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Binecuvântarea iertării
GABRIEL DINCĂ

U

ltimele cuvinte spuse de
o persoană pe patul de
moarte nu pot ﬁ uitate
aproape niciodată şi
sensibilizează mult inima
şi mintea celor ce le aud. Ca şi razele
X, ele pot descoperi ce e în inima şi în
mintea acelei persoane. Privind la crucea
Domnului Hristos, descoperim în ultimele
Sale cuvinte un potop de lecţii de viaţă
şi de iubire cerească, ce ar dori parcă să
îi cuprindă, dacă ar ﬁ cu putinţă, şi pe cei
mai răi oameni ai planetei. Multe cuvinte
care au adus vindecare au fost rostite de Mântuitorul în cei
trei ani şi jumătate de slujire, dar pe crucea de la Golgota El
avea să exprime în cuvintele: „Tată, iartă-i!” esenţa menirii Sale
pe acest pământ, şi anume iertarea şi salvarea celui păcătos.
Uneori aceste cuvinte ne sună aşa de familiar, încât pierdem
din vedere cât de importante sunt pentru noi. Dacă vom
pătrunde însă frumuseţea şi profunzimea acestui mesaj, el ne
va ajuta să experimentăm bucuria care vine în urma iertării.
Atunci când suntem răniţi ﬁzic sau suﬂeteşte suntem
tentaţi să ne întrebăm dacă Dumnezeu ne iubeşte cu adevărat.
Dar vă rog să vă gândiţi câteva momente la Isus, în timp ce era
pe cruce! Ar ﬁ putut să pună mii de întrebări. Ar ﬁ putut să
întrebe cum se armonizează cuvintele: „Acesta este Fiul Meu
preaiubit în care îmi găsesc plăcerea” cu suferinţele Sale de pe
cruce. Dar Isus nu s-a îndoit niciodată de dragostea Tatălui;
El cunoştea caracterul sfânt al Tatălui Său şi ştia că totdeauna
Îşi împlineşte făgăduinţele. Mai mult, Isus S-a rugat ca cei
care Îi produceau atâta suferinţă să ﬁe iertaţi.

Isus a practicat ceea ce El
i-a învăţat pe alţii
Isus nu numai că a împlinit profeţiile Vechiului Testament
prin jertfa Sa de la cruce, dar a şi pus în aplicare adevărul pe
care l-a predicat semenilor Săi. Prin viaţa Lui, Isus a predicat
şi practicat iertarea. Spiritul neiertării are consecinţe ﬁzice şi
spirituale devastatoare asupra acelora care refuză să asculte de
Cuvântul lui Dumnezeu. „Dacă le iertaţi oamenilor greşelile
lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar
dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu
vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6,14.15). Aceasta nu
înseamnă că iertarea se bazează pe faptele noastre bune sau că
noi câştigăm iertarea lui Dumnezeu prin iertarea altora. Nu
înseamnă nici faptul că Isus avea nevoie de iertare, deoarece
El era Mielul fără pată al lui Dumnezeu care avea să moară
pentru păcatele lumii. Acest text înseamnă, de fapt, că iertarea
pe care noi o acordăm semenilor noştri ne aduce în poziţia cea
mai potrivită pentru ca noi să primim iertarea lui Dumnezeu.

Atunci când soldaţii Îi băteau cuiele lui
Isus pe cruce, El se ruga: „Tată, iartă-i!” Atunci
când Mântuitorul atârna între pământ şi cer,
când oamenii strigau: „La moarte cu El!”,
Isus nu S-a rugat „Tată, judecă-i!” sau „Tată,
distruge-i!”, ci „Tată, iartă-i!” El putea chema
legiuni de îngeri ca să-L elibereze dar nu a
făcut-o. Poate că de multe ori noi am dorit ca
Isus să trimită foc din cer pentru aceia care
ne-au rănit sau poate ne-am rugat să ﬁe răniţi
aşa cum noi înşine am fost răniţi, dar Isus aici
ne-a dat exemplu cum să ne rugăm pentru cei
care ne produc suferinţă şi durere.

De la suferinţă la triumf
Cum a trecut Isus de la suferinţă la triumf? El S-a rugat şi
S-a predat cu totul în mâna Tatălui ceresc. Atunci când noi ne
rugăm lui Dumnezeu, o uşă cerească se deschide prin care noi
primim putere, har şi ajutor pentru a trece prin suferinţă. Nu
este uşor să suferi. Durerea răneşte. O inimă zdrobită doare
mai mult decât un braţ zdrobit, dar dacă noi dorim să avem
putere să-i iertăm pe alţii, rugăciunea către Dumnezeu este
locul de început. Să ne asigurăm că avem o relaţie bună cu
Tatăl ceresc! Noi îi putem ierta pe duşmanii noştri atunci când
ştim că Dumnezeu este la cârma vieţii noastre şi nu avem
de ce să ne temem. Odată ce ne-am predat cu totul voinţa
lui Dumnezeu, noi putem primi harul de care avem nevoie
pentru a ierta, şi rănile noastre interioare pot ﬁ vindecate.
Uneori ne este foarte greu să-i iertăm pe semenii noştri.
Rănile pe care ei ni le produc parcă nu putem să le iertăm
şi să le uităm. Dar nu trebuie pierdut din vedere faptul că
ﬁecare relaţie necesită un spirit de iertare, pentru că nu există
niciun om desăvârşit, niciun soţ sau soţie, copil, coleg, vecin
sau prieten care să nu greşească şi să nu aibă nevoie de iertare.
Numai aceia care sunt conştienţi că au fost iertaţi mai mult de
Dumnezeu pot iubi şi ierta mai mult.
Este mult mai uşor să ne refugiem într-un spirit neiertător,
dar acest lucru este contrar învăţăturii biblice. Prin acest mod
de a ﬁ, nu numai că ne rănim mai mult pe noi înşine, dar ţinem
rana permanent deschisă şi ne lipsim de balsamul vindecării
ﬁzice şi spirituale. Din acest motiv, avem nevoie să medităm
mai mult la rugăciunea lui Isus: „Tată, iartă-i căci nu ştiu ce
fac.” şi să învăţăm să trăim lecţiile preţioase ale iertării. 

Gabriel Dincă este
redactorul şef
al revistei
„Curierul Adventist”.
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Iertat sau...?
NELU DUMITRESCU

D

e mult timp sunt confruntat cu o dilemă
când aud, la ﬁecare întâlnire de închinare,
rugăciunile care se înalţă de către cei
prezenţi. În general, rugăciunile noastre
sunt cereri, cereri şi iar cereri. Am încercat
să sugerez deseori rugăciuni de laudă şi de mulţumire.
Am mai sugerat ca, spre deosebire de celelalte zile ale
săptămânii, când cerem tot felul de lucruri, ziua de Sabat
să ﬁe pusă deoparte şi pentru exprimarea sentimentelor de
recunoştinţă, de mulţumire şi de laudă.
În mai toate bisericile noastre, am ajuns la o constatare
îngrijorătoare – la toate serviciile divine, cu foarte, foarte rare
excepţii, aproape orice rugăciune exprimă recunoaşterea stării
de vinovăţie, a stării de păcătoşenie, însoţită întotdeauna de
cererea de iertare.
Orice copil al lui Dumnezeu îşi încheie ziua de
activitate cu clipe de meditaţie şi de rugăciune,
din care nu lipseşte cererea de iertare pentru
păcatele zilei respective. Aceasta se întâmplă
în toate cele şase zile. În rugăciunile de
vineri seara se menţionează în mod
obligatoriu cererea de iertare pentru
păcatele tuturor celor şase zile de lucru.
Iar în întreaga zi de Sabat, aproape
în toate rugăciunile se recunoaşte
vinovăţia şi se imploră iertarea pentru
păcatele celor şase zile ale săptămânii.
Acest lucru se repetă fără
întrerupere în toate cele 52 de
Sabate ale anului, cu momentul de
culme al Săptămânii de Rugăciune,
când cererile de iertare cuprind toate
păcatele anului.

Certitudinea iertării
Întrebări îndreptăţite îmi vin mereu
în minte: Iartă Dumnezeu? Când? În
ce condiţii? Până la ce limită? Putem
ﬁ siguri că suntem iertaţi atunci când ne
recunoaştem vinovăţia, când ne mărturisim
sincer păcatul, când vărsăm, uneori, lacrimi de
regret?
4
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Nu vreau să trec cu vederea faptul de necontestat că Sfânta
Scriptură este plină de declaraţii divine ale iertării. Amintesc
în treacăt: Isaia 1,18 – „Veniţi... să ne judecăm!”; Psalmi 103,3
– „El îţi iartă toate păcatele tale”; 1 Ioan 2,12 – „Vă scriu,
copilaşilor, pentru că păcatele vă sunt iertate pentru Numele
Lui”; 1 Ioan 1,9 – „Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept ca să ne ierte păcatele.” Şi putem adăuga
nenumărate făgăduinţe de care Biblia este plină.
În concepţia rabinică, măsura zilnică de iertare era de trei
ori. În treacăt ﬁe zis, şi noi folosim astăzi măsura rabinilor. De
câte ori nu se foloseşte expresia: „Am iertat o dată, am iertat
de două ori, am iertat de trei ori, dar până când?” Într-o zi,
Petru l-a rugat pe Domnul să-i spună dacă ştacheta pe care el
o pregătise, cu mult mai înaltă decât a rabinilor, nu era cumva
măsura desăvârşită a iertării – de şapte ori. Se
aştepta, cu siguranţă, ca Domnul să-l felicite,
dar a rămas uimit atunci când Dumnezeu
a întrecut orice măsură – „de şaptezeci
de ori câte şapte”.
Cum stăm noi faţă de această
ﬁlozoﬁe divină a iertării? Noi,
care avem pretenţia că avem
toată lumina, tot adevărul, toată
descoperirea, toate privilegiile
şi altele, şi altele. Sunt sigur
că noi cunoaştem toate sau
aproape toate făgăduinţele
lui Dumnezeu cu privire la
acest subiect. Mă întreb dacă
sunt copiii lui Dumnezeu
fericiţi în suﬂetul lor, dacă au
ei certitudinea mântuirii şi a
iertării?
Am avut ocazia să
pun această întrebare unor
credincioşi ai altor confesiuni
şi am constatat că majoritatea
covârşitoare a acestora au răspuns
cu o certitudine care m-a copleşit.
„Singur harul este îndestulător, avem
darurile Duhului Sfânt, Îl avem pe Isus,
credem în jertfa Lui!”

Le-am pus aceeaşi întrebare şi
unora dintre membrii bisericii noastre.
Răspunsurile m-au descumpănit.
Majoritatea celor întrebaţi au răspuns
cam aşa: „Mântuirea este a Domnului;
El o va da acelora pe care îi cunoaşte;
trebuie îndeplinite anumite condiţii”, dar
niciunul nu a declarat cu certitudine că
este iertat şi mântuit.

Sentimente de vinovăţie
Prorocul Mica aﬁrmă în cap. 7,19: „Vei
arunca în fundul mării toate păcatele lor”
(nu în marea uitării). Nu cumva după ce
Domnul ne iartă şi aruncă păcatele în
fundul mării, la adâncimea ameţitoare
de 11 km, noi ne facem scafandri ai
păcatului în ﬁecare Sabat şi I le aducem
din nou Domnului pentru o nouă
iertare?
Ce ar zice o mamă al cărei copil
vine şi-şi cere iertare pentru o greşeală
şi primeşte iertarea ei, dar, după câteva
zile, vine iarăşi şi-şi cere iertare pentru
greşeala deja iertată? Cum priveşte
Domnul o astfel de necredinţă,
îmbrăcată în haina umilinţei false, când
ascultă aceste cereri nesfârşite de iertare
pentru păcate pe care El le-a aruncat
deja?
De câte ori îl primeşte medicul pe
pacient la consultaţie? Cu siguranţă, de
câte ori vine. În mod sigur, Tatăl nostru
este mult mai dispus să ierte decât
suntem noi dispuşi să cerem iertare.
El are întotdeauna iniţiativa: „Veniţi
totuşi să ne judecăm!” Este oare posibil
ca Domnul să ne ierte, iar noi să nu
ne iertăm? Iar această lipsă a iertării să
constituie pentru noi un soi de ispăşire?
Este, cumva, cultivarea sentimentului
de vinovăţie o soluţie pentru rezolvarea
stării de păcat?
Iată o declaraţie autorizată:
„Simţământul de vinovăţie este o povară
insuportabilă. Aceasta ne împiedică să
ﬁm fericiţi şi plini de încredere. Acest
simţământ al vinovăţiei trebuie aşezat
la picioarele crucii. Simţul păcătoşeniei
otrăveşte izvoarele vieţii şi ale adevăratei
fericiri. Isus ne invită acum: ’Lasă-Mi
Mie povara vinovăţiei tale. Eu voi lua
asupra Mea păcatele tale şi îţi voi da
pace. Încetează să-ţi distrugi respectul
faţă de tine, pentru că Eu te-am
răscumpărat cu preţul sângelui Meu; tu
eşti al Meu. Eu îi voi da putere voinţei
tale neputincioase; Eu voi îndepărta
remuşcările pe care le ai din cauza
păcatului... Nu trebuie să aştepţi după

un avânt fericit al sentimentelor, ci, prin
credinţă, te poţi prinde de făgăduinţe
şi poţi înălţa un imn de recunoştinţă
la adresa lui Dumnezeu... Atunci când
Satana te ispiteşte, nu rosti niciun cuvânt
de îndoială sau de întuneric.’” (Ellen
White, 12 februarie 1890)

„Du-te şi nu mai păcătui!”
Când creştinul nu are convingerea
iertării, este ispitit să spună: „Şi un păcat
în plus la cele pe care deja le am nu mai
contează.” Eram copil în comuna natală,
Policiori, o localitate care în timpul
ploilor de toamnă şi de primăvară era
plină de noroi. Făceam în ﬁecare zi
drumul la şcoală şi ne întorceam acasă
cu hainele şi cu încălţămintea pline
de noroi. Cum intram pe uşă, părinţii
ne obligau să le curăţăm. Deseori ne
întrebam: „De ce să le curăţăm, căci
mâine vor ﬁ iarăşi la fel?” Dar pe părinţi
nu-i puteam convinge. Când ne curăţam
încălţămintea şi îmbrăcămintea, a doua
zi păşeam cu mare atenţie ca să nu le
murdărim iarăşi; în cazul în care seara
nu le curăţam, călcam a doua zi pe unde
se nimerea gândind că şi aşa suntem
plini de noroi. Nu cumva, din cauză că
nu avem certitudinea iertării, păcatul
se făptuieşte uşor, cu explicaţia că şi aşa
suntem destul de păcătoşi?!
Purtarea celui iertat este plină de
grijă şi de hotărâre să nu mai cadă iarăşi.
După ce este iertat, Domnul îi spune:
„Du-te şi nu mai păcătui!” Se crede,
în general, că cel iertat este cuprins de
sentimentul de fericire şi de uşurare,
dar nu întotdeauna se întâmplă aşa.
Sfatul inspirat ne spune să nu aşteptăm
să simţim că ne-am făcut sănătoşi, ci
să zicem: „Cred şi este aşa, pentru că
Isus aşa a promis.” Aceasta înseamnă
că nu trebuie urmate sentimentele, ci
asigurarea Cuvântului lui Dumnezeu.
Am auzit nenumărate declaraţii care
sună cam aşa: „Dumnezeu ne iartă,
dacă nu mai repetăm.” Să ﬁe întemeiate
aceste aﬁrmaţii? Când Domnul a iertato pe Maria Magdalena, i-a spus: „Du-te

