, 
gă sind un izvor cu apă şi punând acolo o băutură artifi-
cializată „la răcit,” cea din urmă fiind şi ea tot cu apă. La fel 
este citirea Bibliei şi a romanelor Harry Potter, Twilight şi 
altele asemenea, apreciindu-le pe acestea din urmă pentru 
motivele creştine folosite. Similar, la un nivel mai adult, ar 
fi (ab)uzarea parabolei administratorului incorect pentru 
justificare în faţa propriei conştiinţe fiscale a bogăţiilor 
nedrepte. 

Contrastul absurd dintre elementele de mai sus 
apare atunci când cunoaştem în mod autentic scara 
care suie la cer. Când locul în care eşti devine poarta 
cerului, căpătâiul pe care te odihneşti nu numai că 
îşi schimbă sensul, dar noua percepţie te provoacă 
să acordezi mediul la acea viziune: casa devine a lui 
Dumnezeu, acel loc devine un reper şi Dumnezeul 
înaintaşilor devine şi Dumnezeul tău. Ulterior, deşi 
realităţile lumii şi oamenii cu care ne întâlnim nu se 
bazează pe acelaşi Cuvânt, legătura ta cu Dumnezeu 
va fi suficientă pentru a-I permite să Îşi aducă Împă-
răţia acolo unde eşti;  însă ţinându-te de ea ca de 
viaţă (Geneza 32:24-28). Atunci, prin Cuvintele Sale 
aşezate la căpătâiul tău, Dumnezeu îţi va vorbi şi te 
vei putea întâlni cu oricine, chiar şi cu duşmani, şi să 
vă îmbrăţişaţi (Geneza 33:4) – fapt valabil indiferent 
de mediul în care are loc întâlnirea – fie prin scris, 
fie virtual, fie în carne şi oase. Categoric, în casa/
gândirea ta, devenită acum a lui Dumnezeu, vor veni 
musafiri, dar, având Cuvântul lui Căpătâi (nu doar 
ornament, afiş sau legitimaţie), îi vei putea recunoaşte 
şi îmbrăţişa. şi atunci ceea ce vă leagă de Cer se va 
vedea, chiar dacă veniţi din direcţii diferite. n

Laurenţiu Nistor este  bibliotecar-şef 
la Institutul Teologic Adventist.

Republica Lituania este cel mai mare şi mai sudic 
dintre cele trei state baltice. Are un teritoriu de 65.300 km2 
şi o populaţie de 3,3 milioane de locuitori. Este un stat 
independent din octombrie 1991, membru al NATO şi UE. 
A avut una dintre economiile cu cea mai mare creştere din 
Europa. Capitala este la Vilnius. În ciuda dimensiunilor destul 
de reduse ale teritoriului de azi, Lituania a fost, în sec. al XIV-
lea, unul dintre cele mai mari regate ale Europei, ocupând 
o mare parte din Belarus, Ucraina şi Rusia de astăzi. Religia 
predominantă este cea romano-catolică şi are un număr mult 
mai mic de creştini ortodocşi. 

Pe acest teritoriu, mesajul adventist a fost predicat încă 
de la începutul secolului XX, pe vremea când ţara fă cea parte 
din Prusia. După 1919, odată cu proclamarea independenţei, 
se înfiinţează mici grupe de credincioşi ad ven tişti în multe 
zone ale ţării, în 1924 fiind deja 130 de membri. În 1925, se 
deschide primul depozit de literatură şi începe publicarea 
primului periodic. În 1927, biserica este recunoscută oficial 
ca societate religioasă, iar în 1929 se publică prima carte de 
imnuri. După cel de-al Doilea Răz boi Mondial, din cauza per-
se cu ţiilor, foarte mulţi membri adventişti de origine germană 
părăsesc ţara, lăsând în urmă pe cei câţiva lituanieni şi doi 
pastori. Totuşi, în ciuda dificul tăţilor, biserica a reuşit să se 
menţină vie şi chiar să crească.

 Abia în 2008, Biserica Adventistă de aici va fi recunoscută 
oficial de guvern ca biserică. Astăzi, după ultima statistică 
oficială, în câmpul lituanian sunt 17 biserici şi 867 de membri. 
Un interes deosebit este acordat misiunii pentru tineri – un 
domeniu în care biserica s-a bucurat de succes, în ultimii ani. 
În ciuda societăţii secularizate şi a dificultăţilor de tot felul, 
credincioşii adventişti de aici sunt sare şi lumină pentru o 
lume fără gust şi aflată în întuneric. n 

Adrian Neagu, pastor

LITUANIA
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Nu
cioplind copacii, rostogolind stâncile, arzând iarba, arun-
când conservele şi plasticul peste tot.

E adevărat că şansa de a-ţi limpezi privirile este mai 
mare decât a ţi le „clăti” pe trupurile umede ale unor 
„mioare” de pe plajă; desigur că orizontul s-ar putea să fie 
mult mai nuanţat de crestele munţilor decât de valurile 
adolescenţei în formare sau a unor curbe de înotătoare în 
nisip.

Dar, dacă reducem totul la timp, şi marea, şi muntele 
sunt egale, prin urmare nu are importanţă unde, ci 
mai ales cum îţi vei petrece acest timp. Dacă te cobori, 
obser vă nevoile, pentru că vor fi mai multe. Duhul lui 
Dumnezeu îl purta pe Samson, care prefera să coboare 
mereu (Jud. 14:1,5,7,10), şi îl ducea să vadă nevoile 
semenilor săi, dar el nu vedea decât orga de lumini de la 
discoteci, trupuri, ademeniri. 

Du-te la mare şi, măcar o zi, stai lângă echipele de 
colportori, care încearcă să strecoare clipe de viaţă în 
pustiul celor ce caută, iar, uneori, nici măcar nu ştiu ce 
caută. Găseşte pe cineva implicat în proiectul „Student 
Valdenz” (în Bucureşti, Braşov, Iaşi sau Timişoara) şi 
măcar o zi din cele care oricum îţi vor trece, alătură-te lor, 
poate chiar şi numai pentru rugăciune ori pentru răgazul 
de a asculta una dintre experienţele lor. Ar fi de-ajuns.

Dacă te cobori, vara asta, nu te tăvăli în noroi, 
păstrează-te în lumină!

Dacă te-ai decis să urci, nu te încumeta şi nu te crede 
la o aşa înălţime încât să-ţi permiţi să rostogoleşti mizerii, 
încât să crezi că te-ai calificat ca să priveşti de sus. Nu 
frige toate animalele pe care le-ai găsit în galantar! Şi nu  
distruge locuri! Priveşte cu atenţie la trecătorii singuratici 
pe care îi vei întâlni; şi să ştii că, în mulţimile cele mai  
aglomerate şi în singurătăţile cele mai „singure”, căuta-
rea, frământările, durerea sunt la fel. Nu uita, dacă urci, 

că aventura este periculoasă.

Tineret
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Probabil că a scrie tinerilor aici, într-un spaţiu al 
slovei tipărite, este ca şi cum ai vorbi la ora de 
rugăciune din Sabat dimineaţa celor care nu vin de 

obicei la acea oră. Dar hai să ne facem iluzia că de astă 
dată vin! Şi, oricum, sperăm că măcar părinţii citesc 
partea lor.

Oferta verii pentru tineri
Urmează o vară care, meteorologic vorbind, se anunţă 

a fi interesantă şi cu surprize. Probabil că încă nu ai un 
plan, deşi de obicei te faci că ai avea şi presupun că ai 
doar intenţia de a te distra, desigur în sensul creştin 
al cuvântului. Mai bănuiesc şi că te afli în căutare de 
modalităţi.

Nu-i un lucru rău dacă vrei să reîncarci bateriile. Ba 
chiar e foarte bine dacă găseşti o formă de recreere după 
care, la toamnă, să fii mai eficient decât acum.

Mă gândesc la ce ai putea face. Probabil că vreo câ-
te va zile sau o săptămână la mare este deja pe lista de 
intenţii. Va fi cald, vei bea tot colorantul de pe piaţă şi vei 
aştepta nopţile ca să confunzi bruma de răcoare cu gustul 
distracţiei. Probabil că reţeta conţine şi „clătirea ochilor” 
şi ascultatul „de nevoie” al manelelor şi a ceea ce va fi vara 
asta declarat hit. Bănuiesc că ai economiile tale pe lângă 
bonusul oferit din sentiment de vinovăţie de părinţii tăi, 
care, fie sunt prea ocupaţi, fie sunt departe, ţi-au oferit 
bani.

Văd lângă tine băieţi şi fete, vă văd încercând marea 
prea îmbrăcaţi sau prea dezbrăcaţi.

S-ar putea să fie interesant!
O altă posibilitate ar fi să mergi pe munte. Să-ţi 

aeriseşti plămânii şi creierul; să-ţi limpezeşti privirea în 
locuri şi pe un orizont mai puţin pătat de privirile obiş-
nuiţilor; să îţi impui să nu arunci gunoiul pe jos, să laşi în 
urma ta „lună”. Dar să nu crezi cumva că muntele este o 
opţiune de rai în sine! Pentru că şi acolo 
te poţi purta ca un barbar, 

pierde vara!



Extra-ofertă 
Mai ai şi alte două opţiuni:
Caută pe paginile de tineret ale fiecărei conferinţe şi 

găseşte taberele creştine din această vară. Mergi acolo. 
Pune lângă sacul de dormit sau lângă periuţa de dinţi şi 
Scriptura. Vor fi ocazii foarte multe şi frumoase în care 
vei putea citi singur sau împreună cu ceilalţi. Pune tot 
acolo şi decizia de a nu-i coborî pe ceilalţi în banalităţi  
şi năravuri ieftine, ci de a-i urca o secundă mai sus,  
către alte orizonturi. Du-te şi fii cel care emană atmos-
feră pozitivă, de bucurie. Nemulţumiţii vor fi deja acolo. 
Decide-te să observi şi să încurajezi lucrurile frumoase 
pe care organizatorii vor încerca să le ofere; construieşte 
împreună cu ei mai-înaltul pentru cei ce nu şi-au propus 
iniţial decât să consume. 

A patra opţiune ar fi aceea de a transforma vacanţa ta 
într-un dar pentru Dumnezeu.

Aşa cum El, la fiecare vizită pe pământ, Se dăruieşte şi 
nu vine să-Şi „clătească ochii”, ci ca să ne vadă durerea şi 
să o aline. Aşa cum fiecare vacanţă a Lui pe pământ a fost 
una de sacrificiu, de salvare, Îi poţi dedica şi tu această 
vacanţă Lui.

Indiferent dacă pleci cu un grup de iniţiativă în Africa, 
America de Sud ori Asia islamică sau pleci prin casele 
românilor cu o veste bună, ai şansa să-I faci un cadou lui 
Dumnezeu. Îl va primi cu cea mai mare bucurie.

Ofertă pentru părinţi
Dacă ar fi să începem ca la şcoală, discursul ar suna 

aşa: Stimaţi invitaţi, domnilor profesori şi dragi părinţi, 
urmează vacanţa mare!

Pentru fiecare dintre dumneavoastră termenul se  
traduce prin cheltuială, foarte posibile conflicte, îngri-
jorare, resemnare, lărgirea prăpastiei. Probabil că vă 
spuneţi: „Nici anul acesta nu pot pleca în vacanţă” (ştim 
cum e, am spus-o de multe ori). 

