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Sub aripile Curierului
100 DE ANI DE LA APARIȚIA CURIERULUI ADVENTIST

Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace,
căci tot ce facem noi, Tu împlineşti pentru
noi. (Isaia 26:12)
Revista Curierul Adventist se află într-un moment aniversar. Anul 2014
reprezintă împlinirea unui
secol de existență. Inițial,
revista a apărut cu titlul de
Curierul Misionar. În martie 1914, a fost publicat
Virgiliu Peicu este
redactor-șef al primul număr, urmat de
revistei Curierul al doilea în luna iunie. PriAdventist. mii redactori ai Curierului
au fost pionierii adventiști
Petre Paulini și Ștefan Demetrescu.
Izbucnirea Primului Război Mondial a determinat suspendarea apariției
Curierului Misionar pentru o lungă perioadă de timp. După terminarea războiului și înființarea Uniunii Române,
biserica a simțit din nou nevoia unei publicații interne, astfel că, în anul 1922,
revista şi-a reluat apariția.
Republicarea Curierului Misionar
a stârnit un val de bucurie, având ecou
chiar și printre prietenii din afara bisericii. Era nevoie de o astfel de publicație, iar oamenii o așteptau, urmărind să
vadă încotro se îndreaptă lumea dezorientată după război. Aveau nevoie de o
revistă care să le vorbească despre Creatorul lor, despre planul mântuirii, despre
ei înşişi, despre dilemele lor, despre cum
să iasă din ele și despre nevoia de mântuire a semenilor lor.
Ca orice existenţă pământeană, publicația noastră a avut suişuri de invidiat, dar şi momente de regres. Totuşi, la
ceas aniversar, ţinem să ne amintim drumul complex de afirmare și, mai ales, perioadele faste pe care le-a parcurs până
aici. Privind partea pozitivă a trecutului, ne încearcă o senzaţie de optimism.
Acesta este argumentat de faptul că revista Curierul Adventist – nume pe care
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l-a primit în decembrie 1948 – are astăzi prieteni de nădejde şi s-a smuls din
izolarea anilor de restrişte. Sperăm să
nu mai existe sincope în viitor și revista
să-și continue necurmat parcursul, odată cu viața bisericii.
În Sabatul din 31 mai vom sărbători
acest moment şi sperăm ca toţi prietenii
noştri să ne fie alături. De aceea dorim
ca în lunile următoare, până la sfârșitul
anului, să deschidem o nouă rubrică în

care vom publica mesajele şi gândurile
prietenilor şi colaboratorilor noştri de
pretutindeni. De asemenea, așteptăm
imagini și impresii strânse din comunități cu ocazia aniversării, a 100 de ani de
la tipărirea primului număr al Curierului.
Chiar de la început, Curierul Adventist a fost o revistă vie, care a respirat şi a
pulsat în mâinile cititorului. Este un fel
de inimă colectivă a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România. Este
o revistă fără ifose şi presiuni exercitate
din exterior. Iar intenţia noastră este să
se realizeze o lucrare viguroasă de recuperare a adevăratelor valori din viaţa Bisericii Adventiste. Curierul Adventist s-a
înscris și s-a adaptat perfect la viața bisericii, reflectând în permanență trecutul, prezentul și, de ce nu, preconizând
chiar și viitorul.
Este o publicație care te așteaptă cu
drag în fiecare lună a anului, o publicație cu care te împrietenești imediat și pe
care îți face plăcere să o citești, ca să afli
care sunt direcțiile spirituale ale bisericii, care sunt proiectele misionare şi la ce
piatră kilometrică am ajuns în drumul
călătoriei noastre spirituale.
Curierul Adventist are întotdeauna
o vorbă bună pentru tine sau un cuvânt mustrător despre aspectele mai
puțin plăcute ale vieții de credinţă, dar
întotdeauna vrea să-ţi transmită iubire.
Aproape omniprezent la evenimentele
sociale, culturale şi de închinare ale bisericii, Curierul urmăreşte să te ţină la
curent cu tot ce face bine sufletului tău.
Vă invit să participați la dezvoltarea revistei Curierul Adventist, o revistă care se
dorește a tuturor membrilor bisericii, o
publicație care vrea să răspundă întrebărilor cotidiene și veșnice. „Cine citește să
înțeleagă!” (Matei 24:15).
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„IATĂ, EU VIN CURÂND...”
Misiunea noastră este să-L înălţăm pe Domnul Isus Hristos prin prezentarea 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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S-a întâmplat în 1914
În lume
28 iunie – Asasinarea, la Sarajevo, a
arhiducelui Franz Ferdinand.
28 iulie – Ca urmare a asasinării lui
Franz Ferdinand, Austro-Ungaria declară război Serbiei. Începe Primul Război
Mondial, care s-a soldat cu aproximativ 20
de milioane de victime.
29 iulie – Prima linie telefonică transcontinentală (New York-San Francisco).
15 august – Inaugurarea Canalului
Panama, care face legătura între Oceanul
Atlantic și Oceanul Pacific (77 km lungime).
În România
12 martie – 1 aprilie – Constantin
Brâncuși are prima expoziție personală la
New York.
14 mai – S-a născut Corneliu Coposu
– om politic.
14 iunie – Țarul Nicolae al II-lea face
o importantă vizită la Constanța.
10 octombrie – A murit regele Carol I
(1866-1914). A început domnia regelui
Ferdinand I (1914-1927).

Numărul locuitorilor și al adventiștilor în jurul anului 1914

CATEGORII
Pe glob
În Europa
În România
4

LOCUITORI
ADVENTIȘTI
1 650 000 000 (în 1900)
114 206 (în 1913)
408 000 000 (în 1900)
35 000 (în 1914)
7 200 000 (în 1912)
450 (în 1914)
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Cel mai vârstnic adventist:
Fratele Vasile Donic în vârstă de
103 ani a fost botezat la 22 mai 1938
de către predicatorul A. Popov. La
botez au asistat fiica lui de 58 de ani,
nepotul de 33 și strănepotul de 7 ani.
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Galeria redactorilor
redactori

Petre P. Paulini
1914-1924

Ștefan Demetrescu
1914-1924; 1928-1929

Arthur Văcăreanu
1946-1948

Adrian Bocăneanu
1994-2000

Dumitru Florea
1924-1928

Gheorghe Graur
1956-1957

Aron Moldovan
2000-2002

Vasile Florescu
1929-1946

Dumitru Popa
1962-1993

Gabriel Dincă
2002-2009

Virgiliu Peicu
2009-2014

Secretari de redacție

Octavian Coconcea
1981-1991
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Ștefan Bratosin
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Mihai Ghioaldă
1996-2001
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De la inimă la inimă
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„La Lege şi la mărturie”

ÎNTR-UN TIMP DE CONFUZIE, REPERUL NOSTRU RĂMÂNE „LEGEA ȘI MĂRTURIA”
„La lege şi la mărturie!” Căci, dacă nu
vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. (Isaia 8:20)
Este indiscutabil: o
hartă, o busolă sau un
GPS ne pot ajuta să ajungem la destinația dorită.
Instrumentele omenești,
deși utile, pot avea totuşi
anumite metehne: o hartă
poate fi cartografiată incoTeodor Huțanu rect, o busolă sau un GPS
este președintele
Bisericii Adventiste pot indica uneori direcții
de Ziua a Șaptea greșite. De aceea, pentru
din România. o orientare corectă, nimic
nu poate fi mai sigur decât
Steaua Polară.
După Isaia, Steaua Polară a adevărului și a armonizării cu voința divină este
„mărturia” Inspiraţiei – Sfânta Scriptură. Orientat mereu în această direcţie, Curierul Adventist împlineşte o sută
de ani de misiune, timp în care a însoţit Biserica Adventistă din România în
pelerinajul ei spre patria cerească. Deşi
întunericul devine mai vârtos înainte de
mijirea zorilor, avem fericita nădejde că
mai este „încă puţină, foarte puţină vreme” şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi” (Evrei 10:37).
Momentul de înființare a Uniunii Române,
București 1920

Un fundament solid
Biblia şi Spiritul Profetic au modelat
credinţa şi practica pionierilor adventişti, iar această zestre de familie se cere
păstrată cu sfinţenie, mai ales în zilele
noastre. Viitorul nostru îşi trage seva
din istoria noastră. Rămăşiţa nu-şi poate schimba identitatea. Nu e nimic paradoxal: tinerilor de astăzi le place să facă
parte dintr-o familie de credinţă care are
un trecut remarcabil. Prospeţimea adventismului este înviorătoare şi dătătoare de viaţă când vine din tot ce avem mai
bun ca rămăşiţă a Domnului.
Având în vedere Steaua Polară, nu o
busolă defectă, Isaia insistă: „Nu numiţi
uneltire tot ce numeşte poporul acesta
uneltire şi nu vă temeţi de ce se teme el,
nici nu vă speriaţi!” (8:12). Cunoaştem
foarte bine citatul: „Biserica lui Hristos,
aşa slabă şi plină de defecte cum ar putea fi, este singurul obiect de pe pământ
asupra căruia El Îşi îndreaptă suprema
Sa atenţie.” (Ellen G. White, Mărturii
pentru pastori și predicatorii Evangheliei,
p. 15, orig.)
Cineva ar putea vedea în biserică
infiltraţi şi conspiraţii la tot pasul, semne de apostazie, răspândite peste tot, şi
multe alte neajunsuri. În timp ce este
adevărat că vrăjmaşul ne atacă mai furibund ca niciodată, nu trebuie să uităm

că fiecare avem un front personal de
apărat. Iată un apel extrem de actual:
„Aceia care primesc educaţie în domeniul medical aud din când în când
insinuări defăimătoare la adresa bisericii

Curierul Adventist împlineşte
o sută de ani de misiune, timp în
care a însoţit Biserica Adventistă
din România în pelerinajul ei
spre patria cerească.
şi a lucrării pastorale. Insinuările acestea
sunt seminţe care vor răsări şi vor aduce roade. Ar fi mai bine ca studenţii să
fie învăţaţi să-şi dea seama că biserica
lui Hristos de pe pământ trebuie să fie
respectată... Vă rog, nu băgaţi în mintea studenţilor idei care îi vor face să-şi
piardă încrederea în slujitorii rânduiţi
de Dumnezeu.” (Idem, Mărturii pentru
comunitate, vol. 8, p. 160, 161, în orig.)
„Mărturia” implică mărturisire, adică
lucrare misionară. Posibilităţile actuale
de comunicare ating planeta la scară globală, într-un timp inimaginabil de scurt.
Dumnezeu a pregătit totul, pentru ca
Evanghelia veşnică să poată fi transmisă
întregului pământ. Dar cum folosim noi
această „infrastructură” providenţială?
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Pentru a agita pleava şi a batjocori Numele Domnului? Pentru a părăsi adunarea noastră, dându-ne învăţători după
poftele noastre?
„La lege şi la mărturie” este Steaua
Polară a credinţei, dar şi a misiunii încredinţate. Dezbaterile prelungite pe
teme domestice: hirotonirea indiferent
de gen, alegerile în biserică, homosexualitatea (dacă mai este sau nu sodomism),
contextualizarea exacerbată până la diluarea totală a identităţii etc. ne răpesc
timpul rămas pentru câştigarea de suflete, iar sfârşitul bate la uşă.
Profetul stăruie pe lângă noi mai
mult ca altădată: „La lege şi la mărturie!”
Slavă Domnului că avem unde să ne
întoarcem! Numai să nu mai amânăm:
„Dar chiar acum, zice Domnul” (Ioel
2:12). „Puterea noastră se află nu într-o
strânsă asociere cu lumea, ci într-o deplină despărțire de ea.” (Comentariul biblic adventist la Isaia 8:12)
Vocea bisericii mondiale ne cere să
fim adventişti atât cu mintea, cât şi cu
fapta. Stilul de viaţă adventist este ameninţat de tot ce este lumesc: muzica pe
care preferăm să o ascultăm, imaginile
pe care le privim pe diverse ecrane, conţinutul discuţiilor noastre, calitatea gândurilor pe care le nutrim. O spiritualitate
lejeră, un tonus misionar relaxat, convingeri teologice relativizate – iată atmosfera
impregnată cu spirit laodiceean. Nu alţii,
ci noi înşine ar trebui să strigăm: „Reformă!” Iar aceasta ar trebui să înceapă – nu
cu alţii, ci cu noi înşine.

O viziune profetică
plină de lumină
Nu există adventist care să nu ştie
cum arată finalul. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Isus este Biruitorul, iar noi,
alături de El, suntem, de asemenea, biruitori. Dar acum, în clipa prezentă, ce
aşteaptă Dumnezeu să facem? Avem
deja o formulă consacrată: „Adevărul
prezent”, însă câţi dintre noi ne ocupăm
exact cu lucrurile cu care Dumnezeu
doreşte să ne ocupăm?
Dacă mâine ar începe anul 1914,
probabil am putea crede că avem anumite teme făcute în avans. Când ne gândim

că este deja 2014, atunci ne dăm seama
că avem cam multe adunate la capitolul
restanţe sau recuperări. Viaţa de zi cu zi
a adventiştilor de astăzi este total diferită de cea a anilor ’60-’70. Tinerilor de
astăzi nu le mai putem predica despre
„lege şi mărturie” cu retorica de altădată.
Relevanţa şi consecvenţa sunt două provocări a căror dificultate este
subapreciată de biserica actuală. Sensibilitatea contemporanilor la discrepanţa
dintre afirmaţiile noastre şi ceea ce suntem în realitate afectează grav credibilitatea noastră spirituală şi misionară.

inteligibili pentru generaţia prezentă,
nu fosilizarea credinţei dată sfinţilor o
dată pentru totdeauna – doar pocăinţa
înseamnă orientarea noastră conştientă
spre Steaua Polară – „legea şi mărturia”.
Răsar zorile! Legea şi mărturia îşi au
întruchiparea deplină în persoana Domnului Isus Hristos. El este „lumina care
luminează neamurile şi slava poporului
[S]ău” (Luca 2:32). Noi suntem ţara lui
Emanuel (Isaia 8:8). Acum, când legile
duminicale revin în atenţia publică, iar
Vaticanul pledează pentru unitatea creşComunitatea adventistă din București, 1906

Comunitatea adventistă Viile Noi – Constanța, ~1900

Tensiunile familiale, frământările
bisericeşti, preocupările seculare, spiritualitatea formală bruiază procesul
transmiterii ştafetei advente. Pocăinţa
– nu propaganda; „internalizarea” credinţei, nu virtualizarea ei prin internet;
exprimarea adventismului în termeni

tinilor, o făgăduinţă specială capătă dintr-odată viaţă: „Faceţi la planuri cât voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi
hotărâri cât voiţi, căci vor fi fără urmări!
Căci Dumnezeu este cu noi (Emanuel)”
(Isaia 8:10).
Curierul Adventist
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Jurnalul celor trei îngeri
ISTORIA ȘI SEMNIFICAȚIA REVISTEI CURIERUL ADVENTIST (1914-2014)

Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare:
„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi
pământul, marea şi izvoarele apelor!” Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul,
cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” Apoi a urmat un alt înger, al treilea,
şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea
şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă
înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.” (Apocalipsa 14:6-10)
Isus revine pe Pământ.
Tot Cerul știe acest lucru.
Garda de onoare a îngerilor face ultimele repetiții, iar ființele imaculate
privesc cu interes detaliile
pregătirilor. Doar planeta Pământ nu știe despre
Iosif Diaconu
este redactor la acest eveniment, dar treCurierul Adventist. buie să afle. De aceea, cei
trei îngeri pregătitori au
fost trimiși cu misiunea
precisă de a forma un popor care să Îl
întâmpine pe Rege.
Zilnic, acești îngeri străbat continente și meridiane, avertizând și îndemnând popoarele să se pregătească pentru
marele eveniment. Zi de zi, oameni din
toate neamurile, semințiile, limbile și
popoarele se alătură cauzei acestor îngeri. Cuvântările lor, intervențiile lor
miraculoase, vizitele, actele de caritate și toate faptele mărețe pe care le fac
sunt consemnate în jurnalul îngerilor. În
acest fel, oamenii care au răspuns chemării află despre înaintarea cauzei și stadiul pregătirilor.

Jurnalul îngerilor
De 100 de ani, Curierul Adventist
este condica de lucru a celor trei îngeri,

1914

În luna martie a fost
publicat primul număr al
revistei Curierul Misionar.

1922

deschisă pentru așteptătorii revenirii
Domnului Hristos, din România. În
declarația de misiune a revistei, consemnată pe prima pagină a primului număr,

regăsim scopul publicării acestei reviste.
„În consfătuirea generală a comunităților adventiștilor de ziua-şeaptea din
România, printre alte multe hotărîri importante, s’a luat și aceea de a se publica
un organ trimestrial, care, ca interpret al
lucrărei noastre misionare, să înlesnească tuturor membrilor care vorbesc românește cunoașterea evenimentelor mai
de seamă și progresele realizate în marele câmp misionar universal, adică în
toată lumea.” (CM nr. 1 din 1914, p. 1).

Se reia publicarea Curierului
Misionar după întreruperea
cauzată de Primul Război
Mondial.

1925

Începând cu acest an,
Curierul Misionar apare
lunar.

Așadar, paginile Curierului Adventist
au fost dedicate încă de la început publicării faptelor mărețe și progreselor făcute de mesagerii Evangheliei. În ele trebuiau înregistrate acțiunile și eforturile
misionare, pentru ca poporul adventist
de limbă română să fie conectat la lucrarea mondială. De 100 de ani, Curierul
Adventist este jurnalul prin care cei trei
îngeri le transmit credincioșilor români
pulsul activității lor și prin care își comunică apelurile mobilizatoare.

La început a fost
Curierul Misionar
Ca jurnal al celor trei îngeri și al misiunii poporului adventist, numele inițial al revistei a fost Curierul Misionar1.
Decizia publicării unui instrument de
comunicare între membrii adventiști români a fost luată la Adunarea constituantă a Conferinței Române, care a avut
loc în luna noiembrie a anului 1913, în
București. Astfel, în martie 1914 a apărut pentru prima dată revista Curierul
Misionar, avându-i ca redactori pe pionierii adventiști Petre P. Paulini și Ștefan Demetrescu. În acest fel, cei 450 de
credincioși români erau aduși în legătură
unii cu alții, dar și cu frații și surorile lor
din întreaga lume. Numărul membrilor

1925

În numărul 4 din 1925 este
anunțată pentru prima dată
rubrica „Necrolog” sau „La
odihnă”.

1928

Articolul „Cuvântul lui
Dumnezeu zice”
din C.M. nr. 11 este scris
de Anișoara Pascu, prima
femeie autor din Curier.
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adventiști la nivel mondial era atunci de
114 206 membri botezați.
Curierul Misionar a fost a treia revistă adventistă din România. În perioada
1884-1888, Toma Aslan, din Pitești,
primul adventist român, a publicat revista Adevărulu Present. Această revistă
a fost prima publicație misionară prin
care românii au putut afla despre revenirea Domnului.
În anul 1908, a apărut Semnele Timpului, a doua revistă adventistă în limba română. La fel ca Adevărulu Present,
Semnele Timpului era dedicată vestirii
Evangheliei printre români. Pe măsură
ce numărul credincioșilor creștea, aceștia au simțit nevoia de a se cunoaște între ei și de a ține legătura cu comunitatea adventistă internațională. Astfel, a
apărut Curierul Misionar2, o revistă orientată spre interiorul bisericii.
Pentru început, Curierul Misionar se
dorea să fie publicat trimestrial. Astfel
că, în iunie 1914, a fost tipărit al doilea număr al Curierului. Însă contextul
internațional era sumbru și încărcat de
atmosfera iminenței Primului Război
Mondial. Pe 28 iunie 1914, arhiducele
Franz Ferdinand al Austriei a fost asasinat împreună cu soția lui la Sarajevo.
Acest eveniment a constituit scânteia
declanșării războiului care s-a soldat la
final, în 1918, cu aproximativ 20 de milioane de victime.
În aceste condiții, programul trimestrial de apariție al revistei nu a mai putut fi respectat. În 1916 s-a publicat al
treilea număr, dar apoi, până în 1922,
publicarea Curierului Misionar a fost întreruptă.