şi nu mai păcătui!” A mai păcătuit ea
după aceea? În cartea Hristos, Lumina
lumii, Ellen White aﬁrmă că, deşi ea a
fost convinsă de lucrul acesta, totuşi o
viaţă de neascultare îşi pusese amprenta
pe caracterul ei. De şapte ori după aceea
ea a căzut în păcat – Isus a scos şapte
demoni din ea – de şapte ori Isus S-a
rugat cu lacrimi ca să ﬁe eliberată.
„Speranţa creştină nu se întemeiază
pe nisipurile mişcătoare ale sentimentelor, ci pe Cuvântul sigur al lui
Dumnezeu. David, în Psalmul 32,
rosteşte o fericire pentru cel cu păcatele
iertate. Este el fericit? Da! Cu o condiţie:
să creadă că, după ce şi-a mărturisit cu
lacrimi vina păcatului, a crezut cuvântul
care zice: „Dacă cineva a păcătuit, avem
la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos,
Cel neprihănit.”
Nu pot încheia aceste gânduri fără
exclamaţia lui Mica: „Care Dumnezeu
este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci
cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii
Tale?” (Mica 7,18.19)
Aşa că, fraţilor şi surorilor,
asiguraţi-vă în ﬁecare zi, căci păcatele
v-au fost iertate. Mergeţi la culcare în
ﬁecare seară cu certitudinea că orice
se va întâmpla în timpul nopţii sunteţi
primiţi de Domnul şi sunteţi gata
oricând să vă întâlniţi cu El.
Astfel ar ﬁ normal ca, la începutul
Sabatului, pe lângă mulţumirile, laudele
şi adorarea pe care I le aduceţi lui Isus,
să mulţumiţi că Domnul v-a iertat zilnic
de toate păcatele din timpul săptămânii.
În felul acesta vă puteţi bucura de o
odihnă deplină spirituală, pe care o
experimentaţi în aceste ore sﬁnte. 

Nelu Dumitrescu este
pastor pensionar,
fost preşedinte al
Uniunii Române.
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Adevărul
„Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere.
Nimeni să nu te dispreţuiască.” (Tit 2,15)

cere o acţiune morală
Charles Finney, unul dintre cei mai mari predicatori ai secolului XIX, afirma că ,,învăţătura din Cuvânt fără o
aplicabilitate morală ar putea fi mai rea chiar decât lipsa oricărei învăţături şi i-ar putea afecta într-un mod
real pe ascultători”. Pentru unii dintre noi s-ar putea ca o asemenea atitudine să pară radicală, dar după
o observare atentă înclin să-i dau dreptate. Doctrina biblică expusă doar de dragul expunerii este un lucru
stupid, fără sens. Adevărul despărţit de viaţă nu mai este adevăr în sensul lui biblic, ci ceva diferit şi inferior.

VIOREL PĂTRANA

C

e este, de fapt, teologia? După o deﬁniţie
simplă, ea este un set de învăţături care exprimă
realităţi cu privire la Dumnezeu, om şi lume.
Aceste realităţi sunt prezentate adesea ca valori
în sine. Ori tocmai aici se aﬂă capcana, atât
pentru învăţător, cât şi pentru ascultător.

Biblia ne-a fost dată cu un scop practic
Biblia este cartea adevărurilor revelate. Cu alte cuvinte,
anumite realităţi sunt revelate. Transcendente ﬁind, nu pot ﬁ
descoperite prin efortul şi cu mijloacele intelectuale pe care le
deţine ﬁinţa umană. Ele sunt de o asemenea natură, încât nici
cea mai sclipitoare minte nu le poate întrezări măcar. Sunt
ascunse în spatele vălului şi, până ce anumiţi oameni – care
au vorbit aşa cum au fost călăuziţi de Duhul Sfânt – nu au
îndepărtat acel văl, niciun muritor nu a putut să le cunoască.
Şi tocmai această ridicare a vălului, care face să se descopere
realităţile imposibil de descoperit altfel, o numim revelaţie
divină.
Numai că Biblia este mai mult decât un volum care
cuprinde realităţi necunoscute până acum despre Dumnezeu,
om şi Univers. Ea este o carte plină de îndemnuri bazate pe
existenţa acelor realităţi. Ea are menirea de a oferi soluţii
concrete, practice, la problemele existenţiale ale făpturii umane.
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O bună parte a acestei Cărţi se ocupă de efortul stringent de
convingere a oamenilor să-şi schimbe căile şi să-şi armonizeze
vieţile cu voia lui Dumnezeu, Realitatea supremă, aşa cum este
prezentată pe paginile ei.
Niciun om nu este mai bun doar datorită faptului că a
aﬂat din Biblie că Dumnezeu a creat cerurile şi pământul.
Şi Diavolul ştie acest lucru. La fel au ştiut şi Cain, şi Ahab,
şi Iuda. Niciun om nu este mai bun pentru că citeşte în Ioan
3,16 că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât L-a dat pe
singurul Său Fiu să moară pentru răscumpărarea ei. Milioane
de oameni care vor pieri în faza executivă a judecăţii vor ﬁ ştiut
foarte bine lucrul acesta. Adevărul teologic este inutil dacă
nu are ca ﬁnalitate asumarea lui la nivelul practicii cotidiene.
Scopul oricărei doctrine biblice este acela de a-i determina pe
oameni la o acţiune morală.

Adevărul trebuie să coboare din minte
în inimă şi, în final, să declanşeze voinţa
Adevărul prezentat în Sfânta Scriptură se adresează nu numai
intelectului, ci şi voinţei, având profunde implicaţii morale.
Din păcate, foarte mulţi creştini trec cu vederea aspectul acesta.
Adevărul biblic se adresează omului ca întreg şi nu te poţi
achita de obligaţiile pe care le implică, dacă îl accepţi doar cu
mintea. El solicită citadela inimii şi nu este satisfăcut până

Din partea servilor Săi de astăzi, Dumnezeu cere curaj în predicarea Cuvântului şi în
vestirea învăţăturilor Lui. Slujitorii lui Hristos nu trebuie să le prezinte oamenilor numai
acele adevăruri plăcute, reţinându-le pe cele care ar pricinui durere. Ei trebuie să vegheze cu
deplină grijă asupra dezvoltării caracterului. (Ellen White, Istoria faptelor apostolilor, p. 388)
ce nu o cucereşte în întregime. Voinţa,
la rândul ei, trebuie să se supună cu
bucurie în faţa acestui adevăr. Dacă nu
se întâmplă acest lucru, atunci orice
cunoaştere a adevărului creştin este
inadecvată şi ineﬁcientă.

Predicarea doctrinei fără
aplicabilitate devine doar
un exerciţiu intelectual
De acest principiu trebuie să se ţină
seama în actul predicării. Expunerea
adevărurilor Bibliei fără o aplicabilitate
morală nu stârneşte nicio opoziţie.
Dar încearcă numai să demonstrezi că
adevărul biblic este în conﬂict cu inima
ascultătorului, cu stilul său de viaţă, cu
felul de a se îmbrăca, de a mânca sau
de a se distra şi vei ﬁ întâmpinat cu
împotrivire din partea multor ascultători.
Câtă vreme ascultă adevărul
prezentat ca atare, fără nicio aplicaţie
la viaţa lor, oamenii vor merge în
bisericile lor şi le vor sprijini fără obiecţii.
Adevărul este o cântare frumoasă care
cere o anumită sumă de bani în ﬁecare
sâmbătă (sau duminică, după caz). Oferă
în schimb muzică, prietenii plăcute,
un sentiment confortabil de bunăstare
şi ceva mai multă linişte conştiinţei
individuale. În acest fel, adevărul nu va
întâmpina nicio împotrivire din partea
celor loiali lui. Mare parte din ceea ce
trece drept creştinism nou-testamental
este doar ceva puţin mai mult decât
adevărul obiectiv diluat, îndulcit cu nişte
cântări şi făcut plăcut prin spectacol
religios.

Separarea adevărului
de viaţă
Probabil că nicio altă parte din Scriptură
nu se poate compara cu epistolele
lui Pavel atunci când vine vorba de
a produce sﬁnţi artiﬁciali. Apostolul
Petru a avertizat că cei neînvăţaţi şi
cei instabili vor răstălmăci scrierile lui
Pavel, spre propria distrugere: „În ele
sunt unele lucruri greu de înţeles, pe
care cei neştiutori şi nestatornici le

răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi,
spre pierzarea lor” (2 Petru 3,16). Nu
avem decât să asistăm la o conferinţă
biblică obişnuită sau să ascultăm câteva
predici la radio sau la televiziune pentru
a constata la ce anume s-a referit Petru.
Ceea ce vreau să spun este că doctrinele
pauline pot ﬁ predate cu o ﬁdelitate
totală faţă de litera textului, fără însă a-i
face pe ascultători cu nimic mai buni. Şi
aceasta pentru că prezentatorul poate
expune adevărul astfel încât să nu-i lase
pe ascultători cu vreun sentiment de
obligaţie morală. Asistăm în acest caz la
o separare a adevărului de viaţă.
Un prim motiv ar putea ﬁ lipsa
de iluminare spirituală a aceluia care
prezintă adevărul. Dar un altul este, în
mod sigur, dorinţa învăţătorului de a
nu-şi crea singur necazuri. Pentru că
orice om care a primit darul predicării se
poate împăca destul de bine cu membrii
bisericii sale dacă doar îi ,,hrăneşte” şi
nu se amestecă în viaţa lor. Oferă-le
oamenilor mult adevăr obiectiv şi nu le
sugera niciodată că nu umblă bine, că
trebuie să se schimbe, şi atunci vor ﬁ
mulţumiţi. Pe de altă parte, omul care
predică adevărul şi-l aplică la vieţile
ascultătorilor lui va simţi cuiele şi spinii.
Va avea o viaţă grea, dar glorioasă.

Predicarea adevărului
trebuie să alarmeze,
să trezească, să provoace
Biserica este mărturia lui Dumnezeu
pentru ﬁecare generaţie, iar cei care sunt
chemaţi să predice sunt glasul ei. Prin
aceştia, ea a vorbit întotdeauna lumii,
iar prin ei, Dumnezeu a vorbit Bisericii
înseşi. Prin dar şi chemare, slujitorul este
un om aparte şi nimeni nu ar trebui să
dispreţuiască acest adevăr. Cine o face
însă, Îl dispreţuieşte pe Acela care l-a
chemat într-o astfel de poziţie. Totuşi,
nu este suﬁcient ca omul lui Dumnezeu
să predice adevărul obiectiv. El nu are
niciun drept să ocupe timpul cuiva,
spunându-i doar ceea ce este adevărat,
iar ascultătorii să dea din cap şi să
CURIERUL

spună: ,,E adevărat.” Acelaşi lucru ar
putea ﬁ aﬁrmat la fel de corect şi dacă ar
prezenta teorema lui Pitagora. Ar ﬁ la
fel de adevărat. Dar la ce le-ar folosi un
astfel de adevăr?

Predicări seci,
biserici ofilite
O biserică se poate oﬁli tot atât de
sigur în condiţiile unei expuneri seci
a Bibliei ca şi în situaţia în care nu se
mai prezintă deloc Biblia. Pentru a ﬁ
eﬁcient, mesajul transmis de la amvoane
trebuie să ﬁe viu, penetrant, să alarmeze,
să trezească, să provoace. Trebuie să
ﬁe glasul lui Dumnezeu personalizat
pentru acel popor. Doar atunci mesajul
este profetic şi omul însuşi este un
profet. Pentru aceasta, el trebuie să
se aﬂe sub călăuzirea constantă a
Duhului Sfânt. Mai mult, trebuie să
ﬁe atent la starea morală şi spirituală a
ascultătorilor. Orice învăţătură spirituală
desprinsă din Sfânta Scriptură trebuie
raportată la viaţă. Trebuie să pătrundă în
trăirea zilnică şi privată a ascultătorilor,
să străpungă conştiinţa lor ca şi cum
mesajul ar ﬁ fost îndreptat spre ﬁecare
dintre ei, în parte. „Din partea servilor
Săi de astăzi, Dumnezeu cere curaj în
predicarea Cuvântului şi în vestirea
învăţăturilor Lui. Slujitorii lui Hristos
nu trebuie să le prezinte oamenilor
numai acele adevăruri plăcute,
reţinându-le pe cele care ar pricinui
durere. Ei trebuie să vegheze cu deplină
grijă asupra dezvoltării caracterului.”
(Ellen White, Istoria faptelor apostolilor,
p. 388). Să ne rugăm ca Dumnezeu să
ridice tot mai mulţi slujitori care să aibă
acest curaj. Biserica are mare nevoie în
aceste timpuri. 

Viorel Pătrana este
managerul
Societăţii Biblice
Interconfesionale din
România.
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tunci când le-a prezentat ucenicilor Săi mesajul
profetic ce se găseşte în Evanghelia după
Matei, capitolele 24 şi 25, Domnul Isus era cu
totul conştient de evenimentele tragice care
aveau să Îl lovească în curând. Totuşi, în loc să
ﬁe cuprins de tristeţe sau panică pentru Sine, El Şi-a arătat
în modul cel mai viu preocuparea şi îngrijorarea cu privire la
viitorul bisericii Sale, pe care o iubea atât de mult, dar pe care o
vedea cum avea să se lupte să îşi îndeplinească misiunea într-o
lume aﬂată în dezintegrare.
Cu toate acestea, suntem surprinşi să vedem că Domnul
Hristos nu aşază aceste evenimente catastroﬁce în centrul
atenţiei, ci chiar le cere urmaşilor Săi să nu se lase obsedaţi de
ele. Pe acest fundal descurajator, El Îşi ridică de două ori glasul
şi, pe un ton triumfător, ne dă asigurarea victoriei depline
a Evangheliei: Aceasta „va ﬁ propovăduită în toată lumea”
(24,14), ne spune El, şi va produce un seceriş planetar atât de
bogat, încât va ﬁ adunat de îngerii Lui „din patru vânturi, de la
o margine a cerurilor până la cealaltă” (24,31).

