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„Iată, Eu vin curând...”
Misiunea noastră este să-L înălţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, de articole şi ştiri,
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mântuitorul şi să
aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.
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Editorial

„Sus inima!”
Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! (Isaia 40:26 p.p.)

Î

n ultima vreme se aude, ca un ecou planetar,
ca un sunet al universului nostru, un vaiet:
„Avem probleme! Sunt probleme, e conflict, e
război, suntem în luptă etc.” În orice domeniu ai
merge să discuţi, refrenul acesta pesimist domină melodia vieţii. Într-o discuţie cu unii colegi
despre mersul vieţii, al bisericii, al familiei, al lucrării lui Dumnezeu, concluzia finală era: ,,Nu e
bine; nu mai e ca înainte.” Cum adică? mi-a venit
să întreb. Se întâmplă că am trăit şi eu în acele
vremuri ,,de dinainte” şi ştiu că şi atunci se zicea
la fel şi că toţi ne doream vremurile de astăzi. De
ce atunci oamenii trăiau acelaşi conflict ce porneşte din interior spre exterior şi umple tot universul nostru, ca şi noi astăzi?
Se spune că deceniul al VII-lea din secolul
trecut a fost cea mai prosperă perioadă a României, dar eu am trăit atunci şi nu-mi amintesc ca
noi, trăitorii acelor vremuri, să fi simţit bunăstarea de care vorbim azi. Aveam aceleaşi necazuri,
aceleaşi probleme şi aceleaşi aşteptări. Atunci, de
ce oare ne văităm continuu? Oare îngrijorările
şi privirile pesimiste să fi ajuns să facă parte din
natura noastră?
Un slujitor al bisericii îşi exprima de curând
amărăciunea că are probleme în slujirea lui. Un
bătrân care l-a auzit l-a întrebat: „Dar de ce crezi
că ai primit slujba aceasta, nu ca să rezolvi problemele? Dacă nu existau probleme, nu aveai ce
căuta în această slujbă! Eşti aici tocmai ca să rezolvi problemele.”
Suntem în război cu păcatul, cu degradarea
şi întunericul şi este adevărat că trăim într-o lume a problemelor, dar ceea ce este important nu
e faptul că sunt probleme, ci găsirea soluţiilor
pentru rezolvarea lor. Important este modul de
abordare al problemelor, aşa încât să nu ne macine sufletele şi sănătatea.
Cât de frumoasă ar fi viaţa dacă nu ne-am
gândi la obstacolele ei, ci la viitorul frumos, la
prezentul concret pe care Dumnezeu ni-l descoperă în multe feluri! Dureros este că mulţi dintre
noi ne lăsăm prinşi în acest lanţ al slăbiciunilor,

al stresului, şi uităm de frumuseţea autentică a
relaţiilor cu Dumnezeu, cu natura şi cu semenii.
Am citit nu de mult una dintre cărţile dom
nului Andrei Pleşu – m-a surprins plăcut titlul – Despre frumuseţea uitată a vieţii. Un
titlu plin de adevăr şi care ne cere o meditaţie
profundă. Aproape terorizaţi de lupta cu problemele de rezolvat, sau cu încrâncenarea împotriva păcatului, ajungem să ne simţim singuri,
debusolaţi şi chinuiţi de stres, plini de gânduri
negative şi critică. Am ajuns să nu mai avem
simţuri, idei, imaginaţie şi ne plafonăm plângându-ne de milă că avem probleme. Sigur, nu
vreau să spun că viaţa este ideală, că niciodată nu
avem dubii sau că nu ne lovim de obstacole tocmai atunci când credem că în faţă avem drum liber. Dar apostolul ne asigură spunându-ne: ,,Nu
v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită
cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este
credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit
şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda”
(1 Corinteni 10:13).
Unul dintre capitolele cărţii domnului Pleşu
se numea „Sus inima!”. Aş parafraza: Sus privirea! Ridicaţi-vă ochii în sus! Nu rămâneţi descurajaţi! Toate acestea ne cer să nu ne lăsăm
copleşiţi de perspective negative, să ne păstrăm
tonusul în faţa greutăţilor, să nu mai punem răul
înainte şi să fim echilibraţi în realism, dorinţe şi
visuri.
Subteranele sufletelor noastre agitate trebuie
aerisite, luminate şi împrospătate. Pentru aceasta, avem nevoie de un respiro în fiecare zi, timp
în care să rămânem singuri cu Dumnezeul nostru, să privim bucuria şi frumuseţea vieţii şi a
relaţiilor cu ceea ce iubim. Să ne desprindem de
toate răutăţile care ne înconjoară sau care ne înţeapă dinăuntru. E necesar să zâmbim mai des,
să renunţăm la perfecţionismul aplicat şi căutat
la alţii, să fim mai sensibili la frumuseţea lucrurilor mărunte şi „negreşit, evlavia însoţită de mul
ţumiri este un mare câştig” (1 Timotei 6:6). n

Virgiliu Peicu,
redactor-şef la
Curierul Adventist.
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Info Curier
n Biserica din România
Decizii ale Comitetului Executiv al Uniunii Adventiste . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
În urma Comitetului Executiv al Uniunii de Conferin
ţe, întrunit în ziua de 17 iunie a.c., au fost luate următoarele decizii în ce priveşte desemnarea noilor directori pentru
departamentele şi instituţiile Bisericii Adventiste de Ziua a
Şaptea din România, precum şi componenţa Comisiilor de
Etică şi Audit:
1. DIRECTORI DEPARTAMENTE VACANTE
- Eduard Călugăru: Administrarea Creştină a Vieţii
- Teodora Goran: Misiunea femeii (reconfirmare)
- Daniel Seniuc: Sănătate
- Adina Tomoiagă: Asociaţia soţiilor de pastori
- Ioan Câmpian-Tătar: Spiritul Profetic
2. DIRECTORI INSTITUŢII
- Iacob Pop: Editura Viaţă şi Sănătate (reconfirmare)
- Tiberiu Nica: Centrul Media Adventist
- Robert Georgescu: ADRA România
- Marius Munteanu: preşedinte Institutul Teologic Adventist

3. DIRECTORI REVISTE
- Marius Munteanu: Semnele timpului
- Ioan Câmpian-Tătar: Curierul Adventist
- Daniel Seniuc: Viaţă+Sănătate
4. ASISTENT PREŞEDINTE PENTRU MISIUNE
- Teodor Huţanu
5. COMISIA DE ETICĂ – membri:
- Gheorghe Şchiopu, pastor
- prof. univ. dr. Dan Constantinescu, economist
- Diana Gavajuc, psiholog
- conf. univ. dr. Robert Ancuceanu, prezbiter
- Dana Bordeianu, avocat
6. COMISIA DE AUDIT UNIUNE – membri:
- prof. univ. dr. Dan Constantinescu, economist
- Iuliana Ivănuş, contabil
- Erika Androne, avocat
Preluare din Info Adventist nr. 683 din 20 iunie 2014

ADRA România are un nou director. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
„Este greu să iei decizii când îţi
place ceea ce faci! Însă deciziile trebuie
luate la momentul potrivit, în cele mai
bune condiţii. De aceea, deşi activitatea
ADRA România a ajuns la un nivel frumos de dezvoltare, am hotărât să dedic
o mai mare parte a timpului familiei
mele.” Aşa a declarat fratele Sorin Goleanu la predarea ştafetei de la conducerea ADRA România.
Astfel, fratele Robert Georgescu,
fost pastor la Constanţa, a fost desemnat noul director executiv al ADRA
România, iar în ziua de joi, 19 iunie
2014, a avut loc evenimentul oficial al
acestei schimbări.
Fratele Eduard Călugăru, trezorierul
Uniunii Române, a apreciat activitatea

fratelui Goleanu şi a echipei ADRA care,
„împreună cu miile de voluntari a făcut
posibil ca ADRA să fie o instituţie atât
de cunoscută şi de eficientă”.
După prezentarea echipei ADRA
şi a proiectelor, fiecare dintre cei doi a
avut ocazia să adreseze câteva cuvinte
asistenţei. „Dacă privim în urmă, la ac-

tivitatea desfăşurată în aceşti cinci ani,
pot spune că nimic din ce s-a realizat nu
ar fi fost posibil dacă nu am fi fost susţinuţi de către Dumnezeu, spre care se
îndreaptă toată mulţumirea noastră”, a
declarat Sorin Goleanu.
La rândul său, Robert Georgescu
a apreciat atmosfera plăcută întâlnită la ADRA România: „Încă de când
am intrat în această sală am remarcat
atmosfera caldă, de familie care există
aici, în mijlocul echipei ADRA România. Sper din toată inima ca timpul
de acomodare să fie unul foarte scurt
şi să putem să formăm împreună o
echipă.”
Preluare din Info Adventist
nr. 683 din 20 iunie 2014

n Biserica mondială

Sugestii după ultima întâlnire a Comitetului pentru studierea teologiei hirotonirii. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Comitetul pentru studierea teolo
giei hirotonirii (TOSC) a avut în luna
iunie cea de-a patra şi ultima sesiune
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de lucru. Un sondaj informal realizat în
cadrul grupului de profesori universitari, administratori ai bisericii, pastori

şi membri laici a scos la iveală următoarele trei orientări asupra acestui subiect:
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Info Curier
- 40 de membri ai comitetului au
ales ca „fiecare entitate responsabilă
pentru angajarea pastorilor să fie autorizată să aleagă fie să aibă doar bărbaţi
hirotoniţi ca pastori, fie să aibă atât
bărbaţi, cât şi femei”.
- 32 de membri au fost în favoarea
„hirotonirii exclusive a bărbaţilor prin
intermediul bisericii mondiale...”
- iar alţi 22 de membri au ales a treia opţiune: „Hristos este singurul Conducător al bisericii”, observând astfel
existenţa unui „model biblic al conducerii bărbatului, sub călăuzirea lui Hristos, în rândul pastorilor hirotoniţi.”
Dar la această opţiune s-a adăugat, de
asemenea recomandarea „ca liderii
confesiunii să fie autorizaţi să decidă,
bazându-se pe principii biblice, dacă o
asemenea adaptare [permisiunea de a
hirotoni atât bărbaţi, cât şi femei] poate
fi potrivită zonei sau regiunii lor”.
Preşedintele Conferinţei Generale,
Ted N. C. Wilson, s-a adresat membrilor comisiei după anunţarea rezultatelor sondajului: „În timp ce înaintăm
în acest proces, vă cer ca fiecare dintre
noi să acţioneze cu umilinţă, nu autoritar sau într-un mod arogant.” Fratele
Wilson le-a mulţumit, de asemenea,
participanţilor pentru decizia pe care

au votat-o, şi anume: „În ciuda diferenţelor de opinie cu privire la subiectul
hirotonirii femeilor, membrii Comitetului pentru studierea teologiei hirotonirii sunt devotaţi mesajului şi misiunii
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea,
aşa cum sunt exprimate prin intermediul celor 28 de convingeri fundamentale.”
„Vom fi foarte deschişi şi corecţi în
privinţa modului de abordare a acestei probleme”, i-a asigurat Ted Wilson
pe membrii comitetului, prezentând o
schiţă a etapelor-cheie pe care biserica
le va parcurge în lunile următoare.
Câteva grupuri administrative de
la sediul bisericii mondiale vor analiza
raportul scris al comitetului şi vor pune
subiectul pe ordinea de zi a Consiliului
Anual al Bisericii, care va avea loc în
Silver Spring, Maryland, în perioada

9-14 octombrie. Liderii Conferinţei Generale au promis să pună la dispoziţie
toate materialele din recentul proces de
studiu şi documente suplimentare ce
vor fi disponibile înaintea Comitetului
Executiv format din mai mult de 300 de
membri, care va decide asupra reco
mandărilor pentru Sesiunea Conferin
ţei Generale, planificată să aibă loc în
San Antonio, Texas, peste 13 luni.
Sarcina TOSC a fost aceea de a
studia în profunzime şi de a analiza
subiectul hirotonirii, fiind exprimate
opiniile tuturor diviziunilor bisericii:
comitetul nu a fost organizat pentru a
reprezenta în mod proporţional biserica mondială. O evaluare mai reprezentativă va avea loc în cadrul Consiliul
Anual din 2014 şi a Sesiunii Conferinţei Generale din anul 2015, atunci când
delegaţii vor analiza problema.
La finalul sesiunii, fratele Ted Wilson a declarat: „Noi nu putem vedea
încă unde ne conduce Duhul Sfânt în
această problemă, dar credem cu tărie
că Dumnezeu va deschide calea pentru
ca biserica Sa să îşi îndeplinească misiunea de a proclama lumii solia celor
trei îngeri.”
Preluare din Info Adventist
nr. 682 din 13 iunie 2014

Fiţi pionieri ai libertăţii religioase! . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
În timpul celei de-a XXVI-a Sesiuni
a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (iunie 2014) a fost lansată o
nouă ediţie a publicaţiei Conştiinţă şi libertate. Tema acestei ediţii a fost „Drepturile omului şi libertatea religioasă
– echilibru sau provocare” (Worldwide
Human Righst and Religious Liberty
– A New Equilibrium or New Challenges)”. Cu această ocazie, a avut loc o
dezbatere cu tema „Drepturile omului,
libertatea religioasă şi minorităţile religioase la nivel mondial.”
Evenimentul găzduit în Geneva a
fost organizat de Asociaţia Interna
ţională pentru Apărarea Libertăţii Re
li
gioase (AIDLR) şi coorganizat de

de
legaţiile permanente la ONU ale
Con
siliului Europei, Republicii Uruguay, Canadei, Spaniei şi Norvegiei.
„Marele miracol a fost că am putut
organiza evenimentul la nivelul ONU,
în cel mai important loc din lume
pentru drepturile omului – cea de-a
XXVI-a Sesiune a Consiliului pentru

Drepturile Omului. Îl lăudăm pe
Dumnezeu pentru acest lucru şi pentru participarea atâtor delegaţii ONU,
care ni s-au alăturat în Geneva. Acesta
este un lucru destul de neobişnuit”, a
spus Liviu Olteanu, secretar general al
AIDLR.
Volumul I al Conscience and Liberty – Worldwide Human Rights and
Religious Liberty – a New Equilibrium
or New Challenges „este un instrument
important care subliniază faptul că fiecare parte interesată este importantă
şi contează în promovarea şi apărarea
păcii, a drepturilor omului şi a libertăţii religioase a tuturor oamenilor”, a
declarat Liviu Olteanu.
Curierul Adventist
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Cartea conţine articole, comunicate
de presă şi reflecţii ale secretarilor generali ai ONU (patru), Înaltul Comisar
ONU pentru drepturile omului, ambasadori, profesori universitari şi lideri
religioşi. Sunt incluse articole şi scrisori ale foştilor preşedinţi ai Comitetului Onorific al AIDLR, precum Eleanor
Roosevelt, René Cassin, Leopold Sédar
Senghor, Mary Robinson şi ale foştilor
secretari generali ai AIDLR, începând
cu dr. John Nussbaum.