O familie, un crez, o misiune
După Marea Unire din 1918, membrii adventiști aflaţi în regiunile istorice

1931

În numărul 3 din acest an
apare noul logo al Curierului,
care va deveni un simbol al
acestuia. Cu mici stilizări
ulterioare, acesta a dăinuit
până în anul 1959.

1944

În luna octombrie a acestui
an este reluată publicarea
Curierului Misionar, după
ce fusese întrerupt doi ani.
De atunci, deși a trecut
prin vremuri grele, tipărirea
Curierului nu a mai fost
întreruptă niciodată.

ȘTEFAN DEMTRESCU ȘI PETRE PAULINI
– PRIMII REDACTORI AI REVISTEI CURIERUL MISIONAR –

1948

În luna decembrie, Curierul
Misionar a devenit Curierul
Adventist.

1949

În acest an, Curierul
Adventist are 13 numere
– un fapt unic în istoria
revistei.

1950

Începând cu luna martie,
Curierul Adventist este redus
la patru și chiar două pagini
pentru fiecare număr.
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românești s-au adăugat Conferinței Române. În anul 1920, a luat ființă Uniunea Română a Comunităților Evanghelice a Adventiștilor de Ziua a Șaptea,
care număra la înființare 2 000 de membri. În acest context, în anul 1922 a fost
reluată publicarea revistei Curierul Misionar, având șase numere pe an. Începând cu anul 1925, Curierul Misionar
va avea anual 12 numere până în preajma celui de-al Doilea Război Mondial.
În perioada interbelică, revista avea 16
pagini. La acestea s-a adăugat, în 1930,
Anexa la Curierul Misionar, care ulterior s-a transformat în Gazeta slujbașilor și era publicată trimestrial. Tot în
1930 este atestată și publicarea unei
reviste adventiste în limba maghiară
Adventi-Hirnők, care apărea trimestrial. În perioada interbelică și imediat următoare, Curierul i-a avut ca redactori
pe Petre Paulini (1914-1924), Ștefan
Demetrescu (1914-1924; 1928-1929),
Dumitru Florea (1924-1928), Vasile

1950

Numărul din luna
decembrie apare sub
titulatura Buletinul
Adventist. Este un caz
singular, numărul următor
apărând din nou sub titlul
Curierul Adventist.

1960

Florescu (1929-1946) și Arthur Văcăreanu (1946-1948). Curierul din această perioadă se remarcă prin diversitatea
informațiilor, prin căldura mesajelor și
hărnicia redactorilor.
În perioada interbelică, revista a
avut trei funcții esențiale pentru dezvoltarea Bisericii Adventiste din România. În primul rând, erau comunicate normele și statutele de funcționare
ale bisericii. Astăzi, programele și rolurile slujbașilor au devenit o rutină.
Atunci însă, biserica era la începutul
ei; funcțiile diferitelor slujbe sau departamente nu erau atât de clare. Curierul Misionar a fost mijlocul prin care
au fost comunicate toate aceste rânduieli administrative. Curierul Misionar a
fost, de asemenea, un mijloc de instruire cu privire la viața și comportamentul
credinciosului. Faptul că astăzi avem în
România o biserică unitară administrativ și ca profil se datorează în bună măsură Curierului Misionar, care a ajutat
la omogenizarea credinței și a comportamentului.
În al doilea rând, Curierul Misionar
a contribuit la crearea familiei adventiste din România și la dezvoltarea sentimentului de apartenență al membrilor.
Credincioșii adventiști erau puțini, necunoscuți și, în general, izolați. În fiecare zi, ei se confruntau cu prejudecățile și
stigmatizarea din partea celorlalți. Însă,
prin această revistă, credincioșii se întâlneau cu frații lor de aceeași credință,
își împărtășeau problemele și ofereau
soluții. Curierul Misionar îl conecta pe
credinciosul izolat și batjocorit la marea
familie mondială a bisericii. Prin Curier, descoperea că face parte dintr-o comunitate de credincioși bine organizată,
armonioasă și răspândită la nivel global.
Unul dintre cele mai importante roluri ale Curierului Misionar în perioada

Începând cu 1960, Curierul
Adventist a avut câte
șase apariții pe an.

1962

În luna ianuarie apare
ca redactor-șef Dumitru
Popa, care a slujit în această
calitate timp de 32 de ani,
până în decembrie 1993.

interbelică a fost și acela de instrument
de formare și mobilizare misionară.
Aproape că nu este număr în care să nu
se vorbească despre misiune. Biserica
Adventistă din România s-a bucurat de
unul dintre cele mai frumoase și entuziaste începuturi misionare ale adventismului. Toate departamentele bisericii erau, de fapt, organizații misionare
și fiecare membru era un predicator.
Președintele Diviziunii Europene de
Sud, A. V. Olson, preciza, în 1930, că,
în România, Dumnezeu face o lucrare
atât de minunată, încât pastorii nu fac
față numărului mare de cereri pentru
instruire și botez. Același președinte,
referindu-se la misionarii români din
Africa, spunea că sunt printre cei mai
devotați lucrării, învață repede limba și
se adaptează ușor celor mai grele condiții.
Imaginea bisericii noastre din perioada interbelică, surprinsă în paginile
Curierului, este una luminoasă. Plini de
credință, determinați pentru lucrare, părinții noștri spirituali au lăsat o moștenire care ne onorează, dar care ne și obligă.
La aceasta, Curierul Misionar a avut locul și rolul său indispensabil.

Torța nestinsă
Instalarea regimului comunist a fost,
inițial, benefică pentru Biserica Adventistă. Cultele neoprotestante interzise de Ion Antonescu și-au recăpătat
drepturile și libertățile religioase. Curierul Misionar, care își sistase apariția în
1942, revine din octombrie 1944. Activitățile bisericii sunt reluate, proiectele
și planurile misionare sunt puse din nou
în aplicare, iar Curierul este prezent pentru a răspândi vestea cea bună.
Dar noua conducere a țării a început
curând să facă presiuni asupra bisericii,

1970

Se reia publicarea
studiilor biblice în
Curierul Adventist.
Primele studii apar în
numărul din noiembriedecembrie

1972

În numărul din iulie-august
este publicat primul articol
dintr-un studiu amplu
asupra Epistolei către Evrei.
Ulterior, aceste articole
au fost adunate într-un
singur volum.
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rial impus de autorități. Redactorii din
această perioadă încercau să publice articole cât mai apropiate de subiectele biblice, cum ar fi: pacea popoarelor, năzuința după mai bine și progres a omului,
evocarea trăsăturilor morale etc. Însă nu
a fost nici simplu, nici ușor. În anii 1957
și 1958 a fost publicată și o versiune în
limba maghiară a Curierului Adventist,
având un conținut identic.
În acest timp, revista a fost coordonată de un comitet redacțional de două
ori: între 1948-1956 și 1957-1962.
Gheorghe Graur a fost redactor între
1956 şi 1957, iar Dumitru Popa în perioada 1962-1993. Alături de Dumitru
Popa au mai lucrat ca secretari de redac-

confiscându-i proprietățile și instituțiile
și îngrădindu-i activitatea. Curierul Misionar resimte aceste presiuni, iar în numărul din luna decembrie 1948, revista
bisericii primește numele de Curierul
Adventist, pe care îl poartă și astăzi. Începând din acel an, Curierul Adventist va
fi în permanență, până în 1989, în atenția autorităților de stat. Fiecare număr
din acest timp poartă cicatricile victoriei, dar și ale înfrângerilor.
Perioada cea mai cruntă pentru Curier a fost între anii 1950 și 1955, când
avea numai două sau patru pagini care
conțineau doar un scurt rezumat al studiilor biblice, în limbile română și maghiară sau germană. În a doua parte a
anilor ’50, Curierul Adventist revine la
16 pagini, însă publicarea acestuia era
condiționată de inserarea unor articole
de ordin „social și politic”. Până la căderea regimului, în decembrie 1989, fiecare număr avea și un astfel de mate-

1975

Numărul din
septembrie-octombrie
are prima copertă color din
istoria revistei
Curierul Adventist.

1980

Curierul acelor vremuri a avut
un impact şi un efect mult mai
mare decât proporţiile fizice ale
sale sau decât transmiteau articolele în mod direct. Doar harul
lui Dumnezeu a făcut posibil
lucrul acesta.
ție Octavian Coconcea (anii ’80), Ștefan
Bratosin (1986-1987) și Adrian Bocăneanu (1989).
Curierul Adventist din perioada
1950-1989 trebuie înțeles în contextul
condițiilor în care apărea. Tâlcul celor
scrise se află în istoria nescrisă a acelor
vremuri, care înseamnă discuții și argumentații cu organele de cenzură, nopți
de frustrare, bucurii nespuse pentru un
articol acceptat etc. Deși uneori a fost
cumplit de greu, Curierul Adventist nu
și-a întrerupt niciodată apariția în acele vremuri. Chiar și numai titlul de Cu-

În numărul din septembrieoctombrie sunt publicate
aspecte din vizita lui
Neal Wilson, președintele
Conferinței Generale.

1990

Se revine la 12 numere
pe an.

rierul Adventist era un nimb de lumină
„în noianul tot mai copleșitor al ideologiei sufocante a timpului”3. Era prețuit
și așteptat de membri și, cu toate că în
mod oficial nu era acceptat decât un tiraj
mic, pe căi clandestine, Curierul Adventist ajungea să fie citit de mult mai mulți
membri.
În partea a doua a acestei epoci, Curierul ajunge să aibă până la 26 de pagini
și apare de șase ori pe an. Este o perioadă în care se publică articole profunde
și pline de învățătură. Nu a încetat niciodată să-L înalțe pe Domnul Hristos.
Biblia și Spiritul Profetic erau prezente
prin studii ample și bine documentate.
Credincioșii adventiști sunt îndemnați
să își dezvolte un caracter spiritual și
să crească în Hristos. Nu sunt admise însă de cenzură articolele misionare,
de expunere a experiențelor misionare
și care îndemnau la mobilizare. Profețiile biblice nu sunt abordate, deoarece
acestea prescriau un viitor diferit de cel
comunist.
Curierul Adventist din această perioadă a fost torța nestinsă de care biserica s-a agățat. Deși puternic afectat de
condițiile istorice, Curierul Adventist a
fost un fanion al luminii, al speranței

1991

Se trece de la 20 la 24,
respectiv 28 de pagini.

1992

Revista începe să fie
publicată la tipografia
bisericii.
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și al credinței adventiste. A fost printre
puținele publicații ale vremii care nu
aveau chipul conducătorului pe copertă.
Apărea fie o biserică nou-construită, fie
figuri din istoria biblică, dar niciodată
pe copertă nu apărea ce nu se cuvenea.
Pe lângă valoarea în sine a apariției
sale, Curierul Adventist poartă și o încărcătură simbolică specială. El a contribuit
la menținerea unității doctrinare și organizatorice a bisericii și, în ciuda planurilor autorităților de atunci, a alimentat
spiritul și speranța adventistă. Curierul
acelor vremuri a avut un impact și un
efect mult mai mare decât proporțiile
sale fizice sau decât transmiteau articolele în mod direct. Doar harul lui Dumnezeu a făcut posibil lucrul acesta.

Curierul unor ani frumoși
Anii de libertate care au urmat Revoluției din 1989 au însemnat renașterea Bisericii Adventiste de Ziua a Șap-

1992

Cel mai mare număr
de abonați din istoria
Curierului: 8 004
abonamente.

1993

tea din România. Energia ținută în frâu
atâta timp a fost descătușată, misiunea
a redevenit preocuparea principală și
au fost înființate departamente noi. În
anul 1992, au fost botezați cei mai mulți
membri din istoria bisericii noastre
(peste 7 000). În țară sosesc misionari
străini. Toată lumea este dornică și dispusă să facă ceva, să dea mărturie, să
spună celorlalți că Domnul revine.
Curierul Adventist are, din nou, un
rol important în istoria bisericii. Începând cu anul 1990, se revine la 12 numere pe an. Numărul de pagini va crește
până la 32 de pagini. Sunt ani frumoși
pentru biserică și ani frumoși pentru
Curierul Adventist. În 1992 se anunță
un număr record de abonați: 8 004 subscrieri.
Revista este plină de viață în această
vreme. Articole pe teme diverse, dezbateri, interviuri, casete cu explicații de tot
felul, îndemnuri, sfaturi – toate acestea se găsesc în Curierul Adventist din
această perioadă, multe dintre ele având

Însă, în mijlocul fluxului de informaţii şi întâmplări de tot felul,
oamenii vor aprecia întotdeauna
reperele. Curierul Adventist
trebuie să arate în mod clar
direcţia în care poporul lui
Dumnezeu trebuie să meargă.
un mesaj actual chiar și azi, după 20 de
ani. Lucrările diferitelor departamente,
campaniile de evanghelizare publică, acțiunile pentru sănătate sau libertate religioasă, congresele tineretului, sesiunile
Uniunii și ale Conferinței Generale pri-

Primul număr în care
autorii articolelor
apar cu fotografie.

1997

Este introdus un supliment
de patru pagini pentru noii
membri ai bisericii.

mesc spații ample în revista din această
perioadă, care este vie, diversă, motivantă, hrănitoare.
După Dumitru Popa, redacția revistei este coordonată de Adrian Bocăneanu (1994-2000), iar din anul 2000
până astăzi: Aron Moldovan (20002002), Gabriel Dincă (2002-2009) și
Virgiliu Peicu (2009-2014) au condus
activitatea redacțională. Mihai Ghioaldă (1996-2001) și Iosif Diaconu (20112014) au contribuit ca secretari de redacție la publicarea lunară a revistei.
În acest timp, credincioșii adventiști
de etnie maghiară au simțit nevoia unei
reviste în propria limbă. Din anii ’50, nu
mai fusese publicat nimic în limba maghiară în Curierul Adventist. Inițiativa
i-a aparținut lui Dezideriu Faluvegi, în
1992, iar din 1994, proiectul a fost preluat de Lazăr Forrai. Revista care apare
până astăzi sub numele de Adventszemle
era inițial o lucrare originală, cu doar câteva traduceri din limba română. Acesta
a fost un mijloc de dialog și comuniune
al comunității adventiste maghiare din
România, în care elementele specifice
și-au găsit expresia și împlinirea.
Odată cu apariția și dezvoltarea internetului, Curierul Adventist a intrat în
lumea virtuală. În anul 2001 a fost creată prima adresă de e-mail, iar în anul
2007, revista a fost postată pe pagina
de internet a Editurii Viață și Sănătate.
Un an mai târziu a apărut site-ul www.
curieruladventist.ro, care este folosit și
astăzi. Nefiind limitat de spațiu, site-ul
www.curieruladventist.ro depozitează
o gamă mult mai largă de resurse. Articole teologice, predici, ilustrații pentru
predici, profeție biblică, poezii și alte resurse pot fi accesate și folosite în programele bisericii.

2001

În luna februarie a fost
anunțată prima adresă
de poștă electronică:
curierazs@fx.ro.

2007

În luna iulie a fost tipărit
primul număr full-color
al Curierului.
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Dileme și perspective
Curierul Adventist al ultimilor 24 de
ani a cunoscut poate cea mai complexă
perioadă din istoria sa. Acum însă, noi
umbre și dileme se răsfrâng asupra revistei. Pe de o parte, aceste umbre provin de la construcția mediatică formată
din televiziune și internet. O mare parte
din rolul Curierului Adventist a fost preMembrii bisericii au prețuit Curierul Adventist. Îl așteptau cu nerăbdare și îl studiau cu atenție, subliniind lucrurile mai importante. Apoi,
ca pe un lucru scump, îl așezau la
rând în colecțiile personale.
Petru Moraru este unul dintre miile
de adventiști care au făcut acest lucru. El a adunat fiecare Curier, începând cu anul 1948, iar în 2012,
arhiva lui conținea 20 de volume.
Astăzi, fratele Moraru a dăruit toate
cele 20 de volume Arhivei Centrale a
Curierului Adventist, aflată în clădirea Uniunii Române.

luată de aceste mijloace de informare ultramoderne. Ritmul lunar al revistei este
prea lent pentru desfășurarea evenimentelor, iar cele 32 de pagini sunt insuficiente ca să includă tot ce se întâmplă.

2007

Revista Curierul Adventist
a fost postată pe site-ul
Editurii Viață și Sănătate.

2008

Însă, în mijlocul fluxului de informații și întâmplări de tot felul, oamenii vor
aprecia întotdeauna reperele. Curierul
trebuie să arate în mod clar direcția în
care poporul lui Dumnezeu trebuie să
meargă. Aici oamenii vor putea găsi întotdeauna mesaje limpezi despre a doua
venire a Domnului Hristos. Curierul va
trebui să spună neîntrerupt că păcatul
este păcat și că neprihănirea este neprihănire. Mesajul adventist trebuie să fie
mereu prezent cu dovezi proaspete ale
iubirii lui Dumnezeu, ale iertării și ale
faptului că Domnul Hristos slujește în
sanctuar. Toate aceste lucruri trebuie să
fie cu predilecție temele Curierului Adventist.
Pentru ca acest lucru să aibă loc, este
necesar ca cei care lucrează la Curier să
fie oameni consacrați și neacomodați
tendințelor moderne în materie de credință. Ei trebuie să Îl iubească pe Dumnezeu cu toată inima și să fie dedicați
soliei adventiste. În acest fel, Curierul
Adventist va rămâne relevant și actual.

Jurnal până la capăt
Au trecut 100 de ani de la apariția
revistei Curierul Misionar. Cu siguranță
că primii redactori nu și-au propus să
facă o revistă care să dureze 100 de ani.
Ei Îl așteptau pe Domnul. În decembrie
1948, Curierul Misionar a devenit Curierul Adventist. Atunci, mulți au dorit ca
revista să nu mai apară. Dar a rezistat și
a fost publicată chiar dacă, uneori, avea
numai două pagini. Apoi, în libertate,
Curierul Adventist a înflorit și, împreună
cu biserica, s-a dezvoltat și a crescut.
Dumnezeu a fost cu biserica Sa în
tot acest timp și a avut grijă de Curierul
Adventist. Nu sunt multe reviste care au
privilegiul de a fi fost publicate timp de
100 de ani. Doar harul lui Dumnezeu a

A fost creată
pagina de internet
www.curieruladventist.ro.

2011

Pe 30 noiembrie a fost
creată pagina de Facebook
a revistei.

făcut posibil lucrul acesta. Noi, ca popor
al speranței adventiste, ne bucurăm că
am putut ține în mână, în toată această perioadă, Curierul Adventist. Care a
fost aportul acestei reviste la dezvoltarea
lucrării în România și câte destine a influențat spre veșnicie, numai Dumnezeu
poate să știe.
Pentru a fi publicat, Curierul Adventist nu este condiționat neapărat de numărul de abonați. La data apariției erau
numai 450 de adventiști, și totuși a fost
tipărit. Atâta timp cât cei trei îngeri mai
au încă de proclamat mesajul lor, Curierul
Adventist va apărea pentru a le consemna
vestirea și lucrarea, pentru a aduce mângâiere, încurajare și mustrare. Ca jurnal al
celor trei îngeri, misiunea Curierului Adventist trebuie să se încheie doar odată cu
misiunea lor. Numai atunci când norul
alb, purtător al Regelui inimilor noastre,
se va vedea în răsărit, numai când trâmbița îngerului ne va trezi morții la viață
și numai când vom auzi chemarea: „Veniți
binecuvântații Tatălui Meu”, doar atunci
putem spune că am ajuns acasă, iar Curierul Adventist și-a împlinit lucrarea. Domnul să binecuvânteze Curierul Adventist și
biserica Lui!
1
Valeriu Petrescu alocă un spațiu generos istoriei revistei Curierul Adventist și oferă informații valoroase despre aceasta în cartea Presa adventistă din România (1884-2002), București,
Editura Viață și Sănătate, 2003.
2
La momentul apariției Curierului Misionar,
publicistica românească de atunci mai înregistra alte 130 de curiere (Curierul literar, Curierul
cazărmilor române etc.). Vezi Valeriu Petrescu,
Presa adventistă din România, p. 41.
3
Valeriu Petrescu, Presa adventistă din România, (1884-2002), p. 72.