Dar copilul meu ar trebui să plece. Şi acestea fiind  
spuse, avem de ales dacă îi înmânăm cash-ul, instrucţiu-
nile, dădăceala şi apoi pleacă spre oriunde cu oricine 
sau rămâne şi el în austeritate. Dacă pleacă, e posibil ca, 
ascunzându-se de mama, tatăl să îi înmâneze cardul sau 
mama, ascunzându-se de tata, să îi strecoare cash-ul, iar 
copilul să plece cu sentimentul: Doamne, ce bine e că 
atunci când doi concurează, al treilea câştigă!

De cele mai multe ori, din lipsă de bani, dar mai ales 
de timp şi din comoditate, preferăm să-i expediem pe 
copiii noştri oriunde, la bunici, în tabere, la prieteni.

Va fi încă o vară, şi eu, ca părinte, aş putea proceda 
la fel ca în fiecare vară trecută. Dar s-ar putea întâmpla 
şi diferit. Aş putea să mă trezesc mâine dimineaţă şi să 
îmi spun: Favoarea de-a fi lângă copilul meu durează 
foarte puţin, apoi vom fi doar musafiri, unul în viaţa 
celuilalt. Răgazul de a-i înlesni creşterea este un cadou 
foarte scurt şi unic. Ce-ar fi ca măcar vara asta să-i ofer 
mai mult decât banii mei? Să-i fiu alături. Şi dacă simţi 
că vrei să se întâmple minunea de a petrece o parte din 
această vacanţă cu el, cu copilul tău, atunci leagă gura 
foarte strâns, lasă acasă cicăleala (o vacanţă de cicăleală 

e mai rea decât o nevacanţă). Dacă te decizi să fii cu el 
pentru câteva zile, reînvaţă să te joci, redescoperă ce 
înseamnă să te cobori la mintea lui. Redeschide temniţa 
în care ai ferecat bucuria, în care ai ascuns lumina, în  
care ai încătuşat răgazul. Dacă pleci împreună cu copilul 
tău, îngrijeşte-te de adăpost şi de hrană şi, în rest, mergi 
pe mâna lui, vei câştiga de două ori: o dată că altcineva 
face planurile şi a doua oară că vei putea citi din necu-
vinte cam ce mai visează copilul tău. Nu-i un lucru puţin. 
În visele celor dragi ai noştri se poate citi doar 
când le dăm răgazul să viseze.

Daniel Chirileanu  I Tineret

E bine să ştii 
Oricine-ai fi, tânăr sau în vârstă, nu pierde vara ju-

decându-i pe cei care pleacă în vacanţă sau au bani de 
concediu; nu toate vacanţele costă şi nu toate vacanţele 
care costă sunt obligatoriu frumoase; nu pierde vara 
jelindu-te că nu poţi pleca foarte departe şi nici pentru 
că alţii o vor face; nu pierde vara murmurând că va 
fi prea multă ploaie sau caniculă; nu lăsa timpul să 
macine bucurii negăsite, pentru că te-ai mulţumit să-ţi 
imaginezi că nu există; nu pierde vara fără să citeşti 
o carte, fără să înveţi ceva nou, fără să mergi într-un 
loc diferit de cel pe care îl bătătoreşti în fiecare zi; nu 
lăsa această vreme să curgă fără amurguri savurate, 
fără izvoare gustate, fără căldură împărtăşită cu alţii. 
Dacă vrei, poţi vedea numai gunoaiele turiştilor, numai 
neveşmintele celor tineri, numai lipsurile din buget, 
numai dezmăţul care curge puhoi şi nefericirea. Dar 
tot dacă vrei, poţi vedea ocazii de a rosti cuvintele Îm-
părăţiei, poţi descoperi momente irepetabile, poţi să te 
bucuri de prietenii alături de care nu ai mai petrecut 
secunde de multă vreme, poţi să te întorci către ai 
tăi, poţi să te bucuri de fiecare dar pe care oricum 
Dumnezeu îl aşază în calea noastră. Tu decizi dacă vrei, 
însă, te rog, NU PIERDE VARA! n

Daniel Chirileanu este directorul Departamentului 
de Tineret la Uniunea de Conferinţe.
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Lumini din Lumină
– liceele adventiste din România – 

Până la Revoluţia din decembrie 1989, credinţa în Dumnezeu era o opţiune care aducea multe dezavantaje. 
Mai mult decât atât, mărturisirea credinţei era un act de curaj, urmat deseori de repercusiuni. Vremurile s-au  
schimbat, iar schimbarea a adus oportunităţi pe care doar imaginaţia le întrezărea. Una dintre aceste oportu-
nităţi o constituie posibilitatea organizării unor instituţii de învăţământ reglementate după filosofia educaţiei 
adventiste. Astăzi, la mai bine de douăzeci de ani de la Revoluţie, în toată ţara sunt răspândite grădiniţe, şcoli  
şi licee, în care copiii şi tinerii adventişti îşi pot obţine cele mai însemnate cunoştinţe pentru viaţă. 

La sfârşit de an şcolar, liceele adventiste îşi prezintă activi ta tea şi evenimentele desfăşurate. 

Şcolile, altădată centre ale intelectualismului, au de venit 
locuri în care educaţia se suspendă. Cândva aveau rolul să 
te ridice undeva de unde să-ţi fie ruşine să cobori. Azi, cele 
mai multe te coboară acolo unde n-ai fi vrut să ajungi. Deşi 
jungla verde este în regres, jungla cenuşie a civilizaţiei se află 
în expansiune.

Însă nu totul este o junglă. Plante preţioase cresc şi în 
sere. Locuri în care eşti ridicat pot fi găsite încă. Educaţie 
calitativă se face, iar Liceul Teologic Adventist „Ştefan 
Demetrescu” din Bucureşti este un astfel de loc. În acest an 
au deschis Biblia: Doina, Mihai, Laurenţiu, Daniel şi Adrian. 
Au rostit cuvinte cu sens Loriana, Luminiţa şi Anca. Au 
folosit formule eficiente Manuela, Corina, Tibi, Rodica, Gabi 
şi Sergiu. Ne-a în cântat Mihai, am alergat cu Gabi şi ne-a 
alinat Claudia. Ne-au vorbit în „limbi îngereşti” Loriana, 
Elida şi Aurelia. Decorul fascinant a fost pictat de Adriana, 
iar Mirela a deconectat psihicul nostru. Dan a folosit multă 
logică şi a făcut economie. Cristi ne-a orientat, iar Laurenţiu 
a scris o cronică.

Profesorii amintiţi au sfidat cenuşiul junglei şi au intrat 
în „sera” liceului. Au legat „plantele” cu premii de excelenţă, 
au fixat ţăruşii integrităţii şi au udat. Cea mai bună apă a fost 
cea a botezului. Patruzeci de plante au fost culese anul acesta 
din sera şcolii. Coapte, roşii...  

Ce loc prietenos! Am renunţat la iluziile Amazonului sau 
ale Cascadei Victoria. Sunt jungle îndepărtate şi periculoase. 
Am descoperit mai aproape o seră cu plante preţioase – 
Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu”. Mă grăbesc 
să intru… În mod sigur s-a mai copt ceva. Abia aştept să 
gust!

Adrian Mihalcea, directorul Liceului 
Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu”

Împlinirea a 10 ani de la înfiinţare, acreditarea ciclu lui  
primar şi gimnazial, Ziua Porţilor Deschise au fost eveni-
mente care au făcut din anul şcolar 2010-2011 unul special. 
A fost special şi pentru că elevii, profesorii şi părinţii au 
conlucrat la realizarea unei educaţii adventiste de calitate.

Numărul elevilor a crescut, astfel că, în anul şcolar care 
tocmai s-a încheiat, au păşit pragul şcolii noastre 112 elevi. 
Începând din acest an, copiii maghiari au avut posibilitatea 
de a învăţa în limba maternă la grădiniţă şi în clasele pri-
mare. Elevii de liceu s-au perfecţionat în specializarea 
„ştiin  ţe ale naturii”. Liceul pune accent pe materii de spe-
cialitate: biologie, chimie, fizică şi, în special, educaţie pen-
tru sănătate, cu dezvoltări potrivite în domeniul nutriţiei 
sănătoase, a pre venirii bolilor ca racteristice civilizaţiei mo-
derne, precum şi a remediilor simple, fiziologice.

 Educaţia este promovată de 23 de cadre didactice de-
di cate profesiei lor, care transmit nu numai informaţii aca-
demice, ci şi valori fundamentate pe Biblie. 

 Elevii sunt implicaţi şi în activităţi şi experienţe de în-
văţare adecvate vârstei, care urmăresc dezvoltarea carac-
terului şi formarea unor de prinderi sănătoase.

 Deşi situat în mediul rural, Liceul Teoretic „Muntele de 
Foc” din Câmpeniţa este o şcoală modernă şi primitoare. 
Baza materială în continuă îmbunătăţire, cadrele didactice 
calificate, cu experienţă, căldura şi dragostea cu care sunt 
trataţi elevii, atmosfera de seriozitate şi profesionalism, toa te 
acestea creează o perspectivă educaţională de calitate.

Luminiţa Moroşan,  
directoarea Liceului Teoretic „Muntele de Foc”
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Liceul Teoretic „Omega” este un vis devenit realitate, 
un vis în spatele căruia a stat o echipă eficientă, ancorată 
de puterea lui Dumnezeu, care ne-a îndrumat în toate ac-
ti vităţile. Astfel, în luna decembrie 2010, elevii din gim na-
ziu şi liceu, prin cântul lor, au dus mesajul naşterii Mân-
tuitorului la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Pri măria 
Municipiului Tg. Mureş şi Promenada Mall. Aproximativ 
50 de elevi împreună cu profesorul de religie, Suciu Iosif, 
au descoperit bucuria de a dărui, implicându-se în proiectul 
ADRA „Copii ajută copii”. Excursiile,  Ta băra de creaţie şi 
Tabăra lingvistică i-au învăţat pe copii să preţuiască lucrurile 
din jurul lor şi să-şi descopere ta lentele şi aptitudinile cu 
care Dumnezeu i-a înzestrat.

Atât pentru cei 193 de elevi, cât şi pentru noi, cei care am 
încercat să-i „modelăm”, a fost un an plin de binecuvântări 
şi experienţe, un an în care am simţit permanent călăuzirea 
divină. Faptul că efec ti vele claselor au crescut numeric este o 
încurajare pentru noi şi nu ne rămâne decât să-I mulţumim 
Celui care ne-a fost alături. 

Cornelia Ganea,  
directoarea Liceului Teoretic „Omega”

Liceul din Craiova şi-a deschis porţile în 1993. Trep tat,  
claselor de liceu cu specializările teologie adventistă şi ma-
tematică-informatică li s-au adăugat grădiniţa, şcoala pri ma-
ră şi gimnaziul, având astăzi peste 400 de elevi. 

Dintre activităţile desfăşurate în anul şcolar 2010-2011 
amintim: „Tot mai sănătos”, prin care este vizată viaţa de zi 
cu zi prin alimentaţie, odihnă, recreere; NET 2011, la care 
elevi şi profesori au participat prin colportaj, Sola Scriptura, 
sondaj de opinie, invitaţii şi prezentări de început ale pro-
gramului; programe de Sabat la Orşova, Drobeta-Turnu 

Severin, Râmnicu-Vâlcea, Curtea de Argeş, Curtişoara, 
Râmeşti; program de Paşte desfăşurat la Filarmonica Oltenia 
într-o atmosferă solemnă, dar plină de vitalitate tinerească; 
un Sabat al muzicii care a avut un puternic impact, cu do rin-
ţa ca influenţa muzicii curate să ajute la creşterea armo nioa-
să, nedeformată a tinerilor.  

