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„Iată, Eu vin curând...”
Misiunea noastră este să-L înălţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, 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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Editorial

Peripateticii

Î

n cartea Geneza ni se spune că, după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam, prima sarcină pe care i-a încredinţat-o a fost aceea de a se educa
prin cunoaşterea naturii şi a mediului înconjurător. În versetul 19 din capitolul 2, ni se arată cum
a început procesul de educaţie al omului sub îndrumarea lui Isus şi a îngerilor.
Odată cu cristalizarea marilor civilizaţii, au
apărut şcolile. Se spune că preoţii feluritelor religii au fost primii profesori, iar templele şi locaşurile de cult au fost primele şcoli unde, pe lângă
învăţăturile religioase, se predau scrierea, cititul,
matematica şi alte noţiuni ştiinţifice, la nivelul
de cunoaştere din vremea aceea. Printre popoarele civilizate ale Antichităţii, evreii au rămas
renumiţi pentru interesul lor faţă de educaţie.
Dumnezeu a răspuns interesului lor, ajutându-i
şi inspirându-le cele mai eficiente metode educative şi le-a indicat scopul suprem al educaţiei.
Alături de învăţătura ebraică, metodologia
culturii greceşti este considerată o sursă de inspiraţie pentru civilizaţia creştină. Şi mă refer la
modelul şcolii ,,peripatetice”. Denumirea aceasta
a fost atribuită şcolii lui Aristotel deoarece ,,învăţătorul îşi predă lecţiile mergând, călătorind sau
plimbându-se prin curtea templului lui Apolo.
Cuvântul grecesc peripatetikos – peripatein are
sensul de ,,a se plimba, a merge pe jos – itinerant,
călător”. Acest procedeu a fost folosit de cei mai
vestiţi educatori, filosofi şi întemeietori de religii
ai Antichităţii. Deoarece şi Isus a folosit această
metodă, mi se pare interesant să amintim un aspect de fond al acestei metode de educaţie.
Discipolii care se adunau în jurul învăţătorului aveau ca singură motivaţie faptul că le plăcea înţelepciunea şi modelul educatorului. Erau
cuceriţi de adevărul exprimat de el şi doreau să
devină asemenea lui. Trăiau zi de zi cu el, călătoreau, mâncau şi se odihneau cu el. Urmăreau
să-l imite în toate. Învăţătorul devenea ,,supremul” pentru ei. Trăiau, lucrau şi mureau pentru
învăţătorul lor. Ei nu învăţau pentru a deveni
competenţi într-o meserie, ci ca să devină asemenea învăţătorului lor. Acesta era scopul şcolii
peripatetice, folosită şi de Isus. Acesta este şi modelul de şcoală şi de discipoli lăsat de Isus pentru
a fi urmat de credincioşii Săi, chiar dacă nu în
formă, dar sigur în conţinut.

Veniţi după Mine…!

(Matei 4:19)

În primele mele zile de studenţie la Institutul Teologic Adventist, am fost martor la o discuţie dintre doi colegi. În vremurile acelea, nu
aveam siguranţa nici măcar a terminării unui
an de studii, cu atât mai puţin a întregului ciclu teologic de patru ani. Cu privire la angajarea în pastoraţie, aveam vagi speranţe. Aşa erau
vremurile. În acest context, un coleg a întrebat
pe un altul: ,,Crezi că vom apuca să terminăm
şcoala şi să ajungem vreodată pastori?” Când
l-am auzit, am tresărit, căci şi eu aveam astfel de
întrebări. Colegul întrebat a spus ceva ce n-am
uitat niciodată: ,,Am venit aici atras de Isus şi de
iubirea Lui. Nu ştiu dacă voi ajunge pastor şi nu
mă frământă chestiunea aceasta, dar sunt fericit
în fiecare zi pe care o petrec aici, în şcoala Lui.” Şi
era fericit. Pastor n-a ajuns niciodată pentru că,
după un timp, a murit fulgerător. A fost colegul
nostru Dumitru Ungureanu.
Isus le-a poruncit profeţilor să înfiinţeze astfel de şcoli pentru tineretul lui Israel. Se numeau
şcolile profeţilor. Prin ele, s-au consolidat civilizaţia şi prosperitatea lui Israel. Dar o întrebare
îmi bântuie sufletul. De ce Isus n-a vrut să înveţe,
ca om, în aceste şcoli de El poruncite? De ce n-a
vrut să fie elev, student sau profesor acolo? De
ce n-a urmat şcoala sinagogală? Dacă Isus ar fi
acum elev, licean sau student, ar veni la şcoala
noastră? Ar reuşi să rămână colegul nostru de
cameră sau de an? Am vrea să ne fie profesor? El
nu ne educă pentru o meserie, ci pentru o menire, pentru un destin şi o misiune. „Tu vino după
Mine!” (Ioan 21:22) n

Virgiliu Peicu,
redactor-şef la
Curierul Adventist.
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n BISERICA DIN ROMÂNIA
Program inedit al Comitetului Executiv al Uniunii Române. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Între 17 şi 19 aprilie 2015 s-au desfăşurat, în Bucureşti, lucrările de bilanţ
pentru activitatea şi starea bisericii în
anul 2014. O parte dintre rapoartele şi
mesajele prezentate pot fi găsite în paginile următoare ale acestui număr al
Curierului Adventist.
Noutatea acestui eveniment a constat în faptul că lucrările comitetului nu
s-au desfăşurat numai în cadrul formal,
obişnuit pentru un astfel de eveniment,
ci ocazia aceasta a fost folosită de membrii comitetului pentru a se întâlni, a
se închina şi a avea părtăşie cu credincioşii bisericii, a fost folosită pentru a
prezenta public o parte din rapoartele
și experiențele anului 2014.
Astfel, vineri seara, membrii Comitetului Executiv au fost prezenţi la un
serviciu divin desfăşurat la Editura Viaţă şi Sănătate. La întâlnire au luat parte
angajaţii editurii şi aparţinători ai acestora, care s-au bucurat de mai multe
experienţe misionare, unele din Confe-

rinţa Transilvania de Sud şi de mesajul
spiritual transmis, bazat pe textul din
Proverbele 25:13.
În Sabat, gazdele comitetului au
fost două comunităţi din Bucureşti.
Dimineaţă, programul s-a desfăşurat
la comunitatea Balta Albă. Aici au fost
prezentate experiențe de la conferinţele
Banat, Transilvania de Nord, Oltenia și
Moldova şi scurte rapoarte. A fost rostit un mesaj devoţional bazat pe pasajul
din Isaia 21:11,12.
După-amiază, în comunitatea Învingători, au
fost prezentate experiențe
din Conferinţa Muntenia
şi rapoarte ale unor instituţii adventiste precum:
Centrul Media, Institutul
Teologic, Editura, ADRA
şi revista Semnele timpu
lui. Mesajul spiritual prezentat s-a bazat pe textul
din Evrei 7:25.

Comitetul Executiv al Uniunii intenţionează să folosească şi alte ocazii de
acest fel pentru a se întâlni cu frăţietatea.
Întâlnirile ar urma să se desfăşoare nu
doar în Bucureşti, ci şi în alte comunități
din ţară, care vor fi anunţate la timpul
potrivit. Sentimentul tuturor după aceste
întâlniri a fost că Dumnezeu conduce lucrarea bisericii din România. El așteaptă
din partea tuturor credincioșilor să se
implice în marea lucrare care mai este de
făcut.

„Speranţă pentru fiecare”, chiar şi pentru cei din penitenciare . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Joi, 2 aprilie 2015, în penitenciarul Jilava, voluntarii bisericilor sub motto-ul „Speranţă pentru fiecare”, un program
adventiste de ziua a şaptea din Bucureşti, alături de colegii lor din ca- spiritual special.
drul Asociaţiei Serviciul Umanitar pentru Penitenciare au organizat,
Un punct inedit al programului a constat în faptul că deţinuţii nu doar au ascultat ce li s-a pregătit, ci şi ei au avut un aport activ în cadrul acestui
program, cântând, recitând poezii şi vorbind despre
însemnătatea jertfei Domnului Isus.
„Astăzi mă prezint în faţa dumneavoastră, după
19 ani de detenţie, plin de speranţă, sănătos tun, împăcat şi eliberat de povara păcatelor, spălat şi curăţit
prin sângele Domnului şi Mântuitorului nostru Isus
Hristos”, a declarat Daniel Silviu Vasiliu (38 ani),
condamnat pe viaţă.
Acest eveniment cu adevărat special s-a încheiat într-un ton emoţionant, dar încrezător, intonând
împreună, deţinuţi şi voluntari, într-un glas, ca o rugăciune, imnul „Printre nori de osanale”, având fiecare dorinţa de a ajunge liberi cât mai curând Acasă!
Sorin Goleanu şi Costel Gogoneaţă,
pastori comunitatea „Grant”, Bucureşti.
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Zece adventişti, ucişi în atacul din Kenya. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cel puţin zece credincioşi adventişti s-au numărat printre cele 148 de
victime ucise de patru militanţi islamişti într-un atac care a avut loc pe
2 aprilie într-o universitate din Kenya.
Printre cei ucişi este şi Eric Nyumbuto, liderul comunităţii adventiste din
campusul Universităţii Garissa, o şcoa
lă publică din nord-estul Kenyei.
„Nu se poate descrie cât de teribil a
fost acest eveniment,” a spus Philmon
Okal, unul dintre primii poliţişti care
au intervenit şi instructor al Şcolii de
Sabat în Biserica Adventistă din Garissa. „Acest atac îmi reaminteşte că
revenirea lui Isus este foarte aproape.
Trebuie să continuăm să privim către
acea zi când violenţa, moartea şi nimicirea nu vor mai fi”, a mai spus Okal.
Gruparea Al-Shabab, o facţiune
ce aparţine de Al-Qaeda, cu sediul în

Somalia, a revendicat atacul care a avut
loc marţi, 2 aprilie. Această grupare,
care pretinde că vrea să „elibereze pământurile musulmane de ocupaţie”, a
mai avut acţiuni împotriva creştinilor,
dar niciuna atât de violentă.
Stanley Rotich, un membru al Bisericii Adventiste din Garissa, a spus
că se afla în apropierea clădirii când
a auzit focuri de arme. L-a sunat imediat pe mobil pe Nyumbuto, liderul
studenţilor adventişti. Conversaţia s-a
întrerupt brusc, iar telefonul s-a închis.

A aflat mai târziu că prietenul său fusese executat. Aproape 600 de studenţi
au reuşit să fugă din campus în timpul
orelor interminabile ale atacului, iar 80
dintre ei au fost răniţi, unii foarte grav.
Preşedintele Kenyei a promis că
atacatorii vor fi aduşi în faţa justiţiei şi
a ordonat ca poziţiile Al-Shabab să fie
bombardate. Anchetatorii au reţinut
cinci suspecţi care ar fi livrat arme atacatorilor.
Biserica Adventistă de Ziua a Şap
tea a transmis condoleanţe apropiaţilor
celor care au murit în atac. Credincioşii
adventişti care îi cunoşteau pe cei ucişi
au spus: „Suntem zdrobiţi de această
pierdere fără sens şi vă invităm să vă
rugaţi pentru toţi cei afectaţi de această
tragedie teribilă.”
Preluare din Adventist Review,
8 aprilie 2015

Fratele Ted Wilson s-a întâlnit cu secretarul general al ONU. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Ban Ki-moon,
şi-a exprimat îngrijorarea cu privire
la creşterea intoleranţei religioase în
timpul unei întâlniri private cu preşe
dintele Bisericii Adventiste, Ted N. C.
Wilson, şi a invitat Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea să colaboreze cu ONU
în ajutorarea oamenilor.
Fratele Wilson, primul preşedinte
al Bisericii Adventiste care a întâlnit un
secretar general al ONU, a subliniat faptul că Biserica Adventistă a militat timp
îndelungat pentru libertatea religioasă
şi a spus că este dispus să colaboreze în
iniţiative care îndeplinesc lucrarea lui
Hristos de a le oferi oamenilor ajutor
fizic, mental, social şi spiritual.
Întâlnirea dintre Ban Ki-moon
şi Ted N. C. Wilson a avut loc la sediul ONU, din New York, a durat 45
de minute şi s-a datorat implicării
ambasadorului Joseph Verner Reed,
subsecretar general al ONU şi prie-

ten al adventiştilor de ziua a şaptea.
Ban Ki-moon şi-a subliniat convingerea că oamenii ar trebui să cultive un
respect pentru toţi, inclusiv pentru
cei de alte credinţe. El a menţionat că
apreciază activitatea Bisericii Adventiste în promovarea libertăţii religioase, precum şi în domenii ca educaţia,
sănătatea şi ajutorul umanitar, prin intermediul ADRA. ONU a colaborat cu
ADRA în acordarea de asistenţă refugiaţilor din Orientul Mijlociu şi din alte
regiuni ale lumii.
„Întâlnirea cu secretarul general al
ONU şi apelul acestuia pentru asistarea
omenirii au fost un adevărat privilegiu”,
a declarat Ted Wilson.
„Am avut o întâlnire
excelentă cu secretarul
general şi cu o parte din
personalul său, în cadrul
căreia le-am împărtăşit
câteva dintre activităţile
Bisericii Adventiste”, a

spus fratele Wilson. „Ne-am concentrat
asupra acelor domenii în care Biserica
Adventistă se poate implica, precum
libertatea religioasă şi de conştiinţă,
valorile etice şi spirituale, respectul
pentru demnitatea umană, consilierea
familială, încurajarea tinerilor şi nevoile fundamentale ale omului, cum ar fi
apa potabilă şi educaţia de bază.”
Ted N. C. Wilson a adăugat: „Doar
dacă suntem conduşi de Domnul putem fi cu adevărat eficienţi în lucrarea
pentru această lume, pregătind-o pentru revenirea iminentă a lui Hristos, realizând lucrarea de slujire încredinţată
de Isus, prin puterea Duhului Sfânt.”
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elațiile sănătoase nu sunt întâmplătoare!
Fie că ne dorim, fie că nu, în fiecare clipă a vieții suntem implicați în relații cu
părinții și copiii noștri, cu soțul/soția sau
cu colegii de serviciu. Dacă aceste relații au
caracter susținător, sistemul nostru imunitar
este întărit și este mărită capacitatea noastră de
luptă împotriva bolii.
Dacă unele persoane se bucură de relațiile din
familie și de la serviciu, altele suferă din cauza
lor. Relațiile eșuate – din cauza conflictului,
violenței, abuzului sau problemelor din căsnicie – pot avea consecințe serioase asupra
sănătății celor implicati, cum sunt insomnia,
depresia, migrenele sau oboseala. Relațiile
de slabă calitate afectează bunăstarea noastră fizică. Dar avem nevoie unii de alții! Viktor
Frankl, medic și filosof celebru, a spus cu privire la sensul vieții: „Omul învață care este
scopul vieții atunci când se întoarce spre
ceva sau spre cineva.” Apostolul Pavel a
mers chiar mai departe când a scris: „Să nu
datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți
unii pe alții...” (Romani 13:8)
Cum pot contribui la devoltarea relațiilor?
Abilitățile bune de comunicare sunt
ne
cesare pentru relații fericite. Hai
deți să învățăm să ne exprimăm sentimentele și să manifestăm interes față
de ceea ce simte soțul/soția! Iertarea
și recunoștința pot fi, de asemenea,
învățate.
Abordează-ți soțul/soția, părinții, copiii
și colegii de serviciu pentru ca relațiile
cu ei să fie din nou armonioase. Tu
vei fi cel care va avea cel mai mult de
câștigat! Nici sănătatea și nici relațiile
sănătoase nu sunt întâmplătoare, ci
sunt la latitudinea ta!
Dr. Klaus Gstirner
Medic și psihoterapeut

n ANUNŢURI
Concediu la Sovata. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Staţiunea Sovata-Băi este aşezată la
poalele Munţilor Gurghiului, în imediata apropiere a oraşului cu acelaşi
nume, la o altitudine de 600 m. Bazele
de tratament de aici oferă servicii de
calitate în tratarea afecţiunilor degenerative, inflamatorii, a spondilozelor,
a discopatiei lombare, herniei de disc,
artrozelor, poliartritei reumatoide în
fază de revenire, a afecţiunilor ginecologice etc.
În cadrul staţiunii, puteţi găsi dotări
multiple pentru băi calde, în cadă sau

6

bazin, cu apă minerală sărată, prelevată din lacuri, pentru tratamente ginecologice şi împachetări cu nămol cald,
bazine pentru kinetoterapie, instalaţii
pentru electroterapie şi hidroterapie,
saune, săli de gimnastică medicală, plaje pe malul Lacului Ursu și al Lacului
Aluniş.
Printre posibilităţile de relaxare se
numără drumeţiile în împrejurimi,
unde puteţi vizita Salina din Praid
(6 km), bazarul de artă populară de la
Corund (12 km), Lacul Roşu (75 km) ş.a.