Isus nu este un alarmist
În capitolul 24 din Matei, putem să observăm un anumit tipar
de construcţie. Domnul Isus începe cu un avertisment care
exprimă îngrijorarea Sa cu privire la biserică. El vorbeşte ca
Păstor al turmei Sale preaiubite: „Băgaţi de seamă să nu vă
înşele cineva” (vers. 4). Apoi, El arată care vor ﬁ unele dintre
primejdiile care vor confrunta biserica, după plecarea Sa la
Tatăl: falşi mesia, războaie şi zvonuri războinice, foamete şi
cutremure. Dar Isus Însuşi pare că minimalizează semniﬁcaţia
acestor evenimente ca indicatoare profetice ale iminentei Sale
reveniri. Este ca şi când ar spune: Este bine să ştiţi că acesta
va ﬁ mersul istoriei. Dar să nu intraţi în panică. Să nu vă lăsaţi
obsedaţi de statistici. Nu vă consumaţi timpul adunând date
care să arate că această generaţie este mai rea decât celelalte.
„Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot
nu va ﬁ atunci” (vers. 69).
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Apoi, Isus vorbeşte mai îndeaproape despre biserica Sa
şi vorbeşte mai întâi despre timpurile îngrozitoare pe care
El le întrezăreşte. Domnul iubirii este zdrobit suﬂeteşte
când conchide că „dragostea celor mai mulţi se va răci”
(vers. 12). Dar apoi, în versetele 13 şi 14, El face două
profeţii surprinzător de curajoase cu privire la răbdare şi la
evanghelizare. (Vom reveni asupra acestor versete.)
Puţin mai departe, Isus parcă o ia de la capăt, avertizând
biserica împotriva hristoşilor falşi (vers. 23). El anunţă
vremuri mai diﬁcile decât au fost vreodată, dar ne anunţă că
perioada aceea va ﬁ scurtată (vers. 21.22). Apoi, El descrie
împrejurările în care va avea loc adevărata Sa venire (vers.
27-30), pentru ca în versetul 31 să atingă un nou punct
culminant al mesajului Său profetic – un ecou a ceea ce
spusese deja în versetul 14. Acolo ne-a spus că Evanghelia va
ﬁ proclamată în toată lumea, iar aici aﬂăm că rezultatul va ﬁ
un seceriş mondial, astfel încât „aleşii Lui” vor ﬁ adunaţi „din
cele patru vânturi”.
Ce cuvinte neaşteptate şi minunate din partea Celui
care, stând pe Muntele Măslinilor, ﬁind dispreţuit şi respins
de liderii naţiunii Sale, priveşte spre suferinţa şi moartea
ruşinoasă care se aﬂă chiar în faţa Sa! Acum, El este dat
ruşinii, dar atunci, „El va trimite pe îngerii Săi”. Ei sunt ai
Lui, pentru că El Însuşi este Dumnezeu. Sunetul trâmbiţei,
la muntele Sinai, a fost teribil de puternic. Dar cu cât mai
puternic şi mai înfricoşat va ﬁ semnalul de trâmbiţă care îi
va trezi pe cei morţi şi îi va soma atât pe cei vii, cât şi pe cei
morţi să se înfăţişeze înaintea tronului Său!
Îngerii sunt ai Lui, şi cei aleşi sunt tot ai Lui. Ei sunt ai Lui,
cumpăraţi cu sângele Său preţios. Ai Lui, pentru că sunt „aleşi...
după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl” (1Petru1,1.2)
şi apoi au fost dăruiţi singurului Său Fiu. Ei sunt ai Lui şi
nimeni nu îi va putea smulge din mâna Sa. Îngerii Săi îi vor
aduna din cele patru vânturi. Niciunul dintre ei nu va ﬁ pierdut,
oriunde s-ar putea aﬂa – ﬁe în cele mai îndepărtate colţuri ale
pământului, ﬁe în morminte de mult uitate.

Îngerii îi vor aduna pe toţi – din colibe şi din palate, din
oraşele supraaglomerate ale Asiei şi de pe platourile înalte
ale Americii de Sud; din centrele universitare soﬁsticate
ale Europei de Vest şi ale Americii de Nord, ca şi din
adăposturile ﬁrave ale refugiaţilor de război. Îngerii îi vor lua
în deplină siguranţă pe ﬁecare dintre aleşii lui Dumnezeu
pentru a-i pune în mâna Domnului, care i-a iubit şi a murit
pentru ei, în care ei au crezut, pe care L-au iubit şi în care
s-au încrezut chiar până la moarte.

Profeţii pline de entuziasm
Acum să ne întoarcem la versetele 13 şi 14. Aici avem, una
lângă alta, două profeţii glorioase din acest mesaj al Domnului
Hristos cu privire la timpul sfârşitului: prima vorbeşte despre
statornicia urmaşilor Săi, iar a doua, despre universalitatea
proclamării Evangheliei.
Aceste două profeţii sunt prezentate împreună pentru
că sunt strâns legate. Statornicia răbdătoare, perseverenţa în
angajamentul nostru faţă de Domnul Hristos, este absolut
necesară pentru proclamarea mesajului Evangheliei. Şi cine
sunt cei care vor rezista ﬁecărui atac asupra credinţei şi iubirii
lor? Ce îi face să ﬁe de nezguduit? Sunt ei puternici din ﬁre,
sunt duri, ambiţioşi şi insensibili faţă de dureri ﬁzice şi presiuni
emoţionale?
Probabil că nu! Mai degrabă explicaţia este speranţa – ei
s-au încrezut în promisiunile Salvatorului lor şi au făcut din
ele centrul vieţii lor.
Sunt copleşit când văd cum înaintează Evanghelia cu
sprijinul tehnicii moderne. Am predicat de multă vreme că
„la vremea sfârşitului... cunoştinţa va creşte” (Dan. 12,4). Alte
traduceri mai adaugă: „... şi oamenii vor alerga dintr-o parte
în alta.” Şi rezultatele sunt uimitoare: mijloacele moderne
de transport, costurile rezonabile, emigraţia pentru muncă,
pace în locuri care au fost tot timpul răvăşite de războaie,
comunicarea digitală şi o anumită prosperitate în locuri în care
nu s-a văzut vreodată aşa ceva. Toate acestea îi încurajează pe

tineri şi pe bătrâni să meargă pretutindeni, atât către cele mai
familiare locuri cât şi către cele mai nepătrunse teritorii.

Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu!
Am privilegiul să lucrez ca pastor al unei mari biserici din
Bucureşti şi, de asemenea, pentru staţia de televiziune pe
care biserica a lansat-o în România. Cu ceva timp în urmă,
comitetul de tineret al bisericii mele a adoptat un curajos
proiect misionar în Africa şi a luat hotărârea să înceapă
deja pregătirile. Ieşim din izolare, privim în jur şi vedem că
lumea întreagă este câmpul nostru misionar. În comitetul
Conferinţei Generale, este un tânăr din România. El este
student la stomatologie, dar a fost deja în trei călătorii
de misiune medicală în America Centrală şi de Sud. Un
grup de 30 de persoane din România a fost vara trecută în
Kenya – printre participanţi aﬂându-se liceeni, studenţi,
soţia preşedintelui Uniunii Române şi întreaga familie a
trezorierului.
Şi nu pot să vă spun cât de încântat sunt când văd cum în
ﬁecare zi se adaugă mii şi mii de case la lista celor care pot
să urmărească programele de la Speranţa TV, cel mai nou
membru al familiei Hope Channel. Acum am depăşit un
milion şi jumătate de case, prin cablu şi televiziune digitală,
fără să-i includem aici pe cei care ne urmăresc prin Internet.
Este de necrezut! Am început să folosim tehnologia
sateliţilor cu numai câţiva ani în urmă (cu NET ’98), apoi am
avut „Fapte 2000”, cu fr. Mark Finley la Bucureşti, şi încă un
program cu fr. Lucian Cristescu. Acum, după numai câţiva ani,
iată un program de televiziune în limba română gata să ajungă
la milioane de oameni din Europa şi chiar dincolo de ea!
Acum câteva zile, unul dintre tehnicienii noştri a sunat la
o ﬁrmă ca să cumpere o piesă. Când angajatul de acolo şi-a
dat seama de e-mail, i-a spus: „Chiar? Lucraţi la Speranţa
TV? Îmi place. Felicitări!” De curând am primit un e-mail de
la un telespectator care, la început, fusese atât de supărat pe
compania de cablu când a adăugat programul nostru, încât a
CURIERUL ADVEN TIS T —
MAI
2008
9

sunat la ﬁrmă şi a cerut să ﬁm scoşi. Nu
s-a întâmplat aşa, iar acum ne scria ca să
ne spună cât de mult îi place de noi!
Şi ceea ce se întâmplă în România
este doar o părticică din această
lucrare care merge crescând în toată
lumea. Chiar din acest loc, de la sediul
Conferinţei Generale, raze de lumină,
iniţiative irezistibile şi fonduri generoase
pornesc spre ﬁecare parte a lumii – totul
cu acest singur scop: Evanghelia să
ajungă în întreaga lume, şi acest lucru cât
mai curând! Mai mult decât în trecut,
aceasta este o generaţie a speranţei că
ceea ce părea o sarcină descurajatoare se
împlineşte chiar cu noi. Despre aceşti
oameni, Domnul a spus: „Nu va trece
neamul acesta, până se vor împlini toate
aceste lucruri.” (Luca 21,32)

Nu prin puterea tehnologiei
Totuşi, în cele din urmă, succesul nu se
va decide în funcţie de superioritatea
tehnologică sau de eﬁcienţa administrării
resurselor ﬁnanciare. Evanghelia va
ﬁ predicată în toată lumea, ne-a spus
Domnul Isus, numai de cei care vor
răbda. Şi motivul determinant pentru
a răbda, pentru a rezista şi a rămâne
neclintit este speranţa.
Uneori, mărturia oamenilor speranţei
se dă într-un mod neaşteptat, poate
chiar sub aparenţa de slăbiciune şi
înfrângere. Impactul asupra semenilor
apare numai după o lungă amânare,
aşa cum ilustrează următorul articol,
preluat dintr-un ziar românesc de mare
circulaţie. Este foarte interesant că
articolul a apărut la începutul anului
2007, într-un moment în care se
dezbătea cu mare vehemenţă un aspect
al libertăţii de conştiinţă. Prilejul era
legat de păstrarea sau îndepărtarea
icoanelor din şcolile româneşti
– aşezate acolo în anii de după căderea
comunismului. Articolul se intitulează
„Iartă-mă, Beatrice”. Poate că mulţi
dintre dumneavoastră l-aţi citit deja, dar
merită să îl parcurgem din nou:

O poveste adevărată cu
icoane şi o fată frumoasă
„Icoanele de pe pereţii şcolilor au
împărţit România în două. O minoritate
care le-ar dori îndepărtate şi o majoritate
revoltată că a existat cineva care s-a
gândit şi a cerut acest lucru.
În urmă cu un sfert de secol, pe
vremea când eram elev în clasa a VII-a,
la o şcoala generală din cartierul Berceni,
10
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aveam o colegă pe nume Beatrice.
Era o fată mică de statură, frumoasă
şi deşteaptă. Stătea în a doua bancă,
pe rândul de la mijloc. Învăţa bine şi
nu vorbea neîntrebată. Era îmbrăcată
regulamentar, ce mai, un copil de vis în
comparaţie cu noi, ceilalţi, zgomotoşi,
răi şi dezordonaţi. Pentru întreaga clasă,
Beatrice era un mister. O invidiam sincer.
La vremea aceea, mi se părea
incredibil ca un elev să lipsească o zi de
la şcoală în ﬁecare săptămână. Pe lângă
faptul că nu venea sâmbăta, Beatrice
pleca şi de la ultimele ore de vineri.
Învăţam după-amiaza şi, cum se lăsa
seara, îşi strângea lucrurile şi pleca. Era
precum Cenuşăreasa care se grăbea
să părăsească balul înainte de miezul
nopţii. Beatrice era ﬁica unor medici,
iar familia ei era membră a Bisericii
Adventiste. În ﬁecare sâmbătă, profesorii
îi puneau absenţe nemotivate. Diriginta
şi directoarea şcolii discutau cu părinţii
ei, îi ameninţau, iar ea era criticată la
ﬁecare ’adunare de detaşament’, certată
şi dispreţuită pentru credinţa ei.
Într-o vineri după-amiază, când
se apropia sfârşitul orei de istorie,
profesoara noastră, cu cinci minute
înainte de a suna clopoţelul, ne propune
să n-o lăsăm pe Beatrice să plece. ’Cred
că trebuie să termini cu programul ăsta
special. O să-i rog pe colegii tăi să te
oprească să părăseşti clasa. Şi o să stau
aici până vine următorul profesor.’
Beatrice, impasibilă la ameninţări, a
început să-şi strângă rechizitele. ’Profa’
ne-a strigat s-o oprim. Câţiva băieţi,
printre care mă aﬂam şi eu, au blocat
uşa, alţii au înconjurat-o, încercând s-o
convingă să renunţe. Beatrice s-a aşezat
în bancă. Şi-a pus mâinile la urechi să
nu ne mai audă şi a început să plângă.
Lacrimile îi curgeau pe obraz ca două
izvoare ce găsiseră, în sfârşit, drumul spre
lumină. Ne-am blocat. S-a făcut linişte
ca şi cum, în aceeaşi clipă, întreaga clasă
a avut o revelaţie. Ni se făcuse ruşine.
În ciuda protestelor profesoarei,
ne-am întors spăsiţi în bănci. Beatrice
a ieşit cu lacrimile şiroind pe obraji.
Deasupra noastră trona singura „icoană”
acceptată în şcoli la acea vreme, cea a lui
Nicolae Ceauşescu.
Din acea zi, Beatrice n-a mai
avut nicio problemă cu plecatul de la
şcoală. Se crease un fel de solidaritate
misterioasă între noi şi ea. O ajutam.
Ţineam de şase să nu o vadă profesorii
când pleacă, îi dădeam caietele de notiţe
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cu ce se preda sâmbăta şi îi şopteam când
era scoasă la tablă chiar dacă nu avea
nevoie. În vacanţa de vară dintre clasele
a VIII-a şi a IX-a, Beatrice împreună cu
familia ei au emigrat în SUA.
Într-o societate normală, dacă într-o
singură şcoală există un elev care provine
dintr-o familie cu o altă credinţă,
icoanele de pe pereţi ar trebui date jos.
Altfel, cohorte de copii vor trece prin
experienţa dureroasă trăită de Beatrice. ”
(Emanuel Isailă, în Evenimentul zilei din
11 ianuarie 2007.)
Vedeţi, acest om a ieşit în faţă şi a
vorbit după 25 de ani! Faptul că, la 13
sau 14 ani, a întâlnit o micuţă păzitoare
a Sabatului i-a schimbat complet
înţelegerea şi i-a dat, după atât de mulţi
ani, curajul moral să ia o poziţie foarte
nepopulară. Confruntarea emoţionantă
cu o creştină statornică şi cu mărturia
pe care ea a dat-o despre credinţa ei a
iniţiat un proces care, în cele din urmă, a
adus roade.

Să construim speranţa
Sarcina noastră – principala noastră
sarcină – este să formăm asemenea
martori ai speranţei. Ei reprezintă cel
mai preţios capital şi merită ﬁecare
ceas de fortiﬁcare pe care îl petrecem
cu ei, ﬁecare predică reînviorătoare pe
care le-o prezentăm, ﬁecare sacriﬁciu
pe care îl facem ca să îi încurajăm,
să îi energizăm şi să îi dotăm. Toate
mijloacele de care dispune biserica
nu înseamnă nimic fără oameni cu o
asemenea speranţă care îi face să rabde
până la sfârşit. Şi toate mijloacele pe care
le are biserica nu sunt prea mult când
este vorba de a forma asemenea oameni
ai speranţei.
Ei sunt cel mai bine păstrat secret
al oştirii lui Dumnezeu – neclintiţi şi
neînfrânţi, irezistibili şi de neînlocuit.
Oameni ai speranţei! Suntem şi noi
printre ei? Şi îi transformăm pe cei din
jur în oameni ai speranţei? 
Acest articol reprezintă conţinutul predicii
rostite cu ocazia întrunirii Consiliului Anual al
Conferinţei Generale din octombrie 2007.