Activitatea din acest an şcolar s-a încheiat cu un botez 
de 12 elevi, un Sabat special cu Sfânta Cină şi un program 
special pentru cei care au absolvit. În toate acestea re cu-
noaştem doar mila şi grija lui Dumnezeu faţă de Şcoala Sa 
din zona Olteniei, pe care a purtat-o pe umeri, iar noi am 
fost părtaşi la acest privilegiu.

Constantin Popescu,  
directorul Liceului Teologic Adventist „Onisim”

Iată-ne la sfârşitul unui an de eforturi susţinute, de 
gre utăţi depăşite, de împliniri şi speranţe... Cine poate să 
mă soare spectrul bogat al trăirilor ce se consumă în fie-
care clasă, în fiecare elev şi în fiecare profesor, într-un an 
şcolar? Se fac evaluări, ierarhizări, competiţii, iar emu    laţia 
este la cote maxime. Se preiau unele modele, se nea  gă altele, 
în dorinţa de cristalizare şi de struc turare a per sonalităţii. 
Responsabilitatea este mare căci Dumnezeu aşteaptă de la 
noi, elevi şi profesori, să atin gem înălţimile intelectuale, 
morale şi spirituale. Cu ajutorul Domnului, am obţinut 
rezultate frumoase în domeniul procesului de învăţământ 
şi în activităţile  extracurriculare şi extraşcolare – ocazii de 
dezvoltare spirituală, creativă, expresivă şi recreativă.

Dorim fiecărui absolvent, fiecărui elev  şi profesor din 
Liceul Teologic Adventist „Maranatha”, să poarte Cerul în 
inimile lor şi să păstreze parfumul caracterului Domnului 
Hristos în vieţile lor, pentru ca să poată da Domnului slavă şi 
cinste şi în veşnicie...

Aurora Szentagotai-Tătar, 
directoarea Liceului Teologic Adventist „Maranatha” 

sperăm ca aceste crâmpeie de atmosferă liceală să des-
chidă dorinţa apropierii de sistemul educaţional adventist. 
tinerii noştri au astăzi la dispoziţie instituţii în care pot acu-
mula nu doar cunoştinţe, ci şi un mod de abordare a vieţii.  
Chiar dacă acest sistem are imperfecţiunile lui, totuşi me-
diul adventist şi principiile biblice promovate oferă fiilor şi 
fiicelor bisericii educaţie completă pentru minte şi suflet. n
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Liceul Teologic adventist „Onisim”, Craiova

Liceul Teoretic „Omega”, Târgu-Mureş

Liceul Teologic „Maranatha”, Cluj-Napoca

 

         De aceea dăm „Domnului slavă şi cinste”,  pentru că El ne-a ajutat şi în acest an 

şcolar să obţinem rezultate frumoase în domeniul procesului de învăţământ şi în 

activităţile  extracurriculare şi extraşcolare, ce au constituit ocazii de neuitat de dezvoltare 

spirituală, creativă, expresivă şi recreativă. 

         Dorim fiecărui absolvent, fiecărui elev  şi profesor din Liceul Teologic Adventist 

„Maranatha”, să poarte Cerul în inima lor şi să păstreze parfumul caracterului Domnului 

Hristos în vieţile lor, pentru ca să poată da „Domnului slavă şi cinste” şi în veşnicie... 

 

 

 

 

                                                                    Director, 

                                                                    Prof. Aurora Szentagotai-Tătar 

                                           Liceul Teologic Adventist „Maranatha” din Cluj-Napoca 
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Raport

O şcoală cât UN vIs
La începutul anului 2006, într-un ziar din România 

a fost publicat un articol în care se consemna, spre 
final, următoarea observaţie: „Obiectivul Chinei 

pentru viitoarea Olimpiadă pare desprins dintr-un 
roman SF: 50 de medalii de aur, cu 30 mai multe decât la 
Atena.”1 După doi ani şi jumătate de la această observaţie 
ironică, clasamentul ţărilor, după medaliile de aur 
obţinute la Jocurile Olimpice din 2008, a fost: China – 
51, SUA – 36, Rusia – 23.  Mulţi s-au întrebat: Cum au 
reuşit să realizeze acest obiectiv care părea imposibil de 
atins?  Pentru atingerea idealului, chinezii nu au rămas 
doar la obiective (obiective au avut şi românii), ci, cu 
mult timp înainte, i-au cooptat pe cei mai buni antrenori 
din lume, cărora le-au pus la dispoziţie peste  4.000 de 
copii, în aproximativ 300 de şcoli în care au fost antrenaţi 
începând de la vârsta de şase ani. Iar la Jocurile Olimpice 
din 2008, au cules roadele multor ani de investiţii. 

Rezultatele obţinute la Şcoala Postliceală Sanitară 
din Brăila se datorează sacrificiului şi eforturilor depuse, 
de-a lungul anilor, de cei care au avut ca ideal înfiinţarea 
şi funcţionarea unei instituţii care să formeze asistenţi 
medicali generalişti competenţi. Nu pot uita proverbul 
care spune: „Cei care beau apă să-şi amintească de cei ce 
au săpat fântâna.”

Dacă evaluăm doar anul şcolar 2010-2011, constatăm 
că, pe lângă lucrurile care se repetă în mod obişnuit în 
şcoa lă, au apărut şi aspecte noi. Prin colaborarea cu 
Funda ţia „Casa Pâinii”, a fost înfiinţată o clasă suplimen-
ta ră pentru tinerii dornici de misiune. Şcolarizarea celor 
trei ani este gratuită, urmând ca absolventul să se dedice 
misiunii ca voluntar în primii trei ani de activitate. 

Elevii adventişti au participat 10 zile din perioada 
de practică la Centrul de Să    nătate şi Medicină Preven ti-
vă de la Podiş. Ei au gustat 
din ceea ce înseamnă să te 
pregăteşti pe plan pro fe sio-
nal la o instituţie medi cală 
adventistă situată într-un 
cadru natural. Cu mulţi ani  
în urmă, Dumnezeu a 
trans mis bisericii noastre 
următorul mesaj: „Există 
avantaje clare obţinute prin 
înfiinţarea unei şcoli şi a 
unui sanatoriu în vecinătate 
pentru a se putea ajuta reci-
proc... Una va da influenţă 
şi putere celeilalte şi, de 
ase menea, pot fi economisiţi 
bani de către amândouă, 
pen tru  că fiecare dintre ele  
poate fi părtaşă la avantajele 
celeilalte.”2  Avem convin-

gerea că elevii se pot dezvolta mult mai bine din punct de 
vedere spiritual, fizic, social şi chiar profesional, locuind 
lângă un sanatoriu, decât într-un oraş aglomerat. Prin 
aceasta nu se elimină practica din spitale. Dar ca misionar 
medical trebuie să înveţi şi alte metode de tratament mai 
eficiente decât cele „moderne”. 

Calitatea procesului de învăţământ a fost asigurată şi 
anul acesta de un corp de profesori de excepţie, format 
din medici primari, specialişti, farmacişti, profesori de 
specialitate, instructori de nursing. Un arhitect ştie că, 
atunci când proiectează cu grijă, construcţia lui va dura 
secole întregi. Un dascăl ştie că, dacă va pune dragoste şi 
adevăr în ce face, ceea ce va construi el va dura o veşnicie. 
În acest context, Daniela Neagu, elevă în anul I, ne-a scris 
următoarele: „Am venit la şcoală dorind să găsesc oameni 
înţelegători, oameni ce îmi pot deveni prieteni. Şi am gă-
sit. Am găsit exemple de urmat. Deşi cel rău a încercat să 
îmi demonstreze că am greşit alegând drumul acesta, nu 
m-am gândit nicio clipă să dau înapoi. Dumnezeu mi-a 
trimis întotdeauna ajutor prin profesori, prin prieteni... 
Şi cel mai important lucru pe care l-am învăţat aici este 
să-i iubesc pe oameni. Prin faptul că am venit la şcoala 
aceasta, Dumnezeu m-a binecuvântat.” 

Dacă îi iubeşti pe oameni şi doreşti să le vii în ajutor, 
dacă vrei să te bucuri de avantajele unei atmosfere domi-
nată de valori autentice, dacă vrei să ţi se deschidă noi 
perspective privind lucrarea misionară medicală, vino la 
noi! Vino la Şcoala Postliceală Sanitară din Brăila! Aici 
timpul trece... în favoarea ta! n

Claudiu Şerban este director la Şcoala Postliceală Sanitară, Brăila.

1 http://www.presa-zilei.ro/stire/387/belu-bitang.html
2 Ellen White, Sfaturi pentru educatori, păriţi şi elevi, pag. 423
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Ioan Gheorghe Rotaru  I  Libertate religioasă

Problematica drepturilor omului, cu multiplele 
sale semnificaţii teoretice şi mai ales practice, 
este prezentă în zilele noastre atât la nivelul preo-

cupărilor fiecărui stat, cât şi la nivelul preocupărilor 
co munităţii internaţionale. Studiul declaraţiilor şi con-
venţiilor internaţionale al actelor normative interne şi al 
doctrinei conduce la observaţia că se utilizează frecvent 
termenii: „drepturile omului” şi „libertăţile omului”.

Din punct de vedere juridic, dreptul este o libertate 
şi libertatea un drept, ambele expresii desemnând facul-
tatea, capacitatea omului de a face sau a nu face ceva. 
Utilizarea ambilor termeni pentru a exprima acelaşi con-
cept are o explicaţie istorică. Astfel, la început, în legătură 
cu statutul fiinţei umane, s-a pus problema libertăţilor ca  
exigenţe ale individului în opoziţie cu autorităţile publi-
ce. Respectarea libertăţilor presupunea din partea au-
to rităţilor o atitudine generală de abţinere, adică de a 
nu împiedica exercitarea libertăţilor. S-a ajuns astfel 
la sintagma „drept al omului”, care implică obligaţia 
statului nu numai de a proteja libertăţile, dar şi de a 
acţiona pentru a asigura cetăţeanului posibilitatea reală 
de a-şi exercita anumite libertăţi. Cu toate că din punct 
de vedere juridic există sinonimie între drept şi libertate. 
„Libertatea” pune accent pe neintervenţia statului, pe 
când „dreptul” accentuează obligaţia statului de a acţiona 
pentru a crea condiţiile necesare exercitării anumitor 
libertăţi.

O altă expresie des utilizată este cea de „libertate 
publică”. Aceasta exprimă raportarea libertăţii la stat. 
Numim „libertate publică” ansamblul libertăţilor pe 
care statul le afirmă şi le protejează prin intermediul 
Constituţiei şi al legii. Libertatea este una singură, însă 
căile şi formele de manifestare a libertăţii sunt numeroase 
şi le corespund diverse drepturi ale individului prevăzute 
în Constituţie, cum ar fi: libertatea de opinie, libertatea de 
conştiinţă, libertatea religioasă, libertatea de exprimare 
etc. Libertatea este denumită şi „publică” datorită faptu-
lui că este o libertate recunoscută şi garantată de către 

stat. Mai precis, este consacrată în dreptul pozitiv. Dacă 
acceptăm că libertatea este publică, în sensul că este 
protejată de stat, înseamnă că statul care o protejează o 
poate şi limita, deci libertatea este lăsată la bunul plac 
al statului, ceea ce îi contrazice natura care o plasează 
deasupra statului. Cert este că fără apărarea libertăţii de 
către stat, lumea s-ar transforma în junglă. Drept dovadă 
sunt fenomenele de tip „mafiot” care se manifestă în 
ţările unde statul este prea slab pentru a apăra libertăţile 
cetăţenilor. Un stat prea represiv răpeşte el însuşi 
libertatea, iar un stat prea liberal nu protejează libertatea 
cetăţenilor împotriva încălcărilor venite din partea unor 
persoane sau grupuri puternice. 