Discuţia le-a oferit participanţilor
oportunitatea de a împărtăşi informaţii
cu privire la Conferinţa Internaţională
găzduită de Universitatea Complutense,
din Madrid, în 17 ianuarie 2013, cu participarea unor invitaţi importanţi repre
zentând ONU, Consiliului Europei, PE,
Guvernul Spaniei, lideri religioşi, pro
fesori universitari, diplomaţi şi repre
zen
tanţi ai ONG-urilor. Conform lui
Heiner Bielefeldt, raportorul special
pentru libertatea religioasă şi de con

ştiinţă, Conferinţa Internaţională orga
nizată de AIDLR „oferă un exemplu” pe
care „ar trebui să îl copiem”; „de fapt, ar
trebui să facem acest lucru în mod regulat”.
Dr. Liviu Olteanu, secretar general
al AIDLR, a încheiat dezbaterea invi
tându-i pe participanţi „să fie pionieri
ai libertăţii religioase. Toată lumea trebuie să îşi accepte responsabilitatea şi
să coopereze pentru a susţine această
misiune.”
Preluare din Info Adventist
nr. 683 din 20 iunie 2014

Brazilia – slujire şi misiune în timpul Campionatului Mondial. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fiecare tip imaginabil de grup
poate fi văzut acolo unde se adună
mulţimi mari de oameni pentru
a-şi promova cauza. Dar adventiştii din Brazilia spun că planurile lor de slujire – o iniţiativă
intitulată „Esperança Brasil” – au
ca obiectiv să treacă dincolo de
simpla distribuire de broşuri sau
vânzare de suveniruri.
Cupa Mondială la fotbal, care a
început în 12 iunie, a atras în Brazilia
sute de mii de spectatori din întreaga
lume. Biserica Adventistă din Brazilia a
mobilizat tinerii din fiecare dintre cele
12 oraşe în care au avut loc meciuri. În
jurul stadioanelor, membrii vor distribui apă, vor susţine concerte şi vor organiza expoziţii de sănătate. Studenţii
adventişti le vor oferi trecătorilor indicaţii şi informaţii cu privire la oraşele
în care se vor afla. Membrii bisericii

vor planifica, de asemenea, să se implice în campanii de donare de sânge.
Adventiştii vor distribui două tipuri de literatură: un milion de exemplare ale cărţii Unica speranţă, scrisă de
evanghelistul adventist Alejandro Bullon, şi o revistă despre victimele turismului sexual, care este tema din acest
an a campaniei antiabuz „Breaking
the Silence” a Diviziunii America de
Sud.
Areli Barbosa, directorul Departamentului Tineret al Diviziunii America
de Sud, a declarat că activităţile au fost

concepute pentru slujire, şi nu
pentru a susţine competiţia.
„Este important să subliniem
faptul că acestea nu sunt acţiuni organizate pentru a aduce
oameni pe stadioane sau pentru a promova fotbalul”, a spus
Barbosa. „Avem la dispoziţie o
mare oportunitate de a vorbi
despre Hristos în diferite moduri.”
Gilbert Cangy, directorul Departa
mentului Tineret al Bisericii Adventiste
mondiale, a apreciat iniţiativa organizatorilor proiectului „Esperança
Brasil”, spunând că este o tradiţie ca
Departamentul Tineret să profite de
oportunităţile de slujire oferite de astfel
de reuniuni internaţionale importante,
precum Jocurile Olimpice sau Campionatele Mondiale.
Preluare din Info Adventist
nr. 682 din 13 iunie 2014

n CALENDAR EVENIMENTE LUNILE AUGUST ŞI SEPTEMBRIE*
Data

Eveniment

Loc

Responsabili/Invitaţi

3-10 august

Tabără de muzică şi arte
plastice

Săvârşin, jud. Arad

Cristian Toma – coordonator Departamentul
Muzical, Conferinţa Banat

1-12 septembrie

Excursie

Grecia

Departamentul Tineret – Conferinţa Banat

26-28 septembrie

Convenţie Administrarea
Creştină a Vieţii

ITA, Cernica

Erika Puni, Mario Niño, Larry Evans – GC
Paolo Benini, Corrado Cozzi – EUD

*Anumite date şi evenimente se pot modifica în timp.
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n LA ODIHNĂ

Lidia Modreanu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nord (Basarab), una dintre primele co- stătea ascunsă împreună cu mai multe
În ziua de 30
persoane. Nu s-a putut împotrivi acesmunităţi din capitală.
martie 2014, a în
A crescut şi a fost educată în credin- tei convingeri şi a ieşit, în timp ce în
chis ochii, pentru
ţa adventistă. A învăţat la Şcoala Misio- urma ei o bombă a distrus adăpostul şi
odihna vremelninară de la Diciosânmartin şi a îndrăgit persoanele ascunse acolo.
că, Lidia ModreaDumnezeu a binecuvântat-o cu viamuzica, în special pianul. În anul 1942
nu Crăciunescu. A
s-a căsătorit cu tânărul Aurel Modrea- ţă lungă şi integritate fizică şi mintală.
fost, poate, cea mai
nu, căminul lor fiind binecuvântat cu În iunie 2013, comunitatea şi membrii
vârstnică membră
familiei i-au fost alături la aniversarea
doi copii, Liviu şi Livia.
adventistă din Ro
Viaţa nu i-a fost lipsită de încercări, a 100 de ani de viaţă. Prin simpatia şi
mânia, având aproape 101 ani.
Lidia Modreanu s-a născut în Bu- însă niciodată nu a fost părăsită de în- aprecierile exprimate cu acea ocazie s-a
cureşti la data de 4 iunie 1913, în fami- crederea în Dumnezeu. Povestea me- văzut că mulţi o iubeau şi o stimau.
A închis ochii în nădejdea revederii
lia pionierilor adventişti Alexandru şi reu cum, în timpul bombardamentului
Elena Crăciunescu. În casa acestora a din anul 1944, a auzit un glas care i-a cu soţul şi cu toţi cei dragi, în ziua cea
fost organizată comunitatea Bucureşti poruncit să iasă din adăpostul în care mare a învierii tuturor celor drepţi!

Gheorghe Lăiu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
a fost botezat de pastorul D. Cureteu, nătate şi economie, călătorind mult pe
Născut la 3 noîn apa Tazlăului, împreună cu alţi 25 jos, promovând activităţi muzicale şi de
iembrie 1923, în
de candidaţi. În 1947, la insistenţa pre- tineret, susţinând simplitatea, modestia,
Strugari, Bacău,
şedintelui Conferinţei (N. Popov), s-a solemnitatea în cult şi temperanţa. Repastorul Gheorghe
înscris la Institutul Biblic de la Stupini, numit ca plantator de biserici şi oficiant
Lăiu a adormit în
unde a muncit la fermă pentru a-şi de botezuri în vremuri strâmbe, sprijiDomnul la 21 apri
plăti studiile. A absolvit Seminarul în nit fără rezerve de soţia sa, a fost un tată
lie 2014. Serviciul
sensibil, dar ferm şi preocupat de fami1955, la Bucureşti.
funerar a fost ofici
În 1950 s-a căsătorit cu Victoriţa lie. După pensionare, a continuat să acat la Piatra Neamţ
de pastorii Paolo Benini, Ioan Bidiuc, Popescu din Braneţ, Olt, fostă colegă tiveze oriunde a fost chemat.
Pastorul Lăiu a lăsat în urmă trei
la Stupini. Dumnezeu le-a dăruit patru
Florin Istrate şi Emilian Dospinescu.
Încă din tinereţe „Niţă” Lăiu a cu copii: Florin, Gabriel, Gina şi Marcela. copii (Florin Lăiu, Gina Indrei şi Marnoscut adventismul prin familiile Cru- Pastorul Gheorghe Lăiu a slujit multe cela-Miriam Ghitta), şapte nepoţi,
ceanu şi Dănilă din Şerbăneşti-Bacău. comunităţi din judeţele Vaslui, Sucea- cinci strănepoţi şi câteva manuscrise,
Anii 1944-1946, petrecuţi în armată şi va, Galaţi, Vrancea, Gorj, Neamţ, fiind între care şi un volum de Memorii. Toţi
război, aveau să-i marcheze puternic un vorbitor apreciat, cu spirit misionar, cei care l-am cunoscut îi vom simţi lipviaţa şi stilul de lucru. La 28 iunie 1946 învăţându-i pe oameni principii de să- sa până în ziua învierii.

Hristea Scutaru. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
şi trimis pe front. A supravieţuit războ- a slujit ca prezbiter în localitatea sa cu
Pe data de 9
iului, dar a fost luat prizonier în Rusia bucurie şi dăruire, alături de soţie, care
martie 2014 a fost
timp de 4 ani şi 2 luni (1944-1948). şi-a înţeles menirea.
chemat la odihnă
Anii se scurg, puterile scad şi în ceDumnezeu i s-a descoperit prin solii
Hristea Scutaru,
le din urmă este imobilizat de o boaSăi ruşi şi nemţi din lagăr.
născut pe data de
Întors acasă, s-a alăturat prin bo- lă necruţătoare, fiind îngrijit cu multă
14 decembrie 1920,
tez Bisericii Adventiste din localitatea dragoste şi căldură de cea care i-a stat
în satul Ţipileşti,
Perieni, judeţul Iaşi, în anul 1949. Pe mereu alături timp de 64 de ani şi de
ju
deţul Iaşi. La
14 aprilie 1950, s-a căsătorit cu Elena care nu l-a despărţit decât moartea, povârsta de 18 ani
Văraru, din comuna Rediu, Iaşi, unde trivit legământului încheiat.
şi-a îndreptat paAcesta a fost tata, care ne-a iubit şi
şii spre Mănăstirea Neamţului cu gând şi-au stabilit şi domiciliul. Împreună
să-L găsească pe Dumnezeu. Viaţa la au fost binecuvântaţi cu 7 copii, dintre pe care l-am iubit. Cu această ocazie,
mănăstire a fost scurtă, deoarece după care cel mai mare a murit la vârsta de 5 membrii familiei îi spun încă o dată:
un an a fost înrolat în Armata Română ani într-un accident. Timp de 38 de ani „La revedere, ne vom vedea curând!”
Curierul Adventist
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Centenarul Curierului Adventist:

o sărbătoare a credinţei şi a istoriei adventiste

S

abatul din 31 mai 2014 a rămas în istoria revistei Curierul Adventist ca ziua aniversării
a 100 de ani de la apariţia primului număr.
Centenarul Curierului Adventist, revista oficială
a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România, s-a desfăşurat în capela Institutului Teologic de la Cernica, într-o atmosferă solemnă şi
plină de recunoştinţă.
La eveniment au luat parte foşti redactori ai
revistei, colaboratori, invitaţi şi iubitori ai Curierului. Fratele Claude Richli, director de marketing la revistele Adventist Review şi Adventist
World, a fost invitatul special al evenimentului.
Fratele Marius Munteanu, preşedintele Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea din România, a reprezentat Uniunea de Conferinţe.

8

În cadrul programului de dimineaţă, cei
prezenţi au avut ocazia să rememoreze cele mai
importante momente din istoria Curierului Adventist. Fratele Iacob Pop, directorul Editurii
Viaţă şi Sănătate, a spus în prezentarea sa că primul număr al revistei a fost publicat în martie
1914. Timp de 35 de ani, aceasta a purtat titlul
Curierul Misionar, iar din decembrie 1948 până
astăzi, numele revistei este Curierul Adventist.
De-a lungul celor 100 de ani, Curierul a avut 11
redactori-şefi şi 4 secretari de redacţie.
Rolul Curierului pentru Biserica din România a fost în special acela de informare a membrilor, de transmitere a normelor de organizare
şi de consolidare a convingerilor spirituale ale
credincioşilor.

Curierul Adventist
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Cu această ocazie a fost prezentată arhiva
electronică a revistei, o resursă care nu trebuie să
lipsească din biblioteca niciunui credincios adventist. Cele aproape 1 000 de reviste care acoperă perioada 1914-2013 sunt stocate pe două
DVD-uri în format PDF cu posibilitate de căutare după cuvânt-cheie. Ele pot fi achiziţionate la
preţul de 10 lei prin Departamentul Publicaţii.
Un moment cu totul special a fost rezervat
evocării redactorilor şi colaboratorilor revistei.
Au fost evidenţiaţi toţi cei care au avut o contribuţie la apariţia Curierului Adventist de-a
lungul timpului. Astfel, redactori, colaboratori,
tehnoredactori şi corectori au fost distinşi cu un
simbol al aprecierii şi recunoştinţei pentru activitatea depusă la realizarea revistei.
Mesajul spiritual prezentat de fratele Claude
Richli ne-a adus aminte că trebuie să-i preţuim
pe acei pionieri şi înaintaşi a căror contribuţie
a făcut posibilă aniversarea celor 100 de ani ai
Curierului. Faptul că „suntem înconjuraţi de un
nor aşa de mare de martori” ne ajută să păstrăm
vie credinţa şi speranţa în făgăduinţele divine.