2012

În luna mai a fost trimis
primul Buletin informativ
on-line al Curierului.

2014

Pe 31 mai se aniversează
Centenarul revistei
Curierul Adventist.
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„Se va înfiinţa în
orice comunitate...”
ROLUL CURIERULUI MISIONAR ÎN ORGANIZAREA BISERICII

Când o persoană intră
pentru prima dată în Biserica Adventistă, găsește
o structură bine organizată, formată din oameni instruiți, departamente specializate și un întreg sistem
Redacția Curierul armonios care se ocupă de
Adventist integrarea lui în rândurile
credincioșilor.
La început însă nu era așa. Oamenii
primeau credința în diferite locuri și circumstanțe, apoi se întorceau acasă, în localitatea de baștină. Fiind primii adventiști din zonă, nu aveau de unde să preia
nici regulile comportamentale și nici ordinea cultică. Cine îi ajuta să aprofundeze noua învățătură primită? Cine îi
instruia cu privire la viața de credință?
Cine le explica modul de desfășurare a
unui serviciu divin sau rolul „Cercului
Tinerimii”? În afară de pastori și de adunările de instruire, Curierul Misionar a
fost un mijloc intens folosit pentru instituirea și omogenizarea credinței și practicii adventiste în România.

Pe lângă stabilirea pilonilor organizației bisericești, Curierul Misionar
venea și cu conținutul vieții spirituale
personale și comunitare. Erau date îndrumări cu privire la viața de credință
și erau publicate sfaturi practice privind
administrarea vieții. Creștinul adventist
avea astfel un cadru de manifestare atât
în viața privată, cât și în cea cultică.

Cercurile
În prima parte a istoriei bisericii
noastre, departamentele de la nivelul
comunității locale purtau denumirea de
„cercuri”. Viața bisericească era coordonată prin activitatea Cercului Misiunii
interne, a Cercului Tinerimii, care devine
mai târziu Cercul Misionarilor Voluntari,
sau a Cercului Tabita. Mai era și Depar-

Cadrul general
În perioada 13-16 noiembrie 1913,
a avut loc, la București, Adunarea Generală Constitutivă a Bisericii Adventiste din România. Cu acea ocazie au fost
adoptate Statutele Conferinței Române,
care stabileau denumirea și funcționalitatea bisericii. Aceste statute au fost publicate în numărul 2, anul 1914, al Curierului Misionar. „1. Nume: Organizația
noastră poartă numele de Conferința
Română a Adventiștilor-de-Ziua-Șaptea.
2. Teritoriu: Conferința are ca teritoriu
Regatul României. 3. Scop: Scopul acestei organizații este predicarea Evangheliei Împărăției lui Hristos.”
20 Curierul Adventist
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tamentul Școlii de Sabat, Departamentul
Educație sau importantul Departament
de Colportaj.
Toate aceste cercuri și departamente
se regăseau frecvent în Curierul Misionar. Acesta era folosit pentru a descrie

Inițialele Departamentului Misionarii Voluntari, format
din membrii comunității Labirinit, în 1931

scopul și funcționalitatea cercurilor,
pentru a raporta activitatea lor și pentru a transmite noi directive cu privire
la acestea. Spre exemplu, despre Cercul
Tabita găsim următoarele: „Pentru că ni
s-au cerut din multe părți îndrumări și
sfaturi pentru organizarea Cercului Tabita, dăm publicității statutele după care
se conduce acest cerc în Uniunea Română” (CM, nr. 6, 1924, p. 88). Iar despre
Cercul Misionarilor Voluntari putem
citi: „Se va înființa în orice comunitate
AZȘ din România, unde s-ar afla o grupă de 5-6 tineri ai comunității, câte un
cerc numit „Cercul Misionarilor Voluntari al Tinerimii AZȘ”, care tinde la inspirarea și selecționarea tineretului spre
o viață de creștinism real.” (CM, nr 1-2,
1926, p. 2)
Astfel de articole putem găsi în Curier cu privire la toate departamentele
și ramurile bisericii. Dacă în primii ani
se aloca un spațiu mai mare descrierii și
funcționalității lor, în anii ulteriori articolele cuprindeau, în general, rapoarte
și experiențe din activitatea acestora. În
acest fel, se ofereau îndrumări și modele
inspiratoare, pentru ca misiunea adventistă să fie transmisă din comunitate în
comunitate.

Instruire și consolidare
„Organizația comunității, vorbind
despre datoriile prezbiterului, zice: «El
îngrijește de comunitate.» De aci se înțelege, din început, că el însuși trebuie să
aibă putere spirituală și corporală ca,
astfel, să poată îngriji bine de comunitate.” (CM, nr. 3, 1925, p. 36). După
cum putem observa din citatul de mai
sus, Curierul Misionar conținea articole
instructive pentru slujbașii comunității,
în care prezbiterii, diaconii, secretarii și
casierii găseau îndrumări și sfaturi privitoare la exercitarea slujbei încredințate.
Tot aici erau publicate hotărârile
Conferinței Generale sau ale Diviziunii.
Acestea priveau toți membrii bisericii,
dar mai ales pastorii și slujbașii comunității. În Curier erau descrise marile
evenimente asupra cărora se concentra
atenția bisericii precum: Adunările generale, congresele de tineret, întâlnirile
centrale și zonale. Apelurile spirituale și
instrucțiunile practice făceau ca revista
bisericii să fie indispensabilă și obligatorie pentru o bună și armonioasă desfășurare a vieții de credință.

Concluzii
Structura omogenă a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România
se datorează și difuzării, prin Curierul
Misionar, a statutelor și regulamentelor
de funcționare. Faptul că serviciile divine se desfășoară în același fel atât în Oltenia, cât și în Dobrogea sau Maramureș
este rezultatul prezenței Curierului Misionar în comunități.
Această revistă era folosită pentru
mobilizarea generală a membrilor cu
ocazia marilor evenimente ale bisericii.
Campania de toamnă, Congresul Tineretului Adventist, convocarea pentru
Adunările generale, toate acestea erau
făcute cunoscute și detaliate prin intermediul Curierului Misionar.
În Biserica Adventistă, Curierul Misionar a avut același rol precum sistemul
circulator într-un organism. Prin Curier
erau transmise informațiile atât de vitale stabilirii și funcționării corpului de
credincioși. Prin el, au fost create departamente, au fost date instrucțiuni și tot
prin Curier s-a clădit credința că Biserica Adventistă face parte din poporul lui
Dumnezeu de la timpul sfârșitului.

Preluare din Curierul Misionar nr. 6/1924
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„Solia adventă,
în toată lumea,
în această generaţie!”
MISIUNEA ADVENTISTĂ ÎN CURIERUL MISIONAR (1914-1949)

„Solia adventă, în toată
lumea, în această generație!” Sub acest deziderat se
desfășura programul Zilei
speciale a Tineretului din
21 noiembrie 1925. Însă
mottoul acesta nu se limitează numai la o singură
Redacția Curierul
Adventist zi. El cuprinde, de fapt,
întreaga viziune misionară care a animat Biserica
Adventistă din România
în prima parte a istoriei ei.
Curierul Misionar din perioada cuprinsă între anii 1914 și 1949 ne oferă
posibilitatea de a înțelege amploarea și
profunzimea concepției misionare care
domina viața adventistă din acele vremuri. Se poate vedea că misiunea era
ținta supremă a bisericii ca întreg, a fi-

Tabloul cu ținta comunității București Labirint
pentru Campania de toamnă din 1931

22 Curierul Adventist
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ecărui departament în parte și a fiecărui
membru adventist.

„Misionar” de la început
Începutul Bisericii Adventiste de
Ziua a Șaptea din România este unul
dintre cele mai frumoase și entuziaste
din întreaga misiune adventistă. Aceasta este concluzia pe care o deducem din

„Toţi la lucru!
Nu există dispensă de
lucru în armata
Prinţului Emanuel!”
articolele și rapoartele Curierului Misionar. A. V. Olson, președintele Diviziunii
Europene de Sud, confirma acest lucru
spunând, în 1930, că „2 727 noi membri
au fost adăugați comunităților noastre
în urma botezului și a mărturisirii de
credință. Mai mult de două treimi dintre aceștia au fost câștigați în România,
unde Dumnezeu face astăzi o lucrare
minunată. Oamenii de acolo primesc
adevărul
într-o așa mare
măsură, încât predicatorii noștri nu
pot face față chemărilor pentru instruire și botez.”
(CM, nr. 7, 1930,
p. 101)

Curierul Misionar a fost vehiculul
principal de transmitere și răspândire
între membrii bisericii a acestui suflu
antrenant. Adoptând numele de Curierul Misionar, primii redactori au legat rostul acestei reviste de activitatea
evanghelistică. În articolul inaugural
din anul 1914, Petre Paulini declara că
scopul Curierului este „să înlesnească
tuturor membrilor care vorbesc românește cunoașterea evenimentelor mai de
seamă și progresele realizate în marele
câmp misionar universal.”

Misiunea, ca stil de viață
Curierul Misionar avea rolul de a-l
conștientiza pe fiecare membru că are
o datorie misionară specială și egală ca
valoare și importanță, indiferent de locul în care trăia sau de slujba pe care o
avea. Devize ca: „Toți la lucru” sau „Nu
există dispensă de lucru în armata Prințului Emanuel” erau rostite și scrise cu
scopul de a-l mobiliza pe fiecare credincios pentru misiune.
Se stabilea astfel că misiunea nu trebuia să fie un eveniment excepțional sau
sporadic în viața indivizilor, ci, prin modul de viețuire și prin comportament,
orice adventist trebuia să poarte Evanghelia cu el. Pentru realizarea acestui lu-

Grup de colportori pregătiți
să plece în lucrare
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cru, Curierul Misionar oferea nu numai
îndemnuri, ci și sfaturi concrete și modele de lucru, astfel încât credincioșii să
știe cum să procedeze.
Din rapoartele pe care le avem, înțelegem bogăția și diversitatea formelor și
abordărilor misionare. Vizite misionare,
vizite la bolnavi, discuții cu prietenii,
ajutorarea săracilor, tratamente ambulatorii, distribuire de literatură, scrisori
misionare, donații materiale și bănești –
toate acestea intrau în atribuțiile fiecărui
membru. În cadrul orei misionare, care
se ținea o dată pe lună, fiecare membru
era chemat să își prezinte mărturia personală.
Orice act și gest al vieții trebuia folosit în sens misionar. Chiar și florile din
gospodărie trebuiau cultivate și folosite
în acest scop: „Florile sunt niște misionare minunate... De ce nu s-ar sili fiecare
membru să aibă o brazdă de flori dedicată acestei lucrări?” (CM, nr 2, 1927, p.
19). Și, într-adevăr, în rapoartele misionare încep să apară numărul de buchete
de flori oferite în scop misionar.

Misiunea ca eveniment
Este numai normal ca o viață dedicată misiunii să aibă și momente de concentrare misionară maximă. Astfel, prin
Curierul Misionar, se pregătea terenul și
se ofereau informațiile necesare pentru
Ziua cea Mare, o zi pusă deoparte, în
care toți membrii bisericii mergeau în
misiune. „Săptămâna mare de Colportaj” era pregătită în același fel. În Săptămâna de Abnegație, toți angajații bisericii și toţi membrii erau invitați să își
ofere venitul din acea săptămână pentru
lucrarea misionară. Era apoi Campania

de toamnă – o perioadă pusă deoparte
pentru proiecte misionare.
Un loc aparte în efortul evanghelistic din acea perioadă îl ocupa colportajul. Conform datelor din Curier, colportajul era cea mai eficientă și răspândită
metodă de misiune. Lucrarea de colportaj a fost, până la venirea comunismului,
vârful de lance al misiunii adventiste din
România. Pentru cei mai mulți dintre
predicatorii de atunci (așa se numeau

Martirul Gheorghe Oresciuc

pastorii), activitatea începea întâi cu
colportajul. Majoritatea campaniilor organizate, care îi includeau pe membri,
erau de fapt acțiuni de colportaj și distribuire de literatură.
Evanghelizările publice aveau și ele
locul lor. Încă din anul 1913, când a avut
lor Adunarea de înființare a Conferinței Române, au fost
ținute „trei cuvântări publice cu proecțiuni luminoase”
(CM, nr. 1, 1914, p.
3). Observăm deci
că era folosită cea
mai avansată tehniBotez în mare, oficiat de
fr. Toma Dobre în 1933.
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că și mijloacele cele mai complexe pentru
transmiterea adevărului pe orice cale.
Paginile Curierului Misionar consemnează și prețul misiunii din acele
timpuri. De multe ori, mărturia publică
sau răspândirea de literatură era urmată
de persecuție, bătăi, amenințări și procese. Ieșirea în public presupunea atunci
chiar și riscul morții, așa cum este cazul
martirului Gheorghe Oresciuc, răpus în
anul 1932 de loviturile unor săteni agitați.

Dimensiunile misiunii
Curierul Misionar ne prezintă o misiune generală și universală. Era generală prin factorii implicați, și universală
prin aria de activitate.
Curierul Misionar descrie implicarea
misionară a tuturor membrilor, mari și
mici, bătrâni și copii. Ruxandra („Săndel”) Bejan din Galați, o fetiță de 10 ani,
avea obiceiul ca, după terminarea orelor
de la școală și a temelor, să meargă cu Biblii și reviste de vânzare. Și nu este un
caz singular.
Misiunea adventistă era împărțită în
două ramuri: internă și externă. Ambele
îi priveau și îi implicau pe toți membrii.
Prin intermediul Curierului Misionar,
activitatea misionară din țară și din întreaga lume era prezentată credincioșilor împreună cu îndemnul la implicare
și dăruire.
În perioada interbelică, țări precum
Madagascar sau Camerun deveniseră
tot atât de apropiate de sufletul credinciosului adventist ca satul din care făcea
parte. Prin trimiterea, în 1930, a misionarilor: C. Tolici, în Madagascar, și, câțiva ani mai târziu, I. Curmătureanu, în
Camerun, aceste două misiuni deveniseră copiii de suflet ai Bisericii Adventiste
din România.
Misiunea:
planificare și evaluare
Misiunea adventistă de la început,
deși entuziastă și plină de vervă, nu era
totuși haotică. Se întocmeau planuri, se
fixau ținte, se stabileau termene și se dădea un ton. Și în acest caz, Curierul MiCurierul Adventist
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sionar era principalul mijloc de transmitere a datelor și de mobilizare sincronizată a bisericii.
La nivel de comunitate, era instituit un comitet de misiune.
Acesta avea datoria de a pregăti atât programele misionare din
comunitate, cât și angajamentele misionare ale bisericii. Fiecare
comunitate trebuia să aibă o hartă cu teritoriul care îi revenea
pentru misiune. Aici
trebuia să se vadă și ce
parte îi revine fiecărui
membru (CM, nr. 1,
1926, p. 7).
Un alt aspect
foarte prezent în Curierul Misionar este și
faptul că erau publicate frecvent „tablouri” din care reieșea
situația misionară. În
aceste „tablouri” erau
menționate următoarele date: numărul
de membri, numărul Şcolilor de Sabat,
numărul de acțiuni
misionare întreprinse etc. Prin aceste raMisionarul Ilie Curmătureanu, în mijlocul unui grup de
poarte se puteau face
camerunezi (1938)
comparații și evaluări
care ofereau o imagine realistă și exactă despre stadiul lucrării la
nivel local, național și mondial.

Concluzii
Parcurgerea Curierului Misionar este ca o excursie în țara misiunii. Întâlnim aici popasuri ale împlinirii, întâlnim răscruci cu
noi destinații, piscuri ale angajamentelor și, bineînțeles, lanuri
gata coapte și secerători care strâng rodul.
Deviza „Solia adventă, în toată lumea, în această generație!”
nu era numai un dicton impus artificial, ci cuprindea rațiunea de
a fi a bisericii.
Datorită Curierului Misionar avem astăzi date cuprinzătoare
despre misiunea adventistă de la începuturi. Comparând activitatea de acum cu ceea ce se întâmpla atunci, ne putem da seama
dacă mai suntem sau nu pe linia trasată de înaintașii noștri. Vom
ști, astfel, dacă suntem cu adevărat urmașii lor.

Preluare din Curierul Misionar
nr. 11/1937
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„Noi, adventiştii, suntem
în toată lumea un popor”
FAMILIA ADVENTISTĂ, UNITĂ PRIN CURIERUL MISIONAR

„Noi, adventiștii, suntem în toată lumea un popor. Noi avem o solie și o
lucrare.” Această afirmație
îi aparține fratelui D. N.
Wall. El venise în România după ce vizitase alte
Redacția 17 țări. Iar acum, deși era
Curierul Adventist pentru prima dată la noi
în țară, mărturisea: „Mi se
pare ca şi cum aș fi fost de mult în România.” (CM, nr. 3, 1927). Astfel, fratele
Wall sublinia nu doar unitatea doctrinară și organizatorică, ci și atmosfera caldă
și familială degajată de credincioși.
În România, Curierul Misionar a
avut un rol crucial în omogenizarea
membrilor adventiști, care erau puțini
și răspândiți la început. Prin Curier s-a
creat între credincioși sentimentul de
apartenență la familia mai mare a bisericii. Membrii români aflau unii despre
alții, își cunoșteau liderii și erau conectați la pulsul general al bisericii prin intermediul revistei.

Nu ești singur!
În anul 1914, când a început să apară Curierul Misionar, în România erau
442 de adventiști, răspândiți în 13 comunități (CM, nr. 1, 1914, p. 7). Aces-

tora li se mai adăugau alte câteva sute de
credincioși din Ardeal. Ei erau slujiți de
patru pastori cu binecuvântare și trei lucrători biblici, fiecare având și responsabilități administrative.

Dacă ne gândim că România avea
atunci peste 7 milioane de locuitori, ne
dăm seama că adventiștii erau puțini,
risipiți și necunoscuți. Pastorii nu ajungeau prea des să îi viziteze. Ei trebuiau

Comunitatea Moinești, Bacău, 1938

Candidați la botez, Reghin, 1945

Corul comunității din Timișoara, 1933
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să facă față de cele mai multe ori singuri prejudecăților și sentimentului de înstrăinare. Însă, atunci când pionierul adventist,
singur și izolat într-un sat oarecare, primea Curierul Misionar,
putea să vadă că în Bârlad mai sunt nouă adventiști, în Ploiești
46, iar în București sunt chiar trei comunități cu 202 membri. El
se regăsea în experiențele din Curier, cunoștea nevoile celorlalți,
îi purta în rugăciunile lui și împărtășea aceleași speranțe. Astfel,
deși nu se vedeau poate niciodată, prin intermediul Curierului,
adventiștii știau că aparțin unei familii, că frații lor se confruntă
cu aceleași încercări și că, în curând, Îl vor întâmpina pe iubitul
lor Mântuitor.
Curierul Misionar a contribuit la omogenizarea psihocomportamentală a familiei adventiste din România. A făcut lucrul
acesta nu numai prin publicarea mesajelor spirituale puternice,
a experiențelor misionare sau prin îndrumări administrative, ci
publicând şi nevoi curente și cotidiene ale membrilor. Astfel, în
Curierul Misionar apar mesaje ale celor care caută de muncă și
ale celor care doresc să angajeze; ale celor care vând ceva sau
ale celor care cumpără; apar diverse oferte. În acest fel, membrii
nu numai că aveau părtășie duhovnicească, dar se și sprijineau
reciproc.