„Drepturile omului” este o expresie de natură filo so-
fică, bazată pe teoria drepturilor naturale, potrivit căreia  
există drepturi sacre ce ţin de natura omului (fiinţă do-
tată cu conştiinţă, raţiune şi voinţă) şi, ca atare, acestea 
trebuie respectate, ele nefiind creaţia statului. Statul 
tre buie doar să le recunoască şi să le protejeze. Dacă 
expresia „libertate publică” ne trimite la stat ca factor 
activ pentru existenţa libertăţilor, expresia „drepturile 
omului” ne trimite la un ideal după care toate drepturile 
naturale ale tuturor oamenilor trebuie impuse tuturor 
statelor. Expresia „drepturile omului” evocă drepturile 
fiinţei umane, fapt ce-i conferă drepturi naturale ina lie-
nabile şi imprescriptibile, dincolo de organizarea statală a 
societăţii. Drepturile omului sunt proclamate şi asigurate 
prin legea statului, căreia îi aparţine, sub denumirea de 
drepturi cetăţeneşti. 

În concluzie, drepturile şi libertăţile fundamentale ale  
omului şi ale cetăţeanului prezintă trei trăsături definitorii:  
sunt drepturi esenţiale pentru fiinţa umană; sunt drepturi 
subiective şi sunt drepturi înscrise în declaraţii şi legi 
fundamentale. Omul este liber de la natură şi trebuie să 
se bucure în societate de toate drepturile şi libertăţile care 
îşi au originea în natura sa umană dată de Creator. n

Ioan-Gheorghe Rotaru este director la Departamentul 
Libertate religioasă, Conferinţa Transilvania de Nord.

Noţiunea de 
drepturi şi 

libertăţi 
fundamentale
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Lucifer?, iar el îmi povestea despre marea luptă cosmică 
şi rolul meu în acest context universal. 

În adolescenţă, pastorul meu favorit a fost Farray 
Lazăr, un om integru, care mi-a insuflat dragostea de 
cu noaştere: cunoaştere de sine, cunoaşterea lumii încon-
jurătoare, cunoaşterea de Dumnezeu. La vârsta de 14 ani,  
când am citit în cartea Proverbele pasajul despre înţe-
lepciune ca relaţie cu Divinitatea, am decis pe loc că ştiin-
ţa favorită în viaţa mea va fi teologia. Apoi, după modelul 
lui Solomon, m-am rugat pentru a primi înţelepciune. 
A fost o rugăciune simplă, dar mi-a marcat viaţa pentru 
totdeauna.

Dorind să-mi împlinească visul de a studia teologia, 
tatăl meu m-a dus într-o vizită la Seminarul Teologic de  
la Friedensau, Germania. Însă, pentru că preţurile cursu-
ri lor pentru noi erau inaccesibile, ne-am întors acasă fără 
izbândă. 

Când întreaga mea familie a imigrat în Germania, eu 
m-am dus să locuiesc cu bunica mea, la Câmpina. Acolo, 
interesul meu pentru studiul Scripturii i-a atras atenţia 
unui tânăr deosebit, Şerban Laurenţiu. După o prietenie 
de doi ani, ne-am căsătorit şi, printr-un concurs fericit de 
împrejurări, la şase luni după aceea, am imigrat în Statele 
Unite.

v. P.: Cu ce visuri aţi păşit pe acest pământ străin? 
Aţi anticipat vreodată scenariul pe care îl trăiţi acum?

a. Ş.: „Acum este momentul când visurile noastre se 
vor împlini”, mi-am zis. Dar, după doi ani, am realizat că 
dacă vom aştepta să avem întâi banii şi apoi să studiem, 
asta nu se va mai întâmpla niciodată.

Aşadar, ne-am hotărât să punem piciorul în Iordan: 
ne-am mutat de la Atlanta în campusul Universităţii 
Andrews, din Michigan. Deşi copiii erau mici (Heidi avea 
patru ani, iar Beatrice un an), pasiunea noastră pentru 
studiu era mare. În cei opt ani care au urmat, Laurenţiu a 
terminat un master în pastoraţie (M. Div.) şi un doctorat 

Interviu

virgiliu Peicu: V-aş ruga să vă prezentaţi, pe scurt, 
pentru cititorii revistei Curierul Adventist. Spuneţi-ne 
cum vă numiţi, unde locuiţi, ce familie şi ce pregătire 
profesională aveţi.

adriana Şerban: Nu sunt decât un om obişnuit, o 
persoană, ca atâtea altele, care a avut curajul şi ocazia de 
a-şi urmări cu pasiune idealurile. Ţinta mea este să-mi 
reflectez iubirea pentru Dumnezeu în servirea semenilor 
mei. 

Mă numesc Adriana Şerban. Locuiesc într-un oră şel  
liniştit din Carolina de Nord, Statele Unite. Sunt căsăto-
rită cu Laurenţiu, care este pastor adventist. Avem două 
fete: Heidi – 17 ani şi Beatrice – 14 ani. 

Pe linie academică, simplu spus, am terminat trei 
masterate, unul în pastoraţie, unul în teologie şi unul în 
capelanie şi, cât timp sunt în viaţă, n-am de gând să mă 
opresc din creştere. Din punct de vedere profesional, 
la ora aceasta sunt în tranziţie spre rolul de capelan de 
spital.

Până îmi definitivez chemarea, îmi împart timpul 
între familie şi lucrare. Sunt instructor la Şcoala de Sabat, 
coordonator al Departamentului Misiunea Femeii, lider 
al unui grup-suport pentru femei şi voluntar activ în lu-
crarea cu deţinutele dintr-o puşcărie din zonă.

v. P.: Acum că ştim câte ceva din prezent, aş dori 
să începem cu începutul. Unde v-aţi născut şi cum aţi 
cunoscut credinţa adventistă?

a. Ş.: M-am născut în 1968, la Agnita, judeţul Sibiu. 
Părinţii mei, Petrică şi Rodica Moroşan, se născuseră 
amândoi în familii adventiste, aşa că aş putea spune că 
adventismul a făcut parte din identitatea mea de la bun 
început. Am avut o copilărie frumoasă. Când eram în 
clasa a doua, ne-am mutat la Mediaş, unde aveam nouă 
verişori. Cele mai vii amintiri le am despre discuţiile teo-
logice cu tatăl meu care mă învăţa din Biblie şi căruia îi 
puneam întrebări de genul: De ce l-a creat Dumnezeu pe 

În tabăra
suferinţei Interviu cu adriana Şerban
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v. P.: Ce planuri de viitor aveţi?
a. Ş.: Am văzut puterea Cuvântului lui Dumnezeu 

la lucru în viaţa oamenilor. În capelanie, am realizat 
valoarea ocaziei: un moment de criză Îl poate aduce pe 
Dumnezeu atât de aproape, încât Îi poţi simţi atingerea. 
Pentru viitor, aş dori să experimentez confluenţa acestor 
două realităţi. Mă gândesc la o profesie în care, prin pre-
zenţa mea mai îndelungată şi lucrarea mai sistematică a 
Duhului Mângâierii, să pot asista persoanele sau fami-
liile care trec printr-o perioadă de criză. De aceea, luna 
trecută m-am înscris într-un program de doctorat în 
psihologie şi consiliere creştină. 

v. P.: Ce sfat aţi avea pentru acele cititoare ale re-
vistei noastre care ar dori să aibă o experienţă la fel de 
binecuvântată ca a dumneavoastră?

a. Ş.: Cuvântul meu de încurajare pentru surorile 
mele cărora Dumnezeu le-a pus pe inimă pasiunea pentru 
sal varea de suflete este: „Urmaţi-vă chemarea!” Că ai 
sau nu un titlu, că funcţia ta poartă un nume sau altul, 
că biserica sau cultura locală e pregătită sau nu să-ţi 
recunoască valoarea şi contribuţia e mai puţin important. 
Orice chemare divină este şi o împuternicire.

v. P.: Vă mulţumim pentru gândurile îm păr tăşite. Vă 
dorim deplina călăuzire a lui Dumnezeu pe mai departe.

a. Ş.: Fie ca mărturia mea să fie de folos atât citito ri-
lor, cât şi cititoarelor revistei Curierul Adventist şi fie ca 
grija noastră faţă de semenul căzut între tâlhari să reflecte 
slava lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. n

(Ph.D.) în educaţie religioasă, iar eu mi-am terminat 
mas  terul în pastoraţie (M. Div.), masterul (M.A.) în teo-
logie şi am intrat în programul de capelanie. Deşi nu ne 
terminaserăm studiile, ne-am dat seama că e timpul să 
ne punem cunoştinţele în aplicare şi să începem viaţa de 
slujire a semenilor.

După doi ani de pastoraţie la comunitatea High Point, 
din Carolina de Nord, Laurenţiu a trebuit să-şi ia un an 
sabatic pentru a se ocupa de alte câteva proiecte majore. 
Cu sprijinul Conferinţei, am avut grijă de comunitate 
pâna la întoarcerea lui. Am predicat, am participat la 
şedinţele comitetului comunităţii şi cele ale comitetului 
şcolii adventiste adiacente, am condus întâlniri de rugă-
ciune şi am organizat campanii de evanghelizare, am 
vizitat membrii acasă şi la spital, am făcut studii biblice 
cu deţinuţii. Însă cel mai mare privilegiu pe care l-am 
avut a fost ca, la revenire, Laurenţiu să boteze cele două 
fete ale noastre.

La un an după aceea, m-am implicat într-o nouă 
modalitate de slujire: capelan de spital. A fost cel mai 
intens – fizic, mental, emoţional şi spiritual – program la 
care am participat vreodată. Faptul că acum, în final, pot 
susţine sufletul omenesc în momentele cele mai dificile 
ale vieţii îmi produce o satisfacţie de nedescris.

Dincolo de necesitatea imperioasă de a fi întotdeauna 
– zi sau noapte – în relaţie cu Dumnezeu pentru a fi în  
stare să aduci prezenţa Lui în camera bolnavului, un as -
pect misionar aparte al lucrării capelanului este susţi ne-
rea emoţional-spirituală a familiei celui în suferinţă. Una 
dintre cele mai semnificative experienţe în acest sens este 
rugăciunea cu cel muribund, în prezenţa tuturor celor 
dragi ai acestuia.

v. P.: Vorbiţi-ne despre unul dintre momentele cele 
mai dificile ale experienţei devenirii dumneavoastră.

a. Ş.: Eram în timpul unei gărzi de 24 de ore, într-o 
duminică după-amiază. Era Ziua Mamei. Totul părea 
să decurgă normal. Dintr-odată însă, camera de gardă 
s-a umplut cu muribunzi. Într-un moment de neatenţie 
în care încerca să scrie un mesaj, şoferul unui camion 
de mare tonaj strivise opt autoturisme din faţa lui care 
frânaseră în mod neaşteptat, din cauza unui obstacol pe 
autostradă. Într-una dintre aceste maşini se afla o mamă 
cu cei trei fii ai ei. Doi dintre aceştia n-au mai putut fi 
salvaţi. Tatăl copiilor a fost contactat telefonic şi invitat  
la spital. 

De obicei, medicul este acela care comunică vestea 
tristă familiei celor decedaţi. De data aceasta însă, fiindcă 
toţi medicii erau implicaţi în avalanşa de cazuri grave 
tocmai sosite, povara mi-a revenit mie. La auzul veştii 
pierderii celor doi fii, omul a căzut în disperare. S-a arun -
cat la podea, a plâns, s-a jelit, a urlat, a blestemat şi s-a  
tă vălit pe jos până la epuizare. De aici încolo a înce put 
misiunea mea. Durerea familiei a devenit durerea mea.  
Atât vorba, cât şi tăcerea mea au devenit mesajul Dumne-
zeului meu. Când, în cele din urmă, ne-am putut ruga îm-
preună, am înţeles, ca niciodată mai înainte, ce se petrece 
în inima Tatălui ceresc la moartea fiecăruia dintre fiii Săi. 