Adrian Bocăneanu
este directorul postului
de televiziune
SperanţaTV.
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„Lucrăm împreună,
urmărind consensul!”
Bill Knott: Frate Paulsen, de ce Consiliul Anual al bisericii este un
eveniment important?
Jan Paulsen: Este un eveniment special din viaţa Bisericii
Adventiste mondiale. Conducătorii bisericii de pretutindeni
– din toate statele în care există prezenţă adventistă – se
întâlnesc anual cu scopul de a se sfătui, de a concepe planuri,
de a-şi exprima acordul faţă de anumite declaraţii şi de a
lua decizii cu privire la distribuirea resurselor existente. Este
vorba de un proces de consultare şi de ajungere la un consens.
Uneori se întâmplă să nu ajungem la un consens deplin. Însă
misiunea bisericii nu se încheie niciodată şi, prin urmare,
lucrăm în vederea luării unor decizii, având consideraţie unii
faţă de alţii şi preocupându-ne de impactul pe care acţiunile
noastre îl vor avea asupra bisericii mondiale.
Comitetul este format în majoritate din conducătorii aleşi
ai bisericii sau din administratorii instituţiilor bisericii. Pe
lângă aceştia, mai participă şi un număr de pastori care nu au
fost aleşi într-o funcţie de conducere. Ca biserică, noi spunem:
„Trebuie să ascultăm în mod direct opinia celor care se ocupă
de comunităţile noastre.” De asemenea, includem şi un număr
semniﬁcativ de laici din ﬁecare Diviziune; dorim ca opiniile
lor să se facă auzite clar.
Deci nu este vorba doar de un eveniment al „clerului”?
Nu. Nu este un spectacol. Intenţia noastră este să ﬁm deschişi
şi transparenţi şi să includem în luarea deciziilor o cât mai
mare varietate de membri ai bisericii.
Provocările lucrării misionare mondiale, structura
organizatorică a bisericii, fondurile pentru Fereastra 10/40 şi
atitudinile faţă de coabitarea partenerilor de acelaşi sex – iată
numai câteva dintre problemele dezbătute de cei aproximativ
300 de conducători ai bisericii din toate zonele lumii, care
s-au întrunit recent la Conferinţa Generală. Într-un interviu
realizat de Bill Knott, redactorul revistei Adventist World, cu
preşedintele Conferinţei Generale, Jan Paulsen, ne sunt prezentate
câteva dintre deciziile cele mai importante ale Consiliului Anual,
întrunit în 2007, şi unele reﬂecţii asupra acestui eveniment anual
semniﬁcativ.

Am fost frapat de faptul că, în momentul în care numărul susţinătorilor
unei decizii a fost aproape egal cu numărul celor care o dezaprobau,
membrii comitetului păreau a transmite următorul mesaj: „Dacă
suntem atât de dezbinaţi, înseamnă că nu suntem gata să luăm
această decizie.” Chiar şi grupurile care susţineau lucruri diferite
au ajuns la concluzia că trebuia să ne oprim, să ne mai gândim, să
reformulăm şi să vedem dacă putem veni cu ceva mai bun.
Exact. Consider că a fost o atmosferă minunată. Am fost
foarte mulţumit când o persoană, foarte preocupată de
cuvintele care apăreau în declaraţia propusă, s-a ridicat şi a
sugerat anumite modiﬁcări. După aceea a revenit la microfon
şi a spus: „Din acest motiv îmi iubesc biserica. Putem ﬁ
CURIERUL

ADVEN TIS T

—

MAI

2008

11

anume misiunea? Anul
La Consiliul Anual, noi facem ceea ce nu se mai întâlneşte în nicio altă biserică. acesta, am întâmpinat
o situaţie neobişnuită.
Atunci când luăm decizii cu privire la probleme esenţiale – ﬁe că este vorba de
Biserica a primit o sumă
metodologii de funcţionare, declaraţii de poziţie sau de distribuirea resurselor – mare de bani, fonduri cu
ajungem la un acord în sânul familiei mondiale. Ne rugăm împreună, cercetăm o destinaţie foarte precisă:
lucrarea misionară. Cum
documentele inspirate – Scriptura, scrierile lui Ellen White – şi ne cercetăm
trebuie folosite aceste
inima. Apoi ne pronunţăm asupra poziţiei bisericii mondiale.
resurse? În momentul de
faţă ne aﬂăm în procesul
de consultare cu ﬁecare
deschişi, putem să ne înţelegem şi
altă biserică. Atunci când luăm decizii
Diviziune a bisericii
să lucrăm împreună ca să găsim o
cu privire la probleme esenţiale – ﬁe
mondiale pentru a elabora o listă de
soluţie.” Consider că această declaraţie a că este vorba de norme de funcţionare,
activităţi misionare vitale. Am folosit
sintetizat un aspect al spiritului în care
declaraţii de poziţie sau moduri de
cuvântul „vital” pentru că nu ne gândim
lucrăm.
distribuire a resurselor – ajungem la un
la „noutăţi” – la proiecte care, deşi la
Problemele dezbătute nu sunt
acord în sânul familiei mondiale. Ne
început vor părea bune, după un timp
întotdeauna simple. Una dintre
rugăm împreună, cercetăm documentele vor stagna.
problemele discutate cu această
inspirate – Scriptura, scrierile lui Ellen
Dimpotrivă, ne referim la ceea ce aş
ocazie a fost atitudinea bisericii
White – şi ne cercetăm inima. Apoi
putea numi „pâinea şi sarea” misiunii
faţă de persoanele care aleg un stil
ne pronunţăm asupra poziţiei bisericii
bisericii: activităţile pe care am fost
de viaţă contrar valorilor noastre.
mondiale.
chemaţi să le facem. Trebuie să acţionăm
Unora le este diﬁcil şi să vorbească
În urmă cu câţiva ani, s-a luat decizia mai eﬁcient pentru a lucra în Fereastra
despre aceste aspecte: coabitarea,
de a modiﬁca perioada de desfăşurare
10/40 [o zonă ce se întinde din vestul
semniﬁcaţia căsătoriei, persoanele care
a Consiliului Anual, din dorinţa de
Africii până în Orientul Mijlociu şi
au relaţii cu un partener de acelaşi
a sărbători un Sabat împreună. Ziua
Asia]. Trebuie să adunăm resursele
sex. [Vezi „Safeguarding Mission
aceasta nu este numai o „introducere”
care să ne permită să intrăm în aceste
in Changing Social Environments”
a Consiliului Anual. Pentru noi,
regiuni, unde atât de puţini oameni au
(Ocrotirea misiunii în mediile sociale
„activitatea” cea mai importantă este
auzit despre Hristos. Şi mai există şi alte
în schimbare), accesând pagina www.
aceea de a ne închina lui Dumnezeu.
zone unde prezenţa noastră este redusă.
adventist.org/beliefs/other_documents/
Apoi, duminica dimineaţa analizăm
Printre acestea menţionez marile oraşe
safeguarding.html]
agenda misiunii bisericii. Din anul
ale lumii, unde locuieşte peste 50%
Nu trebuie să uităm că biserica îşi
2005 încoace, ne-am concentrat
din populaţia globului şi unde Biserica
desfăşoară activitatea în această lume;
atenţia asupra programului „Tell the
Adventistă nu are o prezenţă puternică.
nu putem să ieşim din ea. Vom întâlni
World” (Spuneţi lumii!). Ne luăm
multe puncte de vedere diferite, multe
timp să vedem în ce situaţie ne aﬂăm:
Fratele Bob Lemon [trezorierul Conferinţei
lucruri care poate nu ne plac. Astfel,
ascultăm rapoarte şi statistici şi luăm în
Generale] a făcut o afirmaţie cu privire la
la Consiliul de anul acesta, a trebuit
consideraţie diferitele provocări. Prin
aceste fonduri: „Ele vor duce la avansarea
să căutăm un limbaj care să transmită
faptul că începem Consiliul Anual cu
misiunii bisericii cu o jumătate de generaţie.”
aceleaşi principii în biserica din toată
un Sabat de închinare şi cu o analiză
L-am rugat să îmi explice ce a vrut să spună,
lumea, din toate culturile. Şi a trebuit să
a situaţiei lucrării misionare, punem
iar el mi-a răspuns: „Am avut pe agendă
ţinem cont de voia lui Dumnezeu şi de
temelia tuturor lucrărilor ce vor urma.
proiecte care consideram că vor putea fi
sensibilitatea naturii umane. Procesul
Intenţia noastră este aceea ca întreaga
aplicate, probabil, în următorii 7 sau 10
de votare a acestei declaraţii a devenit
activitate a Comitetului Executiv să
ani. Însă, datorită acestor fonduri, ele vor
un exemplu tipic în ceea ce priveşte
ﬁe inﬂuenţată şi condusă de mandatul
fi aplicate mult mai devreme.” În timp ce
caracterul bisericii noastre mondiale,
spiritual al bisericii.
ascultaţi luările de cuvânt ale conducătorilor
care cuprinde deosebiri culturale uriaşe,
întruniţi la Consiliul Anual, aţi auzit vreo
şi a presupus luarea în consideraţie a
În trecut, unii aveau impresia că acest
exprimare a speranţei aduse de această
unui subiect sensibil şi căutarea unui
Consiliu este în principal interesat de
posibilitate?
mod de exprimare a înţelegerii colective. problemele financiare. Însă dumneavoastră
Da, de multe ori şi din multe zone ale
doriţi să ne transmiteţi ideea că noua agendă lucrării mondiale. Aceste fonduri vor
Într-un anumit sens, aceasta este biserica
reflectă preocuparea noastră fundamentală
ﬁ direcţionate spre misiunea mondială
în momentele ei de graţie. Este un exemplu
– misiunea – şi că finanţele bisericii sunt
a bisericii şi sper ca în următorii ani să
de depăşire a procesului strict democratic
luate în discuţie numai ca parte a ei?
propunem un număr de activităţi vitale
şi trecere la un proces care reflectă natura
Da, atât în timpul Consiliului Anual,
care să ampliﬁce impactul misiunii de
bisericii ca entitate condusă de Duhul Sfânt.
cât şi la întrunirile preliminare cu cei
pretutindeni. Aceste zecimi au ajuns
Poţi obţine un vot, dar cu riscul pierderii
din conducerea Diviziunilor, ne punem
la noi ca expresie a credincioşiei unei
unităţii.
mereu întrebarea: Cum putem să ne
persoane faţă de Dumnezeu şi vom
Da. La Consiliul Anual, noi facem
asigurăm că modul în care utilizăm
da dovadă de aceeaşi credincioşie prin
ceea ce nu se mai întâlneşte în nicio
resursele reﬂectă prioritatea noastră, şi
modul în care le vom întrebuinţa.
12
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Consiliul Anual a votat – cu o majoritate covârşitoare – şi unele
recomandări care par a avea consecinţe importante asupra structurii
bisericii. Ce semnificaţie au ele?
Ele marchează o schimbare importantă de mentalitate. Pe plan
istoric, am deﬁnit structura bisericii într-o manieră oarecum
inﬂexibilă. Au fost ﬁxate anumite delimitări precise: biserica locală,
Conferinţa, Uniunea şi apoi Diviziunile şi Conferinţa Generală.
Oriunde te aﬂi, faci parte din una dintre aceste „subîmpărţiri
predeﬁnite”.
Deşi nu am desﬁinţat aceste subîmpărţiri, noi le spunem acum
conducătorilor bisericii: „Analizaţi nevoile, resursele şi capacitatea
pe care o deţineţi, misiunea care vă aşteaptă şi ceea ce se poate
aplica în contextul în care trăiţi, în funcţie de ţară, limbă şi cultură.
Şi apoi puneţi-vă întrebarea: ’Cum ne putem împlini misiunea
cel mai bine? Ce structuri vor servi cel mai bine bisericii din zona
în care ne aﬂăm?’” Este o schimbare semniﬁcativă de paradigmă
– nevoile bisericii îi vor determina structura.
Însă este important să nu uităm că există doi stâlpi de bază ai
organizaţiei, care nu se vor schimba: pe de o parte avem comunitatea
locală cu membrii ei, iar pe de altă parte, relaţia cu familia mondială
a bisericii – prin Diviziuni şi Conferinţa Generală. Indiferent de
modul de deﬁnire locală a bisericii, ea nu trebuie să uite niciodată că
face parte dintr-o organizaţie mondială mai vastă.
Se pare că aceste noi principii permit o mai mare flexibilitate la nivel local
pentru decizii cu privire la utilizarea resurselor. Cred că unul dintre motive
ar fi dorinţa de a rezerva mai multe fonduri pentru misiune.
Da, foarte adevărat. Laicii din multe ţări au spus: „Trebuie
să simpliﬁcăm structura administrativă. Avem puţini pastori.
Resursele noastre nu sunt suﬁciente. Numărul membrilor este mic
şi se pare că nu va creşte. Nu există o altă cale mai bună?” Uniunile
sunt o variantă care e posibil să servească bine bisericii din astfel
de zone. La Consiliul Anual am susţinut această variantă şi am
introdus prevederi pentru Uniunile de Conferinţe în normele de
funcţionare.
Însă noul principiu al ﬂexibilităţii trece dincolo de aceasta:
Diviziunile au acum capacitatea de a realiza structuri de organizare
care să vină în întâmpinarea nevoilor locale speciﬁce. În zonele cu o
creştere rapidă a bisericii – de exemplu în unele zone din Africa şi
America Latină – conducătorii bisericii poate vor dori să ţină sub
supraveghere atentă un anumit teritoriu înainte ca să ﬁe organizat
potrivit prevederilor. Odată cu stabilirea şi maturizarea zonei şi
odată cu implementarea infrastructurii, se poate întrebuinţa una
dintre modalităţile obişnuite de organizare.
Biserica vrea să transmită următorul mesaj: Luaţi în consideraţie
nevoile bisericii – ţinând permanent cont de misiune şi unitate;
gândiţi-vă la capacitatea ei, în funcţie de resursele pe care le are.
Procedaţi în aşa fel încât acestea să ﬁe criteriile deﬁnitorii în
organizarea structurii administrative.
O ultimă întrebare: Ce s-ar întâmpla cu biserica dacă nu am avea un
Consiliu Anual?
După părerea mea, este de neconceput ca biserica aceasta să poată
funcţiona ca o familie mondială fără aceste întâlni periodice pentru
discuţii. Dacă acestea nu ar avea loc, biserica s-ar dezintegra foarte
rapid şi nu ar mai ﬁ o comunitate mondială. Consiliul Anual
înseamnă o împărtăşire a resurselor, a planurilor şi a metodelor
noastre. Este momentul din an când ne reunim ca biserică globală,
când ne reconsacrăm unei viziuni comune şi misiunii pe care ne-a
încredinţat-o Dumnezeu. 