Madagascar, Camerun și în „toate părțile”
Curierul Misionar nu doar că aduna sub aceleași auspicii
membri adventiști români, dar îi lega și de comunitatea adventistă internațională. Prin intermediul acestei reviste erau transmise știri despre mersul lucrării din toate zonele lumii. Europa,
America, Africa, Asia, Australia, peste tot existau puncte de interes pentru adventiști. Însă inima adventiștilor români bătea în
mod special pentru Madagascar și Camerun. Acestea erau destinațiile primilor misionari români plecați peste hotare. Exista
un interes deosebit pentru lucrarea de acolo, iar prin fondurile
strânse, românii contribuiau direct și personal la înaintarea cauzei adventiste.
În acest fel, Biserica Adventistă din România, deși mică și
răspândită, afla din Curier că face parte dintr-o familie mondială
bine organizată. Cu toate că, în viața de zi cu zi, adventistul se
întâlnea la tot pasul cu opoziție sau cu prejudecăți, prin Curierul
Misionar, acesta descoperea că are alături frați și surori în toate
țările și pe toate continentele. Se crea astfel o mentalitate cu așteptări și sentimente care animau sufletul advent, indiferent că
acesta era din Putineiu sau din Madagascar.
Integrare cosmică și istorică
În afară de legăturile stabilite cu familia adventistă internă și
internațională, Curierul Misionar îl integra pe credincios în familia istorică a poporului lui Dumnezeu. Prin mesajele spirituale și prin viziunea pe care o transmitea, Curierul îl făcea părtaș
pe creştinul adventist la aceeași moștenire spirituală a poporului
lui Dumnezeu. Marii eroi ai adventistului erau personajele biblice din a căror genealogie spirituală descindea și a căror misiune sacră o ducea mai departe. Astfel, credinciosul nu era numai
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1914 – 1949

un biet românaș de rând batjocorit de
semeni, ci el se identifica, prin credința
pe care o avea, cu cei mai aleși oameni
care au trăit pe pământ și împărtășea cu
ei aceeași luptă și speranță.
Pe lângă integrarea istorică, Curierul
Misionar îl conștientiza pe credincios
că face parte și dintr-o familie cosmică.
Credinciosul descoperea că atunci când
se închină sâmbăta, nu duminica, sau
când îi vorbește cuiva despre credința
lui, el nu este un alarmist ciudat. Ci oștile îngerești sunt trimise să îl însoțească, iar el, umilul credincios, este de fapt
un soldat de seamă în oastea Prințului
Emanuel. În acest fel, membrii căpătau
curaj și siguranță în acțiunile și manifestările lor.

Misionarul român Constantin Tolici, împreună cu soția,
în mijlocul unor credincioși din Madagascar (1930-1940)

CENTENARUL CURIERULUI ADVENTIST

Concluzii
Numai cei care au înfruntat singurătatea pot să își dea seama de puterea
binefăcătoare a câtorva rânduri scrise de
cei dragi sau a unei fotografii cu persoanele iubite. Curierul Misionar le aducea
membrilor români tocmai acele câteva
rânduri de care aveau nevoie, pentru a
ști că nu sunt singuri. Limbajul Curierului din primele decenii este plin de
căldură și apropiere. Expresii ca „iubiții
noștri frați” sau „scumpii noștri” arată
cât de mult tânjeau după părtășie și iubire. Lună de lună, atunci când primeau
Curierul, credincioșii români primeau
stropul de apartenență de care aveau nevoie, ca apoi să plece din nou pe ulițele
satelor și orașelor, în mijlocul prejudecăților și persecuției, ca să vestească revenirea „iubitului nostru Mântuitor”. Așa a
crescut biserica noastră.

Rubrica „Necrolog” a fost
introdusă începând cu numărul
4 din anul 1925. De-a lungul
timpului, această rubrică s-a
mai numit „Sfârşit de cale” sau
„La odihnă”. Prin intermediul
acesteia, biserica era informată
cu privire la cei adormiţi în
Hristos. Era, de asemenea, un
mod de a simţi unul cu altul, de
a-şi împărtăşi necazurile şi de a
se susţine reciproc.
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La ceas aniversar
UN STEAG ÎN VREMURI TULBURI

Ia un sul de carte și scrie în ea toate
cuvintele pe care ți le-am spus. (Ieremia
36:2)
La acest moment aniversar, e bine să ne aducem aminte că porunca lui
Dumnezeu dată slujitorilor Săi din toate timpurile era clară: „Scrie!” Cel
Atotputernic știa că, din
cauza acțiunii de erodare
Dumitru Popa
a fost redactor-șef la produsă de păcat, omul nu
Curierul Adventist va mai reține marile adeîn perioada văruri și învățături date lui
1962 - 1993.
de Dumnezeu. Era deci
nevoie ca ele să fie scrise,
să rămână astfel nealterate pentru toate generațiile care aveau să se nască pe
acest pământ.
Cuvântul scris este de un incontestabil folos pentru aducerea la îndeplinire a
mandatului divin care spune: „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea” (Matei 24:14).
Este o realitate aceea că publicațiile,
cuvântul scris, pot să ajungă acolo unde
cu greu poate să pătrundă cineva. Astfel,
este un mare și real adevăr acela că lucrarea de publicații are un rol deosebit în
importanta lucrare de educare și evanghelizare a lumii.

Primele publicații adventiste
din România
Dacă vorbim despre începutul lucrării de publicații în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România,
atunci trebuie să amintim anul 1883. Cu
ocazia Conferinței Bisericii Adventiste
din Europa din acel an, s-a hotărât, la cererea pastorului Toma Aslan, publicarea
în limba română a unei reviste care să
cuprindă în paginile ei solia adventistă.
Astfel, în ianuarie 1884, a apărut
primul număr al revistei Adevărulu Prezent, revistă ce apărea trimestrial, în 16
pagini. Toma Aslan a fost primul redactor al publicațiilor noastre, precum și

primul pastor al lucrării adventiste din
țara noastră.
Această primă revistă a bisericii
noastre, în limba română, va apărea între anii 1884-1888. În anul 1884, revista Adevărulu Prezent s-a tipărit în
23 000 de exemplare, ceea ce înseamnă
5 750 de exemplare pe trimestru.
După 24 de ani de la apariția primului număr al revistei Adevărulu Prezent,
a fost publicat primul număr al revistei
Semnele Timpului. Comitetul de redacție era alcătuit din frații: Otto Lupke,
Petre P. Paulini și J. F. Hinter (Ginter).

Revista bisericii
Am făcut această scurtă prezentare
a începutului lucrării de publicații în Biserica Adventistă din România ca o introducere istorică a apariției, în 1914, a
revistei Curierul Misionar.
Cu ocazia primei Sesiuni a Conferinței Române, din 1913, care s-a ținut
în București, Sala Transilvania, vizavi
de Liceul „Gheorghe Lazăr”, printre alte
hotărâri luate cu această ocazie a fost și
decizia de a se publica o revistă destinată
membrilor bisericii.

Din caseta de redacție a acestui prim
număr al revistei, aflăm că redactori ai
revistei erau frații Petre P. Paulini și Ștefan Demetrescu. Redacția și administrația erau în București, pe strada Maltopol

Nimeni nu poate aprecia
îndeajuns câtă influenţă poate
avea asupra inimilor căutătoare
de adevăr chiar şi o pagină care
conţine adevărul întreitei solii
îngereşti.
nr. 23. Pentru început, revista Curierul
Misionar a apărut trimestrial.
În editorialul primului număr al
revistei, fratele P. Paulini spunea: „În
consfătuirea generală a comunităților
adventiștilor de ziua-şeaptea din România, printre alte multe hotărîri importante, s’a luat și aceea de a se publica un
organ trimestrial, care, ca interpret al lucrărei noastre misionare, să înlesnească
tuturor membrilor care vorbesc românește cunoașterea evenimentelor mai de
seamă și progresele realizate în marele
câmp misionar universal, adică în toată
lumea.”
Nimeni nu poate aprecia îndeajuns
câtă influență poate avea asupra inimilor căutătoare de adevăr chiar și o pagină care conține adevărul întreitei solii
îngerești.

Ani de responsabilitate
Am făcut această incursiune în istoria revistei Curierul Misionar, numită
mai târziu Curierul Adventist, ca o introducere a perioadei 1962-1993, timp în
care m-am ocupat, ca redactor, de publicarea acestei reviste, în condițiile regimului totalitar.
Este foarte greu de înțeles și aproape
imposibil pentru cei care n-au trăit acele
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Dumitru Popa

timpuri când, pentru fiecare număr al revistei, pentru fiecare articol publicat în paginile ei, trebuia dusă o luptă cu cenzura Departamentului
Cultelor, care urmărea să nu facem... prozelitism (?).
În ciuda tuturor obstacolelor și a încercărilor de a determina conducerea bisericii să renunțe la principiile ei de bază, la credința ei (în principal, renunțarea la păzirea cu sfințenie a Sabatului, atât în câmpul muncii,
cât și la cursurile școlare, și îmbrățișarea conceptului ecumenic al bisericilor), biserica noastră – numai Dumnezeu știe cum – și-a păstrat unitatea doctrinară, organizatorică și unitatea principiilor biblice de credință.
Curierul Adventist a fost întotdeauna mijlocul de legătură între credincioșii bisericii noastre. Paginile revistei, în afară de „articolele sociale”,
care erau obligatorii pentru apariția revistei, au prezentat subiecte de
doctrină, Spiritul Profetic, istorie adventistă etc. De asemenea, în paginile revistei se oglindeau evenimente din viața bisericii, de exemplu,
vizitele fraților de la Diviziune și de la Conferința Generală, legături care
– numai Dumnezeu știe cum și în ce condiții – s-au putut relua în acea
perioadă.
De asemenea, tot în această perioadă (1960-1990) au văzut lumina
tiparului și următoarele volume din Spiritului Profetic: Parabolele Domnului, Hristos, Lumina lumii, Marea Luptă (Tragedia veacurilor), Calea
către Hristos și Patriarhi și profeți. Aceste cărți au fost tipărite fără a se
scoate ceva din textul original, în ciuda cenzurii la care au fost supuse.
Pentru toate acestea, Îi mulțumim lui Dumnezeu! În ciuda slăbiciunilor noastre omenești și a eforturilor autorităților comuniste din această perioadă, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea era, la căderea sistemului totalitar, în 1989, o biserică ce a cunoscut dezvoltarea și a trăit
credința dată sfinților o dată pentru totdeauna.
Aspect din vizita lui W. Pierson, președintele Bisericii Adventiste
de Ziua a Șaptea, în România (Curierul Misionar nr. 1-2, 1974)
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Torţa nestinsă a credinţei

CURIERUL ADVENTIST, ÎN CONTEXTUL SOCIAL, POLITIC ȘI RELIGIOS, ÎN PERIOADA 1950-1989
Istoria revistei Curierul
Adventist a fost marcată de
faptele concrete ale bisericii și, în egală măsură, de
condițiile sociale, politice
și religioase din România.
Astfel, schimbările apărute în interiorul bisericii au
David Iordan este
director de marketing fost influențate de existenla Editura ta acestei reviste și au marViață și Sănătate.
cat istoria ei.
În paginile sale, Curierul Adventist a purtat, an după an, decadă după decadă, sâmburele bucuriei unui
grup de oameni care nu au încetat nicio
clipă să creadă că izbăvirea lor se apropie.
Ancorat în realitățile vremurilor,
Curierul Adventist a slujit nevoilor bisericii. În paginile lui găsim abordate cele
mai diverse teme, pornind de la relația
bisericii cu autoritățile statului, dezvoltarea doctrinelor specifice și până la cele
mai practice informații de care biserica a
avut nevoie.
De pildă, în perioada 1950-1955, se
transmitea frecvent, prin conținutul ce-

34 Curierul Adventist

lor şase pagini care intrau în componența revistei, recunoștința la adresa autorităților pentru condițiile care „par” a fi
favorabile exercitării practicilor religioase, dar și pentru timpul de libertate care
„pare” să fie neașteptat de bun. Aceste
aspecte reies foarte clar și din moțiunea
inițiată la data de 27 iulie 1951, cu ocazia Adunării Elective a Uniunii.
În realitate, faptul că revista
apare într-o formă atât de restrânsă,
conținutul ei fiind puternic influențat
de aspectele politice și sociale ale vremii,
ridică multe semne de întrebare în ce
privește calitatea libertăților vremii.

Curierul Adventist – mijloc de
informare a bisericii
În această perioadă, Curierul Adventist are rolul de a transmite informații
despre activitatea bisericii. O parte importantă a revistei este alocată informării bisericii despre vizitele unor delegații
sau ale unor persoane din conducerea
bisericii de la nivelul Diviziunii sau al
Conferinței Generale. În numărul din

ianuarie-februarie 1974, este prezentată vizita în țara noastră a fraților R.
H. Pierson, președintele Conferinței
Generale, și C. L. Powers, președintele
Diviziunii Euro-Africa. În încheierea
vizitei, C. L. Powers declara: „Este un
mare privilegiu acela de a fi membru al
acestei biserici, dar a fi lucrător al ei este
un lucru solemn. Avem în mâinile noas-

În paginile sale, Curierul a
purtat, an după an, decadă după
decadă, sâmburele bucuriei
unui grup de oameni care nu au
încetat nicio clipă să creadă că
izbăvirea lor se apropie.
tre Cuvântul lui Dumnezeu. În acest
Cuvânt se află putere. Aveți în voi gândul lui Hristos. Când frații vor ajunge să
aibă încredere unii în alții, atunci ei se
vor apropia de gândul care era în Hristos Isus.”
În numerele următoare sunt
prezentate și alte vizite, cum ar fi cea a
fratelui E. Ludescher, președintele Diviziunii Euro-Africa (1976), vizita fratelui Heinz Vogel (1978) și a altor delegații. Aceste vizite ofereau bisericii din
România sentimentul apartenenței la o
familie mult mai mare. Majoritatea celor
care ne vizitau țara erau plăcut impresionați de calitatea serviciilor de închinare
din biserică.
O parte importantă a revistei era alocată „conferințelor pentru pastori” sau,
așa cum mai erau cunoscute, a „cursurilor de îndrumare” pentru pastori.
Acestea aveau loc în diverse zone ale
țării. Din numărul din noiembrie 1956,
aflăm despre a doua întâlnire de acest
fel, care s-a desfășurat la București, în
Biserica Labirint (prima întâlnire avuse-

Vizita fraților din U.R.S.S. – 1956
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Participanții de la Adunarea Generală a Uniunii – 1967

sale, nu putem să nu ne aducem aminte
de ajutorul pe care bunul Dumnezeu ni
l-a dat de-a lungul anilor. De aceea înțelegem să facem din acest articol comemorativ un Eben-Ezer, o piatră de aducere-aminte. Și, întocmai ca Samuel pe
vremuri, zicem și noi astăzi: «Până aici
Domnul ne-a ajutat.» Pentru tot ajutorul Său, noi Îi mulțumim din inimă și,
în semn de recunoștință, aducem, prin
aceste rânduri, laudă, cinste și închinare
numelui Său.”

se loc cu 27 de ani înainte, în anul 1929,
la Diciosînmartin). În această ocazie,
sunt prezentate nu mai puțin de 27 de
articole. În următoarea perioadă, „cursurile de îndrumare” pentru pastori s-au
desfășurat cu o frecvență mult mai mare,
următoarea ocazie fiind în perioada
13-25 septembrie 1957.
Apar în revistă informații despre
evenimentele speciale de hirotonire a
pastorilor, despre serbările de absolvire
de la Seminar, despre Adunările elective de la nivelul Conferințelor și Uniunii
sau despre vizitele de lucru, în special în
țări din URSS.

Curierul Adventist – mijloc de
hrănire și instruire a bisericii
Pe de altă parte, nevoia pregătirii
permanente a corpului pastoral este
abordată sistematic în paginile revistei.
Descoperim numeroase articole, cum
ar fi cele din seria „Predicatorul, în viața
reală”, în conținutul cărora autorul abordează o listă bogată de caracteristici ale
unui pastor eficient.
În numărul din lunile septembriedecembrie 1953, apare un articol cu
titlul „Câteva lămuriri cu privire la
persoana și învățăturile Elenei White”.
Articolul răspunde unei nevoi legitime a
bisericii, aceea de argumentare a locului
pe care Spiritul Profeției, manifestat în
scrierile lui Ellen White, îl ocupă în doctrina adventistă: „Între cei care au servit

cu râvnă în rândurile slujitorilor Cultului Creștin Adventist de Ziua a Șaptea,
prin chemare din fragedă tinerețe, a fost
și Ellen Harmon, devenită apoi prin căsătorie Ellen White. (…) Deși a îndeplinit o lucrare monumentală, nu și-a asumat vreun merit special. Toată nădejdea
și-a pus-o în harul lui Hristos, unica nădejde a creștinului, și toată onoarea pentru tot ce a realizat I-a dat-o lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât educația ei
școlară fusese limitată.”
Începând cu anul 1960, revista se
dezvoltă, apărând într-o formă îmbogățită, ajungând la 28 de pagini. Încep să
apară tot mai multe articole în care sunt
abordate punctele fundamentale de
doctrină. Găsim articole precum: „Personalitatea Duhului Sfânt” (CA, 1961,
p. 19, 20), „Doctrina despre Sabat” (CA,
1968, martie-aprilie, p. 19-21), „Legea
și harul în Vechiul și Noul Testament
(CA, 1961, ianuarie-februarie, p. 14-16)
și alte teme asemănătoare.
Începând cu numărul din ianuariefebruarie 1961, este inițiată seria de articole „Pitcairn – pagini din istoria descoperirilor geografice”.
În numărul din ianuarie-februarie
1962, la p. 2, 3, I. Bătrâna Voivodeni
alocă un spațiu considerabil celei de-a
40-a aniversări a Curierului Adventist.
În articol găsim scrise următoarele:
„Acum, când pășim cu revista noastră
în cel de-al patruzecilea an al existenței

Curierul Adventist – dovada
biruinței în luptă
Răsfoind paginile revistei din această perioadă, cititorul poate observa dificultatea cu care puteau să vadă lumina
tiparului cele șase, opt pagini sau cele 28
de pagini de mai târziu. Chiar dacă în
paginile revistei apar sistematic articole
prin care erau elogiate condițiile favorabile din țara noastră, realitatea simțită
contrazice textele standard care trebuiau incluse obligatoriu în paginile revistei. Istoria reală a revistei este dată de
forma de prezentare, de conținutul, dar
mai ales de numeroasele experiențe ale
credinței, care se aflau în umbra a ceea
ce se putea ține în mână și se putea citi.
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Semn de aducere-aminte