Virgiliu Peicu  I  Interviu  



Pagina prezbiterului

Ce aş răspunde?

În luna iunie 1990, eram la mare cu familia. Oamenii 
mimau libertatea, fiecare cum şi-o imagina: exploziv, 
gălăgios, până la disconfortul celorlalţi. Dacă îţi 

exprimai deranjul, erai catalogat drept comunist. Asta 
îmi aducea aminte de copilăria mea, în clasele primare, 
pe la începutul anilor ‘60, când încă mai era viu ecoul 
denunţurilor din anii ’50. Nu de puţine ori, cel care ieşea 
şifonat din vreo confruntare îi striga adversarului: „Măi, 
legionarule, las’ că ştiu eu că tatăl tău a fost legionar!” 
Cuvântul „legionar” era folosit ca o armă.

În zilele Revoluţiei, oraşul meu natal era străbătut 
de coloane de oameni dezlănţuiţi care strigau cu ură 
„Libertate!”, până răguşeau. Apoi, la comanda vreunuia, 
îngenuncheau şi strigau în cor „Tatăl nostru”. Trecătorii 
se opreau pe trotuare să-i privească. Din coloana furioasă, 
câte unul striga: „Cine nu-i cu noi e comunist!” Era 
periculos să stai pe margine, aşa că trecătorii îngroşau 
rândurile coloanei. Erau speriaţi de realitatea zilei. Nici 
eu nu făceam excepţie. Ceva din inima lor îi îndemna să 
strige la Dumnezeu, dar nu-i învăţase nimeni cum. 

Acolo, la mare, într-o dimineaţă, am cunoscut un 
evanghelist din Olanda. Câţiva tineri îl însoţeau. Pentru 
că nu ştia niciunul româneşte, făceau pantomimă ca să 
ilustreze, cumva, jertfa Domnului Isus şi salvarea omului. 
Se adunaseră mulţi să-i vadă, ca la spectacol, dar când 
s-a terminat reprezentaţia, fiecare s-a dus la treaba lui. 
M-am apropiat de evanghelist şi m-am recomandat. 
M-a întrebat direct, şocant de ciudat ca limbaj: Are you 
hungry of God? (Ţi-e foame de Dumnezeu?) şi de-aici s-a 
legat discuţia. Îmi spunea că libertatea fără credinţă duce 
la o nefericire şi mai mare decât comunismul. 

Avea câteva Biblii în limba română. A deschis una şi 
mi-a arătat cu degetul un verset. Am citit: „Veţi cunoaşte 
adevărul şi adevărul vă va face slobozi.” Mai întâi, m-am 
mirat că, deşi nu ştie româneşte, poate să-mi arate într-o 
Biblie românească. A trecut peste mirarea mea fără să-mi 
răspundă şi m-a întrebat dacă înţeleg ce-am citit. Nu 
înţelegeam. Mi-a arătat cu degetul alt verset: „Deci, dacă 
Fiul vă va face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” Nici 
acum nu înţelegeam. L-am întrebat de ce face ceea ce  
face pe litoral. El a deschis din nou Biblia şi mi-a 
arătat alt verset: „Caut pe fraţii mei...,  spune-mi, 
te rog, unde pasc ei oile?” N-am înţeles nici de data 

„Caut pe fraţii mei..., spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?” (Gen. 37:16)

aceasta. Ne-am rugat, adică m-a pus să repet după el ceea 
ce spunea, mi-a dat adresa lui din Olanda şi au urmat luni 
de corespondenţă. 

Puţin câte puţin, am început să înţeleg ce-mi spusese 
pe litoral, iar într-o zi, i-am scris: „Bine, acum ştiu că 
trebuie să-L caut pe Fiul într-o biserică în care Biblia 
contează. Spune-mi care este biserica aceea şi mă voi 
duce.” Răspunsul a venit prompt după o săptămână şi 
jumătate (era maximum de promptitudine de dinaintea 
internetului): „Eu sunt doar un om. Numai Duhul Sfânt 
îţi poate spune care este biserica în care să-ţi exerciţi 
credinţa. Şi mai trebuie să ştii că biserica aceea trebuie 
să aibă un mesaj distinct şi să aibă ca misiune căutarea 
fraţilor care umblă nehotărâţi când la Sihem, când la 
Dotan.” Începeam să înţeleg. Deja citisem Biblia.

În luna decembrie a aceluiaşi an, am păşit, de mână 
cu soţia, în biserica adventistă. Aceasta este o altă poves-
te frumoasă. Corespondenţa cu olandezul a continuat 
până în ziua în care mi-a scris că scopul corespondenţei 
noastre se împlinise, îmi „găsisem calea”. Şi adăuga: „De 
acum, să ştii că prin tot ce vei deveni prin Scriptură vei fi 
pentru fraţii din lume ca Iosif, îmbrăcat în haina pestriţă. 
S-ar putea ca unii să te arunce-n groapă sau să te vândă. 
Să nu te temi! Când Îl ai pe Fiul eşti slobod, chiar de-ai fi 
rob la Potifar. Du-te şi caută fraţi!”

Au trecut de atunci douăzeci de ani. Nici nu ştiu când. 
Dacă astăzi m-ar întreba cineva ce înseamnă pentru mine 
a fi adventist, i-aş arăta Gen. 37:16 – „Caut pe fraţii mei..., 
spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?” n

  Ioan Paicu este redactor-şef la Radio Vocea Speranţei.
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Cristina Potocian Băndean  I  Misiunea Femeii

           iaţa fiecărui om, a fiecărei femei este un imens 
 câmp de luptă. Bătălia este strânsă, pentru că  
              sunt în joc interese veşnice. Forţele implicate în   
              conflict sunt, pe de o parte, îndemnurile firii pă- 
              mânteşti, raţionamentele elaborate şi, de altfel, 

         justificate ale minţii umane, iar pe de altă parte,  
             îndemnurile pline de dragoste şi de har ale 
Duhului Sfânt. Şi astfel, trăim într-un conflict continuu. 

Ce să fac? Vreau să fac binele, dar... De cine să ascult? 
Cât şi de ce? Şi dacă ar fi vorba doar de o luptă interioară 
cu noi înşine care să poată fi ţinută în secret... Dar ce să 
vezi!? De multe ori, lupta se exteriorizează în relaţiile cu 
cei din jur, şi mai ales cu cei din familie şi din biserică sau 
cu cei care sunt în sfera noastră de influenţă. De fiecare 
dată când pierdem bătălia cu noi înşine, găsim scuze. 
Suntem obosite, avem mult prea multe lucruri de făcut, 
promisiuni de onorat şi, vai, câte responsabilităţi! Nu e 
uşor să ne creştem şi să ne educăm copiii, să ne ţinem 
casa în ordine, să etalăm un comportament exemplar 
la serviciu... E greu să avem răbdare şi din ce în ce mai 
dificil să ne gestionăm cu înţelepciune sănătatea, timpul 
şi resursele, să găsim modalităţi de a ne face utile. 

Acest lucru se întâmplă nu pentru că n-am avea de 
ales, ci pentru că am învăţat să iubim şi să ne pese de 
binele veşnic al celor din jur. În funcţie de priorităţile 
fiecăreia dintre noi, lista ar putea să continue. În aceste 
condiţii, evaluând în mod obiectiv înălţimea chemării 
lui Dumnezeu şi nivelul la care am reuşit să ne ridicăm, 
nici nu e de mirare că uneori ne simţim neputincioase şi 
incapabile în faţa atâtor provocări. 

Deseori, căutăm responsabili pentru ceea ce trăim,  
pentru ceea ce suntem sau pentru ceea ce ,,ni se întâm-
plă”. Şi, culmea, îi găsim. Aşa credem noi, pentru că în 
realitate, de cele mai multe ori, lucrurile stau diferit. 

Deşi fiecare visăm şi ne dorim fericirea, ne pricepem 
de minune să îngreunăm uneori drumul spre ea. Cum?  
Te invit să priveşti pentru câteva momente în mod 
obiectiv în inima ta. Ce vezi? Nu-i aşa că inima ta s-a 
aprins de iubire pentru ISUS, atunci când L-ai întâlnit şi 
ai avut ocazia să-L cunoşti? Îţi aminteşti cât de hotărâtă 
erai să-L urmezi şi să-I slujeşti toată viaţa? Dar aveai în 
suflet un gol. Un gol pe care nu l-ai putut umple cu nimic, 
oricât te-ai străduit... Mai ştii? Atunci, ai alergat la El şi 
L-ai rugat să-ţi vină în ajutor. Îţi aminteşti ce ţi-a răspuns 
atunci când L-ai întrebat: Doamne, ce trebuie să fac ca să 
moştenesc viaţa veşnică? Ţi-a spus că ai privilegiul să-L 

urmezi, să asculţi întru totul de cuvintele Lui, să trăieşti 
Adevărul pe care îl propovăduieşti şi să-ţi dezvolţi un 
caracter desăvârşit... Asta doar dacă Îl vei căuta mai întâi 
pe El şi-L vei aşeza pe primul loc în lista priorităţilor tale. 
Şi a mai spus ceva... E necesar să cultivi „un spirit liniştit 
de devoţiune, să ai o mai mare preocupare pentru cu-
noştinţele privitoare la viaţa veşnică şi la binecuvântările 
necesare pentru creşterea spirituală. Vrea să înţelegi că ai 
nevoie de mai puţină preocupare pentru cele trecătoare 
şi mai multă pentru cele care rămân veşnic. Că sârguinţa, 
promptitudinea şi energia trebuie sfinţite prin harul lui 
Hristos, şi atunci viaţa ta va fi o putere neînfrântă spre 
bine.”1

 Să nu uiţi că stă în puterea ta să alegi partea cea bună 
şi, prin harul lui Dumnezeu, să trăieşti biruitoare în lupta 
cu tine, cu firea, cu ispita şi cu vrăjmaşul. Acordă atenţie 
sfaturilor Sale. Fă din CUVÂNTUL SĂU o regulă de viaţă! 
Caută-L în fiecare zi! Cere-I sfat în toate şi te vei bucura 
de linişte, pace şi binecuvântare pentru veşnicie, căci El a 
promis! n

Cristina Potocian Băndean

1  Ellen G. White. Hristos Lumina Lumii, pag. 408
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u Gala Societăţii Civile: Premiul 
al III-lea pentru campania ADRA 
împotriva violenţei în familie 

Campania împotriva violenţei în 
familie desfăşurată la sfârşitul anului 
2010, în parteneriat cu campionul 
mondial la box, Leonard Doroftei, sub 
sloganul „Îţi place să dai? Alege-ţi un 
partener pe măsură” a fost clasată pe 
locul al III-lea la secţiunea „Apărarea 
drepturilor individuale/colective” la cea 
de-a IX-a ediţie a Galei Societăţii Civile, 
desfăşurată joi, 9 iunie, pe scena Operei 
Naţionale din Bucureşti.

Gala Societăţii Civile este un pro-
iect prin intermediul căruia sunt pre-
miate cele mai bune proiecte desfăşu-
rate de organizaţii neguvernamentale, 
grupuri de iniţiativă, sindicate sau per-
soane fizice, anul acesta fiind înscrise 
în competiţie 193 de proiecte care au 
atras fonduri în valoare de aproximativ 
17 milioane de euro.