Casa de odihnă a Bisericii Adventiste, situată pe strada Trandafirilor nr.
64 (de la Biserica Ortodoxă, 50 metri,
prima intrare la stânga; persoană de
contact: Viorel Neguliciu, tel. 0751 764
099; 0265 570 504), vă pune la dispoziţie
11 camere cu baie proprie, în sejururi
de 10 zile, după următorul program:
10–20 mai
24 mai–3 iunie
7–17 iunie
21 iunie–1 iulie
5–15 iulie
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19–29 iulie
2–12 august
16–26 august
30 august–9 septembrie
13–23 septembrie
Tarife/zi
- Adulţi:100 lei/pers./cazare şi masă
- Copii 4-14 ani: 50 lei/pers./cazare
şi masă
- Copii 0-4 ani: gratuit
Informaţii şi programări la Casa
de Pensii a Uniunii de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din
str. Erou Iancu Nicolae nr. 38–38A, Voluntari, Ilfov, cod 077190, O.P. Pipera,

tel.: 021/269 03 38, mobil 0744 388 030
şi 0740 104 001, e-mail: casapensii@
adventist.ro.
Plata se face la Casa de Pensii în contul: RO70BRDE445SV23727864450 –
BRD Sucursala Jolie Ville, menţionând
pe ordinul de plată „sejur Sovata” şi
numele sau la casieria Casei de Pensii –
Uniunea de Conferinţe. Sumele depuse
nu se restituie decât în cazuri de excepţie (deces, accidente, boală).
Casa de odihnă este disponibilă şi
în extrasezon, atât pentru odihnă, excursii, cât şi pentru întâlniri de lucru
pentru grupuri organizate de 25-30 de
persoane.
Vă aşteptăm!

n LA ODIHNĂ
Petru Secui . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
S-a născut în 1926, în localitatea
Macea din județul Arad, în familia credincioşilor adventişti Moise şi Floarea
Secui. Şcoala primară o face în localitatea natală. De timpuriu, îşi predă viaţa
Mântuitorului său, încheind legământul botezului. Urmează cursurile Seminarului Teologic de la Stupini, unde se
pregăteşte pentru a deveni slujitor al
Evangheliei. La 22 de ani se căsătoreşte cu Sofia Bota, din această căsătorie
rezultând trei copii: Gabriel (decedat la
doi ani), Lucia şi Valeriu. Are bucuria

să-și vadă cei şase
nepoţi şi o strănepoată. La câţiva ani
după decesul soţiei,
se recăsătoreşte cu
Catinca, trăind împreună cu ea încă
21 de ani.
După terminarea seminarului, a slujit timp de 40 de
ani în Conferinţa Banat, judeţul Arad,
lucrând cu entuziasm, înţelepciune şi
sacrificiu, după darurile pe care i le-a

dat Dumnezeu, într-o perioadă dificilă,
în timpul comunismului.
Ultimii ani de viaţă i-a trăit în SUA.
În seara zilei de 8 februarie 2015, la
aproape 89 de ani, îşi încheie alergarea pe pământul acesta şi adoarme în
Hristos, în speranţa revenirii Mântuitorului despre care a predicat de-a lungul anilor. Înmormântarea a avut loc în
Arad – Micalaca, în 11 februarie 2015,
în prezenţa celor dragi, a mai multor
colegi pastori şi a frăţietăţii din zonă.

Ionică Butuc . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
un an şi jumătate, îmbogăţiţi cu nora Panseluţa şi nepotul
S-a născut pe 30 aprilie 1927, în
apoi a continuat Adrian.
Tâmboeşti, judeţul Vrancea, fiind priarmata.
La vârsta de 88 ani, se bucura de
mul copil al familiei Ilinca şi Apostol
În anul 1954, o sănătate bună. Era harnic şi plin de
Butuc. În anul 1948 a fost încorporat în
fratele Ionică Butuc iniţiative, însoţind adesea pastorul în
armată, unde a descoperit adevărurile
a primit botezul şi vizite misionare. La porunca Celui care
Bibliei. Deşi nu primise botezul în Bis-a căsătorit cu tâ- l-a adus la existenţă, şi-a încheiat alerserica Adventistă de Ziua a Şaptea, s-a
năra Dumitra Ralea. garea până va auzi trâmbiţa învierii.
hotărât să ţină Sabatul ca zi de închinaDumnezeu le-a dă- Înmormântarea a avut loc în localitatea
re încă din timpul armatei. Decizia lui
nu a trecut neobservată de conducerea ruit un fiu, Daniel, căruia i-au oferit cu Tâmboeşti, judeţul Vrancea, pe data de
unităţii şi, împreună cu alţi fraţi ad- multă dragoste părintească educaţia şi 15 februarie 2015. A murit împăcat şi
ventişti, a fost condamnat la patru ani condiţiile necesare dezvoltării pe toate plin de speranţă în Domnul!
Eugen Baciu, pastor
de închisoare, din care a executat doar planurile. La vremea potrivită, au fost
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Asistenţa socială – un mijloc eficient

pentru împlinirea misiunii adventiste

Programul de studii Asistenţă Socială, Institutul Teologic Adventist

T

răim o vreme a paradoxului: niciodată omenirea care ne
înconjoară nu a avut o nevoie mai profundă de Hristos şi
de puterea Sa transformatoare, însă parcă nicicând nu a
fost mai insensibilă la mesajul Evangheliei. Privim în trecutul
nu prea îndepărtat cu o oarecare melancolie, la zilele în care
atât de mulţi primeau cu sete în mâinile şi vieţile lor Evanghelia şi ne întrebăm cine ori ce s-a schimbat: puterea Cărţii,
purtătorii de steag sau cititorii?
„Secolul vitezei” şi-a grăbit trecerea pe lângă noi şi semenii noştri sunt seduşi de magia tehnologiei mereu mai performante, cufundaţi în grijile de fiecare zi şi distraşi de tentaţia
irezistibilă a „trăirii clipei”. Cu siguranţă, nu putem ignora
schimbările sociale şi culturale pregnante din ultimii ani, însă următoarele rânduri nu au drept scop dezbaterea influenţei postmodernismului, a secularizării sau a materialismului
asupra religiozităţii, ci îşi propun să readucă în discuţie modelul misiunii lui Isus, al unei vieți de slujire de o neegalată
eficienţă.
Ellen White sintetiza astfel lucrarea Mântuitorului cu oamenii: 1) Se amesteca printre ei, 2) le arăta simpatie, 3) slujea
nevoilor lor, 4) le câştiga încrederea şi abia apoi 5) îi chema să
Îl urmeze.1 Principiul „iubirii aproapelui ca pe sine însuşi”, ca
măsură concretă a împlinirii Legii divine, nu poate fi împlinit
dacă nu dedicăm timp pentru a cunoaşte şi sluji mai întâi nevoilor fizice şi sufleteşti ale celui de lângă noi. „Natura adevăratei religii (...) nu constă din sisteme, crezuri sau ritualuri, ci
din îndeplinirea faptelor de iubire, din a face cât mai mult bine
altora, dintr-o bunătate adevărată.”2

Numai metoda lui Hristos
Disponibilitatea lui Isus de a se apropia de semenii Săi şi
de a cunoaşte problemele fiecăruia era ceea ce le încălzea inimile celor în nevoie. El a fost întotdeauna extrem de atent şi la
nevoile trupului, care puteau fi considerate prea banale de către gândirea fariseică. Atunci când mii de oameni L-au urmat
într-un loc retras, Isus a înmulţit în mod miraculos pâinea şi
peştele, pentru a le oferi o masă simplă, dar îndestulătoare, nu
înainte de a-i invita să se aşeze pentru a se odihni. „El, care le
arăta oamenilor calea pe care să-şi câştige pacea şi fericirea,
S-a îngrijit în aceeaşi măsură și de nevoile lor vremelnice, şi
de cele spirituale.”3
8

Rudi Maier, profesor la Andrews University şi fost preşedinte ADRA, consideră că urmăm principiile lui Isus de
misiune doar dacă respectăm cele cinci etape menţionate
anterior; primele patru – a te amesteca printre oameni, a
arăta simpatie, a sluji nevoilor lor şi a le câştiga încrederea – constituie paşii pregătitori pentru provocarea finală,
aceea de a urma calea cea îngustă. Acelaşi autor se întreabă dacă nu cumva confuzia noastră din momentul în care
oamenii resping Evanghelia simplă ar putea fi rezolvată
dacă am urmări respectarea modelului lui Isus, şi anume
începerea lucrării prin împlinirea nevoilor.4

Numai metoda lui Hristos va aduce un succes
real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor.
Mântuitorul S-a unit cu oamenii ca unul care
le dorea binele. El Şi-a arătat simpatia faţă de ei,
a îngrijit de nevoile lor şi le-a câştigat încrederea.
Apoi le-a spus: „Urmaţi-Mă!”
(Divina vindecare)
De multe ori ne surprindem evaluând rapid succesul
unei lucrări cu specific de „slujire a nevoilor” prin cuantificarea deciziilor care ţin de ultima etapă, aceea de a-L
urma pe Mântuitorul. Însă nu trebuie să uităm că, deşi
Isus Îşi exprimă dezamăgirea pricinuită de nerecunoştinţa celor nouă, în preştiinţa Sa, El îi vindecă totuşi pe
toţi cei zece leproşi. Am mai investi noi oare preţioasele
noastre resurse – timp, bani, energie – pentru a-i ajuta, de
exemplu, pe semenii noştri să ducă o viaţă mai sănătoasă
dacă am cunoaşte dinainte alegerea lor pentru pierzarea
veşnică? Dacă Însuşi Mântuitorul nu a condiţionat vreodată împlinirea variatelor nevoi ale semenilor de o decizie
de moment în favoarea Sa, nu ar fi mai înţelept dacă I-am
urma şi noi modelul? Poate că, în acest context, „fără plată aţi primit, fără plată să daţi” (Matei 10:7,8) capătă un
înţeles pe care nu l-am intuit până acum. Cu siguranţă
însă că recolta deplină a slujirii noastre, atât a nevoilor
trupului sau minţii, cât şi ale sufletului, nu va fi deplină
decât în marea zi a reîntâlnirii cu Creatorul nostru.
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Avem nevoie de misiune socială şi în mileniul
bunăstării?
Niciunul dintre pilonii misiunii creştine nu este de
neglijat, fie că avem în vedere educaţia, sănătatea sau
misiunea socială, cele trei constituind împreună tocmai
„slujirea” care, îmbinată cu rugăciune şi mărturisirea credinţei, va genera roadele mult dorite.
Biserica are în atenţie în mod special atât sănătatea,
cât şi educaţia. Sistemul de educaţie adventist cuprinde
peste 7 800 de şcoli, colegii şi universităţi, care pregătesc
mai mult de 1 800 000 de elevi şi studenţi5 şi are drept
scop declarat refacerea imaginii divine în fiinţa umană,
cu obiective care includ nu doar simpla acumulare de cunoştinţe, ci au în vedere dezvoltarea fiecărei dimensiuni
a individului – spirituală, fizică, intelectuală şi socialemoţională. Această abordare holistică a fiinţei umane
se regăseşte şi în filosofia adventistă privind sănătatea.
Conform principiilor sale, biserica încurajează promovarea susţinută a unui stil de viaţă sănătos, evitarea oricăror
substanţe dăunătoare şi, în acelaşi timp, o utilizare echilibrată a „tot ce este bun” (incluzând aici tratamentele şi
intervenţiile medicale necesare).
Însă în ce măsură ne orientăm atenţia spre cel de-al
treilea pilon, cel al misiunii sociale? De fapt, pentru a privi dintr-o perspectivă şi mai largă, în ce măsură mai este
de actualitate în zilele noastre nevoia de slujire în plan
social ori necesitatea unor strategii de misiune în acest
domeniu?
Populaţia planetei depăşeşte astăzi 7 miliarde, iar
800 000 000 dintre cei care o locuiesc sunt subnutriţi. Zilnic, peste 30 000 de adulţi şi copii mor din cauza foamei.
Deşi rata analfabetismului în rândul tinerilor a scăzut în ultimii ani, UNICEF estima că în anul 2012 încă
existau 126 de milioane de tineri (între 15 şi 24 de ani)
analfabeţi la nivel mondial.
Conform UNESCO, în jur de 150 de milioane de copii
trăiesc pe străzile oraşelor din întreaga lume.

În fiecare zi, sunt înregistrate aproape 15 000 de decese cauzate de tutun şi 7 000 generate de consumul de alcool, iar în
anul 2008 se estima că între 155 şi 250 de milioane de persoane foloseau alte droguri.
În funcţie de ţară, în medie, între 30 şi 60% dintre femei
vor fi abuzate pe parcursul vieţii lor de către partenerul de cuplu.
Anual, 800 000 de persoane aleg să îşi pună capăt vieţii,
iar suicidul a fost, în anul 2012, a doua cauză de mortalitate în
rândul tinerilor (15-29 ani), la nivel global.6
Deşi, înconjuraţi de cotidianul nostru confortabil, uităm
uneori de nevoile celor care se află chiar lângă noi ori la mii
de kilometri depărtare, iată că problemele de natură socială
nu ne-au părăsit planeta şi nici nu şi-au diminuat impactul
asupra neamului omenesc de când Mântuitorul nu mai păşeşte printre noi. Cu siguranţă, datele prezentate surprind în
cifre reci realităţi îngrijorătoare sau chiar tragice, dar se pare
că au relevanţă în primul rând în context internaţional, având
în vedere provocarea de a ajunge „până la marginile pământului”. De altfel, apare şi tendinţa de a ne detaşa, de a păstra
distanţa faţă de ceea ce numim uneori „aspecte neplăcute ale
existenţei”, deşi sunt în joc sănătatea, bunăstarea şi poate chiar
viaţa unor semeni. Invocăm nevoia de a ne păstra echilibrul şi
imposibilitatea de a atinge în mod semnificativ toate nevoile
cu care ne confruntăm zilnic. Uităm însă că nu suntem datori
să facem decât ceea ce stă în puterea mâinilor noastre slabe, la
care El va adăuga întreaga glorie a puterii Sale.