ISTORIA NESCRISĂ A CELOR SCRISE

Fără voința mea, ba
chiar împotriva voinței
mele, Dumnezeu, prin cei
aleși de El în diferite funcții
de răspundere în biserică,
la Departamentul Cultelor și aiurea, m-a chemat
să slujesc în anii 1986 şi
Prof. univ. dr.
1987,
adică după absolviȘtefan Bratosin
rea
studiilor
de teologie, ca
a fost secretar de
redacție la Curierul secretar general de redacție
Adventist în perioa- la Curierul Adventist. Obișda 1986-1987.
nuit cu felul de funcționare
al presei din vremea aceea
– aveam deja o experiență de mai mulți
ani a lumii jurnalistice și editoriale –, am
măsurat imediat nu numai valoarea simbolică, dar și dificultatea acestei misiuni.
Aşa că m-am hotărât foarte repede, în
taina cea mai de nepătruns a ființei mele,
să accept consecințele ascultării mai mult
de Dumnezeu decât de oameni. Am ales
să aduc în memoria colectivă trei întâmplări cu încărcătură simbolică nu numai
pentru contextul socio-politic de atunci,
dar și pentru cel de astăzi.
Mai întâi, dacă aveți curiozitatea să
răsfoiți Curierul Adventist din perioada
când lucram acolo, veți observa că, la un
moment dat, pe coperta principală a revistei apare numai o poză și titlul publicației. În spatele acestei banale observații
se ascunde însă o întreagă istorie nescrisă
a rezistenței noastre atunci când Departamentul Cultelor ne impunea să publicăm pe prima pagină, asemenea tuturor
publicațiilor din vremea aceea, fotografia
lui Nicolae Ceaușescu, fără de care nu se
permitea apariția Curierului. Am reușit
să ieșim din această dublă constrângere în urma unei aprige negocieri în mai
multe etape cu organele de stat care, în
fața determinării noastre de a nu publica fotografia conducătorului, au acceptat
că pagina aceea este copertă, și nu prima
pagină. Totuși ne-au impus ca, în afară de
titlul revistei și referința numărului, să nu
existe alt text pe această pagină. Așa se

face că revista a continuat să apară și fără
poza lui Ceaușescu pe prima copertă.
Un alt moment memorabil de tensiune, moment cu înaltă valoare simbolică, a
fost acela când la Departamentul Cultelor
mi s-a pus „problema” legată de „Pagina
președintelui”. Această pagină a Curierului
Adventist, în care se exprima președintele Uniunii, părea pentru organele de stat
de atunci ceva subversiv: în România nu
putea să existe alt președinte decât Nicolae Ceaușescu. Mi s-a cerut deci publicarea în această pagină a unor texte care
să îi „informeze” pe cititorii adventiști cu
privire la activitatea şi gândirea lui Ceaușescu. Discuțiile nu au fost simple. Am
argumentat, folosind tot arsenalul semiotic posibil că pagina doi/coperta doi este
un spațiu editorial cu impact slab, că lucrul acesta este știut de toată lumea și că
ar putea fi interpretat rău faptul că tocmai
acest spațiu este atribuit „înaltului conducător”. Văzându-l pe cenzorul de la Departamentul Cultelor încurcat, dar în același timp insistent în operarea schimbării,
i-am propus ca pagina să poarte titlul „De
la inimă la inimă”. Spre surprinderea mea,
propunerea a fost acceptată și toposul
simbolic al unității organizaționale a bisericii din paginile Curierului Adventist a
fost prezervat sub semnătura președintelui Uniunii de Conferințe.
În sfârșit, țin să amintesc aici o mare
victorie simbolică pentru cultura adventistă, obținută în perioada în care am fost
secretar general de redacție: transgresarea autorizată a interzicerii de a publica poezie. De mai mulți ani, regimul, în
goana lui de a controla totul, interzisese
practica tradițională și specific națională
a Curierului Adventist de a publica poezie religioasă, și aceasta pe fondul unei
fecunde producții poetice adventiste care
alimenta programele orelor muzicale.
Cum a fost posibil? După refuzuri repetate, motivate prin suspiciuni de tot felul,
într-o bună zi i-am spus cenzorului de la
Departamentul Cultelor că, dacă nu îmi

dă autorizația să public nici măcar din
poeziile mele, atunci lucrul acesta va părea foarte suspect: cum va fi interpretat
faptul că public în mod curent în Luceafărul, România literară, Convorbiri literare,
Contemporanul etc. și niciodată în revista
la care sunt secretar general de redacție?
Nu mi-a răspuns nimic. A privit în tavan,
a luat ștampila care autoriza publicarea și
a pus-o pe pagina dactilografiată cu poezia. A doua oară a fost mai simplu.
Suta de ani a Curierului Adventist
este o vârstă în semn de viață. Și ca toate viețile cu dor de veșnicie, viața acestei
publicații este făcută și ea mai toată din
simboluri.
Curierul Adventist
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Identitate, mesaj şi provocare
RESPONSABILITATEA NUMELUI NOSTRU, REFLECTATĂ ÎN REVISTA CURIERUL ADVENTIST

Cine este aceea care se ivește ca zorile,
frumoasă ca Luna, curată ca Soarele, dar
cumplită ca niște oști sub steagurile lor?
(Cântarea cântărilor 6:10)
Ne numim adventiști
de ziua a şaptea. Ce înseamnă oare acest nume?
Cum a fost ales și de către
cine? Ce implică el? Sunt
întrebări care necesitau un
răspuns chiar și cu mai bine
de 44 de ani în urmă. BiDavid Iordan este
serica simțea nevoia să-și
director de marketing
la Editura clarifice mai mult identiViață și Sănătate. tatea într-o perioadă tulbure în care „așteptătorul”
își dorea parcă mai mult decât oricând
împlinirea cuvintelor lui Iov: „Dar știu
că Răscumpărătorul meu este viu și că
Se va ridica la urmă pe pământ” (Iov
19:25).
În paginile Curierului Adventist,
identitatea noastră transpare prin formă
și conținut. Numele nostru, transpus în
numele revistei noastre, ne face părtași
la moștenirea prețioasă a tuturor credincioșilor din toate veacurile. Identitatea

noastră ne face moștenitori cu Avraam,
care „aștepta cetatea care are temelii tari,
al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu” (Evrei 11:10), moștenitori cu David, care afirmă: „Da, Domnul va zidi
iarăși Sionul și se va arăta în slava Sa”
(Psalmii 102:16), moștenitori împreună
cu toți cei care, cu prețul libertății sau al
vieții lor, au reușit să transmită prin viu

grai sau prin cuvântul scris semnificația
numelui nostru.
În paginile sale, revista îi definea, în
preajma anilor ’70, pe „adventiști” ca fiind „… păstrătorii numelui celui sfânt al
lui Dumnezeu și ai adevărului Său. Suntem biserica Sa. Avem responsabilitatea
și privilegiul de a reprezenta caracterul
Său în viața noastră zilnică, de a fi vrednici de Numele Său și de chemarea timpului și a zilelor pe care le trăim din mila
Sa.” (CA, 1970, p. 3)

Curierul Adventist – purtătorul
mesajului creștin
Dincolo de limitările vremii sau de
presiunile din exteriorul bisericii, revista Curierul Adventist a păstrat număr de
număr, în paginile ei, un loc special pentru expunerea mesajului advent. Astfel,
găsim în paginile ei mesaje de conștientizare a responsabilității de a fi creștin,
exprimată în toate aspectele vieții.
În numărul din iulie-august 1972, la
pagina 16, se pot citi următoarele cuvinte: „Cât de solemn este acest gând cum
că fiecare zi din viața noastră, care a trecut în veșnicie, își depune mărturia ei în
cărțile din cer. Cuvintele, odată rostite,
faptele, odată săvârșite, nu mai pot fi re38 Curierul Adventist

Seminarul Teologic, promoția 1978
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trase. Îngerii sfinți au și înregistrat atât
binele, cât și răul înfăptuit. Nimeni nu
poate sustrage din aceste registre nici cel
puțin pagina unei singure zile.”
Privind în ansamblu articolele publicate de-a lungul celor aproape 40 de
ani (1950-1989), se poate observa un
numitor comun: îndemnul la unitate și
rezistență prin înțelegerea apartenenței
și a crezului nostru.

dreptate – numiți oameni ai Bibliei. Am
uitat adesea că adevărurile ei sunt viața
și puterea noastră. Faptul că, în unele locuri, studiul Sfintelor Scripturi este în
regres în mijlocul nostru, lucrul acesta
poate fi văzut în Școala de Sabat.” (CA,
1983, iulie-august, p. 6)
De foarte multe ori, apelul la reînviorare spirituală este transmis cu putere.
Aceasta este văzută ca o necesitate axio-

Biserica și provocările ei,
expuse în paginile
Curierului Adventist
Ca revistă a bisericii, în mare parte,
în paginile ei au fost expuse atât aspectele pozitive, cât și aspectele îngrijorătoare
care necesitau seriozitate, studiu și multă rugăciune. Nu de puține ori, în paginile sale, Curierul Adventist aborda teme
precum: rolul femeii în misiunea bisericii, rolurile slujbașilor locali, misiunea
pastorilor, pericolul renunțării la principii sau lipsa unei coerențe în procesul de
educare a copiilor și tinerilor.
O caracteristică principală în abordarea acestor probleme este identificarea soluțiilor pornind de la textul biblic.
De cele mai multe ori, argumentarea se
face exclusiv cu texte biblice.
O temă frecvent întâlnită este scăderea interesului față de studierea Cuvântului lui Dumnezeu. „Este un motiv de
îngrijorare faptul că uneori chiar noi, ca
adventiști de ziua a şaptea, sau unii dintre noi nu mai putem să fim – pe bună
Autor: Dumitru Popa

matică. Invitația întoarcerii la Cuvânt
este prezentată atât prin articolele tematice, cât și prin rapoartele diverselor
întâlniri.
Tema misiunii încredințate de Mântuitorul bisericii primare este readusă în
atenție. Trăirea unei vieți de credință autentice, având ca temelie Cuvântul, este
văzută ca principala metodă de a da o
mărturie eficientă.
Privind retrospectiv în istoria revistei,
descopăr istoria unei
biserici al cărei Dumnezeu este MARE.
Mulți au lovit în conținutul și forma revistei,
încercând să o transforme într-un simplu
curier. Mai mulți au
iubit și au investit în
forma și mesajul ei.
Astfel, după 100 de
ani de existență, prin
conținut și nume, revista continuă să-și
împlinească misiunea.
Rămâne Curierul Adventist – purtătorul
identității noastre.
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DOR DE DUMNEZEU
În toamna acestui an, pregătește-te pentru o carte
de colecție. În cadrul resurselor oferite de Curierul
Adventist, cartea Dor de Dumnezeu va constitui o
selecție a celor mai relevante și inspiratoare
articole publicate în paginile revistei.

ARHIVA
CURIERUL ADVENTIST
Arhiva Curierul Adventist, care cuprinde aproape
toate revistele începând cu anul 1914, este acum
disponibilă în format electronic.
Detalii pe www.curieruladventist.ro
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Curierul unor ani frumoşi

CRESCÂND ÎMPREUNĂ CU BISERICA

C

um ar fi viața
fără telefoane
mobile? Cum
am ști ce se întâmplă fără
e-mail, internet și Facebook? Acum douăzeci de
ani, pagina tipărită era
încă modul principal de
Adrian Bocăneanu
a fost redactor-șef transmitere a informațiila Curierul Adventist lor. Revista oficială a biseîn perioada ricii ajungea în multe case
1994-2000.
ale credincioșilor și era așteptată cu nerăbdare.
Trecuseră numai doi ani de la căderea comunismului. Biserica era într-o
efervescență ieșită din comun. Curierul
Adventist trebuia să-i informeze pe credincioșii din toată țara cu privire la ceea
ce se făcea într-o parte sau alta, așa că
paginile de știri erau numeroase, pline,
scrise cu litere mici. Era nevoie ca revista Curierul Adventist să comunice inițiativele, planurile de
anvergură națională, cum au

fost anii evanghelistici, fiecare cu o temă
distinctă, cu un imn, cu un calendar.
Evenimente de amploare națională, precum Net ’96, Net ’98 şi Fapte 2000, au
fost pregătite cu sprijinul revistei, pentru ca fiecare credincios din orice teritoriu al țării să se regăsească în revistă.
Începând cu anul 1997, numărul din ianuarie dedica mai multe pagini unor rapoarte sintetice din partea președinților
celor șase conferințe, care răspundeau la
aceleași întrebări, iar răspunsurile erau
tipărite în șase coloane paralele, sub titlul: Retrospectivă/Perspective. Revista
facilita cunoașterea celor mai bune idei
și activități, ca o polenizare încrucișată.

Reconectarea bisericii la lumea
internațională adventistă
În ultimii ani înainte de 1989, fuseseră mai multe vizite din partea reprezentanților Bisericii Adventiste internaționale. Totuși eram încă afectați
de izolarea impusă timp de decenii de
autoritățile comuniste. Inițiativele
și conceptele de la conducerea
regională și mondială a bisericii
trebuiau să fie cunoscute, înțelese și integrate în planurile naționale și locale. Curierul Adventist a
contribuit la refacerea raporturilor
sănătoase cu biserica internațională,
publicând cu regularitate articole din
revista Conferinței Generale, Adventist Review, dar și din alte reviste ca Ministry și Dialogue. De asemenea, scriam
rapoarte substanțiale de la întâlnirile
comitetelor executive ale bisericii la nivel regional (Diviziunea
Euro-Africa) și mondial (Conferința Generală), cu numere speciale pentru Sesiunile generale din
1995 (Utrecht) și 2000 (Toronto).
Suplimentul „Bun-venit
în familie”
Perioada despre care vorbim aducea
în biserică, prin harul Domnului, foarte

mulţi noi credincioși, cu un vârf uimitor
în anul 1992 (peste șapte mii de botezuri). Aceasta însemna și o mare responsabilitate pentru formarea lor spirituală,
consolidarea lor doctrinară, integrarea
în mersul bisericii și susținerea lor pentru misiune. Începând cu anul 1993,
patru pagini au fost adăugate revistei,
pagini scrise special pentru nou-veniți. Rând pe rând, au fost prezentate,
într-o formă accesibilă, cele 27 de articole de credință, cu mici teste de verificare.
Evenimentele determinante din istoria
Bisericii Adventiste au fost prezentate,
inclusiv un scurt istoric al revistei Curierul Adventist, ca un glosar de termeni
specifici din limbajul bisericii. Printr-un
efort conjugat, noilor membri li s-a făcut
un abonament gratuit pentru o perioadă
de șase luni.

Reacții ale cititorilor
Potrivit practicii uzuale, am deschis
și o pagină a cititorilor, care erau invitați să își exprime reacțiile cu privire la
articolele publicate. Aceasta a fost una
dintre cele mai frumoase experiențe din
acea perioadă! Lipsa de experiență în
acest tip de comunicare s-a resimțit, dar
au fost zeci de intervenții bine gândite,
bine scrise ale cititorilor.
Și câteva cuvinte din zona neștiută
de cititori... Plănuirea fiecărui număr,
adunarea și editarea articolelor pentru
fiecare număr se întindeau pe câteva
săptămâni. Dar așezarea în pagină, forma grafică, ajustarea textelor pentru a se
încadra corect în pagină, ultima corectură pentru tipar nu s-au făcut aproape
niciodată fără una sau mai multe nopți
de muncă intensă împreună cu tehnoredactorul George Toncu. Aproape în
zori, revista intra în pregătirea pentru
tipar, iar noi începeam o nouă zi normală de lucru. Parcă gustam ceva din spiritul de dăruire și aventură al pionierilor,
și asta era de ajuns.
Curierul Adventist
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În contact cu biserica mondială
DIN NOU ÎN FAMILIE, PRINTRE AI NOȘTRI

Christian Sălcianu
este șef birou
redacţie la Editura
Viaţă și Sănătate.

O adevărată reconectare la pulsul de viață al
bisericii mondiale – asta
au simțit, prin paginile Curierului Adventist de după
Revoluție, adventiștii din
România. Erau eliberați
acum de sub regimul totalitar comunist care-i izolase timp de decenii de frații
lor de credință din lumea
întreagă.

Articole și predici alese
Numeroase traduceri de articole sau
interviuri, rapoarte sau reportaje au acoperit zeci de pagini în anii de după Revoluție. Încă din martie 1990, românii
erau reconectați la ritmul și provocările
bisericii mondiale. Neal Wilson, președintele de atunci al Conferinței Generale, anunța o nevoie a bisericii sub titlul
„Este timpul pentru redeșteptare”, tema
regăsindu-se și în edițiile din lunile aprilie, mai și, ulterior, în toamnă. În 1991,
E. Ludescher, președintele Diviziunii,
vorbea despre semnele timpului – era
în plină desfășurare Războiul din Golf
(vezi fotocopia de la pagina 45). Din februarie 1993, au început să apară vești
din câmpul mondial, traduse din buletinul Asociației Pastorale de la Conferința Generală. Mai târziu, spre finalul
deceniului, îl regăsim pe președintele
Folkenberg semnând în mod regulat
articole prin care urmărea să păstreze
biserica interconectată la nivel mondial.
Autorii unor titluri de cărți pe care
astăzi le găsim în bibliotecile noastre au
apărut mai întâi în România prin articole publicate în paginile Curierului Adventist: C. Goldstein, J. Paulien, M. Maxwell, A. M. Rodriguez, A. V. Wallenkampf,
H. Douglass, R. Adams, G. Vandeman,
S. Bacchiocchi sau G. Knight. Curierul
Adventist a fost scena premierelor unor
mesaje hrănitoare pentru biserică, desigur sintetizate în coloanele revistei, dar

dezvoltate mai târziu, și văzând lumina
tiparului în volume apreciate de membri. Unii dintre acești autori și profesori
au venit în țară, Curierul Adventist anunțând încă din ianuarie 1992 începerea
unor cursuri de vară pentru pastori cu
profesori de la Andrews și Collonges.
Nu pot fi trecute cu vederea edițiile din
fiecare toamnă, când, în paginile unui
întreg număr, erau împărtășite gândurile mai multor lideri ai bisericii mondiale
în cadrul prelegerilor pentru Săptămâna
de Rugăciune.

Vizite ale unor delegați străini
O altă descătușare simțită de biserica din România a fost cea a invitaților
străini, reprezentând diferitele nivele ale
organizației. În locul filajului, al discuțiilor filtrate și al prezentărilor și declarațiilor diplomatice atât de obișnuite în
anii dinainte de 1990, vizitele de după
Revoluție „se soldau” aproape de fiecare
dată cu un pachet complet de interviu,
reportaj, predică/devoțional, fotografii
și, ulterior, scrisori la poșta redacției.
Când familia Holbrook a venit la
Sala Polivalentă din București, Curierul Adventist din luna mai 1990 a alocat

două pagini cu text și fotografii de la fața
locului, întrucât acolo „a fost prima prezență adventistă într-o sală de o asemenea dimensiune” (8-9 mii de persoane).
În iulie 1991, se raporta vizita președintelui Folkenberg, din nou cu imagini, de
același tratament bucurându-se în deceniile următoare și succesorii săi – Jan
Paulsen și Ted Wilson. De-a lungul anilor, și alți slujbași la nivel de Conferință

„Scumpi fraţi în Isus Hristos,
ne bucurăm împreună cu voi
de schimbările intervenite
în ţara voastră…
Bisericile noastre sunt
nerăbdătoare a vă veni
în ajutor.”
(Scrisoare din partea

Comitetului Diviziunii,
publicată în ianuarie 1990.)

Generală, Diviziune sau departamente au fost intervievați sau au prezentat

42 Curierul Adventist
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rapoarte ale activității lor. Din Curierul
Adventist, membrii din România au putut afla întotdeauna în cifre exacte statistici, proiecte, planuri și hotărâri ale
bisericii mondiale.
O vizită inedită, în 1991, a fost cea
a lui Paul Gordon, secretarul Fundației
White Estate. La vremea aceea, el anunța apariția unui compact-disc cu tot ceea
ce scrisese Ellen White. Compact-discul
avea să coste 475 de dolari, dar era nevoie și de „un discoplayer (sic) special și un
computer I.B.M.” pentru accesarea lui.

Sesiuni ale
Conferinței Generale
Sesiunile Conferinței Generale au
avut toate parte de o amplă prezentare
în cuprinsul revistei, recordul fiind deținut de Curierul Adventist din 1990,

când nu mai puțin de trei ediții consecutive, dintre care unele numere duble (august-septembrie, octombrie-noiembrie,
decembrie) au fost dedicate acestui eveniment. Chiar dacă delegația noastră la
Indianapolis număra doar 12 persoane,
în țară erau zeci de mii de frați doritori
să cunoască prezentările, planurile, deciziile și declarațiile oficiale ale bisericii
din care erau mândri că făceau parte.

Cinci ani mai târziu, prin Curierul
Adventist se anunțau înscrierile pentru
participarea la Sesiunea de la Utrecht,
pe tărâm european. Întrucât acum se
prefigura participarea a sute de membri
din România, edițiile revistei – anterioare evenimentului – prezentau abordări
de tip „Utrecht de la A la Z”, în timp ce
numărul retrospectiv din august 1995 a
fost dedicat în întregime, 40 de pagini,
acestei sesiuni. Conștienți de expunerea
totală pe care o aveau acum membrii la
crizele din biserică, redactorii Curierului
Adventist marcau și un semnal de atenție prin articole precum „Utrecht – Ce
ducem și ce aducem?” Se spunea explicit: „Să ne ferim de importul unor teme
de dezbatere nespecifice țării noastre.”
Pe măsură ce anii au trecut și mijloacele de comunicare s-au înmulțit,
ajungându-se chiar la transmisii live ale
acestor importante evenimente, în Curierul Adventist s-a restrâns considerabil spațiul acordat raportării detaliate,
reducându-se totul la esențe. Sesiunea
din 2000 de la Toronto și confirmarea
lui I. Paulsen ca președinte a fost ultima
care a avut parte de o ediție dublă (august-septembrie). Doar o singură ediție

a fost dedicată Conferinței Generale din
2005, pe copertă Jan Paulsen, la fel ediția din iulie 2010, care l-a avut pe copertă pe Ted Wilson, proaspăt ales președinte al Bisericii Adventiste, la Atlanta.