„Este o mare bucurie pentru noi! 
Am avut mari emoţii, având în vedere 

profilul participanţilor şi criteriile de 
evaluare, însă experienţa a fost una 
deosebit de interesantă. Consider că  
prezenţa ADRA România pe acest po-
dium al proiectelor româneşti de an-
ver gură se datorează în primul rând 
echipei şi voluntarilor care ne-au spri-
jinit şi, de asemenea, îmi doresc ca acest  
premiu să fie doar un prim pas în direc-
ţia aceasta”, a declarat Sorin Goleanu, 
directorul executiv ADRA România.

u Voluntarii din Spania implicaţi 
în activităţile sociale din România 

Un grup de opt persoane venite din 
Madrid, sub coordonarea pastorului 
Mihai Braşov, alături de alte trei per soa-
ne din România, s-au implicat pentru o 
săptămână în proiectul de construcţie 
de locuinţe sociale intitulat „Un adăpost 
pentru tine” de la Zărneşti, cu scopul de  
a gusta bucuria dăruirii propriei persoa-
ne pentru ajutorarea celor mai puţin 
favorizaţi de viaţă. Pe lângă activitatea 
de amenajări interioare, pastorul Mihai 
Braşov a susţinut un program cu copiii 
şi seminare de familie pentru locuitorii 
din zonă.

„Este o bucurie să vezi vieţi schim-
bate, dar, în acelaşi timp, mă simt trist 
pentru cei pentru care nu am putut 
face nimic, având în vedere că în Zăr-
neşti sunt atât de multe familii fără 
posibilităţi, care ar avea nevoie de un 
mic avânt în viaţă”, a declarat Nistor 
Serafim, coordonatorul proiectului.

Proiectul demarat, în 2008, de 
coordonatorul local Nistor Serafim, în 
colaborare cu Primăria Zărneşti, la care 
s-a alăturat pe parcurs ADRA România 
şi Biserica Adventistă de Ziua a şaptea 
din sudul Transilvaniei, se află la faza 
de începere a unui nou complex de 
locuinţe sociale pentru 12 familii.

Stiri
u Sibiu: zi specială pentru gaborii 
adventişti 

Sâmbătă, 28 mai 2011, a avut loc la 
Sibiu întâlnirea credincioşilor adventişti 
de ziua a şaptea de etnie romă din Tran-
silvania.

Mesajul transmis de către vorbitorii 
Demeter Gabor, Demeter Baranka şi 
tra ducătorul Gabor şamu a fost unul de 
încurajare şi redeşteptare. Programul 
muzical pregătit sub îndrumarea lui 
Ionel Oglan a inclus doar cântece în 
limba romani, ultimul imn fiind cântat 
cu toată sala.

Au fost prezenţi credincioşi din 
Crăciuneşti (Mureş), Ocna Mureş (Alba), 
Baia Mare (Maramureş), Ceuaşul de 
Câmpie (Mureş) şi, desigur, localnici 
din Sibiu şi şelimbăr. Toate serviciile 
divine au fost susţinute de credincioşii 
romi, după-amiază desfăşurându-se un 
program de muzică şi poezie. Totul s-a 
încheiat cu o masă de părtăşie, la care 
au fost poftiţi toţi cei prezenţi.

u şase pastori tineri hirotoniţi 
în Conferinţa Muntenia 

Biserica Adventistă de Ziua a şaptea 
Călăraşi s-a dovedit neîncăpătoare 
sâmbătă, 4 iunie, la programul special 
de binecuvântare a şase pastori tineri 
din Conferinţa Muntenia. În centrul 
descrierilor, a mesajelor publice, dar 

Ştiri

la zi
din viaţa bisericii,

Material preluat de pe site-ul oficial al Bisericii Adventiste de Ziua a şaptea, www.adventist.ro
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şi a rugăciunilor celor prezenţi, au stat 
pastorii: Daniel Mihăilă, districtul Viziru 
– Buzău, Daniel Niţulescu, districtul 
Pârscov (jud. Buzău), Daniel Oncea, 
capelan la Liceul Teologic Adventist – 
Bucureşti, Dragoş Braşoveanu, districtul 
Călăraşi, Gabriel Braşov, districtul 
„Maranatha” – Ploieşti şi Florentin Radu, 
districtul Sălcioara  – Tulcea.

Mesajul principal a fost transmis de 
pastorul Teodor Huţanu, preşedintele 
Uniunii de Conferinţe a Bisericii Adven-
tiste de Ziua a şaptea din România, care 
a dorit să întărească faptul că dincolo 
de alegerile fiecăruia dintre cei şase, 
de examenele pe care le-au susţinut în 
facultate sau în perioada de stagiatură, 
de deciziile diferitelor comitete, ei au 
fost aleşi de Dumnezeu. Tot El este Cel 
care îi împuterniceşte pe slujitorii Săi şi 
îi trimite în lucrarea Sa. Rugăciunea de 
binecuvântare a fost rostită de pastorul 
Ioan Câmpian-Tătar, secretarul Uniunii 
de Conferinţe.

u Redeşteptare, reformă, misiune, 
diversitate şi... 1.400 de corişti 

Sâmbătă, 4 iunie 2011, peste 3.500  
de credincioşi şi 27 de coruri din bise-
ri cile română, maghiară şi romă au 
cân tat, rând pe rând, spre lauda lui 
Dumnezeu, în cadrul Festivalului Coral 
pentru Redeşteptare organizat la Târgu-
Mureş pentru credincioşii adventişti de 
ziua a şaptea din zona Transilvania de 
Sud.

În centrul programului, desfăşurat la  
Sala Polivalentă din Târgu-Mureş, a ră-
su nat mesajul de Redeşteptare pentru 
Misiune, prezentat de trezorierul Bise-
ricii Adventiste din România, pastorul 
Eduard Călugăru, acompaniat cu succes 
în acest demers de nu mai puţin de 
1.400 de corişti, din cinci judeţe (Braşov, 
Sibiu, Mureş, Covasna şi Harghita).

Deşi orientat în special spre cre din-
cioşii Bisericii Adventiste de Ziua a  
şaptea, programul a trezit şi sentimen-
tele misionare ale participanţilor sinte-
tizate de pastorul Lucian Cristescu, 

preşedintele Conferinţei Transilvania 
de Sud.  „În sală domnea simţământul 
că, deşi e atât de bine sus pe Muntele 
Schimbării la Faţă, jos, în Valea durerilor, 
mai sunt atâtea suflete în aşteptarea 
mâinii întinse a milei salvatoare.”

u Biserica Adventistă este un 
partener de valoare pentru 
întărirea comunităţii 

„Biserica Adventistă de Ziua a şap-
tea este un partener de valoare pentru 
întărirea comunităţii”, a declarat un 
gu vernator din Angola, după o întâlnire 
recentă cu preşedintele Conferinţei Ge-
nerale, Ted N. C. Wilson.

„De câte ori ne întâlnim cu oameni 
ai lui Dumnezeu, învăţăm cum să um-
blăm într-o lume plină de greutăţi”, a  
declarat guvernatorul provinciei Luan-
da, Jose Maria dos Santos Ferraz, amin-
tind credinţa bisericii în Dumnezeu, ca  
răspuns la provocările cu care se con-
fruntă oamenii din Angola în prezent. 
Naţiunea se luptă să aibă stabilitate şi 
să se dezvolte, după ce Războiul Civil  
de 27 de ani s-a încheiat în anul 2002.

Cei doi lideri au semnat un docu-
ment pentru cooperarea reciprocă, prin 
continuarea eforturilor în beneficiul 
societăţii angoleze. Biserica Adventistă 
de Ziua a şaptea a fost recunoscută la  
nivel naţional pentru servicii de sănăta-
te, servicii comunitare şi educaţie, într-o 
ţară în care majoritatea infrastructurii – 
incluzând majoritatea şcolilor – a dis-
părut în timpul războiului.

În Luanda, fratele Wilson a vorbit 
în faţa a 67.000 membri ai bisericii, mii 
dintre ei fiind tineri care s-au adunat 
pe Stadionul Cidadela, la serviciul divin 
din Sabat, mulţi alţii ascultând de afară. 
Prezentarea vizitei lui Wilson în Angola, 
incluzând părţi din predica lui, a fost 
ulterior transmisă pe postul naţional la 
ştiri, la o oră de vârf.

În Angola sunt 380.000 de adventişti 
care se închină în aproximativ 1.000 de 
biserici.

u Întâlnire aniversară la Viziru
Comunitatea Viziru – Brăila are 

bucuria de a invita, cu ocazia aniversării 
a 85 de ani de prezenţă adventistă, pe 
toţi cei care, pentru un timp mai scurt 
sau mai lung, au făcut parte din familia 
adventistă din localitate. Evenimentul 
va avea loc pe 27 august 2011. Pentru 
relaţii, puteţi suna la Daniel Mihăilă 
(pastor) – 0742919216.

u La odihnă
În această primăvară, un alt nume 

cu însemnătate înaintea Domnului 
a trecut la odihnă. Maria Tachici şi-a 
încheiat alergarea pe acest pământ la 
vârsta de 89 de ani. Născută în anul  
1922, la Deva, într-o familie de credin-
cioşi adventişti, Maria Tachici s-a ală-
turat Bisericii Ad ventiste prin botez 
în vremurile tulburi ale anului 1940. 
În  1945, se căsătoreşte cu pastorul 
Ioan Tachici. Ea  a stat alături de soţul 
ei în activitatea pastorală, sprijinindu-l 
în mod deosebit în perioada plină de 
responsabilităţi cât a slujit ca preşedinte 
al Bisericii Adventiste de Ziua a şaptea 
din România (1965 - 1973).

Maria Tachici a iubit Biserica Adven-
tistă şi a aşteptat cu speranţă revenirea 
Mântuitorului. Ultimii ani de viaţă i-a 
petrecut alături de fiul său stabilit în 
Statele Unite ale Americii, unde, deşi 
nu cunoştea limba engleză, ţinea să fie 
nelipsită de la serviciile divine. 

Pe 8 martie 2011, Maria Tachici a 
închis ochii, cu speranţa că atunci când 
îi va deschide din nou Îl va vedea pe 
Mântuitorul şi pe toţi cei dragi.

Uitaţi-vă pe Curier ca să cunoaşteţi…  vremurile!



    Această pagină este rezervată 
răspunsurilor la întrebări formu-
late de cititorii şi consul tanţii 
revistei noastre. 

    Dorim astfel să fim aproa-
pe de dumneavoastră şi să  
răs  pundem corespunzător  
la frământările spirituale 
întâmpinate.  

    Adresa de contact este: 
Curierul Adventist,  
str. Erou Iancu Nicolae  
nr. 38-38A, Voluntari,  
jud. Ilfov, cod 077190 sau  
curierul@adventist.ro. 

Vă mulţumim pentru  
colaborare!

De vorbă cu cititorii

Răspuns: Cercetătorii Bibliei au observat aceste inadvertenţe şi 
s-au încercat explicaţii. O posibilă explicaţie ar fi aceea că Saul, sub 
influenţa duhului rău, nu îi dăduse atenţie lui David, ci îl tratase ca  
pe un muzicant ambulant, anonim, sau angajat ocazional. Abia după  
victoria asupra lui Goliat, s-a trezit Saul că nu îl cunoştea, de fapt, pe 
David. Explicaţia aceasta, deşi oarecum plauzibilă, nu este satisfă-
cătoare. Este greu de crezut că nimeni din anturajul lui Saul, nici 
Abner sau Ionatan, nu l-au cunoscut pe David până atunci, dacă 
fusese cântăreţ şi scutier al lui Saul înainte de episodul cu Goliat.