După predică, fratele Marius Munteanu a condus adunarea într-o solemnă consacrare. Fratele Dumitru Popa a înălţat, apoi, o rugăciune de
mulţumire.
În partea a doua a evenimentului, desfăşurată
după-amiază, Corul Liceului Teologic Adventist
„Ştefan Demetrescu” a susţinut un concert dedicat aniversării Curierului Adventist. Sub bagheta
dirijorului Mihai Bejinariu, corul a reuşit să stârnească în participanţi cele mai solemne şi sfinte
simţăminte faţă de crezul şi speranţa adventistă.
Concertul a fost prezentat de Beatrice Lospa,
care a oferit participanţilor informaţii şi detalii
interesante culese din istoria Curierului. Foarte
mişcător a fost momentul dedicat martirilor şi
credincioşilor care au plătit cu viaţa pentru credinţa adventistă pe teritoriul României.
Centenarul Curierului Adventist a fost nu
doar un eveniment dedicat revistei, ci şi o sărbătoare a adventismului românesc. A fost o ocazie
de înălţare a credinţei noastre, de înnoire a angajamentelor spirituale şi de recunoştinţă la adresa lui Dumnezeu. Într-adevăr, fără călăuzirea şi
Curierul Adventist
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susţinerea divină, nu s-ar fi putut vorbi de 100 de
ani în care biserica din România a citit Curierul
Adventist.
Centenarul Curierului Adventist nu s-a des
făşurat numai la Cernica. Redactorii revistei au
pus la dispoziţia bisericii resurse şi sugestii prin
care acest program să se poată organiza în fiecare comunitate adventistă. La redacţie au fost

primite semnale că în zeci de comunităţi a avut
loc un astfel de program, iar în altele, Curierul
Adventist va fi aniversat la o dată ulterioară.
Revista Curierul Adventist apare lunar în format tipărit. Pentru mai multe informaţii, dar şi
pentru accesul la resursele revistei, puteţi accesa
pagina web www.curieruladventist.ro sau puteţi
vizita pagina de Facebook a revistei. n

Centenarul Curierului în comunităţi
Labirint_ ___________________________________________________________
Sărbătorirea propriului centenar poate fi ventişti. Pentru mulţi, Curierul Adventist a fost
pentru cineva doar un vis, deoarece acest pri- mult timp singurul contact cu viaţa bisericii,
vilegiu nu îl au decât puţini oameni. În schimb, iar azi, într-o lume în care informaţia are un rol
centenarul revistei Curierul Adventist este un deosebit de important, este esenţial să existe o
eveniment atât de important pentru adventis- publicaţie care să prezinte adevărul şi modul în
mul românesc, încât Biserica Labirint a marcat care biserica interpretează diferite evenimente.
frumos şi solemn acest moment aniversar. Şi
După încheierea programului, membrii au
aceasta cu atât mai mult cu cât redacţia revistei avut posibilitatea de a vedea expuse numere
a funcţionat la aceeaşi adresă cu această biserică. vechi ale Curierului Adventist şi de a citi fragÎn cadrul programului special dedicat revistei mente de pe paginile acestora.
Curierul Adventist, după prezentarea istoricului
Au fost momente de profundă emoţie şi
acesteia, au urmat mărturiile membrilor care sensibilitate spirituală în care am mulţumit lui
şi-au exprimat simţămintele şi opiniile cu privire Dumnezeu pentru bogăţia de binecuvântări prila revistă, evidenţiind faptul că aceasta a fost de- mite prin Curierul Adventist, ataşându-ne mai
a lungul timpului un punct de reper pe traseul puternic de acest mijloc prin care ne bucurăm
spiritual al adventismului românesc, precum şi de atâta har divin. n
o oglindă a vieţii de credinţă a credincioşilor adLeonida Ghioaldă, pastor Labirint.
10 Curierul Adventist
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Urleta___________________________
Membrii comunităţii Urleta, din judeţul
Prahova, au celebrat, sâmbătă, 31 mai 2014,
nu doar revista Curierul Adventist, ci şi modul
în care Dumnezeu Şi-a împlinit făgăduinţele şi
a vegheat asupra bisericii Sale din România în
condiţiile cele mai dificile. Răsfoind cu pasiune
paginile învechite ale Curierului Misionar, ne-am
trezit dintr-odată într-o lume nouă, necunoscută. Nu am întâlnit regrete sau dezamăgiri. Dimpotrivă, printre rânduri am putut citi credinţa
neclintită a înaintaşilor, spiritul de sacrificiu şi,
nu în ultimul rând, un remarcabil spirit practic.
La fel ca Samuel, Biserica Adventistă Urleta
a ridicat o piatră de aducere-aminte sub forma
unei expoziţii prin care Dumnezeu a fost glorificat pentru purtarea Lui de grijă din ultimii 100
de ani. Atât expoziţia, cât şi materialele folosite
pentru alcătuirea programului au condus comu
nitatea la o închinare autentică şi solemnă. Poeziile şi imnurile publicate în Curier au cucerit
prin simplitate, dar în acelaşi timp şi prin profunzime.

Cele mai vechi numere, care au fost şi premiate, datează din 1930, 1935 şi 1945. În total,
expoziţia a numărat aproximativ 170 de exemplare: cele mai vechi amintite mai sus, iar din
1945 până în 1989 – cu excepţia anului 1952 –
am avut cel puţin un număr din fiecare an.
Istoria ne-a demonstrat că Cel care i-a condus pe părinţii noştri în mod minunat ne poate
conduce şi pe noi astăzi. De aceea suntem plini
de speranţă în aşteptarea revenirii Sale! n
Adrian Dorgo, masterand
la Institutul Teologic Adventist.

Reşiţa___________________________
Pentru districtul Reşiţa, Sabatul din 31 mai
2014 a fost unul deosebit. Am avut parte de o întâlnire binecuvântată de district, în care am marcat şi Centenarul Curierului Adventist. Cu această
ocazie, am avut privilegiul să cunoaştem „secre
tele” convertirii unui
veteran adventist.
Experienţa convertirii fratelui Vasile
Goicovici, unul dintre membrii comuni
tăţii Reşiţa, este
foarte interesantă. A
crescut într-o familie
de naţionalitate sârbă
din Radimna (CS), o
familie cu nouă copii, dar cu temere de
Dumnezeu.
Vasile, mezinul familiei, la fel ca ceilalţi fraţi
şi surori, a început să-L caute pe Dumnezeu încă din copilărie. La vârsta de 20 de ani a trecut
printr-un mare necaz atunci când, dorind să
ajute pe un coleg ce repara un autobuz, a avut
un accident în urma căruia a rămas imobilizat
la pat pentru o perioadă. Astfel, în iarna dintre
anii 1965-1966, având fractură lombară, medicii
i-au pus în ghips zona lombaro-toracică pentru
o perioadă de trei luni.
În timpul şederii la pat, familia era vizitată de
un adventist din Pojejena (CS), pe nume Drăgoi
Damaschin, care cunoscuse credinţa pe frontul
de luptă. Observând logica şi interesul tânărului pentru spiritualitate, acesta i-a împrumutat
aproximativ 15 numere ale Curierului Adventist,
pe care Vasile le-a citit cu un interes deosebit. De
atunci i-au rămas în memorie autori ca Marin
Pârvan, Aurel Pălăşan şi alţii care, prin articolele
lor, au transmis adevărul generaţiei de atunci.
Fiind la vârsta marilor hotărâri, Vasile se
gândea să intre în Biserica Baptistă, unde erau
botezaţi şapte fraţi de-ai săi, însă datorită Curierului Adventist, care l-a condus la înţelegerea
adevărului, a schimbat macazul şi, pe data de 20
august 1966, a încheiat legământ cu Dumnezeu
prin botez, intrând în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.
Alături de el a încheiat legământ cu Domnul
încă un membru al familiei, pe nume Rada. Fie
ca, prin intermediul Curierului de astăzi, şi alţi
oameni să-L cunoască pe Dumnezeu! n
Natanael Jigău, pastor-asistent Reşiţa.

Iosif Diaconu este
redactor la Curierul
Adventist.
Curierul Adventist
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Spre casa Tatălui
Raportul prezentat de fratele Teodor Huţanu
cu ocazia Adunării Elective a Uniunii Adventiste,
din 20-21 aprilie 2014

A

Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice:
„Iată drumul, mergeţi pe el!” când veţi voi să vă mai
abateţi la stânga sau la dreapta. (Isaia 30:21)

m plecat la drum cu o strategie clară, totuşi
mandatul care se încheie a fost o călătorie
în necunoscut, derulată sub semnul dependenţei de Stâlpul de nor şi de foc, căutând mereu
semnele călăuzirii Celui care este Capul bisericii.
Zilele luminoase au alternat cu zile de încercare,
iar unele incidente nu au fost dintre cele mai fericite, însă mărturisirea pe care o fac astăzi cu toată
convingerea este că niciodată Dumnezeu nu ne-a
lăsat singuri. Cu nevrednicie, aduc acum suprema
mulţumire Tatălui nostru ceresc.
„Roagă-te şi lucrează” a fost deviza sub care
am străbătut traseul stabilit prin planurile şi hotărârile adoptate la sesiunea anterioară. Afirmarea
spiritualităţii, identităţii şi misiunii au beneficiat
de impulsul curentului pornit de la centrul lucrării mondiale. „Redeşteptare, reformă şi misiune”,
„Citeşte Biblia”, „Misiune în marile oraşe”, proiectul „Tragedia veacurilor”, lucrarea misionară medicală sunt astăzi coduri cunoscute şi utilizate de
Biserica Adventistă din România.

Retrospectivă 2009-2014
Din şirul evenimentelor acestei perioade,
amintesc doar câteva, cu valoare de reper pentru istoria noastră adventă: 140 de ani de la
venirea lui Mihail Belina Czechowsky în România (1870-2010), evanghelizarea în limbile
română şi maghiară (2011), vizita trezorierului
Conferinţei Generale (martie 2012), vizita preşedintelui Conferinţei Generale (iunie 2012),
dedicarea noului sediu al Editurii Viaţă şi Sănătate (nov. 2012), 150 de ani de la organizarea
Conferinţei Generale (1863-2013), Centenarul
primei organizări a lucrării în România (19132013), Evanghelizarea Amazing Facts (dec.
2013), ediţia 2013 a cărţii de imnuri, Centenarul Curierului Adventist (1914-2014), 90 de ani
de existenţă a Institutului Teologic (1924-2014),

7 ani de emisie SperanţaTV, 3x7 ani de Radio
Vocea Speranţei (2014). O serie întreagă de biserici locale şi-au reactualizat istoria prin ocazii
speciale de aducere-aminte şi reconsacrare.
Frontul activităţilor bisericii în această perioadă, detaliat în rapoartele departamentale,
cunoaşte efervescenţa implicării resurselor şi
forţelor active la nivelul fiecărei conferinţe şi instituţii. Proiectele speciale – „Tragedia veacurilor”, „Misiune în marile oraşe” – au beneficiat de
o mobilizare generală. Oraşele-ţintă, atât pentru
Uniune, cât şi pentru Conferinţe, au fost şi rămân în obiectivul diverselor programe adaptate condiţiilor locale, iar Tragedia veacurilor – în
limbile română şi maghiară – încă se menţine,
din 2012, pe poziţia de „carte a anului”.
Circulaţia publicaţiilor arată că biserica
noastră este orientată spre cartea misionară,
cumpărând cantităţi impresionante şi distribuindu-le semenilor. Mulţumim lui Dumnezeu
pentru noul sediu al Editurii Viaţă şi Sănătate,
care oferă condiţii optime de lucru pentru echipa slujitorilor lucrării de publicaţii. Binecuvântaţi cu susţinere financiară din partea EUD şi cu
implicarea întregii biserici, construcţia efectivă
a durat puţin peste cinci luni. De aceea rostim
astăzi, cu inima plină: „Lăudat fie Domnul!”
Pentru Institutul Teologic Cernica, ultimii
cinci ani au fost solicitanţi din toate punctele de
vedere: din perspectiva academică, trei din cele
patru programe de studii au trecut de la autorizare de funcţionare la acreditare; corpul profesoral adventist, chiar dacă a suferit modificări,
a fost completat, consolidat şi ajutat să crească
academic; imaginea şcolii este promovată sistematic, astfel încât oferta de studii să devină
atractivă şi solicitată. Adăugând şi acreditarea
din partea Asociaţiei Adventiste de Acreditare
(AAA), suntem încurajaţi să continuăm investiţia în învăţământul superior adventist românesc.
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Difuzată pe 600 de reţele, SperanţaTV are
posibilitatea de a fi urmărită de 18 milioane de
telespectatori. Radio Vocea Speranţei dispune
de 53 de staţii locale, dintre care 49 emit 24h/
zi. Săptămânal, RVS realizează 77 de emisiuni,
iar SperanţaTV, 50 de emisiuni, în 60 de ore de
producţie. În limba maghiară, avem în prezent
şase emisiuni pe săptămână. Includerea din partea CNA a postului SperanţaTV în lista „must
carry” şi premiul din partea APTR pentru emisiunea de sănătate a dr. Costin Dinu „Miracolul
organismului omenesc” evidenţiază locul respectabil pe care televiziunea noastră îl ocupă în
media românească. Beneficiul spiritual adus tuturor celor care urmăresc SperanţaTV şi RVS –
adventişti şi neadventişti – este obiectivul major
care motivează eforturile de susţinere a misiunii
Centrului Media Adventist.

Situaţia statistică
Deşi luminos, tabloul stării actuale a bisericii
noastre prezintă şi umbre, de aceea este necesar
să căutăm o perspectivă echilibrată. Statistica
de membri ne spune că astăzi avem cu 742 de
membri mai puţin decât în 2009. Cele 8 399 de
botezuri din ultimii cinci ani nu au reuşit să acopere total ieşirile. 5 714 dintre membrii noştri,

fiecare având un nume, o familie, şi-au încheiat
alergarea, adormind în fericita noastră nădejde,
între ei regăsindu-se şi 29 de pastori.
2 880 este o cifră care înmănunchează numele celor care şi-au pierdut calitatea de membri ai
bisericii. Transferurile de membri s-au înscris
tot pe linia ieşirilor, depăşind cu 601 membri
intrările. Diaspora atrage încă membrii din ţară spre teritoriile altor Uniuni. Lauda să fie a lui
Dumnezeu pentru că spiritualitatea şi misionarismul au continuat să-i caracterizeze pe cei plecaţi peste hotare, contribuind astfel la înaintarea
cauzei Evangheliei pe alte meleaguri.
Analiza statistică nu poate să nu ia în calcul
contextul vieţii noastre de biserică. Impactul realităţii are efecte pozitive, dar şi negative. Tonul
Conferinţei Generale s-a axat preponderent pe
reasumarea identităţii, pe reaccentuarea liniei de
demarcaţie dintre lume şi biserică, întoarcerea
la curăţia evlaviei de la început, la reasumarea
patosului şi a idealurilor primilor adventişti. Înscrierea pe această orbită a Bisericii Adventiste
din România este un proces în desfăşurare, bazat
pe mobilizarea şi constanţa eforturilor în această
direcţie.
În acelaşi timp, biserica este traversată de
polemica hirotonirii pastorale a femeilor sau a
raportării la persoanele homosexuale. Din cauza
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diverselor curente teologice, conducerea mondială se vede nevoită să reafirme creaţionismul
şi să reformuleze unele doctrine fundamentale,
pentru a evita posibilitatea reinterpretării lor.
Noi înşine avem subiectele noastre fierbinţi, care
consumă timp şi abat de la misiune. Apelul fratelui Mark Finley, în cadrul întâlnirii din ianuarie
2014 a Comitetului de studiu a hirotonirii, de a
urmări unitatea şi de a ne reorienta grabnic eforturile spre misiune este valabil şi pentru familia
adventistă din România.
Preocuparea reală a bisericii se reflectă implicit în numărul de membri. Întâlnirea din
noiembrie 2013, la sediul Conferinţei Generale, având ca tematică creşterea şi păstrarea
membrilor, a evidenţiat faptul că biserica noastră creşte nu doar prin evanghelizare, ci şi prin
păstrarea membrilor. La nivel mondial, în ultimii 50 de ani am pierdut 1 din 3 noi botezaţi.
Pentru ultimul secol, acest raport este de 43 la
100. De aceea, păstrarea membrilor este o cale
de asigurare a creşterii bisericii. Exemplul Africii de Sud susţine această direcţie: deşi rata intrărilor a scăzut, numărul membrilor a crescut
datorită eforturilor pentru păstrarea noilor convertiţi.