Dacă am petrece mai puţin timp predicând şi mai
mult timp în lucrare personală de slujire, s-ar vedea
rezultate mai mari. Celor săraci trebuie să li se uşu
reze povara, cei bolnavi să fie îngrijiţi, cei întristaţi şi
cei care au pierdut pe cineva drag să fie mângâiaţi, cei
neştiutori, instruiţi, cei lipsiţi de experienţă, sfătuiţi.
(…) Însoţită de puterea de convingere, de puterea
rugăciunii şi de puterea iubirii lui Dumnezeu, această
lucrare nu va fi şi nici nu poate fi lipsită de roade.
(Divina vindecare)
Scriitorul Loren Eiseley relatează o scurtă întâmplare foarte relevantă din acest punct de vedere. El se plimba pe o plajă
pustie, la răsăritul soarelui, când a observat în zare o persoană
care se tot apleca şi arunca ceva în mare. Când s-a apropiat, a
putut vedea că tânărul respectiv arunca în apă stelele-de-mare
care eşuaseră pe nisip. Scriitorul l-a întrebat de ce se străduieşte atât de mult să le salveze, considerând efortul inutil, deoarece nu exista nicio şansă să recupereze miile de stele-de-mare
de pe întinsa plajă. Nu vei putea să schimbi soarta stelelor-demare dacă le salvezi pe acestea. Ce mai contează? Zâmbind
în timp ce ridica următoarea stea şi o arunca departe, în apă,
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interlocutorul său i-a răspuns: „Pentru aceasta, contează!”
Scriitorul şi-a abandonat manuscrisul şi a petrecut dimineaţa
salvând stele-de-mare.
Creatorul stelelor-de-mare este şi Cel care a spus cândva:
„Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi niciuna din
ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. (…) Voi sunteţi mai
de preţ decât multe vrăbii” (Luca 12:6,7). Cu siguranţă, El ne
va da putere să ne alăturăm preţiosului efort de împlinire a
nevoilor celor de lângă noi, odată ce vom deveni şi noi cu adevărat conştienţi de valoarea pe care El o acordă chiar şi celor
mai desconsideraţi dintre copiii acestei lumi. Având în vedere
că Mântuitorul aborda fiinţa umană într-o manieră holistică,
acordând o atenţie egală tuturor componentelor sale, poate că
preocuparea pentru nevoile fizice nu ar mai trebui încadrată
în categoria „pre-evanghelizare”, ci considerată drept parte integrantă a misiunii înseşi.

Iniţiative şi nevoi
Din punct de vedere instituţional, cea mai însemnată
iniţiativă a bisericii în plan social, la nivel internaţional, este ADRA (Adventist Development and Relief Agency), care se
implică în comunităţi din peste 130 de ţări, în domenii precum cel al intervenţiei în caz de dezastre naturale, prevenirii
foametei, promovării justiţiei sociale, dezvoltării economice,
protecţiei copilului etc. În ţara noastră, ADRA a fost înfiinţată
în anul 1990 şi dezvoltă proiecte de promovare a educaţiei şi
sănătăţii de bază, de combatere a violenţei în familie, de asistare a victimelor dezastrelor naturale, de dezvoltare economică
şi de asistare a categoriilor sociale defavorizate.
O atenţie deosebită este acordată persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul Special Needs Ministries, aflat în subordinea Departamentului Şcoala de Sabat şi Lucrare Personală din
cadrul Conferinţei Generale. Misiunea asumată este aceea de
a găsi căi prin care Evanghelia să ajungă, în maniera potrivită,
la cei afectaţi de dizabilităţi fizice şi emoţionale. Directorul departamentului, Jonathan Kuntaraf, afirma, în 2013, la o întâlnire a persoanelor care lucrează în această direcţie, că biserica
„a luat decizia de a instrui, a chema şi a încuraja fiecare diviziune, uniune, conferinţă şi biserică locală spre această slujire al
cărei timp a sosit”. În ţara noastră, pe lângă alte organizaţii, se
remarcă în acest domeniu, printr-o abordare extrem de variată a nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, Asociaţia „Ridică-te
şi umblă”.
Deşi datele statistice incluse anterior prezintă o realitate
globală, cea locală nu este cu mult mai îmbucurătoare. Spre
exemplu, un raport UNICEF din 2012 plasează ţara noastră
pe un loc fruntaş în Europa atât în ce priveşte sărăcia copiilor,
cât şi sărăcia populaţiei în general. În cazul familiilor cu copii,
aceasta produce un set amplu de efecte nedorite, prin efect de
domino: lipsa actelor de identitate, o îngrijire medicală precară, abuzuri (printre care şi munca copiilor), absenteism şi
abandon şcolar, devianţă şcolară sau chiar delincvenţă juvenilă etc. Aşa cum ne avertiza Isus, pe săraci îi avem totdeauna

Foto: Emanuela Jalbă

Foto: Emanuela Jalbă

Foto: Emanuela Jalbă

cu noi (Matei 26:11), ceea ce ne oferă şi oportunitatea slujirii, dar poate uneori să ne facă să simţim şi o oarecare
inutilitate sau descurajare; în definitiv, sărăcia a fost, este
şi va fi, probabil, cea mai mare provocare dintre toate problemele de natură socială, prin complexitatea şi gravitatea
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sa. Prin programul de studii Asistenţă Socială, Institutul
Teologic Adventist urmăreşte îndeplinirea misiunii de a
pregăti personal specializat în domeniul muncii sociale
cu persoanele defavorizate, însă nu trebuie niciun moment să ne lăsăm ispitiţi să plasăm întreaga responsabilitate pe umerii organizaţiilor sau departamentelor care se
ocupă de acești oameni…

„Dă-i unui om un peşte şi îl hrăneşti pentru o zi.
Învaţă-l să pescuiască şi l-ai hrănit pentru toată
viaţa.”
De multe ori, prin iniţiative individuale, de grup sau din
cadrul comunităţii, ne limităm doar la acţiuni sporadice, în
cadrul cărora identificăm persoane ori familii cu probleme
şi le oferim suport material (bunuri sau bani), pentru ca
mai apoi să îi uităm sau, în cel mai bun caz, să revenim
peste câteva luni ori ani. Soluţia constructivă în aceste cazuri, dacă ne dorim să producem cu adevărat o schimbare
şi să creştem calitatea vieţii acestor oameni, este aceea a
unor proiecte pe termen mediu şi lung, în cadrul cărora să
evaluăm în detaliu, eventual cu sprijinul unor profesionişti,
natura şi amploarea nevoilor, să estimăm resursele pe care
le putem pune la dispoziţie, să stabilim un set de măsuri şi
să urmărim în mod sistematic aplicarea acestora.
Nevoile materiale rezolvate exclusiv prin resurse
materiale („peştele” din proverbul chinezesc) riscă să se
permanentizeze – acest fenomen putând produce atât dependenţă de aceste „ajutoare”, cât şi irosirea resurselor, în
cazurile în care beneficiarii nu sunt oneşti cu privire la
situaţia lor – însă o investiţie combinată de resurse materiale, umane şi de timp pentru a învăţa familia respectivă
„să pescuiască” îşi va dovedi eficienţa pe termen lung, fie
că e vorba, de exemplu, de dobândirea unor simple deprinderi de igienă sau administrare a casei, fie de suport
oferit copiilor la efectuarea temelor. Ellen White afirma
de altfel că „este mai multă religie într-o bucată de pâine
bună decât cred mulţi” şi sublinia: „Ca să poată deveni

vreodată oameni muncitori şi independenţi din punct de vedere material, foarte mulţi au nevoie neapărat de asistenţă, încurajare şi instruire. Există o mulţime de familii sărace pentru
care nicio lucrare misionară n-ar fi mai bună ca aceea de a-i
ajuta să se instaleze la ţară şi să înveţe cum să lucreze pământul, ca să-şi scoată cele necesare traiului de pe urma lui.”7

O nevoie conştientizată a oamenilor postmodernişti
secularizaţi este aceea de a găsi o modalitate prin
care să schimbe ceva în viaţa celorlalţi. Proiecte
cum ar fi găsirea unor locuri unde cei flămânzi să
fie hrăniţi şi cei fără casă adăpostiţi îi vor atrage pe
oamenii secularizaţi alături de creştini în cadrul unor
relaţii de sprijinire a celor sărmani. Această misiune
comună poate crea o legătură spirituală între oameni.
(Jon Paulien, Evanghelia veşnică pentru o lume în schimbare)
Când vom simţi că nu putem împărţi eficient timpul şi
resursele bisericii pentru evanghelizare şi activităţi administrative, poate că e momentul să privim din nou cu atenţie la
modelul lui Hristos, care a avut drept prioritate împlinirea
nevoilor obişnuite ale „celor mai neînsemnaţi” şi să revenim
la simplitatea slujirii. În definitiv, conform Mântuitorului,
modul în care alegem să îi tratăm pe cei săraci – înfometaţii,
însetaţii, străinii, cei lipsiţi de haine, bolnavii, cei aflaţi în închisoare – va determina, în ziua judecăţii finale, locul în care
vom rămâne pe vecie, fie la dreapta, fie la stânga Sa. n
Divina vindecare, cap. 3.
Hristos, Lumina lumii, cap. 54.
3
Hristos, Lumina lumii, cap. 39.
4
Working with the Poor, p. 3.
5
Sursa datelor: http://education.gc.adventist.org/.
6
Surse ale datelor statistice: Food and Agriculture Organization of the
United Nations, UNICEF, UNESCO, United Nations World Food Programme, World Health Organization.
7
Divina vindecare, cap. 3.
1
2
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Bilanț 2014

„Aveţi un ceas, vă rog?”
Mesajul preşedintelui Uniunii de Conferinţe cu ocazia
Comitetului de Bilanţ, desfăşurat în perioada 17–19 aprilie 2015

A

trecut deja un an. Nimeni nu ne mai întreabă acum dacă ne-am acomodat sau
dacă mai căutăm încă drumul. De fapt,
nici nu ar trebui să vorbim de acomodare. Este
o invitaţie onorantă din partea Creatorului la o
slujire pentru care El a pregătit deja totul: colegi
de echipă, resurse, daruri duhovniceşti, frăţietatea ca o familie mai mare.
Apăsătoare este responsabilitatea, nu
munca. Să plecăm de la aproape fiecare
întâlnire cu liste de aşteptări din partea
credincioşilor, pe lângă ceea ce ne
descoperă Dumnezeu personal,
este o perpetuă provocare. Confraţii sunt îndreptăţiţi să aștepte
de la noi orientare, hrană, consiliere şi un bun exemplu. În
fiecare Sabat, dar şi mai des, ei
ne întreabă, cu vădită îngrijorare:
„Cât mai este «ceasul»?”
Noi avem datoria de a oferi un
răspuns cât mai exact acestei tulburătoare întrebări. Oamenii vor

să ştie cât de aproape este Împărăţia. La fiecare
enunţ interogativ al fraţilor de credinţă, nu este suficient să răspundem cu ce am mai făcut
noi între timp, să începem să amintim proiecte,
campanii, investiţii, construcţii, seminare, instruiri, educaţie continuă, renovări, schimbări
de personal, mutări, audienţe, vizite de Sabat,
comitete etc.
Toate acestea s-au întâmplat, prin străduinţa departamentelor Uniunii şi prin contribuţia
beneficiarilor. Merită să trecem în revistă întâmplările fericite şi de rezonanţă ale anului 2014
doar în măsura în care avem certitudinea că
acestea au fost inspirate de El, şi nu create de noi
pentru mai ştim noi ce scop firesc. Putem aloca
minute şi ore pentru rapoartele de activitate doar
dacă suntem siguri că Duhul a trecut printre ele
şi le-a vizat favorabil, în prealabil. Ne putem îngădui să aducem şi fotografii de la activităţi, dacă
păstrăm întotdeauna un loc liber în centrul grupului pentru Cel care a murit pentru ca noi să
raportăm astăzi activităţi. Chiar şi credincioşii
vor fi interesaţi să urmărească această desfăşurare impresionantă de armate ale administraţiei
şi departamentelor, dacă vor simţi că inima ne
este curată şi motivaţiile nobile. Putem şi publica
aceste rapoarte, dacă ele au puterea să transmită
convingător unei lumi dezorientate cât este ora
exactă a istoriei.
Cred că am ascultat zeci de predici din Isaia
21:11– „Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte?”. Dar nicicând
până acum un an de zile, nu mă vedeam atât de
responsabil să dau un răspuns precis, optimist,
biblic şi actual acestei întrebări. Astăzi, răspunsul
nostru trebuie să fie mai convingător decât cel
al străjerului: „Dacă vreţi să întrebaţi, întrebaţi;
întoarceţi-vă şi veniţi iarăşi.” Nu este suficient că
a mai trecut un an, că avem câteva rapoarte de
dat şi apoi ne vedem la toamnă pentru buget, la
primăvară pentru bilanţ etc.
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„Dacă nu înţelegem însemnătatea clipelor care se scurg repede în veşnicie şi nu ne pregătim
pentru a sta în ziua cea mare a lui Dumnezeu,
vom fi ispravnici necredincioşi. Străjerul trebuie să cunoască ora din noapte. Totul e îmbrăcat
acum cu o solemnitate de care trebuie să-şi dea
seama toţi cei care cred adevărul pentru timpul
de faţă. Ei trebuie să lucreze în vederea zilei lui
Dumnezeu…
Timpul nostru este preţios. Nu avem decât
puţine, foarte puţine zile de probă, în care să ne
pregătim pentru viaţa viitoare, nepieritoare. Noi
nu avem timp de pierdut în mişcări la voia întâmplării.” (Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 6, p. 407)
Ştiu oamenii cât este „ora”, privind la noi? La
noi, conducătorii. Am putea să le spunem, fără
să ne bată inima de teama unui test poligraf, să
ne urmeze exemplul? Ar ajunge sănătoşi la minte şi nevătămaţi într-o direcţie bună sau eventual
până la următorul comitet sau proxima adunare
electivă, dacă ne-ar urmări paşii? Toate ceasurile măsoară trecerea timpului. Dar există un ceas
interior, când omul însuşi trebuie să devină ora
exactă.

Până când marele nostru
Dumnezeu va decide să aducă
dimineaţa pentru cei lipsiţi de
repere, chiar de printre noi, să
răspundem: „Ştim că nu mai este
mult din noapte, dar până vine
dimineaţa, luptăm să aducem
Lumina în întuneric. Noi nu
promovăm nimic altceva în afara
Luminii. Noi stăm la Lumină şi
nu punem baniţa peste Cuvânt.
Noi credem Adevărul şi nu ne
aşezăm necuviincios în faţa Lui,
cu elucubraţiile noastre parateologice. Noi simţim trecerea
timpului şi ne numărăm bine
zilele, nu proiectele.”