Să ne cunoaştem
familia adventistă…

CANADA
Canada este a doua ţară ca mărime pe glob,
ocupând partea nordică a continentului american,
întinzându-se între Oceanul Arctic, Oceanul Paciﬁc
şi SUA, având o populaţie estimată la 32.227.000
de locuitori. Este un stat parlamentar independent,
conducătorul oﬁcial al ţării ﬁind însă monarhul
Marii Britanii, reprezentat de guvernatorul general.
Canada este una dintre cele mai prospere ţări
ale lumii, cu resurse bogate, dar şi cu un comerţ
înﬂoritor. Graniţa cu SUA este de 8.890 km, ﬁind
cea mai mare graniţă nepatrulată de forţe militare.
Limbile oﬁciale sunt engleza şi franceza, iar religia
majoritară este cea catolică.
În 1851, fratele Joseph Bates împreună cu Hiram
Edson au vizitat Canada de Vest (astăzi Ontario),
căutându-i pe cei ce au făcut parte din mişcarea
millerită şi câştigând dintre ei primii convertiţi.
Lucrarea s-a dezvoltat rapid, în ciuda opoziţiei,
mai ales prin activitatea şi efortul colportorilor.
Miilor de cărţi vândute li s-au adăugat adunările
de corturi, apoi primele şcoli şi sanatorii. Vizitele
soţilor James şi Ellen White au fost de ﬁecare dată
o binecuvântare. Legile duminicale au făcut ca
unii dintre primii adventişti să dea mărturie despre
credinţa lor în faţa tribunalelor sau în închisori.
Biserica Adventistă din Canada face parte din
Diviziunea Nord-Americană şi număra, în ultima
statistică, peste 57.000 de membri, care se închină
în ﬁecare Sabat în aproape 400 de biserici şi grupe.
Cele 10 sanatorii adventiste, şcolile şi universităţile
bisericii se bucură de o bună reputaţie, ﬁind unul
dintre mijloacele de succes în răspândirea mesajului
adventist. Anul trecut, Colegiul Universitar Canadian
(Canadian Univesity College) a serbat 100 de ani
de la prima festivitate de absolvire. Postul de radio
adventist reprezintă cea mai mare reţea de radio
creştin din ţară, intenţionând să se extindă masiv şi în
zonele rurale.
În aprilie 2004, a intrat în familia adventistă de
aici şi prima biserică adventistă de limba română din
Canada.
Adrian Neagu, pastor, Conferinţa Oltenia
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DIN VIAŢA BISERICII –
CONFERINŢA TRANSILVANIA DE NORD

UNIŢI
PENTRU O
LUCRARE MARE!

Conferinţa
]
Transilvania de Nord

SZÁSZ ERNEST

S

Considerăm că obiectivul principal care trebuie să
beneﬁcieze de prioritate şi care nu poate ﬁ umbrit de nimic a
fost stabilit de Isus prin poruncă şi exemplu personal: câştigare
de suﬂete! „Biserica lui Dumnezeu a fost organizată cu scop
misionar...” (Ellen White, Mărturii, vol. 9, p. 29). Din această
convingere profundă mărturisim că „timpul este scurt, iar
forţele noastre trebuie să ﬁe organizate pentru o lucrare mai
mare.” (Idem, p. 27)
După conştientizarea faptului că răspunderea noastră nu se
limitează doar la cele 125 de biserici locale, ci am fost chemaţi
să păstorim 2.507.513 suﬂete, s-a adoptat programul Misiunea
Globală pentru Transilvania de Nord şi, prin individualizarea
districtelor, se implementează în conştiinţa bisericilor locale
responsabilitatea pentru toate localităţile – cu sau fără prezenţă
adventistă – din cele 6 judeţe ce aparţin Conferinţei. Secerişul
este mare! Fiecare trebuie să ducem cele trei solii îngereşti
la 325 de suﬂete. Bazându-ne pe experienţa din trecut,
mărturisim împreună cu psalmistul: „Tu ai fost binevoitor
cu ţara Ta – Transilvania de Nord – Doamne! [...] Domnul
ne va da şi fericirea, şi pământul nostru îşi va da roadele.”
(Ps. 85,1.12)
Mă rog împreună cu slujitoarea
Domnului: „Dumnezeu să ne ajute să
EVANGHELIA PE
rămânem pe drumul luminii, să lucrăm
cu ochii aţintiţi la Isus, Conducătorul
FRECVENŢĂ RADIO
nostru, şi, cu răbdare şi cu stăruinţă,
Radio Vocea Speranţei
să mergem înainte pentru câştigarea
transmite mesajul mântuirii prin
biruinţei.” (Idem, p. 29)
Isus Hristos – 8 ore, zilnic, la
Vă invit ca, în timp ce veţi citi în
Cluj-Napoca. Chiar în această
continuare
relatări din viaţa Conferinţei
lună, se împlinesc 5 ani de
noastre,
să
„gustaţi”
din bucuriile şi din
la prima emisiune adventistă
experienţele
slujirii
pe
care Domnul ni le
transmisă clujenilor pe frecvenţa
oferă
ca
dar.

88,3 Mhz. În curând, mesajul

timaţi cititori, vă salut în numele celor 7.732 de membri
şi a unui număr semniﬁcativ de tineri şi copii – comoara
bisericilor noastre –, care, împreună, ne închinăm în
125 de biserici locale şi 28 de grupe, în cele şase judeţe ce
compun Conferinţa Transilvania de Nord. Asistenţa spirituală
şi motivarea pentru slujire a credincioşilor sunt asigurate de cei
39 de pastori – 33 slujesc în districte şi 6 formează conducerea
Conferinţei. Şapte persoane ce alcătuiesc personalul TESA,
devotate cauzei lui Dumnezeu, completează echipa slujitorilor.
Totalul de 7.732 de membri, dintre care 60,1% femei,
39,9% bărbaţi, este repartizat pe judeţe astfel: Clujul deţine
majoritatea, cu 35,98%, urmat de Maramureş, cu 31,56%,
Bistriţa-Năsăud, cu 13,36%, Sălaj, cu 7,20%, Satu-Mare, cu
6%, şi Alba, cu 5,45%.
Suntem o Conferinţă multiculturală, dar unită în
diversitate, compusă din şapte etnii: 4.436 (57,37%) români,
2.652 (34,29%) maghiari; 406 (5,25%) ucraineni, 214 (2,76%)
ţigani-gabori şi rromi, 21 (0,25%) germani, precum 2 slovaci
şi un bulgar. Cu toţii acceptăm aceleaşi valori spirituale, avem
aceeaşi mărturisire de credinţă, suntem copiii aceluiaşi Părinte
şi fraţi cu acelaşi Mântuitor, uniţi pentru o lucrare mare.

Evangheliei va pătrunde 24 ore,
zilnic, în căminul locuitorilor din
judeţul Bistriţa-Năsăud.
Radio Vocea Speranţei continuă să-şi facă auzită vocea la Turda,
Ocna-Mureş, pe frecvenţe închiriate prin efortul financiar al frăţietăţii din
localităţile menţionate. Sperăm ca, în curând, Evanghelia să fie predicată
prin frecvenţă radio şi în alte zone ale Conferinţei.
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Szász Ernest este
preşedintele
Conferinţei
Transilvania de Nord.

MISIUNE...
POSIBILĂ
Îmi veţi ﬁ martori... până la marginile pământului.
(Fapte 1,8)

BENIAMIN ANCA
partenenţa socială a membrilor Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea din Conferinţa Transilvania de Nord
reﬂectă o bogată paletă etnică şi culturală. Geograﬁc,
lucrurile sunt diferite. Există zone cu o prezenţă adventistă
deosebită, dar şi multe zone în care nu avem nicio reprezentare
sau zone în care numărul adventiştilor este redus. Înﬁinţarea
de biserici şi grupe în câmpuri noi a fost o modalitate prin care
biserica a crescut mereu. La aceşti paşi spontani s-au adăugat
în ultimii ani eforturi tot mai insistente de a face din plantarea
de biserici o misiune prioritară.
Astfel, există mai mult
1 de 40 de proiecte de plantare
de biserici în care sunt implicate grupe de acţiune, formate
din voluntari şi conduse de pastori sau lideri locali. Oameni
care şi-au descoperit o a doua vocaţie – misiunea – sacriﬁcă
săptămânal din timpul lor pentru a-şi împlini chemarea.
Acest efort presupune multe deplasări, vizite din casă în casă,
binefacere, proiecte sociale şi acţiuni publice. Perseverenţa
multora dintre aceşti misionari a început deja să ﬁe răsplătită
odată cu primele roade. Aşa s-a întâmplat la Berbeşti (MM),
Breb (MM), Parva (BN), Şintereag (BN), Plăieşti (CJ), CeanuMare (CJ), Huedin (CJ), Apateu (SM), Livada (SM), Ambud
(SM), Pata (CJ), Ragla (BN), Buduş (BN), Pir (SM) etc.
În plus, alte 6 proiecte în zone-cheie beneﬁciază de
slujirea unor evanghelişti laici. Ei au ales varianta mutării
în localitatea în care lucrează. Fiecare experienţă este unică.
Fiecare familie a renunţat la ceva şi a avut de dus o luptă
pentru a lua această hotărâre. A merge în necunoscut,
pentru o ţintă atât de provocatoare, cere multă credinţă şi
mult curaj. A sta zi de zi în mijlocul oamenilor pentru a
ﬁ o lumină, pentru a găsi calea către inimi, nu este deloc
uşor. De aceea un singur lucru le-a dat putere să facă acest
pas: convingerea că Dumnezeu i-a trimis acolo. Lor li s-au
alăturat alţi voluntari şi numeroşi tineri care s-au implicat
cu entuziasm în proiecte originale, cum ar ﬁ: „O vacanţă
pentru Hristos”, la Sebeş şi Năsăud.
În alte locuri, cum ar ﬁ Buciumi, Cămăraşu, Târgu-Lăpuş
şi Telciu, lucrarea personală, activităţile cu copiii, colportajul
sau slujirea medicală sunt alte căi către inimi. Interesul
pentru binele oamenilor a atras peste tot grupe de prieteni
care descoperă, pas cu pas, chemarea Domnului. Decizia

A

acestor misionari a schimbat deja semniﬁcativ perspectivele
din aceste localităţi.
Un proiect curajos şi inovator a condus la stabilirea
pastorului Dan Dachin în Zalău, pentru a aduce lumină unui
segment din localitate insuﬁcient reprezentat în biserica locală:
vorbitorii de limba română. Acest prim pas arată direcţia spre
care am pornit: ﬁecare pastor – un plantator de biserici.
Creşterea numărului persoanelor implicate în asemenea
proiecte a condus la o premieră: prima Convenţie a Plantatorilor
de Biserici din Conferinţa noastră. Un moment unic, unde am
descoperit că nu suntem singuri şi nici puţini. Un pas înainte
care ne-a încurajat să continuăm lupta. Plantarea de biserici este
lucrarea susurului blând şi subţire. Calea ei nu sunt realizările
spectaculoase, ci calea seminţei de muştar. Are nevoie de multă
dragoste, sacriﬁciu, credinţă şi răbdare. Dar este lucrarea lui
Dumnezeu şi roadele Îi aparţin. 

Beniamin Anca este
secretarul Asociaţiei
Pastorale, Conferinţa
Transilvania de Nord.
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Blazonul MARANATHA
ROMEO ASANACHE
Botez la Liceul Adventist
„Maranatha”

Grădiniţa „Ana”

Grădiniţa „Cuore”

Grădiniţa din Halmeu

Grădiniţa din Ocna-Mureş

M

aranatha! În Transilvania
de Nord, acesta nu mai
este doar un salut biblic, ci
un blazon! Liceul Teologic Adventist
„Maranatha”, din Cluj-Napoca, a fost
înﬁinţat în 1992, inspirând dorul după
revenirea lui Isus în 434 de inimi de
elevi care au trecut cele două praguri
ale lui – admiterea şi absolvirea – de
la înﬁinţare şi până în prezent. După
cei 4 ani petrecuţi la „Maranatha”,
260 de elevi au plecat spre instituţii de
învăţământ superior, purtând în ţară
şi peste hotare blazonul şi caracterul
format la „Maranatha”.
Pentru Conferinţa Transilvania
de Nord, Liceul Teologic Adventist
„Maranatha”, din Cluj-Napoca, nu
este doar un liceu vocaţional, ci o
instituţie în care Isus vine în ﬁecare zi
(Maranatha) pentru cei 140 de elevi din
cele 5 clase. Cei 18 profesori împletesc
veşnicia în inimile copiilor care le sunt
încredinţaţi „pentru o vreme ca aceasta”.
Astăzi, acest liceu se prezintă
elevilor doritori de spiritualitate, carte
şi formarea caracterului ca un liceu
modern, cu săli de clasă moderne,
capelă, laborator de informatică, 6.000
de volume de carte în bibliotecă,
internat, sală de mese etc. Şi pentru
a se respecta şi reînnoi blazonul,
„Maranatha” îi provoacă şi astăzi pe
tineri cu o activitate extracurriculară
bogată: seri literare, festivaluri de
creaţie, excursii în ţară şi străinătate,
altare de dimineaţă şi seară, servicii
divine de Sabat, proiecte T25, cursuri
de omiletică, clase speciale de doctrine
biblice, proiecte TinServ etc. Maranatha
– Domnul nostru vine – din iubire şi
respect pentru Cel ce vine!

Grădini de copii
în nord de ţară
În toamna anului 2005, Marele
Învăţător a sădit prima grădină de copii
în Conferinţa noastră prin deschiderea
Grădiniţei Adventiste „Cuore, inimă de
copil”. Biserica Adventistă din Poienile
de sub Munte a pus la dispoziţie
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spaţiul necesar, iar două educatoare
s-au consacrat pentru a creşte frumos,
pentru Domnul, 17 inimi de copii! La
aceasta s-a adăugat, după aproape o
lună, deschiderea Grădiniţei „David”,
din Moisei, în spaţiul pus la dispoziţie
de Biserica Adventistă Moisei-Centru,
unde Lucia Coman şi Lăcrimioara
Danci au primit cu drag să se ocupe
permanent de 12 copii.
A treia grădiniţă a luat ﬁinţă chiar
în inima Clujului, ﬁind găzduită de
Biserica Cluj – Speranţa, ﬁind prima
grădiniţă în care se oferă program
prelungit. Lucrarea de aici a început cu
10 copilaşi, o educatoare şi o îngrijitoare.
Următoarele trei grădiniţe au luat
startul în toamna anului 2007, una la
Săpânţa, Maramureş, una la OcnaMureş, Alba, şi ultima la Halmeu, în
judeţul Satu-Mare.
Astăzi, în nordul ţării avem 6
grădiniţe în care copiii secolului XXI
sunt educaţi în spirit adventist şi Îl
descoperă pe Isus în ﬁecare zi, prin
intermediul educatorilor creştini, a
cântecelor, poeziilor şi studiilor biblice
pentru a-L păstra în suﬂetul lor toată
veşnicia.
Ce bucurie au aceste biserici care
au înţeles să pună la dispoziţia lui
Isus spaţiul lor, pentru ca Domnul să
poată îngriji de suﬂetele micuţilor care,
cândva, vor ﬁ copţi pentru seceriş! Care
vor ﬁ, sau care sunt, satisfacţiile celor
ce s-au angajat să-i slujească zilnic pe
copii şi părinţii lor, consacrându-se ca
împreună-lucrători cu Bunul Învăţător?
Sunt sigur că, în veşnicie, vor ﬁ
conﬁrmate pe deplin cuvintele inspirate:
„Lângă orice biserică ar trebui să ﬁe o
şcoală.” În Conferinţa Transilvania de
Nord, am înţeles să nu aşteptăm până
atunci. 