O explicaţie mai probabilă este aceea că autorul evreu al acestor 
cronici regale nu a scris evenimentele în ordine cronologică. Mai 
întâi, notaţi că aceste cronici regale au fost scrise cu mulţi ani după 
evenimente. De exemplu, menţiunea că David a dus capul uriaşului 
la Ierusalim (1 Sam. 17:54) se poate referi la un moment mult mai 
târziu, peste ani, după ce Ierusalimul va fi cucerit de la iebusiţi şi 
va deveni capitala lui David. (Capul lui Goliat, ca trofeu, a fost fie 
mumificat după obiceiul egiptean, fie a fost păstrat craniul.) În acest 
context al unei povestiri relativ târzii, autorul a pus în scris câteva 
momente importante din relaţia lui David cu Saul, dar nu în ordine 
cronologică exactă. Este bine să ştim că folosirea ordinii tematice 
în locul celei cronologice este un fenomen prezent în multe alte 
naraţiuni biblice, inclusiv în Evanghelii. 

Deşi explicaţia că autorul nu a povestit în ordine cronologică 
este mai probabilă, este dificil de descoperit adevărata ordine a 
evenimentelor, care putea implica şi suprapuneri. Un fenomen 
deosebit de interesant şi specific acestui străvechi pasaj biblic este 
transmiterea neuniformă a textului original. Traducerile biblice 
care urmează textul masoretic (textul ebraic tradiţional), între 
care şi versiunea Cornilescu pe care o folosim de obicei, conţin un 
text mai bogat, mai lărgit. Pe de altă parte, versiunea greacă veche 
(Septuaginta, LXX), tradusă de evrei între anii 250-100 î.H.,  
după manuscrise ebraice existente atunci, diferite oarecum de 

textul maso retic, conţine un 
text mult mai redus în aceste 

capitole, aşa cum se poate 
verifica după textul 
Septuagintei sau după 
traduceri stricte ale 
Septuagintei în limba 
română.

În mod tradi ţional, 
traducerile evreieşti 

şi neopro testante se 
orientează după textul 

masoretic. De multă vreme însă şi traducerile 
catolice şi ortodoxe se orientează după textul 
masoretic, fie şi parţial. A se observa Biblia 
lui Şerban (1688), Biblia de la Blaj (1760, 
1795), Biblia Galaction/BOR (orice ediţie) etc. 
De aceea, unii învăţaţi, în special catolici şi 
ortodocşi, au simţit nevoia de a avea traduceri 
stricte ale faimoasei Septuaginte, cea frecvent 
citată de autorii Noului Testament. În limba 
română avem astfel Biblia Jubiliară (trad. 
Bartolomeu Anania), precum şi volumele 
critice ale traducerii „Colegiului Noua Europă” 
(Editura Polirom). Un iubitor al Scripturii 
merită să le aibă în biblioteca personală.1

Dacă verificaţi textul din 1 Samuel 17–18 în  
Septuaginta (sau în traduceri stricte ale Sep-
tuagintei), veţi descoperi un fapt uluitor: în 
Septuaginta lipsesc următoarele pasaje: 1 Sam. 
17:12-31,41,48 (până la a doua menţionare a 
lui David), 50:55-58; 18:1-6 (până la cuvântul 
„femeile”), 10-11,17-19,21 (de la „Şi Saul...”), 
29 (de la „şi toată viaţa”), 30. O diferenţă atât 
de mare între două manuscrise este extrem de 
rară. Septuaginta mai are asemenea diferenţe 
doar în Ieremia, Iov şi Estera. Ieremia şi Iov 
sunt mai scurte în Septuaginta, iar unele ca-
pitole din Ieremia au altă ordine. În schimb, 
Estera este mai lungă în Septuaginta, şi cam o  
treime din textul ei este diferit de cel masore-
tic. Cititorii care cred că explicaţia este simplă  
(că editorii moderni au furat din text!), deoa-
rece numerotarea versetelor „îi dă de gol”, ar  
trebui să ştie că împărţirea pe versete şi nume-
rotarea textului biblic s-a făcut foarte târziu, 
după anii 1500, astfel încât furatul textelor este 
o simplă iluzie. Textul a fost numerotat astfel 
încât să existe o corespondenţă referenţială 
între textul ebraic şi cel grecesc. 

Diferenţele de text, chiar şi de mărimea 
aceasta, nu schimbă cu nimic mesajul biblic 
şi doctrina întemeiată pe el. Doar din punct 

Întrebare:  În povestirea despre David, din 1 Samuel 16–18, apar 
unele afirmaţii derutante. De exemplu, în 1 Samuel 16:14-23, David este 
adus la curtea lui Saul ca scutier şi cântăreţ. Din capitolul 17, însă, reiese 
că în episodul cu Goliat, David venise de la tatăl său Işai din Betleem, 
că fusese păstor, iar Saul şi Abner încă nu-l cunoşteau (vers. 55-58). 

în istoria despre David?
Discrepanţe
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Florin Lăiu  I  Discrepanţe în istoria despre David?

de vedere informativ, literar şi istoric apar 
unele probleme. În cazul secţiunii din 1 Samuel 
17–18, este bine să observăm că pasajele lipsă 
din Septuaginta nu arată niciun semn că ar fi 
fost înlăturate în mod intenţionat sau pierdute 
din eroare. Dacă veţi citi secţiunea sărind 
pasajele lipsă în Septuaginta, veţi observa că 
povestirea curge foarte natural şi chiar nu mai 
apar discrepanţele menţionate.

Concluzia specialiştilor este că ambele 
texte, cel ebraic (masoretic) şi cel grecesc 
(Septuaginta), se întemeiază pe manuscrise 
ebraice foarte vechi, existente de peste două 
milenii. Textul mai scurt al Septuagintei 
reflectă un text ebraic original. Textul ebraic 
masoretic conţine unele adăugiri mai târzii, 
dar dinainte de exil, inserate de oameni ai 
lui Dumnezeu, cronicari care au avut acces la 
surse foarte vechi. Adăugiri de acest tip ţin de 
obiceiurile antice de editare a textului. 

Încă din Geneza, de exemplu, apar note  
edi toriale, cum ar fi „Canaaniţii... erau atunci  
în ţară” – precizări făcute după cucerirea 
Canaanului (Gen. 12:6; 13:7 u.p. ), sau men-
ţiunea cu privire la „regii Edomului care au 
domnit înainte de a fi regatul israelit” (Gen. 
36:31-43), un pasaj identic cu cel inserat de 
cronicar în epoca persană (1 Cron. 1:43-54). 

Nu avem nimic de pierdut dacă unii oameni 
ai lui Dumnezeu, cărturari profesionişti (ca 
Ezra) sau profeţi scribi şi cronicari au adăugat 
unele informaţii, mai târziu, din sursele vechi 
la care au avut acces. Pe această cale am că-

pătat mai multe informaţii despre istoria lui David în textul ebraic 
actual, faţă de textul ebraic după care s-a tra dus cartea lui Samuel în 
greacă, în sec. al II-lea î.H. 

În încheiere, este necesară încă o precizare. Dacă veţi căuta căr-
ţile 1 şi 2 Samuel în Septuaginta sau în diverse traduceri ortodoxe 
şi vechi catolice, veţi descoperi că nu există cărţi cu acest nume. 
În tradiţia septuagintară, cărţile 1 şi 2 Samuel şi 1 şi 2 Împăraţi se 
numesc 1, 2, 3, 4 Regi. Practica aceasta este mult mai conformă cu 
realitatea, deoarece cărţile numite de evrei 1 şi 2 Samuel au prea 
puţine legături cu Samuel. Doar o parte din 1 Samuel vorbeşte despre 
acest profet şi a fost scrisă de Samuel însuşi. În 1 Samuel 25:1 (vezi 
şi 28:3) ni se spune că „Samuel murise” (vers. 3), deci este clar că 
autorul acestor capitole trebuie să fi fost altcineva. Samuel este 
men ţionat ultima dată în capitolul 19:18-24, iar în capitolele care 
urmează apare numele profetului Gad (22:5), despre care cronicarul 
ne informează că scrisese o parte din vechile cronici regale pe care le 
consultase (1 Cron. 29:29). În concluzie, titlurile din Biblia ortodoxă 
(1–4 Regi) sunt mult mai rezonabile în acest caz. 

Poate că informaţiile de mai sus ni se par derutante sau prea 
încurcate. În orice caz, este bine să ştim că, în timp ce ţinem la certi-
tudinile mesajului biblic şi la conservarea textului sacru, există as-
pecte în care este mai ferice să ne desţepenim opiniile, potrivindu-le 
cu faptele reale, pentru a avea o abordare realistă şi echilibrată a 
Sfintei Scripturi. Aceasta va ajuta mult mai mult credinţei noastre 
decât întreţinerea de imagini idealiste (nerealiste) despre textul şi 
istoria sacră.  n

Florin Lăiu este lect. univ. drd. la Institutul Teologic Adventist.

 1 În ciuda unor limite datorate textului Septuagintei, traducerile menţionate 
sunt va loroase atât în ce priveşte notele critice, cât şi ca piese de literatură 
română. Probabil nu există traducere mai frumoasă a cărţii lui Iov decât aceea 
a lui Bar to lomeu Anania. Iar Septuaginta de la Editura Polirom este tradusă 
într-o limbă literară cu un registru unitar şi cu gust.

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

Art. 20
(1) În termen de 60 de zile de la primirea avizului, Guvernul 

se pronunţă asupra cererii, prin hotărâre de recunoaştere sau 
de respingere motivată.

(2) Hotărârea Guvernului se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, şi poate fi atacată în justiţie, conform legii.

(3) În caz de respingere a cererii, asociaţia religioasă poate 
solicita reluarea procedurii de recunoaştere a calităţii de cult 
numai dacă prezintă dovezi din care să rezulte că au încetat 
temeiurile care au dus la soluţia de respingere.

(4) Drepturile şi obligaţiile aferente calităţii de cult recu-
noscut se pot exercita de la data intrării în vigoare a hotărârii 
Guvernului de recunoaştere a acestuia.

Art. 21
Guvernul, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Culturii 

şi Cultelor, poate retrage calitatea de cult recunoscut atunci 
când, prin activitatea sa, cultul aduce atingeri grave securităţii 
publice, ordinii, sănătăţii sau moralei publice ori drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului.

Art. 22
(1) Modificarea şi completarea statutelor de organizare şi 

funcţionare sau codurilor canonice ale cultelor se comunică, 
spre recunoaştere, Ministerului Culturii şi Cultelor.

(2) Actele administrative emise în temeiul prevederilor 
prezentei secţiuni, precum şi neemiterea acestora în ter me-
nele prevăzute pot fi atacate în justiţie, în condiţiile legii. n

Gelu Panait, jurist, Uniunea de Conferinţe

Recunoaşterea calităţii de cult Gelu Panait  I  Juridic
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Sorinel şi Beatrice locuiau într-un frumos şi 
liniştit orăşel de munte. Cei doi îşi ajutau 
părinţii la treburile din gospodărie. Lui 

Sorinel îi plăcea să aşeze uneltele atunci când 
tata lucra în grădină, iar Beatrice era curioasă să 

afle ce ingrediente fermecate folosea mama, care 
făceau ca mâncarea să fie atât de gustoasă. 

Însă cea mai mare parte a timpului o petreceau 
la joacă împreună cu alţi copii. Sorinel avea şase 
ani, iar Beatrice doar cinci anişori. Locul de joacă 
se afla în apropierea casei lor, chiar pe stradă. 

Maşinile nu treceau prin acea zonă, aşa că strada le 
aparţinea în totalitate. 