„Nu teologii şcoliţi au înţeles acest adevăr şi
nu ei s-au angajat în vestirea lui. Dacă aceştia ar fi
fost nişte veghetori credincioşi, cercetând cu stăruinţă şi cu rugăciune Scripturile, ar fi cunoscut

timpul din noapte, profeţiile le-ar fi descoperit
evenimentele gata să aibă loc. Dar ei n-au ocupat
această poziţie şi solia a fost dată altor bărbaţi
mai umili. Aceia care întorc spatele luminii pe
care Dumnezeu le-a dat-o sau care neglijează să
o caute atunci când ea este la îndemâna lor sunt
lăsaţi în întuneric.” (Ellen G. White, Tragedia
veacurilor, p. 312, ed. electronică)

Vezi? Dacă ceasul tău întârzie,
întârzii şi tu. Dar dacă ceasul bisericii întârzie, întârzie tot satul.
Într-o recentă conferinţă din Qatar, musulmanii au solicitat omenirii să îşi potrivească
ceasurile după Mecca. Să avem, prin urmare,
„ora de la Mecca”, în loc de GMT, considerânduse că oraşul din Arabia Saudită este adevăratul
centru al Pământului. Un geolog musulman a
dat şi argumentul ştiinţific, afirmând că Mecca
se aliniază perfect cu nordul magnetic. Este atât
de alunecoasă ispita să gândim despre noi că
„dăm tonul”, că vine Uniunea şi Conferinţa să
fixeze ceasurile. Nu! Ceasurile se creează şi se
reglează mult mai sus de noi şi nu fac referire la
Diviziune sau la Conferinţa Generală. Am în vedere pe Cel care ne-a adus la fiinţă şi ne-a mandatat să spunem unei lumi disperate că există
speranţă.
Ceasul istoriei nu se reglează la Greenwich,
Mecca, Băneasa sau Conferinţe. „Suntem nişte
robi netrebnici”, dar foarte datori să muncim până la epuizare pentru instruirea, sănătatea, creşterea, înfrumuseţarea, însufleţirea, educarea şi
libertatea altora.
Charles Spurgeon trecea printr-un sat cu
unul dintre discipolii săi şi, când a văzut că ceasul bisericii este dereglat, i-a spus ucenicului:
„Vezi? Dacă ceasul tău întârzie, întârzii şi tu. Dar
dacă ceasul bisericii întârzie, întârzie tot satul.”
„Îmi las jos pana de scris şi îmi înalţ sufletul
în rugăciune, ca Domnul să sufle asupra poporului Său căzut, care este asemenea unor oase uscate, şi să-l aducă la viaţă. Sfârşitul este aproape şi
vine peste noi, strecurându-se aşa de neobservat,
aşa de imperceptibil, de tăcut, asemenea paşilor
neauziţi ai hoţului din noapte, pentru a-i surprinde pe cei care dorm nepregătiţi şi fără pază.
Fie ca Domnul să îngăduie ca Duhul Său Sfânt să
fie adus în inima noastră, care acum este cuprinsă de comoditate, ca să nu mai dormim, aşa cum
fac ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.” (The General Conference Bulletin, 1893, pp. 132, 133) n
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Misiune
cu plăcere

Î

n cartea O mărturie care cucereşte, autorul Gary Gibbs prezintă o imagine neplăcută a creştinilor cărora le este frică
să se implice în lucrarea de misiune.1 Ceea ce surprinde la
această descriere nu este în primul rând imaginea negativă
conturată, ci realitatea că invitaţia sau îndemnul la implicare
în misiune poate da fiori de groază unor persoane.
Vestea bună este că există creştini pentru care misiunea
este mai mult decât o responsabilitate, este o plăcere. Răspunsul acestora la Marea Trimitere prezentată în Evanghelia după
Matei 28:19,20 este: Oriunde şi oricând, cu plăcere. Institutul
Teologic Adventist este un astfel de loc, în care misiunea bisericii este o prioritate, iar studenţii şi personalul angajat se implică în multe proiecte misionare. În următoarele rânduri, vă
prezentăm patru proiecte de misiune prin care studenţii ITA
transmit mesajul Evangheliei şi îşi dezvoltă această viziune
pentru domeniul de activitate în care se pregătesc.

„COPIII DIN CERNICA”
Luiza Oana Capotă, studentă PIPP, anul II
Pe lângă dezvoltarea academică, suntem foarte bucuroşi că
avem oportunitatea ca într-un an universitar să gustăm din
frumuseţea a peste zece proiecte misionare, care au ca prioritate prezentarea mesajului biblic. Aceste activităţi au în atenţie anumite cazuri sociale, iniţiative în domeniul educaţiei şi
sănătăţii sau alte situaţii de viaţă care necesită o intervenţie
urgentă pentru o schimbare în bine.
Unul dintre proiectele apreciate de studenţi se adresează
copiilor din comuna Cernica. Scopul întâlnirilor săptămânale cu aceştia în campus este de a le oferi o nouă perspectivă
asupra vieţii. Ei participă încântaţi în fiecare duminică la programul organizat de studenţi şi petrecem un timp de calitate
împreună. În fiecare ocazie, cântăm, ne jucăm, învăţăm cum
putem avea o sănătate mai bună, dar mai ales cum să avem un
comportament plăcut lui Dumnezeu şi celor din jurul nostru.
De asemenea, vrem să descoperim Biblia împreună cu copiii
şi astfel să-L cunoaştem pe Isus Hristos prin povestirile biblice
relatate de fiecare dată de un invitat special, de obicei unul
dintre profesorii din campus. După fiecare întâlnire, mesajele
pozitive pe care le primim din partea copiilor ne conving că
această lucrare merită toată atenţia şi implicarea noastră.
„Îmi place la voi, pentru că învăţăm numai lucruri bune.”
(Claudia, 11 ani)
„I-am spus doamnei de religie că ştiu Cele Zece Porunci. Nu m-a crezut. Dar pentru că le-am învăţat aici, cu voi,
1

Gary Gibbs, O mărturie care cucerește, pp. 10, 11.
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i le-am spus. Foarte uimită, mi-a pus nota 10 în catalog.”
(Vasile, 13 ani). „Părinţii mi-au spus că m-am schimbat
mult de când particip la programul organizat la institut şi
sunt bucuroşi că vin aici.” (George, 13 ani)
Astfel de situaţii nu ar fi posibile dacă cei care susţin
acest proiect n-ar lucra cu devotament, pasiune şi plăcere.
„Acest proiect este o provocare pentru mine, deoarece
mi-a schimbat imaginea de ansamblu cu privire la potenţialul pe care îl pot dezvolta nişte copii în urma întâlnirii
cu Hristos. În urma implicării mele în acest proiect, am
ajuns să dobândesc mai multă răbdare, credinţă și am
înţeles că Dumnezeu poate transforma orice inimă, indiferent de vârstă. Prin jocurile şi activităţile organizate
împreună cu ei, am reuşit să le identific nevoile spirituale
şi emoţionale, să mă împrietenesc cu ei şi să le arăt o altă
perspectivă asupra vieţii.” ( Rebeca Noaţă, studentă PIPP,
anul I)
„De fiecare dată când ne întâlnim cu copiii din Cernica, ne întreabă când va fi următorul program. Sunt nerăbdători să ne vedem din nou.” (Ani Constantin Ionuţ,
student TP, anul II)
Ne bucurăm de rezultate şi de părinţii care ne spun
că au observat schimbări pozitive în comportamentul
copiilor lor de când participă la întâlnirile noastre. Suntem motivaţi ca în timpul petrecut la Institutul Teologic
Adventist să ne instruim mintea, să învăţăm să transmitem valori şi să folosim orice ocazie pentru a ne afirma
credinţa. Prin acest proiect pentru copii, putem transmite
valorile cele mai de preţ ale vieţii: studierea caracterului şi
vieţii Domnului Hristos, aşa cum sunt revelate în Cuvântul Său. Ştim că nu stă în puterea noastră să-i schimbăm
pe copii, deoarece schimbarea adevărată are loc numai
prin lucrarea Duhului Sfânt, dar considerăm că este un
privilegiu unic ca, în acelaşi timp în care noi suntem formaţi pentru lucrarea pe care Dumnezeu o are în atenţie
pentru noi, să fim şi mijloace prin care Dumnezeu să impresioneze viaţa unor copii care pot învăţa „calea pe care
trebuie s-o urmeze” (Proverbele 22:6).

Programul săptămânal ASUP cuprinde un devoţional,
momente de cunoaştere, alternativ un seminar de sănătate/
seminar de bune maniere în societate/seminar biblic sau un
seminar de familie, concursuri, răspunsuri la întrebări, iar la
final, este organizat un moment special în care atât studenţii,
cât şi deţinuţii îşi împărtăşesc anumite experienţe de viaţă.
Iniţiativa acestui proiect este susţinută de mesajul clar al
Domnului Isus Hristos: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi” (Marcu 2:17). De asemenea, faptul că Biblia
aminteşte că cei din „temniţă” (Matei 25:36) trebuie să fie în
atenţia noastră este un alt argument pentru această lucrare.
Rezultatele pozitive şi schimbările în bine care se observă
în urma acestui program sunt semne ale binecuvântării lui
Dumnezeu şi motive care ne încurajează să continuăm.
Într-o ocazie, am întrebat doi foşti deţinuţi ce au însemnat
pentru ei programele ASUP şi cum evaluează această lucrare.
Unul dintre ei mi-a răspuns: „Mulţumesc lui Dumnezeu că
v-a trimis să ne vestiţi Evanghelia. Dacă nu aş fi venit la întâlnirile ASUP, nu ştiu cum ar fi fost viaţa mea acum sau unde aş
fi fost. Probabil că aş fi fost tot în vreo puşcărie.”
O altă persoană ne-a spus: „De când am început să particip
la aceste întâlniri, s-a întâmplat ceva cu mine. Parcă nu mai
sunt eu. Acum văd lumea altfel. Îmi iubesc familia, îmi iubesc
prietenii şi, cel mai important, acum Îl iubesc pe Dumnezeu.”
Dar binecuvântarea acestei lucrări nu se revarsă numai
asupra celor care beneficiază de programele oferite, ci şi asupra celor care susţin cu sacrificiu şi plăcere această activitate. Două mărturii ale studenţilor ITA din echipa pentru acest
proiect rezumă punctul de vedere al tuturor celor implicaţi în
această lucrare:
„Am înţeles că nu trebuie să judec persoanele din jurul
meu, ci să cred în transformarea pe care o face Dumnezeu în
viaţa lor.” (Alexandru Ţopârlan, student TP, anul II)
„Am fost binecuvântat implicându-mă în această lucrare şi
am văzut că Dumnezeu a lucrat nu numai în viaţa deţinuţilor,
ci şi în viaţa mea.” (Manafu Gabriel, student TP, anul II)
Atât îndemnul biblic de a lucra pentru cei care sunt în penitenciare, cât şi rezultatele pozitive de care avem parte ne încurajează să continuăm această activitate. Mai mult, ne dorim

Libertate în lanţuri – ASUP ITA
Constantin Ani Ionuţ, student TP, anul II
O altă iniţiativă misionară a studenţilor de la Institutul Teologic Adventist este proiectul desfăşurat în colaborare cu ASUP (Asociaţia Serviciul Umanitar pentru
Penitenciare), proiect care îi are în atenţie pe oamenii privaţi de libertate. Studenţii din campus, dar nu numai ei,
merg aproape în fiecare săptămână a anului universitar la
mai multe penitenciare pentru a sluji şi a oferi o rază de
speranţă celor care, pentru un timp, sunt acolo. Ca voluntari ASUP, studenţii ITA au acces în patru penitenciare,
fiecare grup de lucru având un coordonator, după cum
urmează: Găeşti şi Rahova – Constantin Ani Ionuţ; Jilava
– Cătinean Marcel şi Târgşor – Paraschiv Iulia.
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ca acest proiect să se dezvolte acolo unde noi lucrăm, precum
şi în alte zone, pentru ca şi cei din alte penitenciare să se bucure de mesajul Evangheliei.

Speranţă şi binecuvântare la Casa ADRA
Silviu Dănăilă, student TP, anul III
Proiectul de la Centrul de Primire în Regim de Urgență –
Casa ADRA se desfăşoară în fiecare duminică seara. În acest
timp, un grup de 10-15 studenţi (fete şi băieţi) organizăm o
întâlnire la care participă mai multe doamne, beneficiare ale
centrului, şi copiii acestora.
Deoarece participanţii (atât studenţii, cât şi persoanele care participă la întâlnire) nu sunt întotdeauna aceiaşi, la
început avem un moment de prezentare şi cunoaştere. Întotdeauna acest timp ne ajută să descoperim preocupări şi/sau
nevoi comune, atmosfera întâlnirii devenind destinsă şi plăcută. Apoi ne adresăm copiilor, având pregătite cântece speciale,
unele adaptate pentru ei, de care aceştia sunt foarte încântaţi.
Uneori, ei ne spun că repetă aceste cântecele şi în timpul săptămânii, până la ocazia viitoare. După acest moment, urmează
o povestire pentru copii, cu un mesaj de învăţătură, prezentată
de obicei de una dintre studentele la programul de studii Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar.
După un nou moment muzical, cu imnuri care au un mesaj spiritual, urmează o prezentare de sănătate despre diferite
subiecte de interes. Programul continuă cu o scurtă meditaţie
biblică, pregătită de studenţii la teologie, iar apoi, de obicei,
persoanele prezente intervin cu întrebări sau completări pertinente, realizând că şi noi, cei care prezentăm mesajul, avem la
rândul nostru multe de învăţat de la cei care au mai multă experienţă de viaţă. Acesta este unul dintre cele mai importante
momente ale întâlnirii, pentru că este ocazia în care vedem că
Duhul Sfânt atinge inima celor care ascultă mesajul lui Dumnezeu, iar noi putem să ascultăm istorii de viaţă pline de învăţături. La final, ne rugăm împreună pentru nevoi specifice.
După încheierea programului, urmează un moment de socializare. Nu puţine sunt ocaziile când acest timp durează mult
peste orice estimare, pentru că discuţia cu copiii şi persoanele
care participă la întâlnire devine foarte plăcută şi destinsă. Este ocazia în care avem convingerea că timpul petrecut împreună a fost binecuvântat de Dumnezeu, iar suferinţele sufleteşti
pe care le au persoanele care trebuie să petreacă un timp aici
primesc alinare din partea cerului.
Motivul principal pentru care alegem să ne implicăm în
acest proiect este dorinţa de a ieşi în întâmpinarea nevoilor semenilor noştri. Dar am observat că, făcând acest lucru, şi noi,
studenţii, suntem binecuvântaţi. Cele mai importante aspecte
pe care aş putea să le enumăr sunt legate de unitatea care se realizează în grupul nostru, lecţiile de viaţă pe care le învăţăm de
la persoanele care aleg să ne împărtăşească din experienţele pe
care le-au trăit, ocaziile de a învăţa în mod practic lucruri noi
şi convingerea că putem înfrunta mai uşor dificultăţile săptămânii care ne stă înainte.
Putem spune că acest proiect ne ajută să fim mai interesaţi
să-i ajutăm pe oameni prin slujire, dăruire sau manifestarea

interesului faţă de aşteptările lor şi creează o sensibilitate
aparte faţă de nevoile oamenilor care trec prin situaţii dificile de viaţă. De asemenea, ne dorim ca, pe viitor, aceste
persoane să păstreze o amintire frumoasă a acestui timp
şi mai ales să rămână un moment memorabil în care s-au
întâlnit cu Mântuitorul Isus Hristos.
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Emanuel Sălăgean | Institutul Teologic Adventist
Proiecte de Sabat
Claudia Bulgaru, studentă LLR-LLE, anul III
Biblia ne învaţă că Dumnezeu a sfinţit ziua a şaptea şi
a binecuvântat-o. Simţind din plin această binecuvântare,
am ales să ducem speranţă în inimile semenilor noştri.
De aceea, în fiecare Sabat, în pauza dintre serviciile divine, un grup de studenţi se implică în mai multe proiecte
de misiune în Sabat. În decursul anului universitar 2014–
2015, aceste proiecte s-au desfăşurat cu regularitate şi au
fost grupate în trei tipuri de activităţi misionare care au
urmărit atât îndeplinirea nevoilor spirituale, cât şi a celor
fizice ale oamenilor cu care am venit în contact.
1. În mai multe Sabate am fost în Gara de Nord, unde
am oferit îmbrăcăminte şi hrană persoanelor fără adăpost care locuiesc aici. În fiecare ocazie, am discutat cu
aceste persoane, prezentându-le mesajul de speranţă al
Evangheliei şi am aflat istorii dramatice de viaţă. În urma implicării în acest proiect, am observat că studenţii
au devenit mult mai sensibili la nevoile celor din jur, iar
persoanele care au beneficiat de ajutorul nostru au manifestat o bucurie intensă faţă de grija pe care le-o purtăm şi
dispoziţia de a le prezenta mesajul Evangheliei.
„După ce am împărţit hrană și haine la Gara de Nord,
apreciez mult mai mult ceea ce am şi sunt mai deschisă
pentru a oferi. (Ada Checheriţă, studentă anul I, PIPP)