Romeo Asanache este
directorul Departamentului Educaţie,
Conferinţa
Transilvania de Nord.

Râvna pentru Casa Domnului
Unguraş

ILYÉS JÁNOS BÉLA

D

a, fraţi şi surori, tineri şi vârstnici
poartă în inima lor râvnă pentru
Casa Domnului din localitatea
în care trăiesc. În perioada 2005-2007, mi
s-a oferit posibilitatea să observ acest lucru
mai de aproape. În Conferinţa noastră
erau în construcţie, anual, 18-20 de case de
rugăciune. În prezent sunt în construcţie
18 şi alte 7 sunt pe punctul de a începe.
Bucuria noastră a fost deplină atunci
când, după multă muncă, energie şi bani
jertﬁţi, bisericile ﬁnalizate au fost dedicate
Domnului. Au fost împlinite 14 astfel de
visuri. Fiecare biserică a avut istoria ei şi,
prin minunea ﬁnalizării, am experimentat
intervenţia decisivă a lui Dumnezeu în
favoarea noastră.
Situaţia cea mai mişcătoare dintre toate
mi se pare a ﬁ cea de la Doba Mică (SJ).
Aceasta este o biserică în care, după spusele
unei surori, sunt „trei femei şi jumătate” care
şi-au dorit să existe o „piatră de aducereaminte” şi în mica lor localitate. În anul 2005,
visul lor a devenit realitate. În acelaşi an, a
fost inaugurată casa de rugăciune din Sic
(CJ), eveniment în care biserica a sărbătorit
şi 100 ani de prezenţă adventistă în localitate.
Tot în anul 2005 a fost dedicată şi Casa de
rugăciune Cluj-Napoca – Speranţa, un
vis împlinit, început din anul 1991, odată
cu înﬁinţarea celei de a doua biserici din
localitate. După cea de a treia biserică locală
din Cluj – din incinta Liceului Adventist
„Maranatha” – a urmat o a patra, de această
dată în impunătoarea Casă de seniori
„Theodora”, inaugurată în 2005.
În anul 2006 au fost inaugurate 4 noi
biserici locale: Unguraş (CJ), care este una
dintre cele mai impunătoare şi spaţioase
clădiri de pe teritoriul Conferinţei noastre;
Văleni (MM) – o construcţie realizată de o
mână de oameni, ajutaţi de biserica-mamă
din Sighetu-Marmaţiei; Halmeu (SM)
– o construcţie nouă, realizată într-un
timp relativ scurt de oameni devotaţi,
biserică ce adăposteşte şi o grădiniţă, care
creşte vlăstari fragezi pentru Domnul, şi
Sânmarghita (CJ) – o clădire cumpărată
de mai mult timp care acum a ajuns la
„maturitate” cu sacriﬁciul şi dăruirea celor
60 de membri ai ei.
În anul 2007 au fost inaugurate 6
biserici: Nireş (CJ) – minune realizată în
mai puţin de trei ani de cei 30 de membri,

chiar în centrul localităţii; Ragla (BN) – o
biserică ridicată într-un loc unde, cu câţiva
ani în urmă, nu exista prezenţă adventistă;
o biserică realizată mai mult din donaţiile
unui om (încă nebotezat) al lui Dumnezeu;
Buciumi (SJ) – o casă de rugăciune
construită şi ﬁnalizată prin contribuţia
unor oameni cu zel şi suﬂet mare: Tulbure
Teodor, Mihăicuţă Ioan ş.a.m.d.; Năoiu (CJ)
– locul de baştină al pastorului pensionar
Boia Grigore, care împreună cu pastorul
pensionar Ciorba Iosif au pus mult suﬂet
în această lucrare şi i-au călăuzit pe cei 13
membri ai bisericii în cel mai important
eveniment al vieţii lor de credinţă; Tăşnad
(SM) – dedicarea s-a putut realiza în urma
lucrărilor conduse, şi multe chiar executate,
de evanghelistul laic Nagy Jenő, cu suportul
frăţietăţii din Carei, unde clădirea existentă
a primit o haină nouă, având interiorul cald
şi primitor pentru cei însetaţi după Cuvânt,
şi Huedin (CJ) – lăcaş a cărui istorie începe
cu un teren donat de o soră stabilită în SUA,
după care au urmat experienţe de neuitat:
când banii se terminau, fraţii mai primeau
un telefon că li s-a trimis o altă sumă pentru
construcţia casei de rugăciune. În acest fel,
în noiembrie 2007, bucuria celor 8 membri
ai grupei a fost deosebită, văzând Casa
Domnului dedicată Proprietarului ei.
În perspectiva anului 2008 aş dori să
amintesc faptul că biserica locală din Viştea
(CJ) va sărbători 100 de ani de când a fost
inaugurată clădirea în care membrii se
adună Sabat de Sabat.
Pentru realizarea celor 14 inaugurări a
fost nevoie atât de contribuţia ﬁnanciară
din partea membrilor bisericilor locale, şi
nu numai, care au adus sacriﬁcii personale,
cât şi de implicarea Conferinţei. Însă cea
mai importantă contribuţie a fost a Aceluia
care ne-a păzit de evenimente neplăcute şi
tragice. El a binecuvântat lucrarea mâinilor
omeneşti, a îndemnat şi a motivat la slujire.
Binecuvântat să ﬁe Numele Lui cel sfânt şi
„... lăudăm pe Dumnezeu în locaşul Lui cel
sfânt...” (Ps. 150,1) 

Nireş

Naoiu

Sic

Ragla

Ilyés János Béla este
trezorierul Conferinţei
Transilvania de Nord
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Hai să fim prieteni!

EMANUEL BAN

D

acă ar ﬁ să vorbesc despre pata de culoare pe care
tinerii o reprezintă în Conferinţa Transilvania de
Nord, probabil că v-aş descrie bucuria pe care am
simţit-o atunci când cei peste 900 de tineri participanţi la
festivalurile de misiune şi creaţie au ieşit în faţă, ca răspuns la
chemarea de implicare în proiectul misionar „Prieteni pentru
Isus”; v-aş invita să vedeţi încântarea de pe feţele părinţilor
atunci când copiii lor „licurici” găsesc în Domnul Isus cel mai
bun Prieten şi declară public că Îl vor urma toată viaţa; v-aş
relata experienţa lui Robinson, un tânăr din biserica locală
Buza, care a găsit în podul bisericii instrumentele fanfarei de
odinioară şi, fără să ştie prea multă muzică, a format din tinerii
bisericii o frumoasă orchestră; v-aş face cunoştinţă cu cei
doisprezece participanţi la proiectul „Un an din viaţă pentru
Hristos”, ce au rămas pentru totdeauna în inimile oamenilor
din Zalău şi Câmpeni, sau, pur şi simplu, v-aş povesti
experienţele copiilor participanţi în taberele de vară.
Aş putea continua cu experienţe mai mari sau mai mici,
cu evenimente locale sau naţionale ce au condus la inimi noi
şi vieţi schimbate, dar vreau totuşi ca, în câteva rânduri, să vă
prezint impactul pe care studenţii îl pot avea în campusurile
universitare şi în societatea de azi.
Trăim într-o lume plină de prejudecăţi. Am căutat, într-o
zi, pe Google cuvântul „adventist”, pentru a vedea ce spun
alţii despre noi, iar ceea ce am găsit m-a îngrozit. Cuvinte ca
„înguşti, neprietenoşi, sectanţi” erau folosite de prea multe ori.
În faţa unei astfel de societăţi, intervine teama de a vorbi, de
a te face cunoscut şi astfel, de multe ori, pare că bătălia este
câştigată de Goliat. Dar eu cred că AMiCUS poate să ﬁe acel
David care, cu doar câteva pietricele, câştigă un război.
„Spune verde-n faţă!” – Cu aceste cuvinte i-au întâmpinat
„amicuşii” pe cei peste 1.000 de participanţi la „Expo-Sănătate
pentru Studenţi”. Entuziasmul tinerilor, prezentările inedite,
exemplele practice şi seminarele ţinute de doctori renumiţi ai
18
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Universităţii clujene au făcut ca acest eveniment să ﬁe unul
de referinţă în rândul studenţilor. Tot în cadrul acestui proiect
s-au folosit, pentru prima dată, cuvintele care, nu după mult
timp, au devenit mottoul amicuşilor din toată ţara: „Hai să ﬁm
prieteni!”
Împinse de dorinţa de a face ceva util pentru Hristos,
două studente, Cristina Sălăgean şi Oxana Oniga, au
demarat proiectul „Vacanţă pentru Hristos”. În cele două
ediţii desfăşurate până în prezent, la Sebeş şi Huedin, au fost
motivaţi să participe peste 40 de tineri. Hotărârea tinerilor,
zâmbetul şi sinceritatea lor şi dragostea pentru cei din jur
creează relaţii cu localnicii şi oportunităţi extraordinare pentru
a-L prezenta pe Mântuitorul nostru.
Pentru copiii de la Liceul pentru deﬁcienţi de vedere şi de
la Şcoala de arte şi meserii pentru deﬁcienţi de auz, AMiCUS
nu înseamnă altceva decât tot prieteni. Studenţii sunt cei care,
în ﬁecare săptămână, îşi pun timp deoparte pentru a petrece
o oră cu ei, ﬁe pentru a ieşi în aer liber, ﬁe pentru a le vorbi
despre Dumnezeu, despre valori adevărate şi o viaţă mai bună.
Prin seminarele susţinute, proiectele desfăşurate, concertele
umanitare şi serile de părtăşie, AMiCUS Cluj-Napoca a reuşit
să învingă multe dintre prejudecăţile societăţii clujene. Suntem
la început de drum şi ne propunem să facem totul pentru ca
misiunea noastră speciﬁcă să ﬁe îndeplinită.
Vă provocăm şi pe voi, licurici, exploratori, companioni,
amicuşi din toată ţara: HAI SĂ FIM (FACEM) PRIETENI
PENTRU HRISTOS! 
Emanuel Ban
este directorul
Departamentului de
Tineret,Conferinţa
Transilvania de Nord.
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Biserica din container
ŞTEFAN TOMOIOAGĂ

E

în container, dar nu e de aruncat!
E asemenea unei coji de pâine
pe care un copil flămând o
găseşte şi se înfruptă din ea ca din
bucate alese. El strânge firimituri de ceva
vreme, visând că, într-o zi, va avea pâine
din belşug. Şi ziua aceea se apropie!
Cu mai bine de doi ani în urmă, în
inima unor membri ai bisericii Cluj –
Speranţa s-a trezit dorinţa formării unei
noi comunităţi. Biserica era deja plină în
fiecare Sabat. Dar nu aceasta conta cel
mai mult. Patru dintre cele nouă cartiere
importante ale oraşului erau lipsite de
o biserică adventistă şi, dintre cei peste
350.000 de locuitori, doar 800 cunoşteau
mesajul adventist. Aşa că, în ianuarie
2006, un nucleu de 30 de membri au
păşit împreună, prin credinţă, spre
Clubul C.F.R. – o sală închiriată unde,
în noiembrie 2006, a prins contur noua
biserică din Cluj, Dynamis. Treptat,
s-au adăugat grupului alte 25 de
persoane, biserica numărând în
prezent aproape 60 de membri.

„Suntem străini şi călători, casa ne
este sus.” Şi totuşi, Dumnezeu ne-a spus:
„Să-mi facă un locaş sfânt şi Eu voi locui
în mijlocul lor.” Chiria nu oferă confort
şi nici stabilitate. Membrii bisericii
Dynamis au început să viseze la un loc
al lor. De fapt, un loc al lui Dumnezeu
pentru ei. Să spere? Era prea mult! Să
se roage? Era tot ceea ce puteau face.
Unul dintre conducătorii comunităţii,
aflat într-o vizită la Strassbourg, aude
„întâmplător” că o fundaţie creştină
tocmai şi-a încheiat activitatea în zonă
şi are de vânzare... o biserică. Întreaga
clădire corespundea perfect nevoilor
bisericii. Dar... preţul era colosal:
120.000 de euro. Ce-ai fi gândit dacă
erai membru la Cluj – Dynamis? „Nu e
pentru noi!” – au spus unii; „Cine ştie?”
– au îngânat alţii.
Odată cu biserica, Cerul a trimis

şi o parte din banii pentru ea. Un
medic plecat din România a aflat de
oportunitatea achiziţionării acelei
clădiri şi... a plătit 75.000 de euro.
Ce-ai fi gândit dacă erai membrul
acestei biserici? „E de la Domnul.”
Şi astfel începe minunea. Membrii
s-au mobilizat şi, înt-un timp scurt,
au plătit un avans, cu gândul că deja
construcţia le aparţine.
Prin harul lui Dumnezeu, aveam
deja „clădirea”. Dar unde să o aşezăm?
Într-o zonă bună a oraşului, un teren
potrivit ajungea la 300.000 de euro.
Nu găseam nimic mai ieftin. Câteva
luni la rând am căutat şi am aşteptat,
CURIERUL

iar apoi ne-am întrebat: „Doamne, am
înţeles noi greşit?”
Era într-o marţi dimineaţa, în luna
ianuarie, când, cu sufletul puţin mâhnit,
m-am rugat către cer: „Te rog, Doamne,
astăzi să ne dai şi terenul pentru
biserică.” Am solicitat o ofertă de la un
agent imobiliar. Pe un act al terenului
pe care îl vizionasem cu o zi înainte, am
fost uimit să citesc numele unui vechi
prieten, membru al Bisericii Adventiste
într-un alt judeţ. „Dacă e pentru biserică,
atunci vi-l pot oferi la un preţ bun şi
vă pot aştepta cu o parte din bani încă
o jumătate de an!” mi-a spus. Era prea
frumos ca să credem! Acela era terenul
pe care Dumnezeu ni-l pregătise cu
trei ani în urmă, chiar înainte ca noi să
ne gândim la biserică. Printr-un efort
conjugat al membrilor bisericii şi a altor
oameni, dispuşi să-şi investească banii
în vistieria cerului, s-au
plătit două treimi
din costurile acestui
proiect îndrăzneţ,
dar mai sunt necesari
peste 90.000 de euro.
Ceea ce ne doare
este faptul că biserica
noastră se află încă
în container. Este
împachetată, sigilată,
gata pentru a fi
transportată la ClujNapoca şi asamblată.
Dumnezeu ne-a
oferit mai mult decât
firimituri. Avem mai
mult decât nişte coji, avem pâinea, dar
încă nu ne putem înfrupta din ea, deşi
aşteptăm cu dor acel moment. Când
Dumnezeu ne va trimite banii necesari
achitării integrale a clădirii şi a terenului,
vă vom invita la „marele ospăţ” oferit de
„biserica din container”. 