Păstrarea copiilor, a tinerilor şi a noilor bo
tezaţi, precum şi a tuturor celorlalţi membri a
fost şi rămâne o prioritate şi pentru Uniunea
noastră. Tinerii rămân dacă au motive să facă
acest lucru, dacă elementele identităţii adventiste sunt păstrate, iar ei sunt implicaţi în gândirea
şi realizarea strategiilor. Există aşteptarea ca Biserica Adventistă să fie vrednică de numele pe
care îl poartă, de istoria care ne-a croit drumul
confesional, de viitorul profetic care ne motivează, reprezentând o alternativă reală în peisajul
confuz al spiritualităţii zilelor noastre.
Adventismul a crescut pe meleagurile noastre într-un mediu religios advers, caracterizat de
ostilitate şi persecuţie faţă de noutatea propovăduită de misionarii noştri. Însăşi mărturisirea
noastră de credinţă era provocatoare prin noutatea pe care o aducea, bazată pe acurateţea ei
biblică. Deşi era percepută ca o notă stridentă în
peisajul confesional, Biserica Adventistă s-a extins în România, iar impactul ei nu a putut fi nici
ignorat, nici anihilat.
Astăzi, într-o societate care ne cunoaşte şi
ne apreciază valorile şi crezul teologic, care ne
permite să ne exprimăm viziunea misionară, iar
noi suntem binecuvântaţi cu facilităţile necesare,
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impactul misionar este diminuat şi disproporţionat faţă de posibilităţile providenţiale puse la
dispoziţia noastră. Stridenţa de altădată nu s-a
dovedit un dezavantaj, iar tendinţa îndulcirii diferenţelor ne afectează astăzi atât identitatea, cât
şi atractivitatea.

Ceas de judecată
Asemenea unui ceas de judecată, înaintea lui
Dumnezeu şi înaintea bisericii, în această Adunare Generală a Uniunii noastre, stau doar
datorită harului ceresc, cu nevrednicie şi recunoştinţă pentru înalta chemare de a sluji cauza
adventistă din România. Următorul gând inspirat revine astăzi mai pregnant ca oricând: „Cerul veghează pentru a vedea cum îşi îndeplinesc
isprăvnicia cei chemaţi să ocupe poziţii de influenţă.” (Gospel Workers, p. 495).
Cerul şi Biserica Adventistă din România,
prin delegaţii ei, evaluează împreună traseul ultimilor cinci ani. Pe lângă bucuriile primite prin
har, sunt şi motive de regret. Deşi biserica s-a
implicat şi a jertfit, numeric nu am reuşit încă
să ajungem la nivelul anului 2009. Printre alte
tulburătoare accidente pastorale, este şi acela al
unui membru al comitetului Uniunii, iar astăzi,
în loc de nouă, am rămas doar opt. Mulţumesc
colegilor pentru preluarea responsabilităţilor, făcând astfel ca lucrul să nu înceteze.
Folosesc acest moment pentru a-mi exprima aprecierea şi mulţumirea pentru colaborarea şi implicarea de care am beneficiat din
partea colegilor din comitetul local al Uniunii,
a membrilor comitetului executiv, precum şi a
conducerii conferinţelor şi instituţiilor bisericii
noastre. Mulţumesc pentru toate rugăciunile,
atenţionările, mustrările şi încurajările oferite
cu inimă sinceră de membrii familiei noastre de
credinţă.
„Ştim în ce împrejurări ne aflăm”
Confruntarea cu diverse curente teologice şi
organizatorice cu caracter ostil, ţintind în mod
special anumite puncte de credinţă şi finanţele,
tendinţa relaxării sau chiar a renunţării la unele valori sau standarde adventiste tradiţionale,
la care se pot adăuga diverse tensiuni generate
de subiecte neesenţiale, reprezintă provocări şi
diversiuni menite să distragă atenţia bisericii de
la scurtimea timpului de har şi de la adevărata
semnificaţie a ceasului prezent.
Potenţialul şi ocaziile fără precedent, puse de
Dumnezeu la dispoziţia Bisericii Adventiste din

Romania, ne somează să lucrăm fără întârziere
cât este ziuă. Nu ne putem permite să ignorăm
semnalele profetice de care beneficiem. La finele
anului 2011 şi începutul lui 2012, ne rugăm cu
inima strânsă pentru fraţii noştri din Ungaria,
ameninţaţi de scoaterea în afara legii. Mulţumim
lui Dumnezeu pentru intervenţia Sa, însă ştim
că asemenea iniţiative pot reapărea. Intensificarea procesului de readucere a protestantismului
la „biserica-mamă” şi reactivarea iniţiativelor
legislative cu privire la ziua întâia a săptămânii
reprezintă indicatoare profetice bine cunoscute.
Finalul este mai aproape decât credem.
Formularea unui ghid al închinării, materialele şi întâlnirile referitoare la subiectul zilei de
Sabat, iniţiativa Zilei Mondiale a Tineretului Adventist, aportul Asociaţiei Studenţimii Adventiste, AMiCUS, continuarea susţinerii misiunii
din partea ASI şi a altor asociaţii sau iniţiative
ale membrilor noştri, patosul credincioşilor de a
distribui literatura misionară, săptămânile anuale de rugăciune sau cele de consacrare pentru
misiune, impulsul cantonamentelor pastorale –
sunt doar câteva dintre luminile aprinse la bordul bisericii noastre, solicitându-ne atenţie şi
acţiune cu o seriozitate adecvată momentului
prezent.
Satul biblic, evenimentul recent desfăşurat
în premieră europeană, are pentru noi un ecou
care trece dincolo de gândul nobil al familiarizării contemporanilor cu lumea Sfintei Scripturi.
Redeşteptarea, reforma şi misiunea – viitorul
după care tânjim la nivel global, dar fără a omite
nicidecum Uniunea noastră, cu toate bisericile şi credincioşii ei – înseamnă, după afirmaţia
Inspiraţiei, întoarcerea noastră la evlavia de la
început. Satul biblic aduce pentru noi acest apel
special, de aceea am ales să-l menţionez la finalul acestui raport. Domnul să fie slăvit pentru
idee şi pentru cei care s-au pus în slujba ei. Tot
în ajutorul Său nădăjduim pentru a răspunde pe
măsura aşteptărilor Sale.
Ajunşi la această Adunare generală electivă,
rostim cu recunoştinţă: „Până aici, Dumnezeu
ne-a ajutat” (1 Samuel 7:12). Tot El este Acela care are puterea şi dorinţa ca viitorul bisericii noastre să reflecte cât mai fidel planul Său ceresc. Cu
credinţa că Dumnezeu Îşi are Faţa plecată spre
noi la acest ceas de hotar pentru biserica noastră, închei cu rugăciunea profetului Habacuc:
„Însufleţeşte-Ţi lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor!” (Habacuc
3:2). Amin! n
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Adunarea poporului lui Dumnezeu
Raportul prezentat
de fratele Ioan Câmpian-Tătar
cu ocazia Adunării Generale
Elective a Uniunii Adventiste

Domnul a vorbit lui Moise, în pustia Sinai, în cortul
întâlnirii…: „Faceţi numărătoarea întregii adunări…”
(Numeri 1:1)

Î

tentaţi să vedem totul doar prin prisma cifrelor.
Măsurăm succesul bisericii, eficienţa ei, în cifre,
ca şi lumea materială din jur, care pune accentul
pe mărime mai mult decât pe substanţă. Şi totuşi
există cartea Numeri, există statistici, evidenţe,
care reflectă realitatea necosmetizată, care uneori, poate, doare.

ncă din cele mai vechi timpuri, statistica a
constituit un instrument important de inventariere a poporului lui Dumnezeu, motiv pentru care una dintre cărţile Bibliei poartă numele
Numeri. Aici ne întâlnim, mai ales în primele capitole, cu numărul de bărbaţi cu vârsta de
peste 20 ani din fiecare seminţie, cu un total de
603 550 bărbaţi în poporul Israel.
Întotdeauna oamenii au fost impresionaţi de
cifre, de statistici, uneori prea mult impresionaţi.
Biblia, în schimb, ne spune că nu întotdeauna
numărul exprimă şi puterea, poate că uneori
chiar înseamnă slăbiciune. Câteodată suntem

Tabel nr. 1
Statistică membri
2009-2013

I. MEMBRI
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra
evoluţiei pe parcursul ultimilor cinci ani, prezentăm statistica de membri în perioada 2009-2013.

An

Total
membri la
început

Botez

Vot

Transfer

Transfer

Deces

2009

67 393

2 077

106

1 152

1 346

1 096

648

2010

67 635

1 828

118

954

981

1 173

692

2011

67 604

1 548

102

1 039

1 413

1 204

2012

67 033

1 488

106

774

740

1 122

2013

66 826

TOTAL

INTRĂRI

IEŞIRI
Excludere Dispariţie

+/-

67 635

59

-26

67 604

565

52

-26

67 033

523

48

-142

66 826
66 651

1 458

77

971

1 011

1 119

452

46

-53

509

4 890

5 491

5 714

2.880

205

-250

An

Botezuri

Nr. botezuri/
100 membri

Excluderi

Nr. excluderi/
100 membri

2009

2 077

3,1

648

0,96

Total
membri la
sfârşit

-3

8 399

La începutul perioadei vizate de acest raport,
Uniunea de Conferinţe înregistra 67 393 membri, iar la sfârşitul ei, doar 66 651. Pe tot acest
parcurs, se poate observa o continuă tendinţă
de scădere, excepţie făcând anul 2009, astfel încât la data de 31.12.2013, aveam cu 742 mem-

Tabel nr. 2
Rată pierderi/creştere 2009-2013

Ajustări

bri mai puţin. Astfel, prin botez şi mărturisire
de credinţă, au intrat în biserică 8 908 membri,
dar am pierdut prin excluderi 2 880 şi prin deces
5 714 membri. Un alt motiv de scădere a numărului de membri îl constituie diferenţa la transferuri între intrări şi ieşiri (o pierdere aparentă,

Rată pierderi
Decese/
bot./excl.
Decese
100 membri
%
31,1
1 096
1,6

Creştere
netă
+ 242

Creştere netă
%
+ 0,36

2010

1 828

2,7

692

1,02

37,8

1 173

1,7

- 31

- 0,03

2011

1 548

2,3

565

0,84

36,4

1 204

1,8

- 571

- 0,84

2012

1 488

2,2

523

0,78

35,1

1 122

1,7

- 207

- 0,31

2013

1 458

2,2

452

0,68

31,0

1 119

1,7

-175

- 0,26

8 399

2,5

2 880

0,71

34,2

5 714

1,7

-742

- 0,21
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deoarece aceştia sunt – teoretic – membri pe
meleagurile altor ţări), care este de 601 membri,
la care se adaugă 455 prin dispariţie şi ajustări.
Dacă n-am ţine cont de ultimele două cifre, am
înregistra o creştere foarte mică.
Pentru a vedea dinamica botezurilor, a excluderilor şi deceselor raportate la numărul de
membri, precum şi rata creşterii nete, prezentăm
datele din tabelul nr. 2.
La nivelul Uniunii de Conferinţe, în ultimii
cinci ani, media botezurilor la suta de membri
este de 2,1 (ar fi de dorit să fie de cel puţin 4,
conform studiilor în domeniu. În continuare,

rata excluderilor este de 0,71, a deceselor este
de 1,7 (rata mortalităţii în România fiind 11,3 la
mie), iar a creşterii nete este de -0,21%. Dinamica evoluţiei pe termen mai lung, pe ultimii 10
ani, aşa cum se prezintă în tabelul nr. 3, ne ajută
să creionăm o imagine completă.
În ultimii 10 ani, am înregistrat o scădere cu
3 811 a numărului de membri, de la 70 462 la
66 651, singurul an cu o rată pozitivă fiind 2009.
Prin excluderi am pierdut 6 849 membri, rata pier
derilor raportată la numărul de botezuri fiind de
37, iar prin diferenţa la transferuri, în ultimii 15
ani, Uniunea Română a pierdut 7 935 de membri.

Tabel nr. 3
Tabel comparativ
2004-2013

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nr. total membri

70 642

70 240

69 816

68 860

67 393

67 635

67 604

67 033

66 826

66 651

Excluderi

887

642

746

843

792

648

751

598

523

452

Botezuri

2 302

1 715

2 102

1 666

1 667

2 077

1 828

1 548

1 488

1 458

Rată pierderi %

38

37

35

50

47

31

37

39

35

31

Rată creştere %

-0,45

-0,57

-0,60

-1,38

-2,17

+ 0,36

- 0,03

- 0,84

- 0,31

- 0,26

Statistica anului 2013 scoate în evidenţă un
aspect mai puţin plăcut, înregistrând numărul cel mai mic de botezuri din ultimii 15 ani
(1 458). Pentru a cunoaşte situaţia la nivelul fie-

Conferinţă

Total
membri
Biserici Grupe
început
an

cărei conferinţe, prezentăm statistica de membri
a anului 2013 în tabelul nr. 4. Se observă că şi
numărul excluderilor a scăzut în raport cu anii
precedenţi.

INTRĂRI
Botez

Tabel nr. 4
Statistică membri
2013

Total
Creştere
Ajustări
membri
%
+/Exclu- Dispasfârşit an
dere
riţie
33
2
-14
6 867
+0,38

IEŞIRI

Vot Transfer Transfer Deces

Banat

114

40

6 841

148

13

109

92

103

Moldova

239

40

12 670

239

12

134

155

152

74

0

-25

12 649

-0,17

Muntenia

261

63

18 858

456

30

325

346

392

155

44

0

18 732

-0,67

Oltenia
Transilvania
Nord
Transilvania
Sud
TOTAL

206

51

11 533

248

3

164

169

239

99

0

-15

11 426

-0,93

127

18

7 718

162

17

147

174

115

35

0

+1

7 721

+0,04

150

32

9 206

205

2

92

75

118

56

0

0

9 256

+0,54

1 097

244

66 826

1 458

77

971

1 011

1 119

452

46

-53

66 651

-0,26

Cei 66 651 membri au la dispoziţie pentru
închinare 1 097 biserici locale, cu o medie de
60,7 membri/biserică. Acestea diferă în funcţie
de numărul de membri şi de zona în care se
află.
Numărul de biserici locale sub 15 membri
este de 154 şi reprezintă 14% din total, în timp
ce bisericile având între 16 şi 200 de membri re-

prezintă 81% din total. Bisericile cu peste 200 de
membri reprezintă 4% din total.

Biserici

Tabel nr. 5
Clasificare biserici în
funcţie de numărul
de membri

Până în
15 membri

Între
16-50 membri

Între
51-200 membri

Peste
200 membri

154

551

344

48
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În ce priveşte clasificarea în funcţie de mediu
(urban/rural), din totalul de 1 097 biserici locale,
doar 25,4% se găsesc în zona urbană, iar restul
de 74,6%, în cea rurală.
Tabel nr. 6
Clasificare biserici
în funcţie de mediu

Biserici

279

818

Până la 20 ani

Între 21-40 ani

Între 41-65 ani

Peste 65 ani

1 425

16 921

21 475

26 830

Cu ocazia ultimului recensământ organizat în
România, 80 944 persoane au declarat la rubrica
religie că sunt adventiste, cele mai multe, în jud.
Mureş, cu 9 060 persoane, urmat de jud. Teleorman, cu 6 554 persoane. Interesant este faptul că
în statistica bisericii la nr. de membri, pe primul
loc este jud. Teleorman, cu 5 764 membri, urmat
de jud. Mureş, cu 5 484 membri.

La nivel mondial, conform ultimelor studii,
se pierd 51% dintre tinerii între 18 şi 29 de ani.
Pe plan naţional, ţinând cont de populaţia ţării, conform ultimului recensământ, unui adventist îi revin 285 de locuitori şi unei biserici locale
îi revin 17 359 de locuitori. Acest indicator arată
gradul de vizibilitate al bisericii.