2. Vizitarea persoanelor în vârstă a fost un alt proiect pe care l-am avut în atenţie în acest timp. Fiecare întâlnire cu aceste
persoane ne-a oferit ocazia unică de a asculta experienţe de
viaţă împletite cu credinţa statornică a acestor persoane. Pentru studenţi, aceste mărturii au fost experienţe motivatoare
pentru o viaţă de credinţă consecventă, care să-i ajute să aibă
un progres continuu pentru a împlini planul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre ei, iar în final, să se poată
bucura de viaţa veşnică.
3. Oferirea cărţilor Calea către Hristos şi Destinul planetei
mai multor persoane din Gara de Nord a fost un alt proiect de
Sabat. În ciuda ezitării noastre sau a necredinţei manifestate
la început, Dumnezeu ne-a trimis întotdeauna persoane care
au primit cu plăcere cărţile oferite şi ne-au mulţumit pentru
acestea.
„Nu credeam că mai există tineri care să fie preocupaţi de
starea spirituală a celor din jur. Sunt încântat că v-am întâlnit.”
„Mulţumesc pentru acest cadou. De foarte mult timp nimeni nu mi-a mai oferit un cadou. Vă mulţumesc din suflet şi
vă promit că o să citesc această carte.”
Ocazia de a oferi cărţi cu mesaj spiritual i-a ajutat pe studenţi să aibă experienţe personale cu Dumnezeu şi să relaţioneze cu cei care au nevoie de prezenţa Domnului Isus Hristos
în viaţa lor.
„Până acum nu puteam să abordez tineri de vârsta mea să
le ofer cărţi, acum ofer cărţi în special tinerilor.” (Nicoleta Pătrăşcanu, studentă anul III, LLR-LLE)
Personal, am întâlnit oameni care considerau că sunt mult
prea păcătoşi ca să mai beneficieze de iertarea Mântuitorului,
dar, acceptând darul nostru, credem că viziunea li s-a schimbat, iar viaţa lor poate să aibă o nouă perspectivă. De aceea,
acele persoane sunt acum pe lista noastră de rugăciune şi continuăm să credem în puterea divină transformatoare.
În calitate de responsabil al acestor proiecte, am înţeles că
misiunea te apropie de cer fiindcă eşti un lucrător pentru şi
împreună cu Dumnezeu, iar satisfacţiile implicării întrec orice aşteptare, deoarece binecuvântările cerului sunt nelimitate.
Dacă vrei să te simţi mai aproape de cer, urcă împreună cu
noi pe scara slujirii, cu credinţa că Îl vom vedem în curând pe
Mântuitorul nostru.
***
La toate aceste mărturii, nu ne rămâne decât să adăugăm
mesajul profetului Domnului, care are în atenţie rezultatul la
care se poate ajunge atunci când tinerii prind această viziune a
misiunii la care ne-a chemat Dumnezeu:
„A-i educa pe tineri să devină adevăraţi soldaţi în armata
Domnului Isus Hristos este cea mai nobilă activitate încredinţată vreodată oamenilor.” (E. G. White, Sfaturi pentru părinţi
şi profesori, p. 166)
„Cu o aşa armată de lucrători ca tinerii noştri, bine antrenaţi, înzestraţi cu putere, curând mesajul crucificării, al înălţării şi al apropiatei reveniri a Mântuitorului va putea fi purtat
în întreaga lume, cât mai grabnic!” (Ellen G. White, Educaţie,
p. 271). n
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Anul 2014 – o analiză retrospectivă
Numărul fiilor lui Israel
se păstrează totuşi un număr mai mic raportat la cifrele
ultimilor 10 ani. Per total, dacă la începutul anului 2014
aveam 66 651 de membri, la sfârşitul anului trecut eram
cu 266 mai puţini, adică 66 385 de credincioşi.
Dincolo de cifre, sunt oameni cu poveri, dureri şi bucurii. Remarcăm aici câteva nume: Moisei Diana – 12 ani
(Moldova), Costea Andrada – 12 ani (Oltenia) şi Ionaş
Darius Valentin – 13 ani (Transilvania de Sud), cei mai tineri credincioşi adventişti din România, iar dintre cei mai
longevivi, amintim: Hirceag Aurel – 102 ani (Moldova),
Stuparu Ioan – 102 ani (Oltenia) şi Sigartău Ioan – 98 de
ani (Transilvania de Nord).
Pentru a avea o perspectivă mai largă a situaţiei statistice pe 2014, prezentăm în continuare evoluţia botezurilor, a excluderilor şi a ratei pierderilor din ultimii 11 ani.

Raport prezentat de fr. Ştefan Tomoiagă, secretarul Uniunii de
Conferinţe, cu ocazia Comitetului de Bilanţ, 17–19 aprilie 2015

L

a ceas de bilanţ, atunci când rezultatele sunt pozitive,
conducerea unei organizaţii este bucuroasă, fidelizează
angajaţii şi colaboratorii, iar, dacă nu există creştere sau
chiar declin, se comandă tot felul de studii, se caută strategii
diferite, toate cu un singur scop – rezultatele să fie altfel. În
lupta spirituală, elementele de mai sus îşi au oare locul? Nu
ştim sentimentele pe care le nutrea Ghedeon când a văzut cât
de mulţi oameni au răspuns invitaţiei de a se lupta cu madianiţii. Dar ştim că atunci când i s-a spus că oastea lui este prea
mare, a fost umplut de uimire. Deşi îi venea greu să înţeleagă, Ghedeon a ascultat de porunca Domnului şi, cu strângere
de inimă, a văzut cum douăzeci şi două de mii, sau mai mult
de două treimi din toată oastea,
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
au plecat la casele lor. Din nou a
ajuns la el cuvântul Domnului: Botez+MC 2 418 1 841 2 235 1 835 1 778 2 183 1 946 1 650 1 594 1 535 1 496
„Poporul este încă prea mult. PoExcluderi
887
642
746
843
792
648
746
598
523
452
478
goară-i la apă şi acolo ţi-i voi ale38
37
35
50
47
31
38
40
33
29
32
ge; acela despre care-ţi voi spune: % pierderi
«Acesta să meargă cu tine» va
merge cu tine” (Judecători 7:4).
În ultimul an, la fiecare sută de membri intraţi în biserică prin botez sau mărturisire de credinţă, aproape
Membri
32 de membri au părăsit biserica prin pierderea calităţii
În opoziţie cu dinamica primului secol al erei creştine, stade membru. Pe parcursul ultimilor 11 ani, un număr de
tistica anului 2014 a Bisericii Adventiste din România poate fi
7 355 de persoane şi-au pierdut calitatea de membru, un
observată în tabelul de mai jos:
număr suficient de mare care ne obligă să aflăm cauzele,
Pe parcursul anului 2014, au intrat în rândul bisericii prin
precum şi modalitatea de întoarcere a lor.
botez 1 402 persoane, cel mai mic număr de persoane boteBiserici
zate înregistrat în ultimii 24 de ani. La aceştia se adaugă 94
de persoane intrate prin mărturisire de credinţă. La capitolul
Biserici locale. Diviziunea Inter-Europeană, cu cele 11
ieşiri, constatăm că au trecut la odihnă 1 105 membri şi au
uniuni arondate, cuprindea la sfârşitul anului trecut 2 529 de
fost excluşi 478 membri, cu 26 mai mulţi ca anul trecut, dar
biserici, cele mai multe dintre ele fiind în Uniunea Română –
1 099. La nivel naţional,
Total
Total
remarcăm câteva biseINTRĂRI
IEŞIRI
Ajusmembri
membri
rici mici: Batoş (MS/
Conferinţă Biserici Grupe
tări
început Botez Vot Tran- Tran- Deces Exclu- Ştersfârşit
Trans. Sud) şi Iacobeni
sfer
sfer
dere gere +/de an
de an
(CJ/Trans. Nord) cu câte
4 membri, Panciu (VR/
Banat
113
41
6 831
115 12
40
75
90
37
1
-18
6 847
Moldova) şi BroşteanMoldova
239
45
12 820
381 44
19
104
142
110
12 772
ca (TR/Oltenia) cu câte
Muntenia
260
64
18 609
289 17
89
287
326
136
39
18 511
6 membri şi Fold (HD/
Oltenia
208
50
11 263
250
3
49
159
292
103
-34
11 237
Banat) cu 7 suflete. Dintre bisericile cu un nuTrans. N.
128
13
7 734
144 14
19
92
103
37
7 722
măr mare de credincioşi,
amintim: Craiova 1 – 750,
Trans. S.
151
32
9 300
223
4
53
132
152
55
9 296
TOTAL

1 099
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Popa Tatu – 597, MatTotal
ca – 468, Cluj „Speran- Tip acreditare/autorizare angajaţi
ţa” – 410, Timişoara
Pastori hirotoniţi
342
„Maranatha” – 409 şi
Profesori
acreditaţi
Târgu Mureş C – 477
6
de membri. Chiar da- (alţii decât pastori)
198
că sunt biserici mici Personal TESA acreditat
sau mari, provocările Pastori asistenţi
40
păstoririi lor sunt tot Profesori autorizaţi
1
mari. Este dificil să te
Personal TESA
92
şi întrebi, ca pastor, ce
15
pot să fac cu o biserică Pastori stagiari
Alţi
angajaţi
27
de câţiva membri, iar
într-o biserică mare, TOTAL
721
cu aşteptări pe măsură, provocarea este şi mai mare. Mulţumim lui Dumnezeu
pentru cele două biserici organizate în anul 2014: Delenii (MS/Trans. Sud) şi Satu Mare „Râul Viu” (SM/Trans.
Nord).

Personal
La sfârşitul anului trecut, Uniunea de Conferinţe avea
un total de 721 de angajaţi, la care se adaugă 164 de colpor
tori. Conştientizarea faptului că, în primul rând, suntem
chemaţi la o misiune şi apoi avem statut de angajaţi rămâne o provocare permanentă. Dacă fiecare angajat al
bisericii ar lucra, în fiecare an, cu cel puţin un candidat
pentru Împărăţie, şi acesta ar lua decizie pentru Hristos,
ar rezulta un număr de 721 de noi membri, ceea ce ar
reprezenta jumătate din totalul intrărilor pe anul trecut.
Dar, dincolo de cei 721 de angajaţi, ne bucurăm de cei
66 385 de membri care, dacă ar avea aceeaşi aplecare spre
misiune, ar revoluţiona statistica noastră! Totuşi, dincolo
de toate acestea, rămâne statistica cerului – singura statistică importantă.
Concluzii
Cum am reacţiona dacă am primi următorul mesaj:
Deşi scădeţi numeric, poporul este încă prea mult, clădiri
uneori goale sau insuficient folosite, personalul administrativ numeros, departamente deloc puţine, strategii şi
planuri din belşug etc. Am spune instantaneu –
nu aici este problema. Dacă vor fi mulţi lucrători, vor fi
şi rezultate pe măsură. Interesant este faptul că din oastea
mare a lui Ghedeon au rămas doar 300 de bărbaţi, iar cu
această armată mică, Dumnezeu face o minune mare. Fiecărui bărbat i s-a dat câte o trâmbiţă şi câte un urcior cu
o făclie în el. Doar cu puterea Duhului Sfânt se pot câştiga
marile bătălii.

„Ferice de cine are ca ajutor
pe Dumnezeul lui Iacov”
Raportul prezentat de fr. Eduard Călugăru, trezorierul Uniunii de
Conferinţe, cu ocazia Comitetului de Bilanţ, 17–19 aprilie 2015

A

vem o nouă ocazie să constatăm că făgăduinţele lui
Dumnezeu se împlinesc, că El iubeşte biserica Sa şi că
am fost binecuvântaţi. Timpul acesta de pace şi de protecţie a legilor care garantează libertatea religioasă a fost oportun pentru proiectele desfăşurate în anul 2014. Credincioşia
membrilor şi implicarea acestora în proiectele din ţară şi din
străinătate este de apreciat.
Zecimile au crescut, la fel şi Darul Şcolii de Sabat, Darul
Sabatului al XIII-lea, Darul Săptămânii de Rugăciune, Darul
Centrul Media Adventist, Darul pentru Radio Mondial, darurile trimise către Diviziune, Darul pentru Libertate religioasă.
O uşoară scădere au înregistrat: Darul de mulţumire, Darul
ADRA şi Darul pentru Educaţie.
Creşterea absolută a
*Rata inflaţiei
zecimilor în anul 2014 fa1,07
ţă de anul 2013, pe total
2014 / 2013
Conferinţe, este de 1,15%
(în anul 2013, s-a înregisCreştere
trat o creştere de 1,66% CONFERINŢA
%
%
faţă de anul 2012). Ţinând
actualizată
cont de procentul mediu
102.33%
101.23%
al inflaţiei, care a fost de BANAT
1,07% (în anul 2013, in- MOLDOVA
101.05%
99.96%
flaţia a fost de 3,98%), zeMUNTENIA
102.07%
100.98%
cimea medie actualizată a
96.65%
95.62%
crescut cu 0,07% în anul OLTENIA
2014 faţă de 2013 (în anul TRANS. NORD 103.12%
102.02%
2013, am avut o scădere cu TRANS. SUD
101.72%
100.63%
2,39% faţă de anul 2012).
101.15%
100.07%
Zecimea medie pe TOTAL
*Conform
http://www.insse.ro
membru în Uniunea de
Conferinţe a crescut şi a
fost de 74 de lei/lună şi reflectă credincioşia acestora faţă de
bunul Dumnezeu (în anul 2013, a fost de 73 de lei/lună, iar în
2012, de 72 de lei/lună).
27.11%

28.11%

CREȘTERE TOTAL
ZECIME UNIUNE
2005 – 2014

19.78%

16.73%

3.65%

2005

2006

2007

2008

2009

2.65%

2010
2011
-1.19%

0.34%

1.32%

1.20%

2012

2013

2014
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ZECIME MEDIE / MEMBRU / LUNĂ RON 2010-2014

73
72

74

72

69

2010

2011

2012

2013

2014

La intrările de zecime, raportate în valută europeană, se
observă o creştere în anul 2014 faţă de anul 2013, deşi cursul
valutar a crescut de la 4,42 lei (curs mediu leu/euro în anul
2013) la 4,44 lei (curs mediu leu/euro în anul 2014).
Darul Şcolii de Sabat, cel mai important dar mondial, a
crescut cu 1,61%, ajungând la suma de 2 772 021 lei. Media pe
membru/Sabat la Darul Şcolii de Sabat este de 0,80 lei (în anul
2013, media pe membru/Sabat a fost de 0,79 lei). Mult timp,
acest dar a rămas la dispoziţia Conferinţelor şi a fost folosit
pentru construirea caselor de rugăciune (această înţelegere
a fost făcută cu Conferinţa Generală). Din anul 2012, Darul
Şcolii de Sabat a început să fie trimis către Conferinţa Generală, pentru a fi folosit în proiectele mondiale de evanghelizare
(pentru 2014, suma trimisă a reprezentat 50%). Acelaşi procentaj s-a trimis şi din Darul Sabatului al XIII-lea.
Prezentăm în continuare darurile speciale la nivel mon
dial, Uniune şi Conferinţe:
- Dar de mulţumire – 823 907 lei
- Dar ADRA – 245 864 lei
- Dar Săptămâna de Rugăciune – 291 384 lei
- Dar Radio Mondial – 120 452 lei
- Dar extinderea misiunii – 223 869 lei
- Dar Libertate religioasă – 96 893 lei
- Dar Tineret – 94 672 lei
- Dar Educaţie – 70 624 lei
- Dar Centrul Media Adventist – 334 426 lei
- Dar Sabatul al XIII-lea – 248 144 lei
Darul de mulţumire – 823 907 lei (în 2013, a fost 842 644
lei) – reprezintă jertfa recunoştinţei. În urma înţelegerii cu
Conferinţa Generală, a rămas până în anul 2012 la dispoziţia Conferinţelor, pentru evanghelizare în zone fără prezenţă
adventistă. Din anul 2012, a început să fie şi el direcţionat către lucrarea mondială de evanghelizare (în 2014, suma trimisă
a reprezentat 50%). Darul pentru educaţie a rămas la nivelul
Conferinţelor, pentru susţinerea sistemului educaţional, împreună cu 1% din zecime.
Centrul Media Adventist continuă să fie o provocare pentru biserica din ţara noastră. Fondurile necesare pentru susţinerea lucrării prin Radio şi TV sunt foarte mari. Darul pentru
Centrul Media Adventist în anul 2014 a fost de 334 426 lei (în
anul 2013 a fost de 324 114 lei).