Rapoarte oficiale
Fiecare Sesiune a Conferinței Generale implica și transmiterea unor declarații oficiale, fie ele poziții ale bisericii
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față de teme de interes public, fie reașezări structurale ale instituției (ex.
formarea de diviziuni) sau puncte de
doctrină (al 28-lea, despre creșterea în
Hristos). În paginile Curierului Adventist se regăsesc toate declarațiile oficiale,

„Adventismul trebuie să
dezvolte mecanisme care să
îmbogăţească şi să lumineze
caracterul său multicultural şi
internaţional.” (George Knight)

CENTENARUL CURIERULUI ADVENTIST

Informarea nu a lipsit nici în perioada celor cinci ani mărginiți de Sesiunile
Conferinței Generale. În Curier se publicau adesea rapoarte ale Comitetului
anual al Conferinței Generale sau al Diviziunii. Începând cu dezvoltarea internetului și, mult mai vizibil, cu înființarea
Adventist News Network, știrile au fost
preluate în timp real pe canalele oficiale
și republicate cât mai curând și în mod
regulat în Curierul Adventist. Transparența revistei a putut fi văzută și în comunicarea unor situații aparte, asupra

de la teme care acum ne-ar smulge un
zâmbet – „Declarație împotriva tutunului” – la teme mult mai inflamabile, precum hirotonirea femeilor sau stilul de
viață homosexual. În frenezia mileniu-

unor stări sau evenimente care, în alte
ocazii, ar fi fost trecute sub tăcere. Astfel, în numărul din februarie 1999 găsim
un articol despre demisia președintelui
R. Folkenberg.
lui, ediția din decembrie 1999 promova,
din partea Conferinței Generale, modul
precaut de a întâmpina anul 2000 și isteriile asociate: „Orice speculație referitoare la însemnătatea spirituală a acestui
an trebuie să fie respinsă.”

Evanghelizări pe nume NET-uri
Evangheliștii ultimelor două
decenii și pregătirile pentru evenimentele prezentate de aceștia au
ocupat spații largi în Curierul Adventist. Nume ca Brad Thorp, Mark
Finley, Dwight Nelson sau Doug

Batchelor au fost campionii din prima linie.
Evanghelizările publice au însemnat
trasee de la o Sală Polivalentă și NET
’96 la un Fapte 2000 sau Speranță la orizont, transmise de la București în toată
Europa. Ele au ocupat zeci de pagini de
revistă care raportau din cât mai multe unghiuri evenimentele memorabile.
Spre exemplu, NET-ul din 1998 a acoperit ediția din martie cu întrebări, răspunsuri, pregătiri pentru eveniment (să
nu uităm că internetul era încă un lux).
În luna septembrie apărea pe copertă Dwight Nelson, paginile
revistei făcându-ne cunoștință cu
cel prin care Dumnezeu avea să
aducă numeroase botezuri și în
România: interviu, prezentare a
experienței personale, informații
despre culisele evenimentului de
la Universitatea Andrews. Pentru Fapte 2000, cu Mark Finley,
ediția din septembrie-octombrie 1999 a fost un număr special, incluzând aproape pe fiecare
pagină experiențe de convertiri
în urma evenimentului. În anul
2008, Curierul Adventist a oferit
și o rememorare a evenimentului NET ’98, cu ocazia vizitei lui
Dwight Nelson în țara noastră, la
zece ani după acea evanghelizare
de excepție.
În prezentarea ținută cu
ocazia Sesiunii de la Toronto,
George Knight sublinia că „adventismul trebuie să dezvolte
mecanisme care să îmbogățească
și să lumineze caracterul său multicultural și internațional”. Un astfel de instrument într-un mecanism mai mare a fost
revista Curierul Adventist din România
anilor de după Revoluție. Echilibrul de
care au dat dovadă redactorii este de
apreciat, fiind o luptă permanentă între
subiectivitatea și specificul unei biserici
locale românești și obiectivitatea și integralitatea unei biserici mondiale care
trebuie să vestească Evanghelia veșnică
„oricărui neam”.
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Să creştem în toate privinţele
ÎN DRUM SPRE DESTINAȚIA FINALĂ

Scriind efesenilor, apostolul Pavel afirmă că
Dumnezeu a rânduit în
biserică apostoli, proroci,
evanghelişti, păstori şi învăţători, pentru ca aleşii
Săi să fie conduşi la perfecţiune, în vederea unei
Aron Moldovan
a fost redactor-șef slujiri cât mai eficiente.
la Curierul Adventist
La fel ca dezvoltarea
în perioada unui copil, creşterea bise2000-2002.
ricii trece prin diferite stadii, pentru ca, în cele din
urmă, să ajungă la maturitate, depăşind
incertitudinile, oscilaţiile, ezitările caracteristice primelor etape de dezvoltare
spre asemănarea cu Mântuitorul nostru,
care „creştea în înţelepciune şi în statură
şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Luca 2:52).
Drumul creşterii trasat de Dumnezeu nu este întotdeauna uşor. Curierul
Misionar, devenit mai târziu Curierul
Adventist, ilustrează lucrul acesta. Din
anul 1914, revista a cunoscut o dezvoltare continuă. Redactorii ei s-au străduit
să-i asigure o ţinută cât mai bună şi mai
demnă.
Regimul de tristă amintire a făcut
tot ce i-a stat în putere s-o ducă spre
desfiinţare. Îmi amintesc cum prin anii
’50 au mai rămas din Curier câteva pagini sub formă de studii biblice sărace.
Cei care vegheau la „puritatea” doctrinei noastre se străduiau să ne ducă la
desfiinţare cât mai grabnic şi să-i determine pe lideri să renunţe la accesorii de
felul Curierului Adventist. Dar Curierul
a refuzat să dispară şi le-a dat multă bătaie de cap autorităţilor, tot mai înverşunate în lupta lor împotriva mijloacelor
noastre de supravieţuire.
Totuşi, indiferent cum au fost vremurile şi cum am fost noi, Curierul Adventist n-a încetat să apară, ajungând,
iată, la aniversarea a o sută de ani, spre
lauda lui Dumnezeu şi spre bucuria

noastră. Furtunile şi ameninţările, care
deveneau tot mai înverşunate, nu au înfrânt curajul şi hotărârea tuturor.
În parcursul acesta întortocheat, mi
s-a făcut invitaţia de a conduce pentru
doi ani – între 2000 şi 2002 – revista
oficială a Bisericii Adventiste din România. Am acceptat fără entuziasm. Mi s-a
părut că sunt insuficient pregătit pentru
sarcina încredinţată. Aveam puţini colaboratori şi nu aveam experienţă. Împreună cu secretarul de redacţie, Ghioaldă

Indiferent cum au fost vremurile şi cum am fost noi, Curierul
Adventist n-a încetat să apară,
ajungând, iată, la aniversarea
a o sută de ani, spre lauda
lui Dumnezeu şi spre bucuria
noastră.
Mihai, ne-am apucat serios de treabă şi
ne străduiam să predăm materialul pentru a putea să apară la timp.
Profilul materialului pregătit era
simplu: articole din partea departamentelor bisericii, prin care informam credincioşii despre activitatea pe care acestea o desfăşurau şi problemele cu care se
confruntau.
Publicam, de asemenea, şi articole de
teologie traduse din diverse reviste, în
special din revista oficială a Conferinţei
Generale, Adventist Review şi din revista
Ministry.
Cu toate dificultăţile, activitatea la
revistă mi-a fost de mare folos, oferindu-mi ocazia de a-mi exersa gândirea
şi scrisul şi de a face ceea ce îmi plăcea.
Sunt foarte recunoscător bunului Dumnezeu pentru felul în care a condus evenimentele şi îi sunt recunoscător bisericii din ţară pentru încrederea acordată.

Titlul articolului de faţă „Să creştem
în toate privinţele” rămâne pentru mine
încă un obiectiv de urmărit, pe care îl
aşez cu plăcere în programul meu. M-aş
bucura mult dacă şi cititorii acestei reviste ar face la fel.
Gândiţi-vă ce obiectiv generos este
acesta: „Să creştem în toate privinţele”,
avându-L în vedere pe Mântuitorul nostru, pe „Cel mai frumos dintre oameni”
(Psalmii 45:2) şi care depăşea pe oricine
în frumuseţea exprimării (Ioan 7:46).
Creşterea în toate privinţele cuprinde în sine dimensiunea intelectuală, spirituală şi de caracter, pentru a deveni
destoinici pentru orice lucrare bună.
Înaintarea noastră depinde de drumul pe care Dumnezeu ne conduce şi de
alegerile pe care noi le facem. Sunt convins că distanţa pe care am fi parcurs-o
pe drumul credinţei ar fi fost mult mai
lungă decât cea pe care am fi parcurs-o
dacă am fi făcut întotdeauna cele mai
bune alegeri. Dar oscilaţiile, ezitările,
compromisurile şi necredinţa noastră
ne-au lipsit de cele mai bune rezultate.
Însă nu are rost să ne lamentăm. Tot
ce putem face mai bine este să Îi cerem
iertare lui Dumnezeu şi să trăim în viitor după cea mai bună lumină pe care
o avem.
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„Şi urmaţi-le credinţa”

SĂ APRECIEM CUM SE CUVINE ŞI SĂ VALORIFICĂM TEZAURUL CREDINȚEI!
De-a lungul timpului,
Curierul Adventist a fost
unul dintre instrumentele
prin care Domnul ne-a vorbit şi ne-a păstrat vie speranţa celei de-a doua veniri
a Domnului Isus. Imaginea
trecutului prinde viaţă prin
Mihai Ghioaldă acele persoane care au făcut
a fost secretar
de redacție la ca lucrarea să meargă înaCurierul Adventist inte în direcţia cea bună şi
în perioada ne-au oferit în paginile ti1996 - 2001.
părite hrana potrivită pentru creşterea noastră spirituală. Aniversarea de anul acesta ne dă
ocazia să ne aducem aminte cu preţuire
de cei care au purtat răspunderi importante în trecut, în „propovăduirea Cuvântului” (Faptele 6:4), inclusiv în lucrarea
de traducere şi publicaţii. Să privim atent
şi să recunoaştem rezultatele lucrării lor
şi să le imităm credinţa.

Două contexte similare
În cuvintele de încheiere a Epistolei către evrei, apostolul Pavel, inspirat
de Duhul Sfânt, include o scurtă referire, plină de respect şi afecţiune, la astfel de persoane: „Aduceţi-vă aminte de
mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de
seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi
urmaţi-le credinţa. Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (Evrei 13:7,8).
Aceste cuvinte au fost scrise într-un
context asemănător celui prin care biserica din ţara noastră a trecut în ultima
sută de ani. În această perioadă, biserica a
supravieţuit şi s-a dezvoltat în condiţii de
stres, oprimare şi dificultăţi economice,
în cea mai mare parte a timpului. Acele
provocări au solicitat şi dezvoltat o credinţă statornică şi, de asemenea, au făcut
să se vadă că natura umană este slabă şi
limitată. La fel ca pe tot parcursul existenţei sale, biserica a fost formată din oameni „sfinţi” (Evrei 3:1), dar nu infailibili
(cf. Iacov 5:17), pe care Domnul i-a chemat şi le-a încredinţat lucrarea Sa.

O chemare la echilibru
Triplul îndemn al apostolului Pavel
cheamă la un echilibru. Pe de o parte, să
nu idealizăm trecutul în aşa măsură încât să ne simţim abandonaţi şi descurajaţi
atunci când cei care ne-au fost îndrumători în credinţă nu mai sunt printre noi.
Pe de altă parte, să nu evocăm trecutul
într-o atitudine sau manieră denigratoare faţă de cei care au lucrat pentru Domnul şi au purtat răspunderi importante în
momentele cele mai grele. De la porţile
Edenului până astăzi, noi toţi avem nevoie de harul divin iertător şi salvator. Cunoaşterea trecutului să aducă în prezent
un ataşament şi o dedicare mai profunde
faţă de Domnul Isus, care „este acelaşi ieri
şi azi şi în veci”.
Pe paginile Noului Testament găsim
menţionate, cu rol didactic şi constructiv,
exemple de greşeli şi compromisuri care
au marcat experienţa spirituală a unor
conducători şi membri ai bisericii. Dar
nu acestea trebuiau să constituie etalonul
de urmat, nici să fie obiect de studiu sau
de aducere-aminte condamnatoare pentru noile generaţii de credincioşi. Mai
presus de toate, contemplarea modului
în care mâna călăuzitoare a Domnului a
fost la lucru în viaţa şi activitatea slujitorilor Săi urma să aducă adevăratul câștig
spiritual pentru întreaga biserică – o atitudine smerită, o inimă plină de milă şi
„roada dătătoare de pace a neprihănirii”
(cf. Deuteronomul 8:2,3,14-16; Mica
6:8; Evrei 12:11). Iar modelul desăvârşit şi infailibil al Domnului Isus, Marele
Conducător şi Cap al bisericii, să inspire
şi să dea imaginea de ansamblu.
Un scrutin „atent”
La acest centenar, să apreciem cum
se cuvine şi să valorificăm ceea ce am
primit. Unele lucruri pot fi recunoscute
mai bine şi apreciate corect doar dacă le
supunem unui scrutin atent, într-un context mai amplu, după întreaga lor desfăşurare, după trecerea unui timp şi odată
cu trecerea timpului. Veşniciile nesfârşite

vor face loc şi ne vor face capabili să înţelegem tot mai bine, să apreciem tot mai
mult ceea ce Răscumpărătorul nostru a
făcut pentru noi la Golgota. Tot astfel,
există un beneficiu pe care îl putem obţine atunci când ne aducem aminte şi privim „cu băgare de seamă la sfârşitul [sau
rezultatul] felului de vieţuire” al eroilor
credinţei din trecutul îndepărtat sau mai
recent. Domnul să ne dea înţelepciunea şi
să ne dezvolte capacitatea de a pune în valoare comoara credinţei, moştenirea care
ne-a fost încredinţată, pentru ca lucrarea
şi felul nostru de a trăi să fie, de asemenea, o exemplificare a credinţei în generaţia noastră. Să rămânem „întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă”, „înrădăcinaţi şi zidiţi
în El, întăriţi prin credinţă... şi sporind în
ea cu mulţumiri către Dumnezeu” (Coloseni 1:23; 2:7).
Fie ca binecuvântarea Domnului
să rămână permanent cu noi toţi şi cu
întreaga Sa lucrare. Domnul să ne ajute ca într-o zi, cât mai curând, pe Noul
Pământ, să putem spune ca Neemia:
„Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a
Dumnezeului meu fusese peste mine şi ce
cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis:
«Să ne sculăm şi să zidim!» Şi s-au întărit
în această hotărâre bună” (Neemia 2:18).
Curierul Adventist
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Subiectele fierbinţi
ale Curierului

PREOCUPĂRILE BISERICII REFLECTATE ÎN CURIERUL ADVENTIST
Privind retrospectiv revista Curierul Adventist, nu
poți să nu te uimești de
două lucruri: echilibrul și
deschiderea cu care erau
abordate unele subiecte
fierbinți și, în același timp,
Christian Sălcianu slalomul care se cerea făcut
este șef birou printre atâtea provocări,
redacţie la Editura crize, nevoi, oportunități.
Viaţă și sănătate.
Editoriale, articole, declarații, informări, scrisori și
răspunsuri la rubricile de poșta redacției
sau 3D (dialog direct deschis) demonstrează abordarea frontală a unor teme,
uneori, de-a dreptul incendiare. Din rațiuni de spațiu, am grupat aceste teme în
șapte mari categorii.

Starea bisericii
Redeșteptarea și reforma, un laitmotiv al actualului președinte Ted Wilson,
a reprezentat apelul făcut și de alți președinți ai bisericii mondiale din ultimele
trei decenii. Încă din martie 1990, Neal
C. Wilson amintea că „este timpul pentru
redeșteptare”, deși patru ani mai târziu
(februarie 1994), președintele R. Folken-

berg recunoștea: „Una din decepțiile mele
este că nu s-a făcut încă simțită acea reînviorare pentru care m-am rugat.”
O dilemă „de import” – tensiunea între conservatori și liberali – a fost analizată atât de Herbert Douglass sub titlul
„Conservatori și liberali” (martie 2002),
dar și de Florin Lăiu în „Echilibru între
conservatori și liberali” (iulie 2013) sau
în „Teologia bibilică” (sic), un subiect la
fel de actual acum, ca în aprilie 1998.
Hirotonirea femeii a reprezentat
marea miză a Sesiuniii de la Utrecht,
iar Curierul nu a lipsit de la apel. În mai
1995, a publicat o ediție bogată în articole despre femeia adventistă (era Anul
Femeii Adventiste). Ulterior a recunoscut că subiectul hirotonirii a constituit
„dezbaterea care a produs cele mai angajante discuții” în cadrul Sesiunii Conferinței Generale. În ediția specială dedicată acestei sesiuni (august 1995), au
fost prezentate sumar și pozițiile pro și
contra, inclusiv numele marilor protagoniști, profesori de la Andrews, Damsteegt (contra) și R. Dederen (pro).
În plan local, tema păzirii Sabatului
a fost cea mai dezbătută dintre proble-

Nu vă depărtaţi de
francheţea adevărului
şi realităţii, chiar dacă
nu întotdeauna e roz
sau de dorit. Nu cumva
să cădem în lozinci
sau dezinformări.”

(extras dintr-o scrisoare trimisă
la poşta redacţiei
de către soţia unui pastor)

mele bisericii. Între sugestiile și propunerile venite din partea cititorilor, se regăsea și dorința de a se da un semnal clar
cu privire la păzirea Sabatului (la școală,
în armată). Dacă în 1990 tema era preluată în Curierul Adventist și din agenda Sesiunii Conferinţei Generale (ce să
faci/cum să faci în Sabat…), în 1994, a
avut loc în România o Conferință despre Sabat. Concluziile publicate în ediția din decembrie 1994 vorbesc de la
sine: „Într-o măsură alarmantă, păzirea
Sabatului e marcată de ritualism, formalism, predicare excesivă și de slabă calitate, concentrarea activității în mâinile
câtorva și reducerea multora la pasiv.” În
același număr, se cerea Uniunii o poziție
față de marcarea diferențiată a orelor de
apus și era publicat un articol clar despre variația orei de apus. Zece ani mai
târziu, problema era la fel de spinoasă,
după cum o sugerează titlul „Sabat fericit sau suportabil?” din februarie 2004.
Alte ediții cu articole dedicate Sabatului
au fost cele din septembrie 2005 sau octombrie 2011.
O serie de alte teme de interes pentru cercetătorul arhivei Curierului Ad-
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ventist: alegerile din biserică (Florin
Lăiu, în septembrie 1995, sau Beniamin
Roșca, în aprilie 2000), raportarea la
Spiritul Profetic (aprilie 1994 sau septembrie 2004), imnurile pentru biserică
(Lucian Cristescu, aprilie 2007).

Relația cu adventiștii de altă
opinie
Încă din primul an al libertății de
după Revoluție, Curierul a găzduit în
mai multe ediții o serie de articole despre pastorii sau slujitorii independenți.