Tabel nr. 8
Clasificare
copii/tineri
Copii/
tineri

Mediu
rural

Ne îngrijorează numărul redus de membri
botezaţi sub 20 de ani, precum şi procentul de
40% reprezentând membrii de peste 65 de ani.
Ne ajută cu date şi Departamentul Tineret, date
care evidenţiază aceeaşi realitate în tabelul nr. 8.

Tabel nr. 7
Clasificare membri
în funcţie de vârstă
Membri

Mediu
urban

În ce priveşte numărul de membri, 43% locuiesc în mediul urban, iar 57%, în mediul rural.
Prin comparaţie, populaţia urbană în România
reprezintă aproximativ 55%, iar cea rurală, 45%.
Din totalul de membri, aproximativ 60%
sunt de sex feminin, iar 40%, de sex masculin.
O atenţie deosebită este bine să acordăm clasificării membrilor în funcţie de vârstă, motiv
pentru care prezentăm datele din tabelul nr. 7.

0-3 ani

4-10 ani

1 854

4 855

11-18 ani

19-25 ani

Nebotezaţi

Botezaţi

Nebotezaţi

Botezaţi

4 650

962

950

2 401

Începând cu anul 2012, secretariatul Con
ferinţei Generale a Bisericii Adventiste cere doi
indicatori noi: numărul participanţilor la serviciul divin şi numărul participanţilor la Şcoala de
Sabat.
Tabel nr. 9
Participare serviciu
divin/Şcoala de Sabat
2013

Conferinţa
Banat

Nr. membri

De notat faptul că media participanţilor la
serviciul divin, precum şi la Şcoala de Sabat se
raportează la numărul total de membri, incluzându-i aici pe musafiri şi pe aparţinători (copii
şi tineri nebotezaţi).

Medie participare Rată participare Medie participare Rată participare
serviciu divin
serviciu divin
Şcoala de Sabat Şcoala de Sabat

6 867

5 061

71

3 707

53

Moldova

12 649

10 181

80

9 387

74

Muntenia

18 732

12 775

68

10 071

54

Oltenia

11 426

8 343

73

7 510

66

Transilvania
Nord

7 721

5 677

74

4 555

59

Transilvania
Sud

9 256

6 960

75

5 408

58

66 651

48 977

74

40 638

61
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II. PERSONAL
La data de 31 decembrie 2013, Uniunea
noastră avea 330 de pastori hirotoniţi, 47 pastori
asistenţi şi 21 pastori stagiari, precum şi 290 de
angajaţi TESA, repartizaţi la Conferinţe, Uniune
şi instituţii. La aceeaşi dată, s-au raportat 73 de
pastori pensionari acreditaţi. Media de vârstă a
pastorilor este de 43 de ani, iar raportul membri/
pastor este de 213/1. În perioada 2009-2013, au
fost hirotoniţi 73 de pastori şi au ieşit la pensie
14 pastori. În următorii cinci ani se vor pensiona
20 de pastori, iar în următorii zece, un total de
66 pastori.
III. BISERICA MONDIALĂ
La nivel mondial, anul 2012 reprezintă al zecelea an în care numărul botezurilor depăşeşte
un milion, fiind de 1 082 654. Numărul total de
membri la sfârşitul anului 2012 era de 17 881
491, cu o creştere de 2,24% faţă de anul precedent, iar numărul de biserici locale era de 74 299.
Diviziunea Inter-Europeană număra, la sfârşitul
anului 2012, 177 874 membri, dintre care 37,5%
aparţineau Uniunii Române.
IV. CONCLUZII
Sunt aspecte pe care statisticile nu le pot
surprinde. Cifrele nu reflectă nici timpul, nici
energia consumate pentru fiecare suflet botezat
şi nici numărul de membri implicaţi în misiune.
Ele nu vorbesc despre gradul de receptivitate al
oamenilor în funcţie de zona geografică. Cifrele nu pot exprima evaluarea Cerului cu privire
la eforturile depuse şi anticiparea rezultatelor
finale.
Cu toate acestea, datele statistice poartă me
sajul lor şi avem nevoie de ele. Iată ce ne spun
ele:
Asistăm la un traseu descendent al numărului de botezuri şi, implicit, de membri de la an la
an. Se pot invoca diferite motive, factori interni
şi externi obiectivi, dar ceea ce merită subliniat
este că nu dorim ca bisericile noastre să devină
monumente sau muzee. Fenomenul emigraţiei a
afectat profund biserica din România, creşterea
ei naturală, şi a contribuit din plin la accelerarea procesului de îmbătrânire. Populaţia ţării

noastre înregistrează şi ea, conform ultimului
recensământ, o scădere accentuată a natalităţii şi
a numărului ei.
Prin excluderi am pierdut 34% dintre membri botezaţi în ultimii cinci ani, respectiv 2 880.
Conform studiilor efectuate în perioada 20112013, pe plan mondial, motivul principal al
părăsirii bisericii nu îl constituie doctrina sau
standardele ei, ci mai degrabă crizele personale,
familiale sau relaţionale. 40% dintre cei excluşi
au declarat că nu au fost contactaţi de nimeni
din biserică, 50% nu frecventează alte biserici,
iar 23% doresc să păstreze relaţia cu biserica.
Biserica din ţara noastră dispune de cele mai
moderne mijloace de vestire a Evangheliei, de
programe şi resurse diverse. Cu toate acestea,
realitatea statistică ne îngrijorează. Mai mult ca
oricând, e timpul să ne întrebăm încotro ne îndreptăm şi care este misiunea noastră. În lucrarea
Biserica şi creşterea denominaţională: Ce produce
creştere sau declin, Roosen şi Hadaway spun că
misiunea unei biserici va fi un succes dacă liderii ei creează un mediu în care se predică despre evanghelizare, se gândeşte la evanghelizare,
se vorbeşte despre evanghelizare şi se plănuieşte
evanghelizarea. Noi preferăm, în schimb, ceea ce
declară E. White: „Toţi cei care primesc viaţa lui
Hristos sunt sfinţiţi pentru lucrarea de mântuire
a semenilor lor. Biserica a fost întemeiată pentru
lucrarea aceasta şi toţi aceia care iau asupra lor
sfânta ei răspundere se leagă prin aceasta să fie
conlucrători cu Hristos.” (Hristos, Lumina lumii,
p. 822 engl.)
Ne simţim copleşiţi de datele din statistici
şi ne întrebăm: Ce influenţă pot avea 0,4% (ad
ventişti, conform recensământului din 2011)
asupra restului de 99,6%?
Revenind la cartea Numeri, nu trebuie să uităm un lucru, şi anume că poporul lui Dumnezeu despre care vorbeşte Biblia era mic din punct
de vedere numeric. Sub conducerea lui Dumnezeu însă, el a devenit puternic şi de temut pentru
acele vremuri. Dacă privim în Noul Testament,
descoperim că 12 oameni consacraţi lui Dumnezeu au schimbat radical cursul istoriei. O singură
viaţă poate să conteze foarte mult în împlinirea
planului şi misiunii lui Dumnezeu pentru această lume. n

Ioan Câmpian-Tătar a
fost secretarul Uniunii
Române în perioada
2009-2014. Actualmente, este directorul
Departamentelor
Publicaţii şi Relaţii
Etnice.
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Binecuvântarea este a Domnului
Raportul prezentat de fratele
Eduard Călugăru cu ocazia Adunării
Generale Elective a Uniunii Adventiste

Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,
un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.

(Psalmii 46:1)

Î

n anul 2008, România a fost afectată de cea
mai gravă criză economică de după cea din
anul 1929. Criza a început în Statele Unite încă din vara anului 2007. În ţara noastră, în anul
2008, mulţi angajaţi au fost concediaţi din majoritatea domeniilor de activitate din economie;
în anul următor, 15 000 de firme au intrat în insolvenţă (cifra aflată în creştere cu 75% faţă de
anul 2007), iar în 2010, rata şomajului, de la 4%
(înainte de criză), a ajuns la 7,6%.
Tot în acest an, mai precis în luna iunie, s-au
luat o serie de măsuri care au influenţat negativ
veniturile oamenilor. Reducerea cu 25% a salaUNIUNE

2009

Zecime

2010

2011

riilor bugetarilor şi creşterea TVA de la 19% la
24% sunt măsurile care au avut cel mai mare impact.
Privind în urmă şi analizând perioada 20092013, putem vedea încă o dată că făgăduinţele lui
Dumnezeu se împlinesc. El a fost şi pentru biserica din România „adăpostul şi sprijinul nostru,
un ajutor care nu” a lipsit în aceşti ani de criză.
Dincolo de cifre, descoperim că binecuvântările
Sale ne-au însoţit şi membrii bisericii au fost credincioşi în oferirea zecimilor şi darurilor.
Prezentăm în continuare situaţia comparativă a zecimilor în perioada 2009-2013.
2012

2013

Media 2009-2013

56 892 119,00 56 210 748,00 57 695 774,00 57 890 209,00 58 652 745,00

Creştere absolută

2 003 563,00

Creştere %

- 681 371,00 1 485 026,00

57 468 319,00

194 435,00

762 536,00

1 760 626,00

103,65

98,93

102,61

101,00

101,66

103,09

Creştere actualizată

95,60

91,06

99,39

95,81

97,61

78,31

Media/membru/an

841,17

831,47

860,71

866,29

880,00

855,93

70,10

69,28

71,73

72,19

73,34

71,33

Media/membru/lună

În perioada 2005-2008, zecimea a crescut cu
98%. Dacă ţinem cont şi de efectul inflaţiei, creşterea a fost de 57,44%. În perioada 2009-2013,
creşterea a fost de 3,09%, iar dacă luăm în calcul
efectul inflaţiei, avem o scădere reală de 21,69%.
Zecimea pe membru a crescut de la 70,10 lei/lună la 73,34 lei/lună, respectiv de la 841,17 lei/an
la 855,93 lei/an.

Statistica membrilor indica, la sfârşitul anului 2013, că 40,25% dintre membri au peste 65 de
ani, fiind deci pensionari. Dacă luăm în calcul şi
membrii bisericii fără venit sau cu venituri reduse, putem aprecia ataşamentul membrilor faţă de
lucrarea lui Dumnezeu prin oferirea zecimilor.
Prezentăm în continuare situaţia darurilor
în perioada 2009-2013.

UNIUNE

2009

2010

2011

2012

2013

Şcoala de Sabat – media/membru/Sabat

0,72

0,73

0,75

0,84

0,79

Darul Şcolii de Sabat

2 538 147

2 575 226

2 676 991

2 912 134

2 728 079

Alte daruri

2 125 811

2 190 232

2 240 456

2 416 068

2 505 310

13 617 031

12 750 510

13 012 707

15 471 866

10 996 422

18 280 989

17 515 968

17 930 154

20 800 068

16 229 811

Bugetul bisericii locale
TOTAL Daruri
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Darul Şcolii de Sabat/membru a crescut de
la 0,72 lei/Sabat la 0,79 lei/Sabat. O importantă
scădere se observă în anul 2013 la darurile pentru bisericile locale.

Darul Şcolii de Sabat şi darul de mulţumire
sunt darurile cele mai importante care au rămas la
dispoziţia Conferinţelor pentru construirea caselor de rugăciune şi dezvoltarea lucrării misionare.
Începând cu anul 2012, o parte din aceste daruri
au fost puse la dispoziţia lucrării mondiale.
Daruri 2013:
Şcoala de Sabat

2 728 079 lei

Dar ADRA

287 500 lei

Dar de mulţumire

842 644 lei

Dar Radio

109 638 lei

Dar Săptămâna de Rugăciune

230 196 lei

Dar libertate religioasă

95 411 lei

Dar misiunea externă

305 775 lei

Dar educaţie

70 959 lei

Dar Centrul Media

324 114 lei

Dar Sabatul 13

239 048 lei

Daruri biserici locale – 10 996 422 lei
Zecimea se colectează în totalitate la Con
ferinţe, de unde se repartizează astfel: 10% Diviziune, 10% Uniune, 6% ITA, 1% educaţie – la
nivelul Conferinţelor şi pentru Şcoala Postliceala Brăila, 0,5% colportaj.
Total venituri
de exploatare

Cheltuieli
de personal

Prezentăm în tabelul următor situaţia veniturilor de exploatare şi a cheltuielilor de exploatare pentru Uniunea Română în perioada
2009-2013.
Cheltuieli
administrative

Cheltuieli
departamentale

Amortizări

Total cheltuieli
de exploatare

2009

6 918 560

1 478 586

1 675 105

420 324

1 127 158

4 701 173

2010

6 831 231

1 498 677

2 367 440

572 567

875 769

5 314 453

2011

6 724 401

1 676 679

2 094 039

729 429

942 312

5 442 459

2012

6 862 471

1 819 756

900 551

759 865

936 208

4 416 380

2013

6 481 470

1 923 629

1 178 001

679 195

459 813

4 240 638

Din ceea ce a rămas, s-au alocat în fiecare
an sume pentru ASEF, Sola Scriptura, CMA etc.
Cele mai mari fonduri au fost repartizate către
CMA. Cheltuielile totale pe care CMA (SperanţaTV şi Radio Vocea Speranţei) le-a avut au
crescut de la 2 544 140 lei în 2008 la 5 430 059 lei
CONFERINŢA

Construcţie
2013

în 2013. Lucrul acesta nu ar fi fost posibil fără
ajutorul substanţial primit din partea Diviziunii
şi al sponsorilor din ţară şi străinătate.
Prezentăm în tabelul următor situaţia con
strucţiilor caselor de rugăciune în perioada
2009-2013.

Planificate
Planificate
construcţie 2014 finalizare 2014

Inaugurate în 2009-2013
2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Banat

11

2

2

2

3

4

1

0

10

Moldova

8

2

6

2

3

1

5

4

15

Muntenia

9

3

3

9

4

4

2

3

22

Oltenia

15

1

7

9

5

4

2

2

22

Transilvania N

23

2

7

4

1

2

2

2

11

Transilvania S

14

3

5

3

3

0

2

1

9

TOTAL

80

13

30

29

19

15

14

12

89
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Se remarcă numărul mare de
construcţii al caselor de rugăciune
inaugurate în această perioadă (89
construcţii), dar şi faptul că se mai
încep astfel de proiecte (13 proiecte
programate să înceapă construcţia
în 2014). În perioada 2000-2004
au fost inaugurate 206 case de rugăciune, iar în perioada 2005-2008
au fost inaugurate 128 case de rugăciune.