Un alt domeniu important al lucrării noastre este cel
al ajutorării semenilor. Darul ADRA în anul 2014 a fost
de 245 864 lei (faţă de 287 500 lei în 2013). Rapoartele
ADRA prezintă modul în care sunt folosite aceste fonduri. Dorim să apreciem din nou sacrificiul şi împreunasimţire de care au dat dovadă fraţii din întreaga ţară, dar
şi de peste hotare, prin implicarea lor în diverse proiecte.
Nu putem trece cu vederea Darul pentru bugetul bisericilor locale, în care se găsesc sumele oferite pentru
construcţia caselor de rugăciune, întreţinerea acestora,
evanghelizare locală, ajutorarea celor săraci şi diverse alte
proiecte desfăşurate la acest nivel. La nivelul întregii ţări,
acest dar se ridică la suma de 14 030 431 lei, în creştere cu
27,6% faţă de anul precedent.
În tabelul următor, se prezintă situaţia construcţiilor
caselor de rugăciune la nivel naţional:
CONFERINŢE

Inaugu- În construcţie Programate
Programate
rate în
la sfârşitul pentru a începe pentru a fi
2014 anului 2014
construcţia
finalizate
în 2015
în 2015

BANAT

1

13

3

2

MOLDOVA

3

9

4

4

MUNTENIA

2

11

2

4

OLTENIA

1

19

-

6

TRANS. NORD

1

22

2

4

TRANS. SUD

1

18

1

3

TOTAL

9

92

12

23

La sfârşitul anului 2014, aveam 92 de case de rugăciune în construcţie, iar numărul celor inaugurate se ridică
la 9 în întreaga ţară. Pentru anul 2015, se preconizează
demararea a 12 noi proiecte de construcţie şi finalizarea a
23 din cele începute anterior.
În anul 2014, Uniunea de Conferinţe a transferat Diviziunii pentru Conferinţa Generală:
a) 10% + 1% din zecimea totală primită;
b) Darul pentru Tineret, în valoare de 94 672 lei;
c) Darul pentru extinderea misiunii, în valoare de
223 846 lei;
d) 50% din Darul Şcolii de Sabat, Darul Sabatului al
XIII-lea, Darul de mulţumire şi Darul Săptămânii de Rugăciune.
În felul acesta, Biserica Adventistă din România continuă integrarea în sistemul financiar al bisericii mondiale.
Astfel, prin zecimile şi darurile oferite, contribuim la realizarea lucrării de vestire a Evangheliei în întreaga lume.
Pe lângă sumele menţionate, sunt multe alte contribuţii pe care membrii le-au făcut direct şi nu se află înregistrate în acest raport. Dumnezeu cunoaşte însă fiecare
implicare şi în lucrarea Sa este loc pentru toţi. Eficienţa se
măsoară prin credincioşie şi prin ceea ce Duhul Sfânt a
fost lăsat să facă prin noi. Domnul a fost cu poporul Său şi
recunoştinţa noastră se îndreaptă către El. Ne-am bucurat de binecuvântările Sale şi de ajutorul Său. O întrebare
însă rămâne: „Ce-ar fi putut fi?” n
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Inspiraţia
şi autoritatea
scrierilor
lui Ellen G. White

Institutul de Cercetări Biblice | Centenar Ellen G. White
Traducere: Cezar Iliescu

Î

n Declaraţia Punctelor Fundamentale de Credinţă, votată de Conferinţa Generală a adventiştilor de ziua a
şaptea la Dallas, în aprilie 1980, se afirmă: „Adventiştii
de Ziua a Şaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez şi susţin anumite principii fundamentale de credinţă ca fiind
învăţături ale Sfintelor Scripturi.” Punctul 1 din această
declaraţie reflectă înţelegerea bisericii asupra inspiraţiei şi
autorităţii Scripturilor, în timp ce punctul 17 reflectă înţelegerea bisericii faţă de scrierile lui Ellen White în relaţie
cu Scripturile. Aceste paragrafe sună după cum urmează:
Punctul 1: Sfintele Scripturi
Sfintele Scripturi, Vechiul şi Noul Testament, constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, dat prin inspiraţie divină, prin oameni sfinţi ai lui Dumnezeu, care au vorbit şi au scris aşa cum
erau conduşi de Duhul Sfânt. În acest Cuvânt, Dumnezeu i-a
încredinţat omului cunoştinţa necesară pentru mântuire. Sfintele
Scripturi sunt descoperirea infailibilă a voinţei Sale. Ele sunt standardul caracterului, testul experienţei, descoperirea cu autoritate deplină în privinţa doctrinelor şi raportul demn de încredere
al acţiunilor lui Dumnezeu în istorie. Sprijinul poate fi găsit în
aceste pasaje biblice: 2 Petru 1:20,21; 2 Timotei 3:16,17; Psalmii
119:105; Proverbele 30:5,6; Isaia 8:20; Ioan 17:17; 1 Tesaloniceni
2:13; Evrei 4:12.
Punctul 17: Darul Profeţiei
Unul dintre darurile Duhului Sfânt este prorocia (profetizare). Acest dar este un semn de identificare a bisericii rămăşiţei şi
s-a manifestat prin lucrarea făcută de Ellen G. White. Ca mesaje
din partea Domnului, scrierile ei sunt o sursă continuă de adevăr
plină de autoritate, adevăr care oferă bisericii mângâiere, călăuzire, instruire şi îndreptare. Ele arată clar că Biblia este etalonul
după care trebuie să fie verificată orice învăţătură şi experienţă.
Sprijinul poate fi găsit în următoarele pasaje biblice: Ioel 2:28,29;
Faptele 2:14-21; Evrei 1:1-3; Apocalipsa 12:17; Apocalipsa 19:10.
Următoarele afirmaţii şi negaţii vorbesc despre inspiraţia şi autoritatea scrierilor lui Ellen White şi relaţia lor
cu Biblia. Aceste clarificări ar trebui luate ca un întreg.
Ele sunt o încercare de a exprima înţelegerea prezentă a
adventiştilor de ziua a şaptea. Ele nu vor fi folosite ca un
înlocuitor pentru, sau o parte din cele două declaraţii de
doctrină citate mai sus.

AFIRMAŢII
Noi credem că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu revelat divin şi că este inspirată de Duhul Sfânt.
Noi credem că Scriptura se compune doar din cele şaizeci şi
şase de cărţi ale Vechiului şi Noului Testament.
Noi credem că Scriptura este fundamentul credinţei şi autoritatea finală în toate problemele de doctrină şi practică.
Noi credem că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu în
limbaj omenesc.
Noi credem că Scriptura învaţă că darul profeţiei se va manifesta în biserica creştină după timpul Noului Testament.
Noi credem că lucrarea şi scrierile lui Ellen White au fost o
manifestare a darului profeţiei.
Noi credem că Ellen White a fost inspirată de Duhul Sfânt
şi că scrierile ei, produsul acestei inspiraţii, se aplică şi au autoritate mai ales asupra adventiştilor de ziua a şaptea.
Noi credem că scopul scrierilor lui Ellen White include călăuzirea în înţelegerea învăţăturii Scripturii şi aplicarea acestor
învăţături, cu urgenţă profetică, în viaţa spirituală şi morală.
Noi credem că acceptarea darului profetic al lui Ellen White
este important pentru creşterea şi unitatea Bisericii Adventiste
de Ziua a Şaptea.
Noi credem că folosirea de către Ellen White a surselor literare şi a asistenţilor are paralelă în unele scrieri ale Bibliei.
NEGAŢII
Noi nu credem că gradul de inspiraţie al scrierilor lui Ellen
White sau calitatea lor sunt diferite faţă de ale Scripturilor.
Noi nu credem că scrierile lui Ellen White sunt o adăugare
la canonul Sfintei Scripturi.
Noi nu credem că scrierile lui Ellen White funcţionează ca
fundament şi autoritate finală a credinţei creştine, aşa cum o
face Scriptura.
Noi nu credem că scrierile lui Ellen White pot fi folosite ca
bază a doctrinei.
Noi nu credem că studierea scrierilor lui Ellen White poate
fi folosită pentru a înlocui studiul Scripturii.
Noi nu credem că Scriptura poate fi înţeleasă numai prin
scrierile lui Ellen White.
Noi nu credem că scrierile lui Ellen White epuizează înţelesul Scripturii.
Noi nu credem că scrierile lui Ellen White sunt esenţiale
pentru proclamarea adevărurilor Scripturii în societate.
Noi nu credem că scrierile lui Ellen White sunt doar produsul pietăţii creştine.
Noi nu credem că folosirea de către Ellen White a surselor
literare şi a asistenţilor neagă inspiraţia scrierilor ei.
O înţelegere corectă a inspiraţiei şi autorităţii scrierilor lui
Ellen White va evita două extreme: (1) convingerea că aceste
scrieri funcţionează la nivel canonic identic cu Scriptura sau
(2) considerarea lor ca fiind literatură creştină obişnuită. n
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Misiune

Evanghelia în Mexic
„Treci în Macedonia şi ajută-ne!” După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem
în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. (Faptele 16:9,10)

D

eşi nu era vorba de Macedonia, ci de Mexic, la fel suna chemarea pe
care am primit-o anul trecut din partea Organizaţiei „Share Him”*; era
chemarea de a ne alătura şi noi grupelor de studenţi care, între 16 iunie
şi 5 iulie 2015, Îl vor propovădui pe Isus în sudul Mexicului.
Înţelegând că Dumnezeu ne cheamă să vestim Evanghelia, în ciuda tuturor
obstacolelor aparente, s-a conturat o echipă de douăzeci de oameni, formată
atât din studenţi ai Institutului Teologic Adventist, cât şi ai diferitelor filiale AMiCUS din ţară. Am înţeles că „fiecare membru trebuie să fie un canal
prin care Dumnezeu poate împărtăşi lumii comorile harului Său, bogăţiile
nepătrunse ale lui Hristos. Mântuitorul doreşte aşa de mult ca slujitorii Săi să
prezinte lumii spiritul şi caracterul Său. Nu există nimic de care lumea să aibă
atâta nevoie ca de manifestarea prin oameni a iubirii Mântuitorului.”1
Misiunea în Mexic va fi una de vestire a Evangheliei, fiecare membru al
echipei având sarcina de a predica în fiecare seară într-una din cele douăzeci
de locaţii alese de către Conferinţa locală, în colaborare cu „Share Him”.

De ce „Share Him”?
„Share Him” este un proiect al Departamentului de Misiune al Conferinţei
Carolina (SUA), cu dorinţa de a atrage mai mulţi laici în lucrarea de evanghelizare, implicând în fiecare an mii de membri, pastori şi tineri atât în Diviziunea
America de Nord, cât şi în alte diviziuni ale lumii.
Misiunea „Share Him” este aceea de a aprinde în membrii bisericii dorinţa
de a-şi însuşi trimiterea Mântuitorului, oferind un cadru în care aceştia să Îl
poată vedea pe Dumnezeu la lucru în ei şi prin ei. Iar scopul lor este de a face
din evanghelizare nu doar un timp pus deoparte pentru predicare, ci un stil
de viaţă care să îi însufleţească nu doar pe cei care participă în prima linie, ci
întreaga biserică.
O campanie de evanghelizare „Share Him” are scopul de a-L prezenta pe
Isus altora, vorbind în mod special despre ce a făcut El în viaţa celui care prezintă mesajul şi despre motivele pentru care suntem adventişti de ziua a şaptea.
Lucrarea aceasta îi oferă fiecărui participant posibilitatea de a-L vedea pe
Dumnezeu lucrând în mod minunat, îndreptând inimile şi minţile oamenilor
spre El. Mai frumoasă este însă lucrarea care are loc în inima membrilor echipei, pentru că experienţele avute nu au cum să nu te schimbe. Odată întorşi
acasă, majoritatea celor implicaţi sunt dornici să continue misiunea de a vorbi
altora despre Isus, adăugând însă experienţele trăite în timpul proiectului.
„Share Him” şi România
Acest proiect în care studenţii sunt implicaţi în misiune externă este o parte a unui plan pe termen lung, care a început în iunie 2004 printr-o implicare
a Institutului Teologic Adventist în campania din Madagascar şi care a continuat cu alte campanii în Camerun (2005), Uganda (2005), Venezuela (2006),
Malaysia (2007), Tanzania (2008), Nicaragua (2009), Filipine (2010 şi 2011),
Moldova (2013), Rwanda (2013) şi Etiopia (2014). În aceste proiecte, au fost
implicaţi 98 de studenţi ai institutului, în mare parte de la Facultatea de Teologie Pastorală, dar şi de la celelalte facultăţi, şi zece profesori ai ITA.
*
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Beniamin Stan | Misiune

Ne dorim această experienţă misionară pentru că în fiecare an am văzut impactul ei atât în locurile vizitate, cât şi în vieţile studenţilor. Am întâlnit biserici
care nu mai credeau în beneficiile evanghelizării şi ale proiectelor de misiune,
fiind sigure că nimeni nu va răspunde invitaţiilor. Aceste biserici au văzut cu
ochii lor lucrarea Duhului Sfânt, atât prin prezenţa invitaţilor, care uneori au
depăşit numărul membrilor, toţi prezenţi, cât şi prin inimile schimbate şi deciziile pentru botez. Acei membri sunt acum deschişi pentru misiune. Studenţii
se întorc cu o dorinţă de misiune aprinsă, continuând să fie activi în bisericile
locale, având iniţiative şi un curaj pe care înainte nu l-ar fi crezut posibil.
Noutatea acestui an o constituie implicarea Asociaţiei AMiCUS, creânduse astfel o echipă mai mare din care fac parte şi studenţi ai diferitelor filiale
din ţară. Continuarea proiectului în viitor e mai mult decât o dorinţă, deoarece
avem ferma convingere că o experienţă misionară asemănătoare celor deja desfăşurate va contribui din plin la formarea gustului studenţilor pentru slujire.