În fiecare zi, soarele îşi trimitea cu dărnicie razele, 
iar copiii ieşeau cu bucurie la joacă. Grija lui Sorinel şi a 
lui Beatrice era să ajungă la timp pentru a începe jocul 
preferat: de-a v-aţi ascunselea. Şi, în fiecare zi, joaca se 

sfârşea târziu, în noapte. Doar mama le mai întrerupea jocul pentru 
a-i chema la masă. 

Într-una din seri, tatăl se apropie cu blândeţe şi le spuse copiilor:
– Sorinel şi Beatrice, aş dori să ajungeţi mai devreme acasă! Aveţi 

o zi întreagă pentru joacă. Este important pentru sănătatea voastră 
să vă culcaţi devreme. 

– Tati, dar dacă ceilalţi copii nu pleacă, cum să întrerupem jocul? 
adăugă Beatrice.

– Eu doresc ca voi să fiţi sănătoşi. Ce ziceţi, ar fi potrivită ora 21? 
Oricum, soarele apune, nu mai vedeţi aşa bine şi vă puteţi accidenta.

Copiii s-au sfătuit şi au considerat şi ei că este bine ca la ora 21 să 
fie în casă. Iar tatăl a adăugat:

– Şi dacă nu veţi fi la ora 21, ce să fac? i-a întrebat tatăl.
– Păi, vei încuia uşa, a adăugat Sorinel.
– Bine, dacă nu veţi fi în casă la ora 21, voi încuia uşa şi o voi 

deschide abia dimineaţă.
Sorinel şi Beatrice cunoşteau ceasul. La intrare în casă era un ceas 

mare cu cuc, şi tatăl le-a arătat încă o dată copiilor când este ora 21. 
Au adormit repede în acea seară, şi în ziua următoare, după-amiază, 
au plecat la joacă. Şi-au adus aminte de noua regulă şi, rând pe rând, 
alergând, intrau în curte şi apoi în casă şi priveau ceasul. Apoi auzeai:

– Mai avem timp! Hai să ne jucăm!
În acea primă seară au ajuns la timp. Au trecut multe seri. Copiii 

reuşeau să ajungă la timp. În jurul orei 21, se auzea poarta zbang, 
copiii intrau în casă şi ascultau: Cu-cu, cu-cu, cu-cu!

– Am reuşit şi de data aceasta! spuse Beatrice, privind cu ciudă la 
ceasul de pe hol.

Într-o zi, copiii au plecat la joacă ca de obicei. Din când în când, 
veneau şi priveau ceasul. În acea seară, jocul a fost mai interesant, 
iar timpul a zburat. Sorinel şi Beatrice au crezut că mai au mult timp, 
dar trecuse mult de ora 21. Părinţii îi aşteptau. 

Aşa cum au promis, au stins lumina şi au încuiat uşa.
Într-un târziu, copiii au spus „noapte bună” prietenilor lor şi au 

intrat în curte. 
 – Sorinel, e întuneric! spuse speriată Beatrice. Crezi că tata a 

încuiat uşa?
 Sorinel ştia că uşa era încuiată. Îşi cunoştea tatăl. A încercat 

totuşi, dar uşa nu s-a deschis.

UŞa şi… cuculPagina copiilor
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– Uşa este încuiată!!! Ce vom face acum? 
Unde vom dormi? Şi Beatrice începu să plângă. 

– Nu plânge, voi avea grijă de tine! Doar 
sunt fratele tău mai mare! 

Din casă se auzea: Cu-cu, cu-cu… Anunţa 
ora 23.

– E vina lui! strigă Beatrice.
Sorinel a mers undeva, în spatele casei, şi 

a adus o mică pătură. A aşezat-o pe Beatrice pe 
covoraşul de la intrare şi a învelit-o cu pătura. 

Tatăl şi mama se aflau de cealaltă parte 
a uşii, fără să poată fi văzuţi, şi aşteptau să 
vadă ce vor face copiii. Mama avea ochii plini 
de lacrimi. Îi era milă. Dar nu avea ce să facă. 
Înţelegerea nu fusese respectată. 

Copiii şi-au acceptat pedeapsa. Ştiau 
că sunt vinovaţi. Sorinel s-a aşezat lângă 
surioara lui. Împreună cu ei se afla şi pisica. 
Îi ocupaseră culcuşul şi acum îi privea şi ea 
cu nedumerire. Parcă ştia că locul copiilor nu 
este la uşă. 

– Nu te teme! Va veni dimineaţa şi ne vom 
întâlni cu tata şi cu mama! spuse Sorinel.

Cât de mult şi-ar fi dorit ca uşa să se 
deschidă, să poată intra în casă şi să doarmă 
în pătuţul lor. Se gândeau la prietenii lor cum 
dormeau liniştiţi.

– Iar noi vom dormi cu pisica! ofta Beatrice.
Doar tatăl putea să le deschidă. Aproape 

că adormiseră şi tatăl le-a deschis uşa. Nu le 
venea să creadă. Tatăl îi primea în casă! 

Au urmat şi alte zile de joacă, dar Sorinel 
şi Beatrice nu au mai intârziat. Ştiau că tatăl îi 
iubeşte!  n

Adina Călugăru
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Romeo Asanache  I  De la inimă la inimă 

Cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unei 
persoane este să recunoască oglindirea propriei gândiri, 
a trăirii şi a propriei experienţe în celălalt. Nu degeaba 
colportorii şi pastorii care au fost implicaţi în proiectul 
„Pastor valdenz” au fost atât de entuziaşti.  

Sintagma „pastor valdenz” nu trebuie explicată celui 
ce a citit cartea Tragedia veacurilor. Însă proiectul pilot 
„Pastor valdenz” are nevoie de o prezentare destul de 
explicită. Naşterea lui s-a produs în urma unei nevoi 
exprimate pentru o mai bună colaborare între colportori 
şi pastori, având obiectivul ca cele două categorii de 
lucrători să se cunoască mai bine, nu prin  
intermediul unor seminare, ci prin impli-
carea activă în colportaj, timp de câteva zile. 

Duminică, 29 mai, s-a dat startul pentru 
acest proiect. A fost o zi însorită, plină de 
fră mântare şi de întrebări cu privire la ziua 
de luni, în care vom porni pe teren. Era 
limpede că fie care echipă va fi formată 
dintr-un colportor şi un pastor. Dar care 
vor fi echipele? Ce teritoriu va fi repartizat 
fiecărei echipe? Cum vor depăşi emoţiile 
colaborării colportor-pastor? Va avea 
succes acţiunea aceasta astfel încât pas torii 
şi colportorii să fie încurajaţi pentru  
a colabora mai departe?

În seara de duminică, 
după un scurt seminar 
de instruire, o parte dintre 
pastorii şi colportorii 
prezenţi au dat  
un răspuns la întrebarea: De ce eşti  
pastor sau colportor? Fiecare a 
 evidenţiat  experienţa prin care  
a fost chemat de Dumnezeu la  
o consacrare deplină în lucrare. 
 Relatările ex pe rienţelor chemării  
au însufleţit inimile celor prezenţi, seară de seară. Am 
trăit sentimente no bile constatând cu recunoştinţă că 
atât pastorii, cât şi colportorii au avut parte de aceeaşi 
chemare pentru câştigarea de suflete. Această pasiune 
pen tru Isus Hristos putea fi citită în inimi şi înţeleasă din 
atitudinile şi experienţele relatate.  

Încă din prima seară, fiecare participant a pri mit 
asigurarea că ceea ce urma să se întâmple în cadrul 
proiectului nu este altceva decât faptul că fiecare îşi 
urmează chemarea la slujire. Un singur gând anima grupa 
aceasta de slujitori: abandonarea totală în mâna Celui 
Atotputernic pentru lucrarea care le stătea înainte.  

Ce a urmat apoi? În fiecare zi, de luni până joi,  
11 colportori însoţiţi de 11 pastori au pornit pe străzile 
oraşului Câmpeni, răspunzând chemării lui Hristos 
pentru salvarea sufletelor din Ţara Mo ţilor. Zi de zi, unele 

echipe mergeau din casă în casă punând la dispoziţia 
celor interesaţi cărţi şi le măsurau tensiunea. Alte echipe 
erau la standul de cărţi sau în şcoli şi instituţii etc. 

Unul dintre colegii pastori aprecia activitatea cole-
gului de echipă după o zi de lucru: „Colegul meu nu părea 
că vrea să scape de carte, ci era pre o cupat de problemele 
omului.” Un colportor spunea: „Echipa colportor-pastor 
este echipa ideală în lucrul cu oamenii.” Unii colportori 
au fost surprinşi să afle că 11 pastori din 11 au par curs 
localităţi, mergând din casă în casă în ulti mele 2-3 luni,  
sau că au fost instruiţi temeinic pen tru lucrarea de  

colpor taj încă din timpul şco lii. Pastorii au fost 
entuzias maţi să descopere în colportori oameni 
de înaltă calitate spirituală, având preocupări 
deosebite pentru salvarea su fle telor, oameni ai 

rugăciunii şi nu doar ai vânzării de carte etc. 
Experienţele trăite în timpul lucrării din 

casă în casă ne-au apropiat de Dumnezeu, 
unii de alţii şi de oamenii la care am ajuns. E 

plăcut să fii în compania oamenilor pentru care 
fiecare carte vândută este rodul rugăciunii sau 
al unui demers relaţional echipă-beneficiar 

inspirat de Duhul. E uimitor să constaţi 
razele de bucurie sfântă care însoţesc cartea 
spirituală frământată de mâna unui  
nou posesor. O flacără de speranţă şi 

încurajare pâlpâia în inima colportorului 
atunci când secretarul sau preşe dintele 
Conferinţei tră ia experienţa plăcută a 
reînnoirii puterii în misiu nea din casă în 

casă. Ca să nu mai vorbim de încurajarea 
pe care ne-a dat-o tuturor prezenţa tre-
zorierului Uniunii Române care a venit 
să lu creze îm preună cu noi pe câmpul 
aspru al Apuse nilor. Ce bine e să ştii 
că ai oameni care ştiu să lupte până la 
capătul fiecărei zile, să crezi că aşa 

cum obţin biruinţe acum vor obţine până în ultima zi de 
luptă, la final de istorie.

Despre rezultatele acestui proiect las veşnicia să 
vorbească. Corina Pelin, colportoarea-şefă din Transil-
vania de Nord, atribuia performanţele realizate „hranei 
de calitate din fiecare dimineaţă şi seară, consacrării de 
care a avut parte fiecare dintre participanţi şi echipei 
ideale colportor-pas tor”. Proiectul inspirat a dat rezultate 
pe măsura consacrării lucrătorilor. De aceea sunt în dem-
nat să spun că este datoria fiecărui slujitor de a fi cre-
din cios propriei chemări, iar lucrătorul pentru Hristos 
trebuie să se pună cu totul la dispoziţia celei mai înalte 
chemări: câştigarea de suflete. n

Romeo Asanache este preşedintele 
Conferinţei Transilvania de Nord.

     

Pastor�valdenz



Cine n-are carte, n-are parte! Ia-ţi Cartea şi studiaz-o!  
Îl vei găsi acolo pe Cel care poate să îţi facă parte şi ţie de viaţă veşnică. 

Cercetaţi Scripturile este emisiunea care te determină să citeşti Biblia  
şi să-ţi verifici cunoştinţele acumulate.  

Dacă ai cel puţin 14 ani, poţi să te înscrii la concursul de cunoştinţe biblice,  
la adresa cercetatiscripturile@sperantatv.ro sau la numărul de telefon 0741 137 090.  
Te aşteptăm în platoul Speranţa TV la filmări!

Cercetati 
      Scripturile

,
sâmbăta, de la ora 21.00
reluare duminica, de la ora 14.00
la SperanţaTV
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