În iunie 1994, apărea un articol despre
organizațiile independente, la polul pozitiv fiind Amazing Facts, iar la cel negativ, Institutul Hartland.
Tema 1888 a fost și ea dezbătută
din diferite unghiuri. De la o scrisoare
la poșta redacției, trimisă de Gily Cârstea (martie 1994), la un interviu cu
Robert Wieland (decembrie 1994), care
dezminte și dezaprobă orice inițiativă
de critică la adresa conducerii bisericii
în baza cărții sale. În iulie 1995, Curierul a publicat un raport al Comitetului
de studiu privind cartea Păcatul cetății,
cu concluzia „să nu fie folosită cartea ca

sursă de doctrină și predicare”. Cel mai
recent, tema 1888 a fost analizată într-o
serie de trei articole, în februarie 2013.
Relația cu Mișcarea de Reformă a
avut și ea un loc în paginile revistei. În
mai 1991, Dumitru Popa, într-un interviu luat președintelui Nelu Dumitrescu,
îi amintea acestuia că reformiștii tipăreau lucrările Spiritului Profetic „sub
numele nostru” … „și nu facem nimic”.
În iulie 1995, Curierul Adventist publica o scrisoare deschisă a președintelui
Nelu Dumitrescu către reformiști. De

asemenea, și în mandatul lui Adrian Bocăneanu apărea menționată continuarea
demersurilor de dialog cu Mișcarea de
Reformă.
Alte teme dezbătute au fost problema zecimii (iulie 2001, octombrie
2012), autoritatea bisericii (Robert Folkenberg, în iunie 1995), Trinitatea (Raoul Dederen, în noiembrie 1994, Florin
Lăiu, în ianuarie 2004).

din 1991 (ex. septembrie), de asemenea,
Secta davidiană a lui Koresh (martie
1993) sau alte secte (iunie 1994). Știri
despre cartea lui Malachi Martin (The
Keys of This Blood), informații despre
iezuiți, o poză cu George Bush și Papa
Ioan Paul al II-lea (iulie 1991) făceau
deliciul unor cititori care vedeau împlinindu-se sub ochii lor cuvintele profeției. Noul catehism al Bisericii Catolice
a fost tema unui articol în septembrie
1993, iar în octombrie 2000, se punea
întrebarea de titlu „Antihristul – mai e
viabilă interpretarea adventistă?”
O temă puțin abordată acum, în anii
de după Revoluție, era subiect aproape incendiar – ecumenismul! În iunie
1990, o problemă majoră era „poziționarea față de ecumenism”. Subiectul a
reapărut în ediția dublă martie-aprilie,
dar și în iulie 1992, și aproape ori de
câte ori se semnala o nouă apropiere
între Biserica Catolică și protestantism
sau administrația americană. În plan local al relațiilor ecumenice, s-a bucurat
de interes orice informare cu privire la
demersul traducerii interconfesionale a
Bibliei (Florin Lăiu, în august 1993, și
Viorel Dima, în februarie 1994).
Sabatul și relația Sabatul biblic/
sărbătoarea duminicii au beneficiat de
spații ample. Se abordau teme precum:
„Duminica, sabatul unei noi ordini a
omenirii” sau „Sabatul în istoria omenirii” (ambele în mai 1993). Cunoscutul
Samuele Bacchiocchi a semnat un articol major despre Sabat în ediția din noiembrie 1999.

Evenimentele sfârșitului
Tema cel mai des întâlnită în revista
de informații și inspirație pentru aștep-

Relația cu alte biserici
De un interes aparte s-a bucurat urmărirea în paginile revistei a evoluției altor biserici. Organizația Martorii lui Iehova a fost analizată în mai multe ediții
Curierul Adventist
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tătorii revenirii lui Hristos este, evident,
a doua venire a lui Isus. Din primul număr al anului 1990, se remarca fereastra
de libertate pentru misiune în vederea
revenirii Domnului. Mișcările în plan
politico-religios erau urmărite intens.
În 1992, titlul de copertă al ediției din
luna mai evoca „Suflul Armaghedonului”. Două ediții mai târziu, iulie 1992,
Curierul Adventist transmitea același
sentiment că „sfârșitul e aproape”, prin
articole care vizau mileniul, ecumenismul, noua ordine mondială.
În aprilie 1993, se punea întrebarea:
„Ce ne putem aștepta de la anul 2000?”,
iar în ediția din iunie, Marvin Moor
(sic) semna un articol de peste patru pa-
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gini cu titlul „Numărătoare inversă spre
anul 2000”. În luna următoare, tema era
anunțată încă de pe copertă prin întrebarea: „Cât mai așteaptă Dumnezeu?”,
iar în februarie 1994, coperta revistei
aruncă o provocare bine stilizată cu privire la așteptarea sfârșitului – „Tentația
calculelor sau dorul de Isus?”. Subiectul a fost abordat și de Florin Lăiu, cu
un articol de fond, același autor semnând un altul, în aprilie 1995, sub titlul
„Străjere, cât e ceasul?”. Din străinătate
s-a preluat un articol de la The Voice of
Prophecy, care atrăgea atenția la nevoia
echilibrului între alarmism și adormire
(octombrie 1997).
Anul cel mai bogat în articole pe
această temă a fost 1999. O dublă ediție
specială (mai-iunie) explica situația: „În
pragul anului 2000, scena este din nou
pregătită pentru o renaștere a așteptărilor mileniale.” Foarte mulți autori străini au semnat articole echilibrate despre
poziționarea noastră față de anul 2000
și față de revenirea lui Hristos. La final
de an, decembrie 1999, Curierul Adventist răspundea la întrebarea: „Cum
întâmpinăm anul 2000?”, dar publica și
poziția oficială a Conferinţei Generale,
împreună cu comentarii ale administratorilor din România, pe marginea
acestei declarații. Surprinzător, în anul
următor, tema a reapărut în iunie cu ar-

ticolul „Datarea adventului – Va reveni
Domnul Hristos în anul 2000?”, iar apoi
în 2001, într-o dublă ediție august-septembrie.

Relația cu statul
Relația bisericii cu statul a fost o
temă regăsită adesea în paginile Curierului, pe diverse aspecte. Încă din prima
ediție de după Revoluție, se publicau trei
scrisori ale administrației bisericii către
Consiliul de Miniștri, Ministerul Învățământului și Frontul Salvării Naționale, solicitându-se soluționări în probleme precum: recuperarea complexului de
la Stupini, Sabatul liber la școală sau ore
de religie la biserică. În martie 1990, se
titra clar: „Biserica nu face politică”, iar
în iunie se anunța înființarea Asociației Naționale pentru Apărarea Libertății
Religioase din România, cu organizații
regionale la nivelul conferințelor.
În 1995, Viorel Dima semna adesea
articole sau știri cu privire la activități
pe tema libertății religioase. Problema
participării copiilor la examene în Sabat și biruința obținută a apărut adesea
în 1999, în special în numărul dublu
mai-iunie din 1999.
În primele trei ediții din anul 1996,
Aron Moldovan a abordat tema raportării adventiștilor la serviciul militar,
situație reamintită de Viorel Dima în
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ianuarie 1998. Apelul la justiție în tribunalele lumii a fost analizat de autori
străini și români în mai multe articole
din ediția iulie 1999.
Problema relațiilor dintre Biserica
Adventistă și poliția politică (Securitatea) a apărut, inițial, într-o informare
din partea Uniunii, în decembrie 2006,
subiectul revenind puternic în 2013,
printr-o serie de articole semnate de
Gheorghe Modoran și Iosif Suciu.

Sănătate
Din paginile Curierului Adventist nu
putea lipsi solia sănătății. Temele abordate țin de stil de viață, filozofie a sănătății,
comportamente de risc (fumat, alcool),
dialoguri și dezbateri, informări, avertismente, toate publicate atât în paginile
specifice („Pagina de sănătate”), cât și în
rubrica 3D sau articole de sine stătătoare.
În 1992, se marca un Sabat special
dedicat sănătății. Ca atare, în septem-

brie, se publica o serie de articole despre
temperanță și activitatea fizică. Doctorii Constantin Dinu şi Gily Ionescu au
semnat zeci de articole sau note despre
sănătate. Alături de ei, mulți alții, uneori
chiar în dezbateri pe secvența articol urmat de reacții la poșta redacției pe chestiuni încă de actualitate – spre exemplu,
dacă, din punct de vedere medical, se
poate confirma că „putem să nu mai păcătuim”… (dialog între dr. Săndulache și
dr. Dragomir, februarie 1995).
Curierul Adventist
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În ediția din februarie 1994, Curierul Adventist publica declarația Conferinței Generale cu privire la ovo-lacto-vegetarianism. Coperta ediției din
februarie 1995 promova piramida vegetariană. În aprilie 1998, publica un articol contra ideii că dieta adevărată ar fi
„numai crudități”, iar în iunie 1998, articolul de fond și coperta prezentau poziția lui Ellen G. White față de dietele cu
crudități. O lună mai târziu, dr. Leonard
Azamfirei vorbea despre transplantul de
organe; în iulie 2000, cititorii aflau dilema unui chirurg – „cât să-i spună pacientului despre starea lui”. Temele de sănătate din presa centrală răzbăteau și în
Curierul Adventist – ex. boala vacii nebune (martie 2001) sau, în 2006, după
o ediție National Geographic în care era
lăudat stilul de viață adventist, Curierul
Adventist titra „Alimentația vegetariană
– o comoară ascunsă”.

Nu cele din urmă
O temă de perpetuă actualitate și
dezbatere a fost raportarea la sărbătorile de la final de an, discutată cu predilecție în lunile de iarnă. Dacă ediția din
decembrie 1990 nu a prins tema, fiind
dedicată (în serie) Sesiunii Conferinței Generale de la Indianapolis, în ianuarie 1991, articolul principal aborda
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tema: Sărbătoarea Nașterii Domnului.
În 1992, coperta din decembrie anunță
deja aceeași temă. În decembrie 1994, se
punea întrebarea: „Ce facem în timpul
sărbătorilor de iarnă?” (sugestii și recomandări), una dintre întrebările cu reacțiile cele mai prompte la poșta redacției. În decembrie 1996, se vorbea despre
originea Crăciunului, iar în ediția din
1997, tema nașterii era menționată direct sub titlul „Ni s-a născut Mântuitor”.
Alte teme interesante: creaționism-evoluționism (cu articole de C.
Goldstein, iulie 1993, Ariel Roth în iulie
1998, recenzia cărții Dumnezeu nu joacă
zaruri, din iunie 2008); postura la rugăciune, jocurile de noroc (epoca Bingo!),
homosexualitatea, controlul nașterilor,
migrația spre Occident și situația din
bisericile din diaspora, muzica în biserică, abuzurile în biserică, beletristica.
Pe parcursul mai multor ani, edițiile din
ianuarie reprezentau interviuri tip masă
rotundă cu președinții de conferință.
Într-un dialog la fel de deschis și direct
ca cel cu cititorii, aceștia vorbeau despre
criza de personal calificat în educație,

dezbateri? Evident că nu i-a putut împăca pe toți. Maturitate, echilibru, realism
și speranță – iată cheile unui demers de
succes, extrase din articolul secretarului
Uniunii, Aron Moldovan, sub titlul „Nu

criza de oameni spirituali, imobilismul
la toate nivelurile, scăderea standardelor,
secularizarea...

dictator, prea independent înseamnă disident…”
Curierul Adventist și-a împlinit misiunea de a fi deopotrivă sursă de informații și inspirație, după cum spunea Florin Lăiu, în ediția din februarie
1997: „Rămân cu vechea convingere că,
acolo unde intră Curierul Adventist, intră și îngerii buni.”

Un gând final, aproape două…
Teme interesante, de actualitate,
parcă mereu în actualitate. Și totuși cititorul are în față o revistă de informații
și inspirație. Cum a putut să fie și una de

„Rămân cu vechea convingere
că, acolo unde intră Curierul,
intră şi îngerii buni.”
(Florin Lăiu)

fi nici prea neprihănit” (februarie 1999).
Aici se arată că nimic nu e bun dacă e
„prea”, căci: „prea neprihănit înseamnă
fanatic, prea curajos înseamnă imprudent, prea îndrăzneț înseamnă impertinent, prea amabil înseamnă laș sau ipocrit, prea optimist înseamnă nerealist,
prea principial înseamnă încăpățânat,
prea încrezut înseamnă îngâmfat, prea
bun înseamnă nedisciplinat, prea iubitor
înseamnă sentimental, prea corect înseamnă legalist, prea autoritar înseamnă
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Inventarul binecuvântărilor
ÎMPLINIRI ȘI SATISFACȚII PRINTRE LITERE ȘI ARTICOLE

Poate că Daniel Defoe
ne-a oferit o povaţă bună
prin personajul său fictiv,
Robinson Crusoe. Primul
lucru pe care l-a făcut în
momentul în care s-a văzut
pe insula părăsită a fost... o
listă. Într-o coloană a trecut
Gabriel Dincă toate problemele pe care le
a fost redactor-șef
la Curierul Adventist avea, iar în alta, toate bineîn perioada cuvântările. În prima coloa2002-2009. nă a trecut: „Nu am haine.”
În cea de-a doua: „Este cald
şi, ca atare, nici nu aş avea nevoie de haine.”
În prima coloană a trecut: „Toate proviziile s-au pierdut.” Şi replica: „Însă pe insulă
se găsesc din belşug fructe şi apă proaspătă.” Şi tot aşa. În acest mod, a descoperit
că, pentru fiecare aspect negativ al situaţiei în care se găsea, exista un aspect pozitiv,
ceva pentru care să fie recunoscător.
Privind în urmă, pot să spun că am o
mulțime de motive să-I fiu recunoscător
lui Dumnezeu pentru timpul petrecut la
Curierul Adventist. Deși chemarea mea la
revistă nu a fost un naufragiu pe o insulă
părăsită, ci o chemare din partea Domnului, totuși trebuie să recunosc că au fost și
greutăți inerente unui nou început. Îmi
amintesc de primele zile în care căutam
cu multă stăruință să îmi fac lucrarea cu
toată responsabilitatea. La momentul
acela, nu aveam o pregătire specială pentru a fi redactor, dar am fost încurajat și
ajutat de frații de la Uniune și Editură să
mă pregătesc pentru a-L sluji cât mai bine
pe Domnul.

Dorințe ale începutului
La momentul când am preluat Curierul Adventist, mi-am propus să caut
și să răspund cât mai mult nevoilor spirituale ale cititorilor. În primul rând,
mi-am dorit ca această revistă să ajute la
dezvoltarea unei relații personale și profunde cu Domnul Isus, să aducă speranţă, mângâiere şi curaj pentru aşteptătorii
celei de-a doua veniri a Mântuitorului și
să creeze simţământul identităţii şi soli-

darităţii în mesajul şi misiunea Bisericii
Adventiste.
Deși aveam dorința de a aduce un suflu nou revistei, nu aveam nici experiență
și nici un colectiv de scriitori care să transpună imediat în practică așteptările mele.
Așa că m-am înscris la un program de
master în jurnalism și am început să învăț
cum să pun în practică lucrurile pe care le
apreciam că ar fi necesare. Printre primele
inițiative a fost și aceea de a face sondaje în bisericile pe care le vizitam, pentru
a cunoaște nevoile și așteptările cititorilor.
Am început să fac reportaje din viața bisericii și să promovez o gamă cât mai largă
de subiecte: teologie, experiențe, reportaje, educație, sănătate, familie, păstorire și
pagina copiilor. Gândeam că revista este
ca un „magazin” în care orice cititor ar trebui să găsească un subiect de care să fie
atras și hrănit spiritual.
Pe lângă dorința de a aduce un suflu
nou și de a răspunde nevoilor spirituale,
m-am rugat ca Dumnezeu să lucreze la
unitatea bisericii prin articolele scrise și să
răspundă la întrebările și frământările nerostite ale celor care căutau răspunsul lui
Dumnezeu. Un lucru pe care mi-l amintesc a fost acela că m-am străduit foarte
mult ca revista să ajungă la timp în mâinile
cititorilor, să poată fi primită și citită chiar
în luna respectivă. Tot din dorința de a cunoaște și de a răspunde cât mai bine nevoilor credincioșilor, am continuat dialogul
deschis cu cititorii revistei, dar răspunsul
nu a fost așa cum aș
fi așteptat.

Schimbarea la
față
Pe lângă aspectele care țineau de conținut, care erau cele
mai importante, am
luptat mult pentru
a avea o revistă color,
în care forma plăcută
și frumoasă să-i ofere un plus de atracPrimul număr full-color,
iulie 2007
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ție cititorului. Deși acest lucru nu a fost
posibil de la început, din cauza dotărilor
tehnice ale tipografiei și, implicit, a costurilor, totuși un prim pas l-am făcut în anul
2003, când am început să tipărim interiorul revistei în două culori. Nu a fost prea
mult, însă fiecare noutate adusă revistei
era o bucurie pentru mine. Erau uneori
ore în șir în care ne concentram atenția
asupra titlurilor articolelor – să fie mai
expresive – sau asupra „spargerii textului”
în bucăți mai mici, cu subtitluri, pentru a
fi mai ușor de citit. Așa că, pas cu pas, am
adus elemente noi care țineau de grafica și
designul revistei. Din anul 2006, am introdus și fotografiile autorilor articolelor,
pentru a fi cunoscuți și de către cititori.
Însă bucuria cea mai mare am avut-o în
iulie 2007, când ceea ce părea doar un vis,
a devenit realitate: a fost tipărit primul
număr full-color al revistei.
Privind în urmă, pot să recunosc că
Domnul a fost bun cu mine și m-a ajutat să-mi aduc și eu o contribuție mică
la misiunea și lucrarea Curierului Adventist. Doresc să îmi exprim recunoștința și
mulțumirea pentru toate binecuvântările
pe care le-am primit prin slujirea la revistă față de Dumnezeu și față de frații care
m-au susținut în această lucrare. Am toată încrederea că această revistă își va continua misiunea de a aduce mângâiere, încurajare și speranță celor care Îl iubesc și
se pregătesc pentru revenirea Domnului
Hristos.
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Curierul Adventist –
în epoca digitală
AVEM ÎNCĂ NEVOIE DE REPERE

Încă de la început, rolul Curierului Adventist a
fost acela de a-i informa
pe membri cu privire la
misiunea și evenimentele
bisericii. Prin titulatura de
„curier”, revista își asuma
statutul de mesager al creRedacția
Curierul Adventist dincioșilor și al credinței
adventiste.
Odată cu dezvoltarea televiziunii și
a internetului, publicațiile tipărite, în
special revistele și ziarele, au trebuit să
facă față unor provocări multiple. Viteza
difuzării informațiilor prin dispozitivele
digitale a determinat ca rolul de informare a publicului prin reviste și ziare să
fie aproape ignorat.

Orientări
În ultimii ani, televiziunea și internetul au cunoscut o dezvoltare amplă
în Biserica Adventistă din România. În
anul 2007, a fost lansată televiziunea
SperanțaTV; totodată, paginile de internet au fost folosite intens atât de biserică (adventist.ro), cât și de instituțiile aparținătoare, pentru a le transmite
membrilor știri, informații și evenimente. Până acum, toate funcțiile acestora
erau împlinite prin intermediul Curierului Adventist. Oamenii s-au deprins repede să se informeze, să își povestească
experiențele și să primească instrucțiuni
prin intermediul noilor tehnologii.
În aceste condiții, apariția lunară a
Curierului Adventist a devenit prea lentă, în comparație cu desfășurarea rapidă
a evenimentelor, iar spațiul de 32 de pagini a devenit insuficient pentru fluxul
de date care trebuia transmis. În schimb,
televiziunea și internetul se pliază mult
mai eficient pe noile situații și așteptări
ale publicului.

Un răspuns
În aceste condiții, era nevoie de o recalibrare a modului de operare al revistei, care trebuia să rămână un mesager
al revenirii Domnului Hristos chiar și
în această epocă digitală. Crearea paginii de internet www.curieruladventist.ro
a fost un prim pas și un răspuns la toate
aceste condiții noi.
Pe internet, spațiul nu mai este o
problemă ca în versiunea tipărită. De
aceea, site-ul conține multe resurse care
nu pot fi redate în revistă. Dezbateri
teologice, profeție biblică, experiențe
personale și misionare, ilustrații pentru
predici, poezii – toate acestea pot fi găsite pe www.curieruladventist.ro. Acest
Oamenii au nevoie să fie informaţi, dar au nevoie şi să ştie: că
Domnul Isus revine, că Sabatul
este o zi care trebuie sfinţită, că
familia este uniunea sfântă dintre
un bărbat şi o femeie, că Biblia
este Cuvântul ui Dumnezeu, că
cele trei solii îngereşti sunt în
plină desfăşurare.
site se dorește să fie un depozit de resurse atât pentru membrii care doresc edificarea spirituală, cât și pentru slujbașii
care caută să-și pregătească prezentările
pentru Sabat.
Buletinul informativ trimis celor înscriși, prin care sunt anunțate ultimele
articole și știri din revistă, este încă o
formă prin care Curierul Adventist vine
în contact cu lumea virtuală. Revista are
disponibilă o adresă de e-mail (curierul@adventist.ro) și o pagină de Face-

book, două modalități de a intra în dialog cu utilizatorii internetului.
Aceste ieșiri ale Curierului Adventist
în lumea virtuală sunt tot atâtea pârghii
prin care credincioșii adventiști pot rămâne conectați la misiunea și lucrarea
bisericii.