Ultimele experienţe – Etiopia 2014
„Am realizat că Dumnezeu este Cel care îmi dă cuvintele şi atitudinea
potrivită, astfel încât mesajul să fie ascultat de inimi preţioase. Subiectul din
a treia seară a fost unul deosebit. Am vorbit despre lupta dintre bine şi rău,
despre relaţia noastră cu Dumnezeu. Înainte de a începe predica, traducătorul mi-a sugerat să închei predica cu trei apeluri. Unul pentru nou-veniţii în
biserică, altul pentru cei bolnavi şi încă unul pentru cei care au conflicte între
ei. I-am cerut lui Dumnezeu cuvintele potrivite.
La sfârşit, în timpul apelului, am văzut o doamnă care a venit în faţă şi a îngenuncheat cu faţa la
pământ. În urma ei a venit o altă doamnă şi, la o oarecare distanţă, de asemenea a îngenuncheat. Au
venit mai mulţi în faţă şi ne-am rugat pentru ei.
Pe drum, traducătorul mi-a vorbit despre cele două femei care au venit în faţă. Era foarte uimit de
faptul că au răspuns la apel. Mi-a povestit că familiile acestor doamne erau în conflict, pentru că băiatul uneia dintre familii îl ucisese pe băiatul celeilalte familii. Pastorii, prezbiterii, fraţii din biserică
au încercat de nenumărate ori să îi împace şi nu reuşeau să îi facă să se înţeleagă. Acum, mulţi erau
uimiţi de ceea ce au văzut. Mi-am dat seama că Dumnezeu era prezent şi aşeza toate lucrurile. El a
făcut chiar mai mult în seara următoare, când cele două doamne au răspuns din nou apelului făcut şi
le-am văzut plângând, iar după rugăciune, s-au îmbrăţişat.” (Luiza Capotă)
„Mă simt binecuvântată că am oportunitatea de a lucra pentru Dumnezeu. Mă gândeam că voi
merge în Etiopia şi voi cunoaşte oameni interesanţi, însă predicarea Evangheliei şi sentimentul prezenţei continue a lui Dumnezeu mi-au transformat total viaţa. Acum sunt o persoană nouă şi mă gândesc
mereu la misiune şi la modalități în care le pot vorbi altora despre speranţa noastră. Nu pot exprima în
cuvinte ce simt, dar sunt sigură că nu voi mai fi niciodată ca înainte de experiența din Etiopia. De când
m-am întors, mă gândesc mereu la lucrarea lui Dumnezeu şi mă rog ca niciodată.” (Claudia Bulgaru)
Susţinerea ta
Mai e puţin până pe 15 iunie şi nevoile sunt încă mari, de aceea, dacă vrei să îi susţii pe cei care
vor pleca în această lucrare, în primul rând, te invit ca de azi până la întoarcerea lor să te rogi pentru:
Traian şi Irina Aldea, Marcel Brândzanic, Bianca Aelenei, Daniel Andrei, Ştefan Bărbuceanu, Claudia
Bulgaru, Luiza Capotă, Marcel Cătinean, Ada Checheriţă, Adina Comoraşu, Ilie Cotruţă, Ovidiu
Dascălu, Silviu Dănăilă, Arrys Drăghici, Liviu Gava, Daniel Gomboş, Alexandra Muscalu, Iulia Paraschiv, Cristian Sipoş şi Darius Verjel Timiş. La momentul scrierii articolului, o parte din membrii
echipei încă nu au viza necesară pentru SUA, dar Dumnezeu a început deja să confirme chemarea Sa.
Dacă îi întâlneşti, stai de vorbă cu ei şi încurajează-i pe drumul misiunii, iar la întoarcere, roagă-i să
îţi spună ce impact poate avea un astfel de proiect şi asupra ta.
Dacă vrei să susţii financiar acest proiect, mă poți contacta la telefon 0742 28 23 84 sau pe adresa
de e-mail capelan@institutadventist.ro. Numere cont la ING: în LEI – RO50INGB0000999900949932
sau în EURO – RO08INGB0000999904393897. 

Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 600.
1

Benjamin Stan este
capelan la Institutul
Teologic Adventist.
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ACASĂ ÎN LUMEA BIBLIEI
Traian Aldea

Locurile sfinte din Israel suscită întotdeauna emoții pelerinilor care le vizitează. Însă, dincolo de emoție,
cu ce rămân? Cartea își propune un obiectiv profund și îndrăzneț: să ofere nu numai informații despre
o țară îndepărtată, nu numai o ocazie de reamintire pentru cei care au fost deja acolo, ci, printr-o
permanentă paralelă trasată între evenimente sau locuri din vechime și viața sufletească a cititorilor
(veritabile lecții ale istoriei), să îi ajute pe aceștia să se regăsească și să redescopere cu fascinație
rădăcinile credinței creștine. Imaginile, folosite din belșug în cuprinsul cărții, nu fac decât să aducă și
mai aproape bisericile, capelele, siturile arheologice, văile, munții, lacurile și străzile descrise cu atâta
minuțiozitate de autor.

www.viatasisanatate.ro
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Dezideriu Faluvegi –
călător spre veşnicie

Î

n ziua de 11 martie 2015, după o suferinţă
destul de lungă, s-a stins din viaţă Dezideriu Faluvegi, a cărui viaţă de slujire devotată,
predicare profundă, predare pasionată şi creaţie
inspirată a influenţat multe generaţii. Fără să fi
ocupat şi fără să fi căutat vreodată poziţii oficiale, de autoritate bisericească, s-a simţit totuşi
dator să promoveze o spiritualitate sănătoasă şi
o corectă învăţătură biblică. Ne-a transmis un
spirit de credincioşie umilă, de curaj matur, de
acţiune neobosită, perseverentă. A evitat atât
compromisul, cât şi activismul provocator. A
exemplificat convingător îndemnul înţeleptului:
„Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată pu
terea ta!” (Eclesiastul 9:10).
Dezideriu Faluvegi s-a născut la 6 mai 1926,
la Târgu Mureş, într-o familie simplă, de muncitori, cu patru băieţi. Pe linia mamei, provenea
din mişcarea sabatariană transilvăneană. Bunica
sa, aparţinând de Biserica Reformată, păzea totuşi în taină Sabatul şi i-a vorbit nepotului ei despre asta. Mama şi tânărul Dezideriu s-au botezat
astfel în credinţa adventistă.
A studiat la Liceul Catolic din Cluj-Napoca,
apoi la Şcoala Normală. Din 1944 a luptat pe
Frontul de Vest, dar în aprilie 1945, a fost prizonier într-un lagăr din Rusia. Cei trei ani şi
jumătate de prizonierat au fost folosiţi din plin
pentru a învăţa limba rusă şi multe deprinderi
manuale.
La întoarcere, a lucrat ca pedagog, apoi ca
profesor suplinitor de limba rusă. În anul 1950, a
fost angajat ca translator şi bibliotecar la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
În 1952, a început studiile la Seminarul Teologic Adventist, iar după numai doi ani a fost
cooptat ca secretar şi profesor. În 1955, printr-o
intervenţie ostilă a autorităţilor, conducerea Seminarului a fost îndepărtată, iar tânărul Faluvegi
a lucrat ca zilier timp de patru ani, în care a făcut numeroase traduceri. Pentru alţi patru ani,
a lucrat ca pastor în judeţul Bihor, timp în care
s-a căsătorit cu Elena Kosta, o tânără studioasă,
devotată educaţiei copiilor şi servirii bolnavilor.
Căsătoria lor a fost binecuvântată cu doi copii
foarte iubiţi: Daniel şi Laura-Zita.

Adrian Bocăneanu | La odihnă

Din 1963, a fost pastor în Conferinţa Muntenia, în districtul Slănic
(Prahova) şi Rădoieşti (Teleorman),
după care a lucrat alternativ la sediul
Conferinţei (consilier, 1969–1980 şi
1984–1989) şi din nou pastor (Bucureşti-Belu).
În tot acest timp, avea permanent
şi alte proiecte la care lucra, sacrificân
du‑și timpul de odihnă şi înfruntând
multe riscuri. A cules şi a compus cântece pentru copii (colecţia „Ciripit de
păsărele”) şi a tradus multe articole şi
cărţi în limbile română şi maghiară
(Planeta răzvrătită, de G. Vandeman).
A editat o valoroasă colecţie de coruri
în limba maghiară. După un proiect cu totul original, a realizat o mare concordanţă cu dicţionar
biblic, care, din nefericire, nu a fost niciodată
publicată.
A fost unul dintre iniţiatorii unei mişcări de
consolidare spirituală printre pastorii maghiari,
cunoscută ca TKV (în traducere, „Voi trebuie
să o duceţi mai departe”). Mişcarea a fost reprimată şi Dezideriu Faluvegi a fost unul dintre
cei cercetaţi, dar a avut fermitatea morală să nu
admită acuzaţiile aduse împotriva acestei mişcări şi să nu încerce să evite pedeapsa cerându-şi
iertare.
În august 1986, imediat după demolarea
Bisericii Grant, a fost printre cei mai energici
participanţi la ridicarea cortului în care viaţa comunităţii a continuat timp de 11 ani.
În mod special după 1990, ca profesor, s-a dedicat formării pastorilor de care era urgentă nevoie. A fost mereu o punte între generaţii, mereu
deschis către nou şi încrezător în faptul că Dumnezeu conduce biserica. Ultimul mare proiect a
fost traducerea şi adaptarea în limba maghiară a
noii cărţi oficiale de imnuri.
Serviciul divin din 14 martie a fost o ocazie
mişcătoare de exprimare a recunoştinţei faţă de
Dumnezeu pentru slujitorul Său credincios şi de
înnoire a angajamentului de a duce misiunea mai
departe. n

Adrian Bocăneanu
este pastor. În perioada 1995–2005, a fost
preşedintele Bisericii
Adventiste de Ziua a
Şaptea din România.
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Reflecții

„Străjerule, cât mai este…?”
Roadele evangheliei populare
În lumina radiografiei cereşti şi a diagnosticului inspirat, trebuie să recunoaştem cinstit
că suntem cu mult în urmă faţă de planul lui
Dumnezeu, ca timp şi ca spiritualitate. Nu am
obiceiul să vorbesc despre astfel de lucruri, din
teama de a nu descuraja pe cineva. Dar realitatea
este că avem nevoie de o hotărâtă întoarcere la
Dumnezeu.
Una din cauzele „relaxării” credinţei, a complacerii în păcat, cu dezlegări şi orizonturi roz,
„fără prejudecăţi” şi fără temeri, este o greşită
înţelegere şi predicare a Evangheliei „neprihănirii prin credinţă”. Când Evanghelia este înţeleasă superficial şi tendenţios, când lăsăm ca
acele „lucruri grele de înţeles” (2 Petru 3:16) să
fie traduse de firea noastră pământească, încât îl
punem pe Pavel în conflict cu Iacov şi cu Moise,
ba chiar în conflict cu Isus, această paradigmă
„evanghelică” va afecta viaţa spirituală personală
şi a bisericii.
Pe lângă legalismul cuminte sau
cătrănit pe care-l întâlnim astăzi,
trebuie să întâmpinăm şi provocarea unei evanghelii ieftine şi populare. Mari personalităţi adventiste, ca
George Knight şi Fernando Canale,
Mântuirea înseamnă,
deplâng faptul că adventismul a fost
invadat de o evanghelie diferită de cea
în primul rând,
sănătoasă, reînnoită în 1888.1 Mesajul
salvarea de păcat –
de la Minneapolis nu a fost o accepţiune lejeră a „îndreptăţirii prin credinţă”,
de vina şi domnia
ci „neprihănirea lui Hristos în legătură
păcatului, de caraccu legea”.2
Ascultarea de Dumnezeu este sinterul păcătos. Oricine
gura atitudine care duce la mântuire,
caută doar efectele seiar Cuvântul lui Dumnezeu poate fi
făgăduinţă, poruncă, sfat sau descocundare ale mântuirii
perire. „Ascultarea prin credinţă este
(salvarea de pedeapsă,
neprihănirea prin credinţă.”3 Ascultarea faţă de făgăduinţă (Evanghelie)
nemurirea, fericirea
înseamnă credinţă. Ascultarea de poveşnică) va rămâne
runcă înseamnă împlinirea poruncii
din credinţă şi dragoste. Ascultarea de
aşa cum este: pierdut.
descoperirea lui Dumnezeu înseamnă

a crede şi a susţine cu bucurie acele mesaje care
ne destăinuie fie viitorul pe care nu l-am putea
cunoaşte altfel, fie originile lumii şi istoria sacră,
pe care nu le putem cunoaşte prin ştiinţele istorice şi naturale sau prin speculaţii filosofice.

Timpul sigilării
Citind din tinereţe cărţile Spiritului Profeţiei,
am avut diverse trăiri legate de aceste scrieri. Ele
mi-au deschis gustul pentru Biblie şi mi-au adus
bucurie, senin şi încredere. Uneori însă mi-au
adus cutremur şi frisoane, ca atunci când citeşti
Apocalipsa. Un capitol care m-a îngrozit, încât
am evitat să-l citesc frecvent, se intitulează „Sigiliul lui Dumnezeu” (Mărturii vol. 5, p. 204).
Cartea se poate găsi şi pe situl www.adventist.
ro, meniul „Materiale de studiu”, E-Books. Ceea
ce m-a şocat în acest capitol este afirmaţia că
timpul sigilării din Apocalipsa 7:3,4 (ilustrată
prin viziunea lui Ezechiel din cap. 9) nu va fi la
momentul culminant al spiritualităţii, ci la timpul celei mai mari depresiuni spiritual-morale:
„Criza se apropie repede. Rapiditatea cu care
cifrele se umflă arată că timpul pentru revărsarea mâniei lui Dumnezeu este gata să vină. Deşi
nu-I face plăcere să pedepsească, El va pedepsi
şi va face acest lucru repede. Aceia care umblă
în lumină vor vedea semnele primejdiei care se
apropie, dar ei nu trebuie să stea liniştiţi, întro aşteptare nepăsătoare a ruinei, mângâindu-se
cu credinţa că Dumnezeu îl va ocroti pe poporul
Său în ziua mâniei.”
„În timpul când în biserică pericolul va fi
mai mare şi criza mai adâncă, mica grupă care
stă în lumină va suspina şi va geme pentru nelegiuirile care au loc în ţară. Dar, în mod special,
rugăciunile acestora se vor înălţa în favoarea bisericii, ai cărei membri se comportă la fel ca lumea.” (p. 207)
Aici se vorbeşte despre sensibilitatea faţă de
păcat, faţă de ceea ce se întâmplă „în ţară” şi „în
mod special… în biserică”. Se vorbeşte despre o
categorie de credincioşi, deosebiţi de restul lumii, chinuiţi sufleteşte din cauza stării de păcat
care predomină, oameni care mijlocesc la Dum-

26 Curierul Adventist
mai 2015

CA_mai_2015.indd 26

24/04/2015 13:22:59

Florin Lăiu | Reflecții

nezeu. Nu obsesiile legaliste, superficiale sunt
vizate aici, ci conştiinţa limpede a credinciosului
care ştie că Dumnezeu, oricât de iertător este, nu
va accepta trăirea în directă opoziţie faţă de cuvântul Lui. Mântuirea înseamnă, în primul rând,
salvarea de păcat – de vina şi domnia păcatului,
de caracterul păcătos. Oricine caută doar efectele secundare ale mântuirii (salvarea de pedeapsă,
nemurirea, fericirea veşnică) va rămâne aşa cum
este: pierdut.