Integrarea în sistemul financiar al Bisericii Mondiale
Din anul 2002, Uniunea Română
a început un proces de integrare în
sistemul financiar al Bisericii Mondiale. Mai întâi s-a transferat un
procent de 1,40% din totalul zecimii,
procent care în 2005 a ajuns la 2% şi
a continuat până la sfârşitul anului 2008. Din anul
2009 s-a transferat complet procentul de 10% din
totalul zecimii, sumă ce aparţine Diviziunii şi
Conferinţei Generale. În prezent, fiecare Confe-

rinţă transferă 10% din zecime la Uniune şi 10% la
Diviziune. Uniunea, la rândul ei, transferă la Diviziune 10% din zecimea care îi revine.
Darul Şcolii de Sabat, Darul din Sabatul al
13-lea, Darul de Mulţumire şi Darul Săptămânii
de Rugăciune aparţin lucrării misionare mondiale. Din anul 2012 s-a transferat pentru lucrarea mondială 25% din aceste daruri, iar în anul
2013, procentul a crescut la 50%. Acest procent
se va menţine şi pentru anul 2014 şi va continua
să crească în fiecare an cu 10%, astfel ca în anul
2019 să se ajungă la 100%.
Din darurile speciale, Biserica din România
transferă către Diviziune Darul pentru Tineret,
iar către Conferinţa Generală, darurile pentru
Misiunea Mondială.

Investiţii şi proiecte
Cea mai mare investiţie din această perioadă
a fost construcţia noului sediu al Editurii Viaţă
şi Sănătate şi al tipografiei Fast Print, în oraşul
Pantelimon. Terenul a fost cumpărat în anul 2011
cu 340 000 euro. Construcţia s-a realizat în 2012
şi a costat 1 949 000 euro.

Dintre celelalte investiţii şi proiecte amintim:
Semnele timpului 2011-2013
Set misiune medicală „Idei creative” 2013
NET 2011 şi 2013

92 000 euro
peste 170 000 euro

Colectă Haiti 2010

606 621 lei

Colectă inundaţii România 2010

594 527 lei

Car TV pentru CMA 2009

340 000 euro

Investiţii ITA 2011-2013

334 000 euro

Casa de Odihnă Eforie Sud 2009-2010
Centrul misionar Stupini 2009-2014

Eduard Călugăru este
trezorierul Bisericii
Adventiste de Ziua a
Şaptea din România
începând cu anul 2009.

peste 95 000 euro

Încă din anul 1989, o problemă o reprezenta
situaţia schimbului de terenuri din str. Labirint
între Primăria Capitalei şi Uniunea Română.
Această problemă s-a rezolvat în anul 2011.
Diviziunea Inter-Europeană s-a implicat în
sprijinirea diverselor proiecte de la nivelul Con
ferinţelor în perioada 2009-2013: Intership
(program pentru stagiatura pastorală) – 500 000
euro; Investiţii proiecte de construcţii – 395 000
euro; Proiecte misionare – 547 600 euro.
În fiecare an, comunităţile, instituţiile şi organizaţiile bisericii au fost supuse procesului
de verificare pentru a se asigura corectitudinea
şi transparenţa înregistrării fondurilor. În anul

1 450 000 euro
peste 1 000 000 euro
2013 au fost revizuite 1 179 de comunităţi şi grupe şi s-a remarcat faptul că regulamentul financiar este aplicat corect, iar situaţiile în care s-au
constatat abateri au fost reduse.
Perioada 2009-2013 a fost marcată de criza economică şi financiară. Sistemul unic de
organizare a Bisericii Adventiste, credincioşia
membrilor şi ajutorul constant primit de la Diviziunea Inter-Europeană ne-au ajutat să depăşim
cu bine această criză.
Dar mai mult decât acestea, a fost ajutorul
primit din partea lui Dumnezeu. De aceea aş dori să-I mulţumim în mod special că a fost alături
de noi şi ne-a binecuvântat. n
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Planuri şi hotărâri pentru 2014-2019
Adunarea generală a Uniunii de Conferinţe, 20-21 aprilie 2014

A. SPIRITUALITATE
1. Creşterea spiritualităţii şi redescoperirea identităţii adventiste prin studiul Bibliei, al Spiritului
Profetic, rugăciune şi mărturisire de credinţă, la nivel personal, în cadrul comitetelor bisericii şi
instituţiilor.
2. Creşterea calităţii vieţii de familie a administratorilor, pastorilor, slujbaşilor şi membrilor bisericii, ca modele în transmiterea valorilor morale.
3. Organizarea de programe tematice speciale anuale, la nivel naţional (Anul Bibliei, Anul Spiritului Profetic, Anul Stilului de Viaţă, Anul Tineretului, Anul Familiei etc.).
B. MISIUNE
1. Promovarea misiunii ca stil de viaţă.
2. Continuarea şi dezvoltarea proiectelor misionare în marile oraşe.
3. Reanalizarea filozofiei şi dezvoltarea lucrării medicale (cluburi şi tabere de sănătate, centre de
influenţă, instituţii medicale).
4. Dezvoltarea unui sistem la nivel naţional, cu scopul implementării de proiecte sociale (dezvoltare comunitară).
5. Reanalizarea programelor destinate copiilor şi tinerilor.
6. Promovarea misiunii prin media şi internet (instruirea pastorilor implicaţi în activitatea posturilor locale TV şi radio).
7. Colaborare interdepartamentală în promovarea proiectelor.
8. Alocarea fondurilor trebuie să aibă ca prioritate misiunea directă.
9. Elaborarea de planuri concrete pentru extinderea misiunii (centre de influenţă, înfiinţarea de
noi grupe şi biserici, susţinerea misionarilor în zone albe).
C. EDUCAŢIE
1. Promovarea filozofiei educaţiei adventiste ca misiune.
2. ITA – accent pe o pregătire practică necesară în misiune (paramedic, vector de sănătate, agricultură, colportaj etc.).
3. Înfiinţarea în cadrul ITA a unei şcoli vocaţionale cu scopul reconversiei profesionale (apicultură,
meserii, agricultură, silvicultură etc.).
4. ITA – program de master.
5. ITA – centre de cercetare.
D. ADMINISTRAŢIE
1. Reorganizarea sistemului de evaluare al angajaţilor bisericii (Uniune, Conferinţe, instituţii) pentru eficientizarea slujirii şi a performanţelor profesionale.
2. Formarea unui BRAND de biserică (sănătate, social, comunicare, libertate religioasă, educaţie).
3. Alcătuirea unei strategii unitare de dezvoltare a bisericii pe termen mediu şi lung.
4. Dezvoltarea unei strategii de comunicare proactive prin care să se facă cunoscută poziţia Bisericii Adventiste faţă de subiecte de interes public şi afirmarea crezului nostru: Isus vine curând!
5. Eficientizarea structurilor administrative şi departamentale prin întărirea rolului acestora în cadrul Conferinţelor.
6. Analizarea managementului resurselor bisericii (resurse umane, logistice, materiale – imobile,
mobile) pentru o folosire cât mai eficientă.
7. Transparenţa şi creşterea rolului membrilor şi tinerilor bisericii în luarea deciziilor.
8. Crearea unui sistem de comunicare a deciziilor şi a folosirii fondurilor.
9. Departamentul Muzical – accent pe pregătirea muzicală a tinerilor şi pe implicarea acestora în
misiunea prin muzică.
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Despre rugăciune
De Mihail Manea

R

ugăciunea este factorul cel mai important în viaţa de credinţă. Datoria unui creştin este de a reprezenta
în mod demn pe Mântuitorul său. „Noi
toţi”, zice apostolul Pavel, „privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava
Domnului şi sîntem schimbaţi în acelaşi
chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Prin
rugăciune, credinciosul se pune în legătură cu Mîntuitorul său şi astfel privind
spre El şi trăind prin Duhul Sfînt asemenea Lui, ajunge să fie o făptură nouă.
În folosirea cea mai de frunte,
rugăciunea este împărtăşire. Este nevoie
ca lucrul acesta să fie scos în evidenţă,
deoarece prea multe rugăciuni ale
credincioşilor sunt numai nişte mijloace
de a obţine ceva de la Dumnezeu. Ei
simt că le lipseşte ceva şi ce cale poate
fi mai uşoară decît de a cere de la Dumnezeu ce le este necesar? Nu a promis
Dumnezeu că ne va da ceea ce ne lipseşte? Nu a zis El: „Cereţi şi vi se va da,
căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide?” Ca urmare a acestui fel de gîndire, multe rugăciuni nu sunt altceva decît
cereri după diferite lucruri, unele bune,
altele, dăunătoare, iar altele cu neputinţă de îndeplinit. Pentru unii ca aceştia,
Dumnezeu este fîntîna nesecată a darurilor. Tot ce au ei de făcut este a cere, cu
gîndul că Dumnezeu va face restul. Ei îşi
măsoară creştinismul după răspunsurile primite la cererile lor şi consideră că
rugăciunile lor n-au fost ascultate dacă
cererea lor nu le este împlinită. De cele

mai multe ori, rugăciunile lor iau forma
unor petiţii. Ei cer fără încetare, ca şi
fiul din parabolă: „Tată, dă-mi!” (Luca
15:12).
Este adevărat că totdeauna ar trebui
să simţim nevoia de a cere de la Dumnezeu ceea ce avem nevoie. Dar trebuie
să subliniem că rugăciunile de cereri nu
trebuie să ajungă un fel obişnuit de a ne
ruga. Însă cele mai numeroase rugăciuni
ar trebui să fie rugăciunile de mulţumire, de laudă şi de adorare. Supunerea la
voia lui Dumnezeu, desăvîrşita predare
Lui şi întreaga consacrare ne învaţă cum
să fie rugăciunile noastre. Cînd noi căutăm cu toată sinceritatea să aflăm ce doreşte Dumnezeu de la noi, rugăciunile
noastre nu vor mai fi nişte cereri.
Chiar dacă cerem diferite lucruri,
să nu uităm datoria noastră de a şti ce
doreşte Dumnezeu să facem sau să fim.
Numai atunci ne aflăm pe un teren sigur
cînd am ajuns să ştim aceasta. Atunci
putem cere cu încredere să se facă voia
Lui. Cu referire la Domnul Isus, psalmistul spune: „Iată-Mă că vin, în sulul
cărţii este scris despre Mine, vreau să
fac voia Ta, Dumnezeule, şi Legea Ta
este în fundul inimii Mele” (Psalmii
40:8). Chiar şi atunci cînd Domnul Isus
Se afla în grele suferinţe în Grădina
Ghetsimani, El Se ruga: „Tată, dacă nu
se poate să se îndepărteze de la Mine
paharul acesta, fără să-l beau, facă-se
voia Ta” (Matei 26:42). În rugăciunea
Tatăl nostru, Domnul Isus ne-a învăţat
să cerem: „Facă-se voia Ta.” Deci, marea

Acest articol a fost
publicat iniţial în revista
Curierul Adventist, nr. 3-4
(martie-aprilie), 1961.

problemă ce ne stă în faţă este de a afla
voia lui Dumnezeu şi apoi să ne cercetăm inima spre a ne asigura că într-adevăr dorim ca voia lui Dumnezeu să fie
şi a noastră. Voia lui Dumnezeu ne este
clar arătată în Cuvîntul Său şi în Legea
morală a celor Zece Porunci. Ne-am pus
noi în acord cu voinţa Lui? Cuvîntul Său
ne spune: „Cine îşi întoarce urechea să
nu asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui
este o urîciune.”
Mulţi sunt aceia care nu se străduiesc să afle ce vrea Dumnezeu, cu toate că sunt deplin lămuriţi cu privire la
ce vor ei. De fapt, rugăciunea lor este:
„Schimbă-se voia Ta”, şi nicidecum „facă-se voia Ta”. Ei cer de la Dumnezeu ce
li se pare lor că El ar trebui să facă. Ei
uită că lucrul cel dintîi pe care trebuie
să-l afle este să se întrebe: „Este voia lui
Dumnezeu ca eu să am lucrul pe care
îl doresc atît de mult? Este oare pentru binele meu? Este aceasta după voia lui Dumnezeu? Este oare ceva ce ar
trebui să îndeplinesc eu mai înainte?
Sunt eu gata de a supune totul lui Dumnezeu, aşa încît, dacă El nu-mi dă ceea ce eu doresc, să fiu mulţumit şi să-I
mulţumesc pentru ceea ce El îmi dă; sau
umblu mai mult după ceea ce îmi place mie, decît după ceea ce Îi place lui
Dumnezeu?
Trebuie amintit că rugăciunea nu
este un înlocuitor al faptelor. Creştinul
căruia i se ridică în faţă o problemă grea
are dreptul de a cere ajutor de la Dumnezeu şi de a aştepta ca El să răspundă.
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Dar cererea lui nu-l scuteşte de a lucra
din greu şi a-şi face partea lui. Dumnezeu nu va primi rugăciunea ca pe un
înlocuitor al străduinţelor mintale sau
să dea ceva unora care nu sunt decît nişte leneşi. Persoanele care sunt în stare
de a învăţa tabla înmulţirii şi au prilej
de a face lucrul acesta nu trebuie să se
cruţe de această osteneală, cu gîndul
că Dumnezeu, prin rugăciune, va face
ca ei să nu mai aibă nevoie de eforturi
min
tale. Înţelegem deci că munca şi
rugăciunea trebuie să meargă mînă în
mînă.
Scopul rugăciunii nu este doar să
determine pe Dumnezeu de a împlini
dorinţele noastre. Unii cred că pentru
a obţine neapărat ceva de la Dumnezeu trebuie să stăruieşti la infinit în
rugăciune. Purtarea lor este ca şi cum
Dumnezeu nu ar fi binevoitor să împlinească cererile lor fără multă linguşire
din partea lor şi pare că ei cred că, prin
multă stăruinţă şi laudă, pot să scoată
de la Dumnezeu lucruri pe care altfel El
nu le-ar da. Ei iau ca exemplu pe văduva
stăruitoare, dar parabola aceasta a fost
dată pentru a arăta cum nu este Dumnezeu. Nimeni nu scoate de la Dumnezeu ceea ce el doreşte numai prin
stăruinţa lui supărătoare. Unii cred că,
pentru a obţine ceva de la Dumnezeu,
este nevoie să ţipi tare cînd te rogi sau
să ceară cu voce tare mai mulţi deodată,
pentru a determina pe Dumnezeu să asculte rugăciunea. Acest fel de a se ruga
este păgânesc. Preoţii lui Baal „au strigat
tare şi, după obiceiul lor, şi-au făcut tăieturi cu săbiile şi cu suliţele pînă ce a
curs sînge pe ei” (1 Regi 18:18). Cu toate acestea, n-au primit niciun răspuns.
Trebuie ştiut că Dumnezeu nu este ca
judecătorul nedrept. El e un Tată gata să
dea lucruri bune copiilor Săi, mai mult
de cum sunt gata ei de a le primi.
Cu toate acestea, nu trebuie să se
lase impresia că n-ar fi nevoie să stăruim în rugăciune sau că ar fi de-ajuns
să amintim o dată pentru totdeauna lui
Dumnezeu ceea ce dorim şi că restul ar
veni de la sine. Este absolută nevoie de
rugăciuni stăruitoare pînă ce se schimbă
mersul vieţii noastre. Domnul Isus S-a
rugat deseori noaptea întreagă; Iacov s-a