Nevoia de repere
În aceste condiții, ne putem întreba:
„Mai este nevoie de Curierul Adventist?”
Dacă oamenii nu mai citesc tipărituri și
dacă pot găsi pe internet tot ce au nevoie, care mai este rolul acestei reviste?
În televiziune și pe internet, informațiile circulă cu rapiditate. Iar acolo
unde este grabă apare și confuzia. Se
spun și se scriu multe, dar nimic nu este
stabil. De aceea, Curierul Adventist trebuie să apară în continuare pentru a fixa
repere. Este nevoie de el, pentru ca, în
mijlocul noianului de informații care
circulă, oamenii să aibă un punct de referință și siguranță. Oamenii au nevoie
să fie informați, dar au nevoie și să știe:
că Domnul Isus revine, că Sabatul este
o zi care trebuie sfințită, că familia este
uniunea sfântă dintre un bărbat și o femeie, că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, că cele trei solii îngerești sunt în
plină desfășurare.
Perspective
În cei 100 de ani de existență, Curierul Adventist a trebuit să se confrunte cu
multe provocări. Războaiele mondiale,
regimul antonescian, perioada comunistă, iar acum relativismul… Când a fost
interzis, a apărut din nou. Când a fost
cenzurat, a așteptat cu răbdare vremuri
mai bune. Iar astăzi, în acest mediu volatil
și schimbător, Curierul Adventist trebuie
să fie și să rămână reperul de nezdruncinat al credinței adventiste din România.
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Adventszemle –
adevărul în limba maternă
EVANGHELIA PE ÎNȚELESUL TUTUROR

Există câteva consemnări în Curierul Misionar
(CM, nr. 1/1930) că în
perioada interbelică se
publica o revistă adventistă în limba maghiară care
purta titlul Adventhírnök.
Aceasta apărea trimestriLazăr Forrai a fost
directorul Departa- al, iar abonamentul pe un
mentului Publicații an costa 60 de lei. Nu știm
în cadrul Uniunii exact cât timp a apărut și
Române în perioada
nici dacă materialul publi1990-2005.
cat era diferit de cel din revista românească sau dacă
era numai o traducere a acestuia.
În perioada comunistă, singurele tipărituri în limba maghiară erau studiile Şcolii de Sabat. În anii ’50, chiar și în
limba română, Curierul Adventist conţinea aproape exclusiv studiile Şcolii de
Sabat. În anii 1957 și 1958, Curierul Adventist a fost tradus în limba maghiară
într-o revistă separată, care purta același
nume.

Nevoia unei reviste în limba
maternă
După schimbarea regimului, a urmat o creștere explozivă în tipărirea de
literatură religioasă și misionară. Revista bisericii a putut să apară fără îngrădiri
și cenzură într-un tiraj fără precedent,
după nevoile în creștere ale membrilor
bisericii. Ea apărea în continuare numai
în limba română.
Unii dintre cei peste opt mii de adventiști de limbă maghiară au rămas
abonați la Curierul Adventist în limba
română, dar alții s-au orientat spre revista Uniunii din Ungaria, pe care o puteau citi în propria limbă.
Primul care a reacționat la această
nevoie a fost fratele Dezideriu Faluvégi.
El și-a asumat voluntar sarcina scoaterii unei reviste în limba maghiară. Dar,

fiind profesor la Institutul Teologic și
fiind angrenat în traduceri de literatură adventistă, precum și implicat în alte
proiecte, revista nu apărea cu regularitate și suferea, inerent, și sub aspect calitativ.
În acest context, am hotărât să mă
implic în mod direct în realizarea Curierului maghiar, în anul 1994. Am propus
să aibă titlul Advenszemle, și nu Adventhírnök (Curierul Adventist), titlu sub
care apărea revista Uniunii Maghiare.
Cuvântul adventszemle înseamnă „o privire/viziune/perspectivă adventistă asupra a ceva (a lucrurilor, a lumii)”.

(redactor) şi Károly Mutnean (tehnoredactor).
Astăzi, circa 400 de reviste Adventszemle ajung lunar în mâinile credincioșilor maghiari. Revista conține, în principal, articole traduse și adaptate din
Curierul Adventist. Echipa compusă din
Áron Mezei, Bartha Sándor și Szőcs Erzsébet se străduiește cu sârguință ca revista Adventszemle să fie lucrată frumos
și să ajungă la timp în comunități.

Adventszemle – comuniune și
adevăr
Pe lângă scopurile urmărite de Curierul românesc, acelea de a informa și a
inspira, pentru revista maghiară stabilisem și un obiectiv special, adică de a
fi un mijloc adecvat de comunicare, de
păstrare a legăturii de încredere mutuală
între biserică, trupul lui Isus, și frățietatea maghiară, parte integrantă a trupului. Revista se dorea interactivă, realizată prin contribuția specifică a cititorilor
(corespondență, întrebări, experiențe,
opinii, evenimente din viața comunității etc.).
Din Curierul Adventist preluam și
traduceam numai acele materiale care
prezentau informații din viața bisericii,
comunicări ale conducerii, articole de
interes deosebit. Restul materialului era
conceput, respectiv, tradus de noi, majoritatea articolelor din limba engleză.
Echipa de redacție era formată,
atunci, din Faluvégi Dezideriu și Forrai
Lazăr, ambii traducători, scriitori, redactori, corectori/stilizatori, și Judit
Kovács, ca secretară de redacție și tehnoredactor. Mai târziu, la pregătirea revistei au mai participat Loránd Zakariás
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100 de ani de binecuvântare
CURIERUL ADVENTIST – RĂSPUNS ȘI ÎMPLINIRE

Doresc să vă invit într-o scurtă călătorie în sudul Africii, la Capul Bunei
Speranțe. Pe lângă priveliști uimitoare, care îl așteaptă pe călător, găsim și
faptul interesant că aici se
întâlnesc două oceane aseGabriel Maurer
este secretarul mănătoare, dar totuși difeexecutiv rite. Iar în depărtare, după
al Diviziunii orizont, Antarctica.
Inter-Europene.
Curierul Adventist la
100 de ani. Retrospectivă
și perspectivă. Două oceane care se întâlnesc? Retrospectivă de încurajare și
mulțumire? Perspectivă de încredere și
speranță în fața provocărilor vizibile? Ce
ne așteaptă după orizont când privim
spre viitor? Iată câteva întrebări care se
impun.

Biserica Adventistă de astăzi ar fi o
biserică mică, neînsemnată și necunoscută dacă pionierii noștri nu ar fi avut viziunea de a publica ceea ce au descoperit
în Biblie și prin Biblie. Până astăzi, deși
trăim în epoca imaginii, puterea cuvântului este de neegalat. Mii de imagini publicitare nu ne-ar transmite niciun mesaj
specific dacă nu ar fi asociate cu cel puțin câteva cuvinte. Cuvintele pot schimba
mult înțelegerea unei imagini, calitatea
unei relații, politica unei țări și chiar mersul istoriei.

Mai presus de toate, viitorul
Curierului Adventist depinde
de sprijinul fără rezervă al
membrilor care-l citesc.
Însă cuvântul mai are încă o dimensiune. În contextul volatilității societății
postmoderne, cuvântul tipărit reprezintă
un contrapunct bine-venit, care depășește influența de moment și poate avea un
impact mult timp după ce a fost publicat.

Hrană spirituală
Unul din rolurile de seamă ale unei
reviste creștine este să dea orientare spirituală. Prin temele abordate și articolele
formulate, cititorii găsesc hrană spirituală atât pentru creșterea personală, cât și
pentru dezvoltarea credinței. Prin împărtășirea reflecțiilor și a experiențelor altora, cititorul este încurajat să intensifice
relația personală cu Dumnezeu, să nu
dea înapoi la greu și să încerce din nou,
dacă a suferit o înfrângere.
Element al identității
O revistă a bisericii are și rolul de a fi
un element de identificare. Un fenomen
interesant este că fiecare Uniune din Diviziunea noastră are revista ei specifică, și
aceasta a reușit să dea o oarecare identitate bine definită fiecărei Uniuni în parte.

Mai departe descopăr că, în ultimul timp,
multe conferințe, instituții și servicii ale
bisericii au dezvoltat, de asemenea, revistele lor proprii. Însă, ca nicio altă revistă,
Curierul Adventist a reușit să dea bisericii
din România o identitate specifică, loială
Sfintelor Scripturi și bisericii mondiale și
a reușit să modeleze în mod deosebit un
grad înalt de unitate în credință.

Mijloc de comunicare
O biserică în creștere are nevoie și
de mijloace eficiente de comunicare. Nu
mă refer la „ultimele știri ale zilei” sau
informații cu impact imediat, ci mă refer la formarea unei culturi de credință,
de apreciere, de respect și de altruism, cu
alte cuvinte, la posibilitatea de a promova
în timp valori biblice între membrii bisericii. La ceva mai mult de un centenar
de existență a revistei Adventist Review,
a fost lansată prima revistă mondială a
bisericii, Adventist World, tradusă în mai
multe limbi, între care și limba română. E
fascinant să vedem cum această revistă a
reușit să devină un element de comunicare a credinței, un element de identitate și
unitate, iar în unele zone ale pământului,
și un mijloc de misiune, fiind împărtășită
cu vecini, colegi și cunoscuți.
Fiecare celebrare este un stâlp de aducere-aminte împotriva uitării. Acest lucru
se întâmplă și în cazul Curierului Adventist. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă,
când eram copil, tata ne povestea unele
lucruri interesante din Curierul Adventist. Iar mai târziu, după ce începusem să
citesc eu însumi, mă bucuram să regăsesc
din când în când în predici, între altele, și
unele idei din articolele pe care le apreciam mai mult. Astfel, Curierul Adventist
s-a dovedit a fi un mijloc de deosebită binecuvântare nu numai pentru cititori, ci
și pentru ceilalți, cărora interlocutorii le
transmiteau ceea ce citiseră.
Perspective
Dar acum, care sunt perspectivele
pentru următorii 100 de ani? În lumina
așteptării revenirii iminente a Mântuito-
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rului nostru, nu aș dori să vorbesc de un
alt centenar. Nu știm cât va mai dura până
Dumnezeu va rearanja lucrurile pe acest
pământ, făcând totul nou. Dar un lucru
știm: suntem mult mai aproape de acest
eveniment decât atunci când Mântuitorul
vorbea despre revenirea Sa cu ucenicii Săi
pe Muntele Măslinilor. De aceea, prefer să
vorbesc, pur și simplu, despre „perspectivele de viitor” ale Curierului Adventist.
• Departe de a deveni inutil pentru
viitor, Curierul Adventist probabil că va
avea un rol și mai important în viața bisericii. Într-o lume care ne sufocă cu tot
felul de informații, unele utile, cele mai
multe însă fără valoare, revista va putea
să dea orientare spirituală într-o măsură
mai mare și mai clară decât a cerut-o situația în trecut. Va putea să se concentreze
asupra a ceea ce este cu adevărat important în viață.
• De asemenea, într-o lume fragmentată din cauza unui individualism

egoist, Curierul Adventist poate să își intensifice rolul de element de identitate și
unitate în biserică. Există lucruri profunde care ne unesc. Conștientizând acest
lucru, ne cade mai ușor să ne ocupăm cu
ce este bun, frumos, pozitiv, înălțător, să
apreciem pe semenul nostru și să evităm
un spirit de critică distructiv.
• Însă, mai presus de toate, viitorul
Curierului Adventist depinde de sprijinul
fără rezervă al membrilor care-l citesc. Și,
bineînțeles, de autori, de membrii și de
pastorii care sunt dispuşi să le împărtășească altora experiența credinței lor, prin
rapoarte și articole. Mă simt mereu încurajat de experiența apostolilor: „Drept
răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: «Judecaţi
voi singuri dacă este drept înaintea lui
Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi
decât de Dumnezeu, căci noi nu putem
să nu vorbim despre ce am văzut şi am
auzit»” (Faptele 4:19,20). Îmi doresc și

eu experiența acestui entuziasm în viața
de toate zilele a credincioșilor bisericii
mele. După ce am experimentat noi înșine bunătatea mântuitoare a Domnului
Isus, să o comunicăm fiecare dintre noi
pentru încurajarea altora.
De fapt, pentru aceasta trăim ca biserică: „Biserica este instrumentul ales de
Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.
Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este aceea de a duce lumii Evanghelia. De la început, planul lui Dumnezeu a
fost acela ca, prin biserica Sa, să descopere
lumii plinătatea și desăvârșirea Lui.” (Ellen
G. White, Faptele apostolilor, p. 9).
Există perspective încurajatoare de viitor, atât pentru biserica lui Dumnezeu,
cât și pentru mijloacele de împărtășire ale
Evangheliei veșnice. Curierul Adventist și-a
îndeplinit această misiune în trecut și sunt
convins că, prin harul lui Dumnezeu, îşi va
îndeplini această misiune și pe viitor.
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PREDAREA ŞTAFETEI
UN CURIER PENTRU TÂNĂRA GENERAȚIE

Ce am auzit, ce știm,
ce ne-au povestit părinții noștri,
nu vom ascunde de copiii lor,
ci vom vesti neamului de oameni
care va veni
laudele Domnului, puterea Lui
și minunile pe care le-a făcut...
ca să fie cunoscute de cei ce vor veni
după ei, de copiii care se vor naște,
și care, când se vor face mari,
să vorbească despre ea copiilor lor,
pentru ca aceștia
să-și pună încrederea în Dumnezeu,
să nu uite lucrările lui Dumnezeu.
(Psalmii 78:3,4,6,7)

Așa a fost atunci
Se întâmpla cu aproape 50 de ani în urmă. Știam deja să citesc și eram
încântat de asta. Zi de zi,
noi orizonturi se deschideau privirii și înțelegerii
Iacob Pop mele. Îmi amintesc acea zi
este directorul de Sabat. Bunicul meu era
Editurii Viață și
Sănătate programat să predice. De
obicei, vorbea simplu, rar,
oricine putea să-l înțeleagă.
Știa să-și mânuiască Biblia, puțin cam
uzată, deschizând-o cu ușurință exact
la pasajul ce urma să fie citit. Știam că
n-are nicio zi de școală, de aceea, pentru
mine, era inexplicabil cum poate predica
așa de coerent, cum poate citi așa cursiv,
de fapt se descurca mai bine decât mine
care deja aveam ceva studii făcute (tocmai terminasem clasa întâi). În Sabatul
respectiv avea la amvon o revistă, iar predica a fost prezentată pe baza unui articol din aceasta. Reda câte un paragraf, îl
comenta și citea mai departe. Urmăream
cu atenție. Chiar era interesant.
Când a coborât de la amvon, l-am
rugat să-mi dea revista. Era un număr
al Curierului Adventist din acel an. L-am
răsfoit cu respect și încântare; aveam în
mâini un adevărat tezaur! Atunci am
aflat că era singurul abonament din bi-

serica noastră. Ar fi dorit mulți să fie
abonați, dar tirajul era limitat, astfel că
s-a recurs la soluția de a avea toți acces
la revistă, abonamentul fiind plătit din
fondul bisericii. Revista era luată pe
rând de membri, era citită, apoi era dată
mai departe. Te puteai considera privilegiat să te numeri printre primii cititori
și să nu fii nevoit să aștepți săptămâni
până îți venea rândul! Cu siguranță, numărul cititorilor revistei era mult, mult
mai mare decât numărul exemplarelor
tipărite! Așa a fost atunci...

Ceva mai târziu
Sosirea revistei se număra printre
evenimentele notabile, cel puțin pentru
mine. Nu se întâmpla să rămână necitit
vreun articol, ba, din contră, pe unele articole le reciteam și constituiau subiecte
asupra cărora mintea mea stăruia îndelung. Timpul a trecut, am fost botezat și,
după acest eveniment, am fost programat să predic. Ce ajutor de nădejde găseam în articolele Curierului Adventist!
Și ce bine că bunicul meu mi-a oferit din
biblioteca sa numere mai vechi ale Curierului Adventist și ale Curierului Misionar. Practic, revista m-a orientat foarte
mult și m-a format în mare măsură ca
predicator. Desigur, stilul, profunzimea,
modul de abordare erau foarte diferite
de la un autor la altul, dar învățam de
la fiecare.
Cred că e mai dificil să ne imaginăm
cum era în acele vremuri în domeniul
publicațiilor. Tatăl meu avea doar câteva cărți spirituale, le puteai număra pe
degete. Apariții noi? Da, era... o carte
la doi-trei ani sau mai rar. Tirajul? Nu
știu în câte exemplare se tipărea o carte,
dar niciodată nu erau suficiente pentru
toți cei care și le doreau. În aceste condiții, rolul Curierului era hotărâtor pentru prezentarea subiectelor doctrinare,
mai ales a celor teologice. Unele subiecte vaste și de actualitate pentru biserică
erau prezentate sub formă de serial, iar

acestea erau apreciate în mod deosebit.
Dacă adăugăm și informațiile din viața
bisericii, care erau prezentate pe paginile revistei, chiar dacă erau cenzurate de
regimul aflat la putere, realizăm că, prin
această revistă, bunul Dumnezeu S-a
îngrijit de biserica Sa pentru a o hrăni și
orienta în credință, pentru a o păstra în
unitate și pentru a o feri de erezii. Cine
ar putea evalua câți tineri ca mine au fost
orientați și formați prin Curierul Adventist?

Azi e centenar. Mâine ce va fi?
Parcurgând paginile acestui număr,
este ușor să ne formăm o imagine de ansamblu asupra celor 100 de ani în care
Dumnezeu a vegheat asupra acestei publicații. Centenarul Curierului Adventist
este ocazia în care sărbătorim minunile
lui Dumnezeu, înțelepciunea și bunătatea Sa, purtarea de grijă pentru turma
poporului Său, pentru a menține vie
flacăra speranței advente și unitatea bisericii. Azi sunt vremuri favorabile. Nu
suntem limitați la numărul de pagini,
la tiraj. Am putea avea revista editată
săptămânal în zeci de mii de exemplare!
Progresul din punct de vedere al calității
revistei (conținut, design, tipar) este evident. Vizitați arhiva și vă veți convinge.
La acest ceas aniversar, am însă o povară
pe suflet pe care vreau să ți-o împărtășesc, drag cititor al Curierului: Cum ar
trebui să fie revista ca să îi atragă pe copiii noștri, pe tinerii din biserică? A, știu,
trebuie să fie online. Nicio problemă, ne
vom adapta. Dar în privința conținutului, a formei de prezentare? Ai sugestii?
Nu-i așa că ne dorim cu ardoare ca și ei
„să-și pună încrederea în Dumnezeu, să
nu uite lucrările lui Dumnezeu”?
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31 mai – CENTENARUL CURIERULUI ADVENTIST

SUGESTIE DE PROGRAM:

Vineri seara:
Vizionare Documentar Curierul Adventist

Serviciul divin din Sabat
Imn deschidere: 422 (Venim din Cuvântul)
Poezie: Centenarul Curierului Adventist, de Florin Lăiu (din numărul special, coperta 3).
Prelegere: Jurnalul celor trei îngeri (din numărul special, pagina 14).
Imn final: 476 (Domnul curând Se coboară)

Sabat după-amiază:
Dezbatere – Rolul Curierului Adventist în Biserica locală.
Vor fi intervievați diverși membri cu privire la impactul Curierului Adventist asupra bisericii
locale. Se va face o evaluare a situației actuale a Curierului în comunitate și se poate lua
în discuție rolul Curierului în viitorul bisericii.
Alte idei: Se poate realiza o mică expoziție de reviste în holul comunității sau într-o sală anexă.

Resurse disponibile:
NUMĂRUL SPECIAL ANIVERSAR
DOCUMENTAR CURIERUL ADVENTIST
PREZENTARE POWER POINT.

Centenarul Curierului Adventist poate fi aniversat în Sabatul din 31 mai sau la o dată ulterioară, convenabilă
pentru comunitate. Așteptăm să ne semnalați dacă ați desfășurat acest program și să ne trimiteți descrieri
și imagini de la eveniment. Adresa de contact: Strada Erou Iancu Nicolae nr. 38-38A, orașul Voluntari,
județul Ilfov, cod 077190; e-mail: curierul@adventist.ro.
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