Există speranţă
În contrast cu cei care suferă în pielea lui
Lot, sunt menţionaţi alţii, care încearcă să
măture gunoiul sub preş, sau să scuze nelegiuirea
universală predominantă. Adevăraţii credincioşi
sunt descrişi însă ca fiind alarmaţi şi suferind
pentru faptul că nu mai pot opri valul de păcat,
în care mulţi se complac:
„Ei plâng înaintea lui Dumnezeu, văzând religia desconsiderată chiar în casele acelora care
au avut o mare lumină. Ei îşi chinuiesc sufletele
din cauză că mândria, materialismul, egoismul şi
înşelăciunile de orice fel se pot vedea în biserică.
Duhul lui Dumnezeu, care mustră, este călcat în
picioare, în vreme ce slujitorii lui Satana triumfă”
(p. 208). „Cei care nu sunt întristaţi de declinul
lor spiritual şi care nu plâng pentru păcatele altora
vor fi lăsaţi fără sigiliul lui Dumnezeu” (p. 209).
Dar, dincolo de orice lamentare, avem nevoie
să ştim ce mai putem face. Şi, într-adevăr, avem
un sfat la îndemână:
„Curajul, tăria, credinţa (…) nu vin într-o
clipă. Aceste daruri cereşti se capătă prin expe
rienţa anilor. Printr-o viaţă de sfinte străduinţe şi
o aderare fermă faţă de adevăr, copiii lui Dumnezeu şi-au sigilat destinul” (p. 209).
„Nu toţi cei care mărturisesc a păstra Sabatul vor fi sigilaţi. Printre cei care învaţă pe alţii
adevărul, sunt mulţi care nu vor primi sigiliul lui
Dumnezeu pe frunţile lor. Ei au lumina adevărului, cunosc voia stăpânului lor, înţeleg fiecare
punct din credinţa noastră, dar nu au fapte corespunzătoare. (…) Ei ar fi trebuit ca, printr-o
familie bine ordonată, să poată prezenta lumii
influenţa adevărului asupra inimii omeneşti.”
(pp. 213, 214)
„Fiecare trebuie să cerceteze acum Biblia
pentru sine, pe genunchi, înaintea lui Dumnezeu, cu inima umilă şi gata de a primi învăţătura
ca un copil, dacă vrea să cunoască ceea ce cere
Dumnezeu de la el. Oricât de înaltă ar fi favoarea în care un slujitor stă înaintea lui Dumnezeu,

dacă neglijează să urmeze lumina
pe care i-a dat-o Dumnezeu, dacă
refuză să se lase învăţat asemenea
unui copilaş, va ajunge în întuneric şi va duce şi pe alţii pe acelaşi
drum.” (p. 214)
„Niciunul dintre noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu cât timp
caracterele noastre au o «pată sau
zbârcitură». Ni s-a lăsat nouă remedierea caracterelor noastre, cu
răţirea templului sufletului de orice
întinăciune. Atunci, ploaia târzie va
cădea asupra noastră, aşa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor
în Ziua Cincizecimii.” (p. 211)
„Ce faceţi, fraţilor, în timpul
marii lucrări de pregătire? Cei care
se unesc cu lumea primesc amprenta lumii şi se pregătesc inconştient
pentru primirea «semnului fiarei».
Dar cei care nu se încred în ei înşişi, care se umilesc înaintea lui
Dumnezeu şi îşi «curăţă sufletul
prin ascultarea de adevăr», primesc
amprenta cerului şi sunt pregătiţi
pentru «sigiliul lui Dumnezeu pe
frunţile» lor. Când decretul va fi dat
şi sigiliul va fi pus, caracterul lor va
rămâne pentru veşnicie curat şi fără
pată.” (p. 212)
„Acum este timpul să ne pregătim. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi
pus niciodată pe fruntea unui om
necurat, ambiţios, sau lumesc. Nu
va fi pus niciodată pe fruntea celor
cu limbi şi inimi înşelătoare. Toţi
cei care vor primi sigiliul trebuie să
fie fără pată înaintea lui Dumnezeu
– candidaţi ai cerului.” (p. 213) 

Fiecare trebuie să cerceteze acum Biblia
pentru sine, pe genunchi,
înaintea lui Dumnezeu,
cu inima umilă şi gata
de a primi învăţătura
ca un copil, dacă vrea
să cunoască ceea ce
cere Dumnezeu de la el.
Oricât de înaltă ar fi favoarea în care un slujitor
stă înaintea lui Dumnezeu, dacă neglijează să
urmeze lumina pe care
i-a dat-o Dumnezeu,
dacă refuză să se lase
învăţat asemenea unui
copilaş, va ajunge în
întuneric şi va duce şi pe
alţii pe acelaşi drum.

1
George R. Knight, Angry Saints (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1989), p. 128; Fernando Canale, „A Close Look at the Adventist Mind”, in Perspective
Digest, vol. 17, issue 4, ATS, 2015. www.perspectivedigest.
org/article/82/archives/17-4/a-close-look-at-the-adventist-mind.
2
„Eu văd frumuseţea adevărului în prezentarea neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea, aşa cum le-a
expus doctorul [Waggoner].” Ellen G. White, Pastoral
Ministry, „Unique Message”, p. 27.
3
Cf. Ellen G. White, Manuscript 43/1907, în Comentarii Biblice vol. I, p. 1118 la Deut. 6:6-9 (în engleză). Vezi şi
Romani 1:5; 2:13; 16:26; Evrei 11:8; Iacov 1:22-25; 2:2224; 1 Ioan 3:7.
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Ziua celor Mici

TOATE CĂRŢILE SUS!
Ziua celor Mici ajunge la ediţia a III-a
Geanina Constantin: Ziua celor Mici (cunoscută şi ca ZCM) îşi doreşte să devină un
eveniment cu tradiţie? Văd că a ajuns la ediţia
a III-a…
Florin Bică: Da, da, mi-ar plăcea să devină o
tradiţie. Şi cititul ar fi bine să devină o „tradiţie”
săptămânală sau chiar zilnică pentru copii.
G.C.: Care sunt coordonatele principale ale
ediţiei ZCM din 2015?
F.B.: În principiu, cam aceleaşi de la ediţiile
anterioare. În data de 25 mai, timp de 24 de ore,

adică de la miezul nopţii până la miezul nopţii,
orice persoană interesată şi iubitoare de carte va
putea să comande cărţi pentru copii din oferta
Editurii Viaţă şi Sănătate. Comenzile vor putea
fi făcute telefonic, dar şi pe site, prin e-mail sau
direct de la librăriile Sola Scriptura. Desigur, cu
această ocazie, cărţile din ofertă vor avea preţuri
reduse cu 20%.
G.C.: Pentru că a venit vorba de ofertă, care
sunt noutăţile?
F.B.: Faţă de ediţia din 2014, avem mai multe
titluri care (sper eu) vor veni în întâmpinarea unor categorii de copii cât mai
diverse. Nu mă refer doar la categorii
de vârstă, ci şi la categorii de… gusturi,
pentru că, dacă unora le plac povestirile
sau poeziile, alţii preferă cărţile cu activităţi ori cu teme mai practice. Aşa că,
dacă mă gândesc la cei mai micuţi, mă
gândesc automat şi la cărţi de colorat.
Avem Să colorăm scene din Biblie (care
este o carte mai subţire, cu ilustraţii din
Biblia de colorat) şi seria E distractiv să
colorez, care include Copii cuminţi, Costume tradiţionale, Familii de animale şi
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Pentru comenzi:

Call-center:
+4021 323 00 20
+40740 10 10 34
E-mail:
comenzi@viatasisanatate.ro
Site:
www.viatasisanatate.ro

Sportivi. Colecţia Buburuze a fost completată cu
un titlu nou şi frumos ilustrat, Versuri cu lipici
pentru cei mai mici, o carte care include rime
pentru copii, aparţinând mai multor autori români.
G.C.: Parcă era şi ceva de bandă desenată…
F.B.: Da, Iosif şi fraţii săi. Este povestea lui
Iosif, prezentată sub formă de bandă desenată.
Foarte frumos realizată…
G.C.: Mai este şi altceva în ofertă?
F.B.: Desigur. Ca apariţie nouă, în colecţia
„Biblioteca Junior”, vom avea Prietenul meu,
cerbul Ruggy, iar cărţile galbene se îmbogăţesc
şi ele cu un nou volum de povestiri amuzante şi
educative, intitulat Fotografii cu maimuţa Kety.
Aş aminti şi Tu ce poveste eşti?, o carte colorată,
cu povestiri adunate din revista Nota 10, un mic
manual cu teme de sănătate — ABC-ul sănătăţii
pentru copii —, plus cele două noi cărţi ale mele, Fineas şi dinozaurii şi Am găsit o geantă cu
bani, care, trag nădejde, le vor face mare plăcere
atât băieţeilor, cât şi fetiţelor, mai ales că au nişte ilustraţii foarte-foarte frumoase, realizate de
Sebastian Baculea. Şi, desigur, nu aş avea cum
să uit de un proiect foarte special (şi original):

Geanina Constantin | Ziua celor Mici
Livrare gratuită

pentru comenzi
de minimum 90 de lei
prin Poşta Română,
respectiv 150 de lei
prin curierat rapid.

Peripeţiile lui Răsfăţel, o povestire din care copiii
vor învăţa că răsfăţul are şi dezvăţ. Cartea aceasta beneficiază de mâna ilustratorului Şerban Andreescu, care a ilustrat peste 300 de cărţi pentru
copii.
G.C.: Ce mai e pe stoc? Mai sunt disponibile
şi titluri vechi?
F.B.: Lista completă cu oferta pentru ZCM
va fi expediată în biserici. Iar ca să răspund la
întrebare, da, vor fi disponibile şi titluri din anii
anteriori… Mă gândesc la bestselleruri ca Biblia
de colorat, Biblia celor mici, Bunele maniere pentru copilul creştin, setul Descoperă Biblia şi altele.
G.C.: Un mesaj de încheiere?
F.B.: Chiar două! Unul pentru copii:
Dragi cititori de 40, 50 sau chiar 90 de centimetri înălţime, nu uitaţi că orice carte este ca
pânza unei corăbii. Cu cât ridicaţi mai multe
pânze, cu atât veţi călători mai uşor şi mai departe! Nu uitaţi ca, printre jocuri şi şcoală, să
strecuraţi şi cărţi citite.
Iar părinţilor le-aş spune aşa:
Stimaţi părinţi, folosiţi orice prilej pentru a le
deschide copiilor orizonturi noi prin carte. Aşa
că, toate cărţile sus! Şi să avem vânt bun! 

Geanina Constantin,
redactor pentru copii,
Editura Viaţă şi
Sănătate.
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Pagina copiilor

Slujitori
I. Completaţi spaţiile din aritmogrif,
răspunzând la enunţurile de mai jos:

3

1

4
2

5

S L U J I T O R I

1. Slujitorul lui Moise, fiul lui Nun. (Iosua 1:1)
2. Slujitorul lui Ghedeon, cel cu care a coborât în tabăra
lui Madian. (Judecători 7:9-10)
3. Slujitor al lui Elisei, lacom, care s-a îmbolnăvit de lepră.
(2 Împăraţi 5:20)
4. Slujitorul lui Solomon, fiul lui Nebat şi al Ţeruiei.
(1 Împăraţi 11:26)
5. Slujitorul lui Mefiboşet, care i-a adus de mâncare
lui David. (2 Samuel 16:1)

II. Adevărat sau fals
Notaţi cu A enunţurile adevărate
şi cu F enunţurile false sau neadevărate.

La Nunta din Cana, apa a fost transformată în vin.
(Ioan 2:2-11)
În groapa cu lei, Daniel a fost foarte rău zgâriat.
(Daniel 6:1-23)

☐

☐

Isus S-a născut într-o peşteră.
(Luca 2:1-7)

☐

Naaman a fost vindecat de lepră,
la prima „scufundare”.
(2 Împăraţi 5:1-16)

Alina Chirileanu este
director asistent în
cadrul Departamentului Copii, Uniunea de
Conferinţe.

☐

Toate cele zece fecioare au fost înţelepte.
(Matei 25:1-13)

☐

Patriarhul Iov a avut paisprezece fii și doar șase fiice.
(Iov 1:2; 42:12,13)

☐
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De la inimă la inimă

„Predicaţi mai puţin
şi educaţi mai mult”

F

iind convinşi de inspiraţia divină a acestui
sfat, conştienţi că participanţii la ocaziile
noastre de închinare au mare nevoie să comunice şi să fie instruiţi, copleşiţi fiind de scurtimea vremurilor şi de urgenţa misiunii, datori
să-i orientăm pe credincioşi, prin dialog, către
aspecte a căror clarificare sau rezolvare nu mai
suportă amânare, şi în acord cu strategia de lucru a Uniunii de Conferinţe pentru perioada
2014–2019, care consideră consolidarea spirituală, doctrinară şi educaţia (în vederea reînviorării
credinţei şi misiunii) drept priorităţi strategice,
Comitetul Executiv al Uniunii de Conferinţe decide cu titlu de urgenţă, angajament şi datorie de
lucru, transformarea, lunar, a unor întâlniri publice de Sabat după-amiază din ocazii de predicare în prilejuri de instruire generală sau specifică.
Instruirea va fi adaptată la realităţile şi strategia
bisericii locale.
În următorul număr al Curierului Adventist,
pe site-ul oficial al Uniunii de Conferinţe şi pe
site-urile profesionale, vom reveni cu detalii, idei
şi subiecte pentru aceste întâlniri.
Acest program naţional devine o prioritate
pentru liderii bisericilor de la orice nivel de autoritate (Uniune, Conferinţe, pastori, conducători
locali), iar desfăşurarea acestuia va fi urmărită
îndeaproape de administraţiile conferinţelor.
Document votat de Comitetul Executiv al Uniunii de Conferinţe în 19 aprilie 2015
Aşa sună una dintre ultimele decizii ale Uniunii. Ce propune, de fapt, prin acest demers,
Comitetul Uniunii? Desfiinţarea serviciului divin de Sabat după-amiază? Organizarea unor
sesiuni de instruire în detrimentul studierii Cuvântului Domnului? Nicidecum.
Biserica are rol formator. Iar mandatul
Domnului de „a face ucenici” nu poate acorda
exclusivitate predicării, chiar dacă aceasta ne-a
ocupat programul bisericesc de când ne ştim.
Vremurile ne constrâng să observăm distanţa
reală dintre ceea ce facem în prezent la biserică şi ceea ce semnalează Inspiraţia că ar trebui
să împlinim. Şi dacă nimeni nu mai are nevoie

„Fraţii mei pastori,
să nu credeţi că singura
lucrare pe care o puteţi face,
singura cale prin care puteţi
lucra pentru suflete, este
aceea de a ţine discursuri.
Cea mai bună lucrare
pe care o puteţi face este
să învăţaţi, să educaţi.
Ori de câte ori puteţi găsi
o ocazie de a proceda astfel,
staţi de vorbă cu membrii
unei familii şi permiteţi-le
să vă pună întrebări. Apoi,
răspundeţi-le cu răbdare
şi umilinţă. Continuaţi
această lucrare în asociere
cu eforturile voastre publice.
Predicaţi mai puţin şi educaţi
mai mult, prezentând studii biblice şi rugându-vă cu
familiile şi cu grupele mici.”

de o radiografie a bisericii
pentru a realiza cât de departe suntem de obiectiv,
schimbarea atitudinii este
primul mare pas, o schimbare conştientă şi exercitată
cu stăruinţă şi perseverenţă
de către toţi conducătorii
bisericii noastre, de la orice
nivel de autoritate. Urmează
apoi procesul de reînvăţare a
ceea ce trebuie să „predăm”
când ne întâlnim în Casa
Domnului.
Această iniţiativă nu ne
cere nimic în plus (nici timp,
nici resurse), întrucât avem
din belşug tot ce ne trebuie,
iar departamentele Uniunii
şi ale Conferinţelor produc
şi trimit cu regularitate materiale pentru instruire şi
formare. Mai degrabă este
un apel la înţelegerea, îmEllen G. White,
bunătăţirea şi extinderea
Slujitorii Evangheliei, p. 193
adevăratei instruiri, iar con
ducerea a votat sus
ţinerea
pastorilor şi a prezbiterilor
în munca lor educativă.
Citatul din Slujitorii Evangheliei spune şi că,
dincolo de partea publică a activităţii noastre bisericeşti, vizitele pastorale trebuie să aibă acelaşi
obiectiv – instruirea –, să fie temeinic pregătite,
iar credincioşii să le aştepte şi să le înlesnească.
În cele din urmă, până luna următoare când
ne vom reîntâlni cu detalii noi pe acest subiect,
prin această rezoluţie, conducerea naţională a bisericii noastre nu vrea să lipească o etichetă nouă
pe aceeaşi realitate bisericească, ci să creeze pre- Marius Munteanu este
misele unei schimbări, susţinută de promisiunea preşedintele Bisericii
noastră solemnă că „vom face şi vom asculta tot Adventiste de Ziua a
Şaptea din România.
ce a zis Domnul”. n
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