luptat cu îngerul; Domnul S-a rugat cu
post şi rugăciune; Pavel a căutat stăruitor pe Domnul. Lucrul cel mai de seamă
este să ne rugăm cu credinţă.
Rugăciunea poate fi auzită chiar dacă
este numai o dorinţă nerostită a sufletului, însă ea nu trebuie să fie un monolog. Unii Îl informează pe Dumnezeu
despre lucruri pe care El le cunoaşte
deja mai dinainte. De multe ori, rugăciunile lor iau înfăţişarea de a reaminti
lui Dumnezeu ceea ce El trebuie să facă.
După ce L-au informat pe Dumnezeu
de nevoile lor şi ale altora, au spus un
„amin” şi convorbirea lor încetează. Ei
speră că Dumnezeu va folosi spre binele
Său informaţiile pe care ei le-au adus la
cunoştinţă.
Mulţi socotesc rugăciunea ca pe
o circulaţie în sens unic, credinciosul
vorbind cu Dumnezeu. Totuşi aceasta
nu este forma cea mai înaltă a rugăciunii. În adevărata rugăciune, Dumnezeu
vorbeşte sufletului, după cum şi acesta
Îi vorbeşte lui Dumnezeu. Adevărata
prietenie nu va dura mult timp acolo
unde numai unul singur are de vorbit.
În rugăciunile noastre, prea adesea vorbim mereu şi aşteptăm ca Dumnezeu să
nu facă altceva decît să asculte. Şi totuşi
n-ar fi cu putinţă ca Dumnezeu să vrea
să vorbească cu noi, aşa după cum şi noi
vrem să stăm de vorbă cu El? Lucrul
acesta El îl face amintindu-se anumite
cerinţe ale Scripturii. După ce am înălţat
o rugăciune plină de căldură, rugăciune
despre care credem că a fost ascultată
de Dumnezeu, n-ar fi de aşteptat ca şi
El să dorească să ne spună un cuvînt? E
cu putinţă ca, după ce am spus „amin”,
Dumnezeu să fie gata de a comunica cu
noi, dar noi ne ridicăm de pe genunchi
şi nu-I dăm prilej lui Dumnezeu să
vorbească. E ca şi cum punem jos receptorul. Ne despărţim. Se poate închipui
ca un adevărat creştin să vorbească fără
încetare lui Dumnezeu, iar Dumnezeu
să nu aibă niciun cuvînt pentru el? Făcând lucrul acesta, s-ar părea că dăm
impresia că nu dorim să avem părtăşie
cu Dumnezeu.
Să amintim din nou că rugăciunea
este împărtăşire. Este ceva mai mult
decît convorbirea, este o intimă comu-

niune. Este o schimbare de vederi şi de
idei. E mai curând un fel de prietenie
întemeiată pe o liniştită încredere şi siguranţă, fără demonstraţii sau izbucniri
spectaculoase.
Meditaţia este un ajutor de seamă al
rugăciunii. S-ar putea spune că aceasta
este partea cea mai de seamă a rugăciunii. Şi, cu toate acestea, este foarte
mult neglijată. Ne înfăţişăm înaintea lui
Dumnezeu, aducem cererile noastre şi
apoi plecăm. Data următoare facem la
fel. Însă nu se poate spune că aceasta este o experienţă prea satisfăcătoare.
David a trecut prin anumite suferinţe dureroase, care l-au determinat să se
roage mai mult. Odată a fugit în pustie din cauza lui Saul. Atunci a alcătuit
Psalmul 63. Psalmul acesta este strigătul
unui suflet care tînjeşte după Dumnezeu, după o cunoaştere şi părtăşie mai
adîncă cu El, îndeosebi prin rugăciune.
Desigur, David nu era mulţumit cu experienţa sa în ce priveşte rugăciunea.
Dumnezeu părea că este departe. El nu
răspundea. Cu toate acestea, inima lui
dorea mult după Dumnezeu. Sufletul
lui înseta după viul Dumnezeu. Nu este
nicio cale prin care el putea veni în legătură adevărată cu El?
David a învăţat adevăratul înţeles
al rugăciunii. Să ascultăm o parte din
rugăciunea sa: „Dumnezeule, Tu eşti
Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi
însetează sufletul după Tine! Fiindcă
bunătatea Ta preţuieşte mai mult decît
viaţa, de aceea buzele mele cîntă laudele
Tale!” Din cuvintele ce urmează se poate vedea bucuria lui, ca rezultat al rugăciunii sale: „Mi se satură sufletul ca de
nişte bucate grase şi miezoase, şi gura
mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe
buze cînd mi-aduc aminte de Tine în
timpul priveghiurilor nopţii” (Psalmii
63:1-6). Să observăm cuvintele: „Mi se
satură sufletul… cînd mi-aduc aminte
de Tine în aşternutul meu şi cînd mă
gîndesc la Tine.” David se rugase mai
înainte. Acum el adaugă la rugăciunea
sa meditaţia sa şi spune că atunci „i se
satură sufletul”. Pentru el, meditaţia după rugăciune era „ca nişte bucate grase
şi miezoase” şi lăuda pe Dumnezeu cu
bucurie pe buze. Era satisfăcut!
Curierul Adventist
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AM SOSIT
Puţini sunt creştinii care îşi iau timp suficient pentru meditaţie. Ei sunt prea ocupaţi cu lucrările lor, au
prea puţin timp pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu
şi cu sufletul lor. Nimeni nu poate veni grăbit înaintea lui Dumnezeu şi apoi tot grăbit să plece, şi totuşi
să aştepte să se bucure de părtăşia cu El. Pacea care
întrece orice ştiinţă nu poate sălăşlui într-o inimă
care nu-şi ia timp pentru odihnă. Este nevoie de meditaţie liniştită pentru a gusta din dulcea împărtăşire
cu Dumnezeu. Să ascultăm cuvintele psalmistului:
„Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi!. Spuneţi lucrul
acesta cînd staţi în pat, apoi tăceţi” (Psalmii 4:4). Să
subliniem cuvîntul de la urmă „tăceţi”. Suntem prea
neliniştiţi, prea grăbiţi. Este nevoie să ne deprindem
de a sta în tăcere înaintea lui Dumnezeu şi a aştepta
să auzim ce are El de spus pentru noi.
Acela care aşteaptă în tăcere pe Dumnezeu nu va
fi dezamăgit, va fi săturat. Dacă te-ai rugat, ţi-ai deşertat inima înaintea Aceluia care singur te înţelege,
nu spune „amin”, ca apoi să pleci. Dă ocazia şi lui
Dumnezeu. Aşteaptă-L în tăcere. În liniştea sufletului tău, Dumnezeu îţi poate vorbi, căci El te-a îndemnat să aştepţi.
Pentru unii credincioşi, aceasta nu este ceva nou.
Din proprie experienţă, ei ştiu ce înseamnă a avea
părtăşie cu Dumnezeu. Ei au avut clipe minunate,
petrecute numai cu El. Ei s-au deprins să aştepte în
tăcere. Scumpe şi de neuitat au fost descoperirile ce
le-au primit. Cuvîntul spus la urmă „amin” poate însemna sfîrşitul vorbirii, dar nu ar trebui să fie şi sfîrşitul întrevederii. Dumnezeu ne îndeamnă să aşteptăm
în tăcere. Şi, în timp ce aşteptăm, Dumnezeu poate
găsi de bine să aducă anumite gînduri în sufletul nostru.
Nu trebuie să uităm însă că primejdia de a cădea
în extreme ne pîndeşte. Unii lasă la o parte învăţătura
dată în Biblie şi se lasă conduşi de impresiuni. Noi
credem că Dumnezeu conduce pe cei ce se lasă conduşi, dar această conducere va fi întotdeauna în armonie cu Cuvîntul descoperit al lui Dumnezeu şi în
niciun caz nu va contrazice cuvîntul scris. Privilegiul
comunicării cu Dumnezeu şi al meditaţiei este minunat, dar există primejdia de a fi rău folosite. Numai
îndelunga experienţă în cele dumnezeieşti, sprijinită
pe o viaţă de ascultare de voinţa lui Dumnezeu, face
pe cineva în stare să judece lucrurile minţii. Satana
este totdeauna gata să şoptească părerile lui şi este
nevoie de discernământ spiritual pentru a cunoaşte
al cui glas ne vorbeşte. „Ora liniştită petrecută cu
Dumnezeu va aduce roadele ei spirituale.” Avertizăm
însă pe unii care ar putea fi mînaţi de un glas care
vorbeşte sufletului şi neglijează glasul care vorbeşte
prin cuvîntul Sfintelor Scripturi. n
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Am sosit din nou la voi
După-o lună de-aşteptare,
Proaspăt, cu’nvăţături noui
Pentru mic şi pentru mare.
Iar v’aduc învăţături
Despre Duhul Sfânt doctrină,
Sabat, fanatism, martiri,
Drept, morală, medicină.
Ale mele-alese pagini
Şi de data asta, vouă,
V’aduc sfaturi şi imagini,
Poezii, cântare nouă.
Deasemeni mai aduc
Intrebări, la cari anume,
Cei ce vor răspunde bine,
Vor fi amintiţi pe nume.
Bucuros că m’aţi primit
Am sosit la voi acasă;
Dar aş fi mai mulţumit
Să mă cheme şi-alţi la masă.
Sunt o revistă modestă
Cu’nvăţătura lui Hrist;
Cade-se, deci; să mă aibă
Fiecare adventist.
Dacă vouă bucurii
V’am adus şi cred că da;
Spuneţi şi la alţii, mii,
Iar de nu, să spuneţi, ba.
Răspândiţi lumina mea
Ce străluce ca un far,
Şi’ndemnaţi pe toţi să ia
„Curierul Misionar”.
Preluare din Curierul
Adventist, nr. 5, 1948

Gh. Indricău
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Laurenţiu Gherghe | Misiune

Pastor valdenz la Bacău

O

rganizat de Departamentul Asociaţia Pastorală din cadrul Conferinţei Moldova,
proiectul Pastor valdenz a fost susţinut de
10 pastori din judeţul Bacău şi 15 evanghelişti cu
literatura din întreaga ţară, care au dorit să se alăture ca voluntari Asociaţiei de Sănătate, Educaţie
şi Familie pentru promovarea Programului Naţional de Îmbunătăţire a Sănătăţii.
Activităţile proiectului au fost împărţite în trei
direcţii simultan. În primul rând, au avut loc acti
vităţi de evaluare a sănătăţii şi consiliere la patru
standuri de sănătate amplasate în zone publice. În
acelaşi timp, la nivelul a peste 30 de instituţii publice au avut loc întâlniri publice şi s-au organizat
seminare pentru un stil de viaţă sănătos. Nu în
ultimul rând, cei mai temerari dintre voluntari au
contactat locatarii blocurilor din zonele învecinate
standurilor şi i-au invitat să se implice într-un program de îmbunătăţire a sănătăţii personale.
Rezultatele proiectului au fost deosebite, spun
reprezentanţii ASEF, deoarece într-un timp extrem
de scurt, în doar patru zile, mai bine de 1 000 de
persoane şi-au exprimat în scris dorinţa de a găsi
soluţii pentru a-şi îmbunătăţi sănătatea. La cele patru standuri au primit consultaţii medicale şi analize gratuite un număr de peste 4 500 de persoane
şi, cel mai important lucru, spun organizatorii, este
faptul că, fără excepţie, toţi participanţii au declarat
că ar dori să aibă un stil de viaţă sănătos.
Efervescenţa activităţilor i-a cuprins nu doar
pe voluntari, ci şi pe mulţi dintre participanţi, care
au mulţumit, cu lacrimi în ochi uneori, că cineva
se interesează în mod gratuit de sănătatea lor.
Ne confruntăm cu mari provocări privind sănătatea, dar şi cu o mare speranţă, pentru că am
întâlnit tineri care au fost atât de entuziasmaţi de
ideea proiectului, încât au solicitat să fie acceptaţi
ca voluntari pe viitor.
Pastorii valdenzi îşi propun în continuare să
fie alături de echipele de voluntari, organizând
Clubul de Sănătate, devenit o tradiţie la ASEF. În
municipiul Bacău, clubul are loc la interval de două
săptămâni, la Casa de Cultură „Vasile Alecsandri”.
Clubul de Sănătate îşi va deschide porţile alături de
partenerii Asociaţiei ASEF.
La finalul celor patru zile, am cules reacţiile
voluntarilor: pastori şi colportori:
„După desfăşurarea proiectului Pastor valdenz, îmi dau mai bine seama de importanţa lui

practică. Complexitatea
activităţii pastorale are
nevoie şi de experienţa
implicării într-o activitate aşa de importantă
cum este lucrarea misionară cu literatura.” – Pa-

vel Burlacu, pastor

„Mi-am făcut prie
teni noi în Bacău şi aş
tept cu emoţie întâlnirea
cu persoanele care ne-au
solicitat sprijinul şi şi-au
exprimat dorinţa de a
participa la Clubul de Sănătate din Bacău. Dinco
lo de beneficiile pe care oamenii din toate clasele sociale am simţit că le-au apreciat, cei mai
câştigaţi am fost chiar noi, voluntarii.” – Ticu Caş
caval, voluntar ASEF

„Ne propunem să oferim servicii profesionale
şi să fim în continuare parteneri alături de toţi cei
interesaţi din municipiul Bacău pentru dezvoltarea unui stil de viaţă de calitate.” – Costel Iosub,

director al Centrului de Sănătate Podiş, partener ASEF

„A fost o experienţă unică. M-a impresionat
disponibilitatea pastorilor de a se implica. Flexibi
litatea, spiritul de echipă şi asumarea responsa
bilităţilor alături de noi m-au încurajat. Mă simt
mai bogată acum, întrucât am cunoscut pastori
valoroşi, cu un puternic spirit misionar, pastori
care ne-au făcut şi pe noi să ne simţim preţioşi
pentru activitatea pe care o depunem.” – Sânziana
Constantin, prim-colportor, Conferinţa Oltenia

„A fost un timp de aur, în care Domnul Şi-a
manifestat bunătatea. Cred că Domnul va îmbo
găţi pe slujitorii Săi, aşa cum m-am simţit eu îm
bogăţit zilele acestea.” – Sorin Diaconu, voluntar ASEF
Experienţele trăite de colegii pastori şi de colportori în proiectul Pastor valdenz ne-au adus mai
aproape unii de alţii şi de Dumnezeu. Echipa pastor-colportor în misiune este redutabilă, iar victoriile sunt ale lui Dumnezeu. Am înţeles cu toţi,
încă o dată, că a te amesteca printre oameni, a le
arăta simpatie, a răspunde nevoilor lor asemenea
Mântuitorului reprezintă esenţa slujirii creştine.
Slujirea semenilor, colaborarea în misiune
şi rugăciunea unită ne-au făcut părtaşi unei expe
rienţe noi şi pline de viaţă cu Mântuitorul. Toată
lauda şi recunoştinţa le aducem lui Dumnezeu! n

Laurenţiu Gherghe
este directorul Departamentului Publicaţii
în Conferinţa Moldova.
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Misiune

Misiune pe străzi

E

ra o zi frumoasă de noiembrie. Razele blânde ale soarelui sporeau în suflet mulţumirea că Dumnezeu a pregătit de mult
acea zi în care cincizeci de oameni mergeau bucuroşi să ducă o carte în fiecare casă din cele patru localităţi programate. Doi
câte doi, pe fiecare stradă, la fiecare familie, prezentau comorile
harului divin din paginile tipărite. Localnicii ascultau prezentarea
şi primeau cu încredere cartea Tragedia veacurilor. Ruga se înălţa
spre Dumnezeu ca să binecuvânteze lucrarea şi mesajul celor o mie
cinci sute de cărţi, ca să ajungă, prin călăuzirea Duhului Sfânt, la
inimile oamenilor. Aceasta era, de fapt, o zi obişnuită în lucrarea
de evanghelizare cu literatură. Totuşi ceva a fost deosebit în acea zi:
cu foarte mici excepţii, toţi oamenii au primit cărţile ca pe un dar
de la Dumnezeu. Pentru fiecare localitate ne-am rugat timp de o
săptămână, iar atunci când am ajuns pe străzi, ştiam că Dumnezeu
ne-a dăruit acea localitate pentru misiune.