Ştefan Tomoioagă este
pastorul Comunităţii
Dynamis,Cluj-Napoca,
Conferinţa Transilvania
de Nord.
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Laicii, avangarda lucrării în acţiune
GHEORGHE URDAŞ

Serviciul Umanitar pentru
Penitenciare lucrează prin voluntarii
lui în cele 5 penitenciare de pe
teritoriul Conferinţei.
Sunt asistaţi spiritual, săptămânal,
un număr de 130 de deţinuţi, prin
implicarea şi sacriﬁciul a 25 de
voluntari care îşi regăsesc locul de
slujire în lucrarea din penitenciare,
dând dovadă de multă perseverenţă
pentru a câştiga suﬂete. Ca slujitori
ai penitenciarului, ei acordă asistenţă
atât celor încarceraţi, cât şi membrilor
lor de familie aﬂaţi în libertate. Vă
împărtăşesc o experienţă din acest
domeniu.
Cu ocazia vizitei în Penitenciarul
din Aiud, în vederea realizării MiniExpo Sănătate, am descoperit situaţia
familiei Vasilca, ambii soţi ﬁind sub arest preventiv. Din luna
august 2007, de când au fost arestaţi, părinţii nu au avut
posibilitatea să-şi vadă cei 3 copii, care, între timp, au fost duşi
într-un centru de plasament. După o pregătire minuţioasă,
prin consultări cu Departamentul de Reeducare din
Penitenciarul Aiud şi cu organele de conducere de la Protecţia
Copilului – Alba, am făcut posibilă realizarea unei întâlniri
între părinţi şi copii.
Cu cei 3 copii minori: Ionuţ, Adrian şi Sandra, însoţiţi de
asistentul social al instituţiei, ne-am deplasat la Penitenciarul
Aiud şi, timp de 3 ore, familia a fost împreună. Emoţiile nu
au putut ﬁ stăpânite, iar lacrimile copiilor când şi-au întâlnit
părinţii au impresionat personalul penitenciarului. Cuvintele
nu pot descrie bucuria şi mulţumirea acestei familii pentru
contribuţia SUP la realizarea acestui eveniment special.
O întrebare nerostită se aﬂa pe buzele membrilor familiei:
Când va ﬁ ziua următoare de revedere?
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Programul „Micul Predicator” a
mobilizat la ultima ediţie peste 250 de
copii şi a cuprins teritoriul Conferinţei
în vederea pregătirii şi prezentării
mesajului adventist într-un mod cât mai
original şi atractiv, speciﬁc copiilor între
7-14 ani.
Sola Scriptura – Acest program de
studii biblice prin corespondenţă în
cadrul Conferinţei Transilvania de
Nord cunoaşte o expansiune ca urmare
a descentralizării realizate cu două
luni în urmă. În ﬁecare reşedinţă de
judeţ, un grup de voluntari entuziaşti,
sub coordonarea unui pastor, poartă
responsabilitatea pentru promovarea şi
realizarea programului „Sola Scriptura”.
A crescut semniﬁcativ numărul celor
care se regăsesc în acest mod de slujire şi, într-un timp scurt,
s-a dublat numărul persoanelor înscrise la diferite cursuri.
Credem că succesul înaintării lucrării depinde de implicarea
„uriaşului”, adică a celor mulţi din bisericile locale.
Şcoala biblică de vacanţă, proiect lansat în 2001, a devenit
eﬁcient şi în Transilvania de Nord. Acest program adună cu
succes un număr tot mai însemnat de copii pentru a deveni
cei mai de nădejde membri ai bisericii. Coordonatorii locali
ai acestor programe se întâlnesc anual, atât pentru evaluare,
împărtăşire de experienţe şi schimb de
resurse, cât şi pentru
motivare în vederea Gheorghe Urdaş
unei eﬁcienţe
este directorul
maxime. 
SS/LP, Conferinţa
Transilvania de Nord.

Un amurg mai luminos
ALEXANDRU TIMIŞ

R

espectul şi grija pentru
Prin activitatea plină de abnegaţie
vârstnici sunt un străvechi
a directorilor Biró László şi Juhos
deziderat în societatea umană,
Márton se asigură buna desfăşurare
pe care Dumnezeu îl ridică la rangul
administrativă a căminului pentru
Decalogului. Dacă una dintre poruncile
seniori, care funcţionează pe principiul
divine se încheie cu solemna declaraţie:
nonproﬁt. Asistenţa spirituală se asigură
„Eu sunt Domnul”, observăm că
prin activitatea sistematică a capelanului
Decalogul începe tot astfel: „Eu
Alexandru Timiş, vicepreşedinte şi
sunt Domnul...” (Exod 20,2). Prin
consilier juridic al asociaţiei. Prin
urmare, grija faţă de cei vârstnici, care
programe de ieşiri în natură şi exerciţii
de altfel au bătătorit calea experienţei
mentale dorim să asigurăm un amurg
vieţii înaintea noastră, constituie un
mai luminos vieţii pacienţilor noştri.
imperativ egal cu Decalogul, în general,
În ce priveşte alte aşezăminte aﬂate
şi egal cu porunca a cincea, în special.
pe teritoriul Conferinţei Transilvania
Îi suntem recunoscători bunului
de Nord, cum ar ﬁ: „Pulsul Vieţii”
Dumnezeu care, de mai mult timp, a
în Chesău, jud. Cluj, cu cei 45 de
pus în inima câtorva creştini adventişti
locatari; Casa „Providenţa” din comuna
de ziua a şaptea, dintr-o frumoasă
Chinteni, jud. Cluj, cu 8 pacienţi;
aşezare clujeană, dorinţa şi preocuparea
precum proiectele de la Cojocna şi
pentru cei vârstnici, dorinţă ce s-a
Sic, jud. Cluj; ridicarea unui spital în
realizat în anul 1994 prin înﬁinţarea
Ghana, Africa, şi acordarea de ajutoare
Asociaţiei de Caritate „Proiect
în Liberia, vom reveni într-un articol
Theodora”. Proiectul a fost pus în
special consacrat acestora.
Să te scoli înaintea perilor albi şi să cinsteşti
acţiune prin implicarea directă şi activă
Iată deci câteva date istorice, date
pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău.
a prietenilor noştri buni, familia Stoica
actuale,
dar şi de perspectivă, privind
Eu sunt Domnul. (Levitic 19,32)
Florin şi Theodora, din Germania,
activitatea caritativă din aşezămintele
sprijiniţi considerabil de către Guvernul
Domnului de pe meleagurile
Germaniei şi de unele instituţii de stat şi particulare, precum şi transilvănene, de pe raza teritoriului Conferinţei Transilvania
biserici adventiste din Germania.
de Nord a Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea din
Astăzi, în ediﬁciul cu cinci niveluri, realizat după cele mai
România. Cu închinare şi recunoştinţă lui Dumnezeu, ne
pretenţioase exigenţe europene, cele nouăzeci de persoane
punem şi pentru viitor, fără rezervă, în slujba semenilor noştri
vârstnice sunt găzduite în patruzeci şi cinci de camere cu grup
vârstnici! SOLI DEO GLORIA! 
sanitar propriu. Locatarii căminului se bucură de siguranţa
asistenţei medicale permanente, prin activitatea plină de
dăruire creştină şi umană a doctorului Szentágotai T. Loránt,
Alexandru Timiş este
preşedintele şi directorul medical al Asociaţiei, care, pe lângă
capelanul Comunităţii
înalta pregătire profesională, este şi prietenul pacienţilor,
Salem, Căminul „Casa
precum şi al celor treizeci de angajaţi ai Casei „Theodora”.
Theodora” – Cluj.
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vă încurajăm să ne împărtăşiţi sugestiile şi reacţiile dumneavoastră la
articolele publicate, precum şi preferinţele pentru anumite subiecte sau
abordarea unor probleme pe care le consideraţi importante.
De asemenea, primim cu plăcere experienţe personale cu Dumnezeu, articole
nesolicitate, informaţii şi iniţiative din viaţa comunităţilor.
Toate acestea le puteţi trimite pe adresa:
Curierul Adventist, str. Labirint nr.116, Bucureşti;
e-mail: curierul@adventist.ro
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Moştenirea primită
de la
Înger

C

u ceva timp în urmă, se stingea în zare
imaginea atât de frumoasă a tribului de
amerindieni Jivi. Colibele mici, acoperite cu
frunze de palmier, femeile cărând sarcini de
lemne pe cap, copiii alergând, bărbaţii care
zi de zi mergeau cu arcurile lor la vânătoare – toate acestea
sunt o frântură din tabloul pe care Dumnezeu l-a zugrăvit în
inimile noastre.
În 1890, pe când mergea la o întâlnire cu războinicii
ţinutului, Auka, şeful de trib al indienilor Pemon, a rămas
deodată încremenit. Braţele lui încordate şi ochii rămaşi larg
deschişi, cu o lucire ca de sticlă, au adus o teamă nemaiîntâlnită
în rândurile celor ce îl însoţeau. După câteva clipe de tăcere
apăsătoare, câţiva dintre oamenii de încredere ai şefului Auka
s-au apropiat de el, încercând să-i vorbească. Era pentru prima
dată când vedeau o ﬁinţă umană într-o astfel de stare: mâinile
şi picioarele erau nemişcate, ochii nu mai clipeau, suﬂarea se
oprise, cu toate că inima îi bătea. Dar cel mai tare i-a surprins
faptul că atunci când cei mai puternici luptători au încercat să-l
ridice, trupul lui a rămas nemişcat ca o stană de piatră. După
câteva ore de aşteptare, l-au văzut pe şeful lor revenindu-şi
din această stare atât de ciudată. Buzele i s-au mişcat încet, iar
cuvintele pe care le-a rostit au înmărmurit şi mai mult suﬂetele
care-l înconjurau: „Am văzut Îngerul!”
Aceste cuvinte au fost doar începutul istorisirii minunatei
lui întâlniri cu Îngerul. Auka le-a povestit pe îndelete, tuturor
celor din tribul lui, ce îi descoperise Îngerul. Erau lucruri la
care niciodată nu se mai gândise. Dintr-un trib de luptători, ei
trebuiau sa devină vestitori ai păcii, să renunţe la ritualurile lor,
să nu mai vâneze multe dintre animalele pe care obişnuiau să
le mănânce şi, mai presus de orice, trebuiau să dedice cea de-a
şaptea zi din săptămână întâlnirii cu Îngerul. Pe lângă toate
acestea, Îngerul le-a promis că un om alb cu o carte neagră va
veni la ei şi le va descoperi şi mai multe din ceea ce El, Îngerul,
le pregătise.
Primul om alb care i-a vizitat, în aprilie 1911, a fost
pastorul Davis Ovid, preşedintele Misiunii Adventiste din
Guyana Britanică. El a întâlnit oameni gata să-l primească
cu braţele deschise. Bucuria lui a fost mare, văzând câte
lucruri învăţaseră ei de la Dumnezeu. A murit în mijlocul
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amerindienilor, răpus de febra galbenă, pe data de 31 iulie
1911. Despre misiunea pastorului Davis aminteşte şi Henry
Edward Crampton, în numărul din septembrie 1920 al
revistei National Geographic.
Până astăzi, amerindienii din zona muntelui Roraima sunt
cunoscuţi cu numele de indienii Davis. Câteva dintre urmările
lucrării lui Dumnezeu în mijlocul acestor oameni le-am văzut
şi noi când am ajuns pentru prima oară în satul Chirikayen.
Deşi am întâlnit nişte oameni simpli, am fost impresionaţi în
mod plăcut de felul în care ei şi-au organizat satul. De o parte
şi de alta a drumului principal erau aşezate casele, iar în capăt
era biserica. Undeva, în jungla din apropierea satului, ﬁecare
familie îşi avea propria grădină pe care o îngrijea. Şi nu în
ultimul rând, oamenii pe care i-am găsit în Chirikayen erau
curaţi, făcând în ﬁecare zi baie în râul ce străbătea satul.
Lucrurile pe care noi le-am văzut şi care ne-au uimit au
lăsat o impresie profundă şi în inima lui Raul, şeful indienilor
Jivi din satul Ekunay. Aceasta s-a întâmplat în vara anului
2001, când Raul a văzut pentru prima oară câteva dintre satele
care, odată, Îl primiseră pe Înger prin descoperirile date lui
Auka. O nouă imagine se deschidea de data aceasta sub ochii
lui Raul. Dacă în satul lui gunoaiele erau aruncate peste tot,
aici, erau coşuri de gunoi pentru trecători, ceea ce găseşti doar
în câteva oraşe. Dacă în satul lui ﬁecare îşi vedea de treaba lui,
aici a găsit o comunitate de oameni adventişti care, Sabat de
Sabat, mergeau la biserică împreună. Dacă în satul lui trăiau
de pe o zi pe alta, aici oamenii aveau destulă mâncare, pentru
că ﬁecare familie îşi avea grădina ei.
Atunci, în inima lui Raul s-a născut dorinţa ca şi satul pe
care el îl conducea să arate la fel. Întorcându-se acasă, Raul le-a
împărtăşit oamenilor visul de a avea un locaş în care să înveţe
despre Dumnezeul celor pe care tocmai îi vizitase. Astfel,
Dumnezeu ne-a făcut harul ca, din toamna anului 2006 până
spre sfârşitul anului 2007, să locuim în mijlocul celor din satul
Ekunay şi să lucrăm cu mâinile noastre la împlinirea acestui vis.
Cum am ajuns acolo, câţiva dintre băştinaşi ne-au arătat
terenul care era deja pregătit pentru construcţia bisericii.
Chiar dacă materialele de construcţii erau diﬁcil de procurat,
Dumnezeu Şi-a arătat de ﬁecare dată puterea prin modul în
care ne-a ajutat să găsim tot ce am avut nevoie. În orăşelul din

apropiere, se dădeau doar
5 saci de ciment
pe lună pentru
ﬁecare persoană.
Fiind numai două
persoane în perioada
aceea, ar ﬁ trebuit
să aşteptăm aproape
un an de zile ca să
avem cimentul necesar
pentru placa de beton.
Dar inima patronului
de la magazinul de
materiale de construcţii
a fost impresionată de
Duhul lui Dumnezeu
când a auzit despre
lucrarea pe care o
făceam în satul de
amerindieni. Numai
într-o singură zi, în
secret, ne-a vândut
100 de saci de ciment.
Fiecare nevoie pe care
o aveam reprezenta
o nouă ocazie în care
Dumnezeu putea
să lucreze în mod
minunat şi să ducă la
bun sfârşit lucrarea.
Scopul nostru nu
a fost numai de a construi o biserică, ci şi de a-i câştiga pe
oamenii din Ekunay pentru Hristos. Am încercat să proﬁtăm
de ﬁecare ocazie, de ﬁecare poartă care s-a deschis înaintea
paşilor noştri. În primul rând, ne-am ataşat mult de ei, când
am muncit cu toţii la construirea bisericii. Apoi, au rămas
în suﬂetul nostru momentele frumoase când mergeam la
pescuit. Ne-a surprins modul ciudat în care ei pescuiau, nu
cu undiţa, ci cu arcul şi săgeata. Împrietenindu-ne cu ei am
aﬂat că, în urmă cu doar cincizeci de ani, vânau şi mâncau
oameni. Astăzi, deşi nu mai mănâncă oameni, mai au multe
din obiceiurile din trecut. Mănâncă şopârle, caimani, şerpi
anaconda şi au săgeţi speciale pentru vânat maimuţe.
Nu puţine au fost clipele pline de bucurie în care ne-am
adunat şi cu cei mici. Am muncit cu ei, ne-am jucat cu ei
şi am cântat cu ei, ajutându-i să-şi deschidă inima faţă de