Misiune în marile oraşe
Evanghelizarea oraşelor este o lucrare care nu mai suportă nicio
amânare. Timpul şi evenimentele solemne trebuie să transforme
bisericile adventiste în „mişcare adventă”; iar mişcarea adventă înseamnă, în contextul actual, evanghelizarea marilor oraşe. A sosit
vremea ca slujitorii Domnului, împreună cu membrii bisericilor,
plini de consacrare sfântă, să ducă solia lui Dumnezeu locuitorilor
oraşelor. Iată care este mesajul Inspiraţiei în acest sens: „Solia care
mi se porunceşte să le-o vestesc celor din poporul nostru în timpul
acesta este: Lucraţi în oraşe fără nicio întârziere, deoarece timpul
este scurt.” (Review and Herald, 25 noiembrie 1909).
O metodă de lucru indicată de Dumnezeu este răspândirea
publicaţiilor noastre. „Publicaţiile trebuie înmulţite şi răspândite precum frunzele toamna. Aceşti mesageri tăcuţi luminează şi
modelează mintea a mii de oameni, din fiecare ţară şi din fiecare
regiune.” (Review and Herald, 21 noiembrie 1878).
În Ploieşti a „plouat” cu Tragedia veacurilor
Prin harul lui Dumnezeu, unul dintre cele mai frumoase proiecte de misiune s-a realizat în oraşul Ploieşti. „Tragedia veacurilor în fiecare locuinţă din oraş” a fost obiectivul principal care a
unit pastori şi membri în misiune. Un proiect de anvergură creează o motivaţie pe măsură, sporeşte entuziasmul şi oferă şansa
fiecărui participant la experienţe personale cu Dumnezeu.
Au fost înălţate rugăciuni stăruitoare pentru locuitorii oraşului, pentru cărţile de care avem nevoie şi pentru lucrătorii
devotaţi. Timp de trei luni s-a mijlocit la Dumnezeu, s-au cerut
dovezi ale inspiraţiei şi călăuzirii divine, s-a făcut o bună organizare, apoi s-a început acţiunea. „Doamne, dăruieşte-ne oraşul
pentru misiune”; „Doamne, Te rugăm să mergi cu îngerii Tăi
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înaintea noastră”; „Însufleţeşte-ne cu Duhul Tău
pentru această lucrare”; „Te rugăm, dă-ne 40 000
de cărţi pentru oraşul Ploieşti.” Aşa se înălţau cererile către cer.
Perioada celor trei luni a fost o mare provocare şi pentru membrii unui district din mediul
rural, care aveau pe inimă evanghelizarea cu literatură a oraşului. Pentru motivare, un pastor a
vorbit, timp de trei luni, numai despre izbânda
lui Ghedeon. El a accentuat faptul că paharul cu
rouă era asigurarea izbăvirii din partea lui Dumnezeu. Ne doream trei sute de lucrători pentru
oraşul Ploieşti. Nu aveam niciun indiciu în cele
trei luni că vor fi trei sute de lucrători în oraş,
dar Cineva, în lumea nevăzută, pregătea drumul
pentru realizarea acestui proiect.

Confirmarea divină
Coordonatorul lucrării misionare din Coco
răşti-Colţ (PH) s-a rugat trei zile: „Doamne, dăne un semn. Proiectul acesta vine de la Tine sau
de la oameni?” După cele trei zile, este sunat la
telefon de o persoană din Argeş.
– Frate Mugurel, aveţi o mie de cărţi Tragedia
veacurilor de la mine pentru oraşul Ploieşti.
– Mulţumesc! Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune, dar cum vă numiţi, vă rog?
– Numele meu nu contează; dumneavoastră
luaţi cărţile.
Nici astăzi nu ştim cine ne-a oferit acele o
mie de cărţi, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat
şi ne-a răspuns în mod providenţial la rugăciuni.

Intervenţii providenţiale
• Un frate l-a rugat pe un domn care tocmai
ieşise, să-i deschidă uşa. Acesta a spus că niciun străin nu are voie să intre pe scara blocului decât doar dacă Dumnezeu îi deschide
uşa. După un sfert de oră, acel domn urcă la
etaj şi îl întâlneşte pe fratele cu cărţi. „Cum
ai intrat aici?”, întreabă nervos. „Dumnezeu
mi-a deschis uşa”, a răspuns fratele nostru.
• Un şofer de autobuz care a primit cartea şi o
citea în timpul liber i-a oferit-o unei doamne,
apoi a mers la librăria Sola Scriptura şi a luat
alta. Lucrul acesta s-a repetat de mai multe
ori şi, prin el, Dumnezeu a transmis solia altor persoane.
• Peste trei sute de oameni din oraş au mers
la librăria Sola Scriptura pentru a lua cartea
Tragedia veacurilor în urma pliantului găsit
la uşă, iar alţii s-au înscris la Clubul de Sănătate .

Entuziasmul misiunii
A fost o frumoasă aventură a credinţei. Două
sute cincizeci de lucrători erau distribuiţi într-o
zi în toate zonele oraşului. Tineri şi vârstnici,
elevi de liceu cu capelanul în frunte, bărbaţi şi
femei, pastori şi membri, chiar şi mame cu copii de mână au pornit la lucru din casă în casă
în oraş. Trăiam într-adevăr „mişcarea adventă”.
Toţi aveam un sentiment deosebit, sentimentul
îndeplinirii lucrării lui Dumnezeu. Fiecare a
descoperit frumuseţea rugăciunii ascultate înainte de a oferi cartea. De fiecare dată când se
intra pe scara de bloc, simţeam că Dumnezeu e
cu noi şi ne deschide uşa. Aveam totdeauna veşti
misionare proaspete la Şcoala de Sabat. Membrii
au cumpărat cărţi, au pus autoturismele lor în
slujba acestui proiect şi au mers plini de entuziasm la lucru. Au fost răspândite în total 33 500
de volume Tragedia veacurilor în format integral. Biserica a fost revitalizată.

Cartea Tragedia veacurilor în fiecare locuinţă
– iată o lucrare prin care biserica poate fi revitalizată, iar locuitorii oraşelor primesc solia de avertizare din partea lui Dumnezeu. Spiritul Profetic
declară: „Tragedia veacurilor trebuie să fie pusă
foarte mult în circulaţie. Ea conţine istoria trecutului, prezentului şi viitorului. Prezentând scenele
de încheiere a istoriei acestui pământ, conţine ultima solie de avertizare pentru lume. Sunt mai nerăbdătoare decât faţă de oricare altă carte pe care
am scris-o să văd o mai mare punere în circulaţie
a acestei cărţi, căci, în Tragedia veacurilor, ultima
solie de avertizare pentru lume este dată mai clar
decât în oricare alta dintre cărţile mele.” (Scrisoarea 281 din 1905).
Bate clopotul sfârşitului. Nu este departe vremea când copiii Domnului vor pleca din oraşe.
Haideţi, din dragoste pentru Hristos, înainte
de a părăsi oraşele, să lăsăm în fiecare familie o
carte Tragedia veacurilor! n

Daniel Dincă este
pastor în districtul
Cocorăşti-Colţ,
jud. Prahova.
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Cine a trăit cel mai mult?
Cine şi cât a trăit?
(Geneza 5 şi 9 )

NOE

ENOS

SEM

ENOH

(luat la cer)

POTOPUL

969
962
912
905
930
365
777
950

VÂRSTA

Adam _______
Enos ________
Set _______
Iared ______
Enoh ______
Noe _______
Lameh ______
Metusala ______

METUSALA

ADAM

EBER

AVRAAM

IOSIF
GENERAŢIA

Cine sunt?
(Geneza 25:33; Geneza 26:7; Geneza 24:45-46; Geneza 32: 28; Geneza 37; Estera 4:14; Iov 1:12.

• Mi-am vândut dreptul de întâi născut! __________

Israel

• Am minţit că este sora mea şi ea era de fapt soţia mea! ___________

Iov

• Am răspuns străinului din faţa mea: „Bea, şi voi da de băut şi cămilelor tale!” _________ Esau
• Mă voi chema „Cel ce luptă cu Dumnezeu”! __________
Estera
• Am fost vândut de fraţii mei! _____________

• „Pentru o vreme ca aceasta am ajuns la împărăţie!” _________
• Domnul i-a permis lui Satana să se atingă de tot ce aveam, dar asupra mea
să nu-şi întindă mâna! __________

Iosif
Rebeca
Isaac

Completează spaţiile libere şi reţine versetul!
(Psalmii 121:7-8)

Domnul te va _ _ _ _ de orice _ _ _,
îţi va păzi _ _ _ _ _ _ _ _. Domnul
Alina Chirileanu,
director asistent în
cadrul Departamentului Copii, Uniunea de
Conferinţe.

te va păzi la _ _ _ _ _ _ _ şi la _ _ _ _ _ _ ,
de acum şi până în _ _ _ _.
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Marius Munteanu | De la inimă la inimă

Masa şi felicitările…
la Sfârşit!

C

u cât Mântuitorul Îşi întârzie revenirea, cu
atât mai sufocată de elemente fireşti devine umblarea noastră pe pământ şi mai ales
în biserică. Începem să împrumutăm statute de
prin vecini, să ne raportăm şi la slujbele bisericeşti la care suntem chemaţi tot ca „fiii veacului”,
să ne felicităm reciproc pentru „victorii” sau să
ne întristăm când nu vedem nicio modificare în
atitudinea altora faţă de noul nostru motiv de
elogiu.
Politeţea ne obligă să mulţumim pentru
adresările binevoitoare şi sincere, dar Biblia ne
învaţă că Unul singur este Domnul. Toamna
aceasta se împlinesc 22 de ani de când, împreună
cu alţi peste 100 de candidaţi, am susţinut examenul de admitere la Institutul Teologic. Prima
probă, eliminatorie, ne trecea şi printr-un test
de omiletică. Pe biletul extras de mine era scris:
„Comentaţi Marcu 10:42-44: «Ştiţi că cei priviţi
drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste
ele şi mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire.
Dar între voi să nu fie aşa.»” M-am numărat
printre studenţii admişi prin harul Domnului,
nu datorită comentariului meu nemaipomenit.
Astăzi, la reamintirea acelor zile, comentez din
nou acest text şi aş fi indignat la gândul că aş aştepta sau aş pretinde felicitări.
După ce, în numărul trecut, ne-am hotărât
să ducem biserica la El, vă propun pentru luna
aceasta un alt motto de acţiune: „Cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci
ca stelele, în veac şi în veci de veci.” Este adevărat că în centrul acţiunii suntem noi, toţi cei care
slujim, dar primul loc în preocupările noastre ar
trebui să fie ocupat de Neprihănire, ca materie
de cercetare, şi apoi de cei mulţi care sunt lipsiţi
de perspectiva christică asupra vieţii şi au nevoie
de orientare, de învăţare, ca acţiune predilectă –
„învăţaţi de la Mine” şi „învăţaţi pe mulţi” – şi de
preocupare pentru realităţile durabile.
Dacă e greu de crezut şi mai ales de trăit astfel, cum arată totuşi o „stea”? Să-l întrebăm pe
unul care s-a ocupat şi de studierea aştrilor.

Sir Isaac Newton este privit, în general, ca
unul dintre cei mai prolifici descoperitori ai legilor ştiinţifice care guvernează opera lui Dumnezeu. I-a depăşit şi pe cei mai iluştri gânditori
şi oameni de ştiinţă prin numărul şi dimensiunile capacităţilor sale şi a avut contribuţii majore
în matematică, optică, fizică şi astronomie. El
a descoperit legea gravitaţiei, a formulat legile
fundamentale ale mişcării, a dezvoltat calculul
matematic şi a analizat natura luminii. Fiind
interesat să priceapă metodele lui Dumnezeu,
Newton a dezvoltat anumite formule pentru fenomene specifice. A petrecut mult timp studiind
şi Biblia, în special secţiunile profetice, acceptând că istoria stă în mâna Creatorului.
Dar, în ciuda tuturor descoperirilor şi a
onorurilor primite pentru realizările ştiinţifice,
Newton a rămas amabil şi umil. La câţiva ani după obştescul sfârşit, rudele i-au ridicat un monument şi au gravat un epitaf:
Aici se odihneşte Sir Isaac Newton, nobil care, cu o raţiune aproape divină, a demonstrat cel
dintâi, cu făclia matematicii, mişcarea planetelor,
căile cometelor şi fluxurile oceanelor. El a cercetat
deosebirile razelor luminoase şi diferitele culori
care apar în legătură cu acestea, ceea ce nu bănuia nimeni înaintea lui. Interpret sârguincios, înţelept şi corect al naturii, al Antichităţii şi al Sfintei
Scripturi, el a afirmat prin filozofia sa măreţia
Dumnezeului atotputernic, iar prin caracterul
său exprima simplitatea evanghelică. Să se bucure
muritorii că a existat o asemenea podoabă a speciei umane. Născut la 25 decembrie 1642, decedat
la 20 martie 1727.1
Dacă e vreo vreme de strălucire, timpul acela
încă n-a sosit. Atunci când se va arăta El, vom fi
ca El, adică strălucitori. Până atunci, e suficientă
„slava” de a fi folosiţi şi e de ajuns onoarea de a fi
fost aleşi să învăţăm pe alţii neprihănirea.
N-aţi vrea să amânăm „masa şi felicitările”
pentru la Sfârşit? n
1

http://ro.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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Arhiva revistei Curierul
Adventist este de acum
disponibilă în format
electronic. Cele aproape
1 000 de reviste, care
acoperă perioada
1914-2013 sunt stocate pe
două DVD-uri în format
PDF cu posibilitate de
căutare după cuvânt-cheie.
Ele pot fi achiziţionate
la preţul de 10 lei prin
Departamentul Publicaţii.

Arhiva Curierului este una
dintre valorile inestimabile
ale patrimoniului Bisericii
Adventiste din România.
N-ar trebui să lipsească din
biblioteca niciunui membru
adventist care iubeşte
biserica lui Dumnezeu
şi doreşte să aibă o
perspectivă cuprinzătoare
asupra lucrării adventiste.
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