Mântuitorul lor. Încurajaţi de gândul inspirat că puţini vor
refuza Evanghelia adusă prin cântec, deseori i-am vizitat pe
oameni în colibele lor, prezentând mesajul Domnului Hristos
prin imnurile curate ale Cerului.
Anul acesta petrecut în Venezuela a fost cel mai fericit
an din viaţa noastră, pentru că L-am văzut pe Dumnezeu
mai aproape ca niciodată şi cu o dorinţă arzătoare de a salva
suﬂetele noastre şi suﬂetele celorlalţi. În experienţa oamenilor
din Ekunay, am văzut cum o lume întreagă este gata să-l tragă
pe un adventist „de poala hainei” şi să-i zică: „Vrem să mergem
cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!” (Zah. 8,23)
Pe cât de frumos a lucrat Dumnezeu în viaţa indienilor
Davis, pe atât de amar este faptul că astăzi s-a pierdut mult din
lumina moştenită de la Înger. Învăţăturile primite cu privire
la Sabat, la alimentaţie, la cumpătare şi cu privire la o viaţă
dedicată slujirii Lui sunt, în mare parte, trecute cu vederea.
Cu buzele arse de sete după Cuvânt, popoare întregi aşteaptă
pregătite să tragă pe cineva de poala hainei. Însă, aşa cum
indienii Davis au lăsat ca lumina descoperită lor să se stingă,
la fel şi noi lăsăm, pe zi ce trece, să ni se fure moştenirea atât
de preţioasă lăsată de Dumnezeu, făcând astfel cu neputinţă
ca setea oamenilor să ﬁe potolită. „Vă fac cunoscută, fraţilor,
Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o,
în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi
aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi
crezut.” (1 Cor. 15,1.2)
Se stingea în zare imaginea atât de frumoasă a tribului
de amerindieni Jivi. Colibele mici, acoperite cu frunze
de palmier, femeile cărând
sarcini de lemne pe cap,
copiii alergând, bărbaţii
care zi de zi mergeau cu
arcurile lor la vânătoare
– toate acestea sunt acum
o frântură din tabloul lui
Dumnezeu. 
Cornel Stoian, Vlad Petrea
Ovidiu Stochioiu,
Daniel Doncea,
Cătălin Filipoiu,
şi Arabela Ferar
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„Treci în Serbia şi ajută-ne!”
IOAN STINGHIE

Î

n data de 22 februarie 2008, o echipă de 22 de membri
din Conferinţa Banat a mers în oraşul Vrsâk, Serbia,
pentru susţinerea unui program misionar. Cele 22 de
persoane au format 11 echipe misionare pentru cele 11
localităţi în care au fost prezentate conferinţe biblice.
Cum s-a ajuns aici?
În noiembrie 2007, doi fraţi din Vrsâk au cerut ajutorul
Conferinţei Banat pentru susţinerea unor programe
evanghelistice în Serbia. Acceptând solicitarea, am plecat
împreună cu tânărul Adi Călin, din comunitatea Timişoara
III, şi tinerele Anca Dărvăşan şi Simina Ardelean, din
comunitatea Macea, pentru a susţine un program de
evanghelizare în două localităţi de limbă română din
Voivodina. În ultimul Sabat, ne-am adunat în comunitatea
Novo Selo pentru rugăciune şi sfătuire. Au venit la acea
întâlnire membri din diferite comunităţi româneşti din
Serbia, prezbiteri şi pastorul Octavian Zarea, responsabilul
cu lucrarea misionară pentru comunităţile de limbă română
din Conferinţa Novi Sad. La sfârşitul acelei întâlniri, s-a
concretizat un plan misionar pentru anul 2008, care viza
18 localităţi fără prezenţă adventistă ce trebuiau pregătite
pentru acest program până în februarie 2008, iar, din data
de 22 februarie 2008, misionarii români aveau să înceapă
programul public. Însă fraţii din Serbia nu au primit aprobarea
autorităţilor pentru anumite localităţi, altele nu au putut ﬁ
pregătite şi, astfel, numai 11 dintre acestea au fost implicate în
acest proiect.
În seara de 23 februarie 2008 a început programul.
Participarea a fost foarte diferită. În două localităţi nu a venit
nimeni, iar în celelalte au participat între 3 şi 27 de persoane,
în total 100 de oameni au auzit Evanghelia în prima seară.
Această medie s-a menţinut până în ultima seară.
Locurile în care s-a desfăşurat programul au fost diferite:
case particulare, un bar dezactivat, adunări baptiste, case de
cultură şi o sală din clădirea pompierilor. Cei zece vorbitori
sunt dintre cei care au fost pregătiţi în Şcoala misionară de
voluntari sau la cursurile de misiune „Eurotin” şi au ţinut
cel puţin o evanghelizare scurtă, iar tinerele sunt patru din
comunitatea Macea, două din comunitatea Măderat, două din
comunitatea Curtici şi câte una din comunităţile Sebiş, Arad
III, Gătaia şi Marghita.
În următoarele declaraţii vom descoperi o parte dintre cele
mai relevante impresii, gânduri şi experienţe ale acestor tineri
misionari:
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Adi (student) – Sunt la a doua „expediţie” în Serbia şi pot
spune că, personal, îmi aduce mare bucurie lucrarea misionară.
Dragi tineri, haideţi să mergem şi să predicăm adevărul şi
totodată să aducem zâmbetul cântării „Ce fericire am pe Isus”
pe feţele lungi, acaparate de rutina vieţii...
În prima seară nu a venit nimeni. O umbră de nelinişte a
apărut în gândurile mele. Ştia Dumnezeu de ce am nevoie
şi aceea mi-a dat: am învăţat că nu trebuie dispreţuite
începuturile slabe. În serile care au urmat, am fost
binecuvântat cu sala unei biserici baptiste şi oameni dornici
de a asculta, seară de seară, Cuvântul. Sunt lucruri care nu pot
ﬁ traduse în cuvinte, dar vreau în acest sens să-i asigur pe cei
ce au în suﬂet bucuria lucrării că sunt aşteptaţi în lanul care îşi
pleacă spicele.
Ghiţă (misionar laic) – Ce am gândit când am primit
chemarea împreună cu ﬁica mea, Ioana? Sincer, nu îmi venea
să cred ceea ce auzeam, pentru că tocmai cu puţin timp înainte
începuserăm să ne rugăm zilnic ca Domnul să ne dea ocazii
de a lucra pentru El. Şi un alt motiv pentru care eram atât de
uimiţi: nu credeam că este posibil să vedem un pastor care,
cu atât de mult curaj şi îndrăzneală sfântă, păşeşte în apele
Iordanului împreună cu noi, cei care au pe inimă lucrarea
misionară, dar care sunt fără prea multă experienţă.
În ceea ce priveşte faptul că, în prima seară, nu a venit
nimeni, pot spune că mă aşteptam la orice, pentru că
„antrenorul” nostru, ﬁind foarte realist, ne-a pus în gardă: „Fiţi
pregătiţi să vorbiţi unei mulţimi de 200-300 de persoane,
dar, în acelaşi timp, păstraţi aceeaşi elocvenţă şi pentru 2-3
persoane. Apoi am fost mutaţi de la Iankov-Most la Ritishevo,
un alt sat cu foarte mulţi români, unde au fost mai mulţi copii,
tineri şi adulţi nelipsiţi în ﬁecare seară, creându-se o legătură
atât de strânsă, încât ne aşteaptă să-i vizităm din nou.
Ioana (studentă) – Pot să spun că nu există bucurie şi
onoare mai mare în această lume decât să ştii că Dumnezeu
are nevoie de tine în lucrarea Sa. În această minunată
experienţă, am descoperit ceva uimitor: atunci când luăm o
decizie pentru Dumnezeu, iar viitorul pare ascuns şi nesigur şi
nu ne putem baza pe niciun om, ci ne rămâne doar încrederea
în El, în acel moment primim cea mai mare pace şi cea mai
mare siguranţă cu putinţă. Am simţit mâna lui Dumnezeu la
lucru şi am văzut că El ne răsplăteşte cu mult peste aşteptările
noastre, deşi chiar nu merităm acest lucru.

Adina (elevă de liceu) – Lucrul ce
m-a impresionat cel mai mult în
misiunea din Serbia a fost devotamentul
extraordinar al fraţilor noştri adventişti
din Voievodina, care, prin amabilitatea
şi generozitatea lor, ne-au uimit. Nu
ne-am aşteptat nici pe departe să ﬁm
trataţi cu o asemenea iubire frăţească.
Am avut multe lucruri de învăţat şi
m-aş bucura dacă noi, cei din România,
am avea cel puţin jumătate din
devotamentul lor pentru Dumnezeu.
Îi mulţumim Domnului că ne-a dat
ocazia să cunoaştem şi alţi oameni, cu
alte stiluri de viaţă mai sănătoase, şi Îi
mulţumim şi pentru modul minunat
în care ne-a condus, dându-ne linişte şi
pace. Abia aştept să ne reîntâlnim cu cei
pentru care am lucrat şi cu noii prieteni
pe care ni i-am făcut.
Vali (student) – Chemarea în Serbia
a fost pentru mine o conﬁrmare din
partea lui Dumnezeu. După ce am
auzit destule voci în jurul meu care mă
compătimeau pentru alegerea „greşită”
de a trece la cursuri cu frecvenţă redusă,
telefonul de joi dimineaţă a fost o
încurajare pentru mine.
Ca student la teologie, folosesc
prilejul acesta pentru a spune că nu toţi
trebuie să facă la fel ca mine. Totuşi ar
ﬁ atât de frumos ca noi, toţi adventiştii,

să renunţăm la cariere, pentru a
intra în singura activitate care ne va
face cu adevărat liberi. Probabil din
cauza aceasta nu avem impact asupra
oamenilor din jurul nostru, pentru că, la
fel ca ei, vrem să ﬁm oameni de succes...
în această lume. Experienţa „Serbia”
mi-a descoperit câtă nevoie este de
oameni în lucrarea de evanghelizare.
Este timpul să luăm şi noi în serios şi cât
mai literal îndemnul Domnului Hristos
din Matei 28,19.20.
Alina (studentă) – Pot să spun cu
toată convingerea nu doar că mi-am
găsit locul în această misiune, ci am
simţit că Dumnezeu m-a chemat să
lucrez, cu toate resursele pe care El mi
le-a dat, în folosul semenilor mei. Îi
sunt recunoscătoare Domnului pentru
această nouă ocazie în care am învăţat
că încrederea pe deplin, necondiţionat
şi fără ezitare în planul Său pentru viaţa
mea este mereu cea mai bună alegere.
Le spun acum tinerilor: Să nu ezitaţi
când vine ocazia, oriunde aţi ﬁ; puneţi la
lucru talanţii voştri!
Geo (student) şi Adela (medic
stomatolog) – Ce am simţit atunci când
s-a lansat chemarea de a lucra pentru
fraţii noştri din Serbia? Mi s-a părut o
idee grozavă. Când am primit invitaţia,
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aveam foarte multe necunoscute: nu
ştiam data examenelor, nu ştiam dacă
soţia îşi va putea lua liber de la serviciu şi
mai aveam ceva probleme. Aveam toate
motivele să amân, să-i las pe alţii. Acum
pot spune: „Lăudat să ﬁe Domnul!” care
a rezolvat toate lucrurile aşa cum era cel
mai bine pentru mine şi soţia mea.
Ce a însemnat pentru noi lucrarea
din Serbia? Soţia începea să-şi facă
probleme legate de siguranţa noastră...
Urmărea ﬁecare jurnal de ştiri sau pe
Internet orice articol legat de Serbia...,
însă Dumnezeu avea un plan şi dorea ca
noi să ﬁm acolo.
Ne-au impresionat două persoane
din Uzdin, locul unde am poposit
noi. O doamnă care urmărea postul
Speranţa TV a luat o decizie în ce
priveşte viaţa ei, studiază de o lună
cursurile Sola Scriptura, iar acum
corespondăm cu ea prin e-mailuri.
Cea de-a doua persoană a frecventat
Biserica Adventistă în SUA, împreună
cu sora ei adventistă, şi era încântată
că biserica noastră face, în sfârşit,
evanghelizare în satul ei. Soţia m-a
ajutat mult cu partea medicală,
muzicală, dar şi cu cea relaţională.
Dorim să ne întoarcem pentru a
continua lucrarea în această zonă a
Europei şi, cine ştie, dacă nu se vor
deschide şi alte „uşi”?
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Puiu (misionar laic) – Timpul petrecut
în Spania m-a motivat în plus pentru
misiune, deoarece acolo sunt mulţi
care ar vrea să se implice în lucrare,
au mijloace, dar nu ştiu cum şi unde.
Chemarea din Serbia mi-a conﬁrmat ce
a spus Domnul Isus Hristos, şi anume
că e nevoie de implicarea ﬁecărui ucenic
în lucrare. Consider că Dumnezeu
are nevoie şi de mine şi doreşte să mă
folosească în continuare pentru a-L
mărturisi în lumea aceasta. El mi-a dat
„aripi” şi poate să le dea multora.
Petrică (misionar laic) – M-am
întors din Serbia cu gânduri nobile
pentru înaintarea lucrării misionare. Să
continuăm cu mai mult zel ce am început!
E timpul să ieşim din tiparele vechi şi să
mergem cu mai mult zel înainte!
Gheorghe (misionar laic) –
Mergând şi în Serbia pentru
evanghelizare, am putut observa
mai bine câmpurile care sunt albe
şi lucrătorii care sunt, într-adevăr,
puţini. În urmă am lăsat o familie
care participă în Sabat la programul
comunităţii Lokve, pregătindu-se
pentru botez. Acum lucrez pentru a
strânge nişte bani ca să putem ajuta mai
mult, când vom merge din nou
Claudia (elevă de liceu) – Pentru
mine, invitaţia de a merge în Serbia
a fost un răspuns la rugăciune chiar
de ziua mea. A fost o experienţă care
mi-a schimbat viaţa. Am avut şi alte
experienţe cu Dumnezeu, însă niciodată
nu am participat direct la o astfel de
lucrare. Faptul că am luat parte la
salvarea unor suﬂete este ceva copleşitor
pentru mine.
Marius (misionar laic) – Participarea
la acest proiect misionar mi-a dat
o nouă viziune în privinţa aşezării
priorităţilor, ca aşteptător al revenirii
Domnului Isus Hristos. Am dedicat
mai mult timp rugăciunii personale
pentru a primi ajutor, sfat şi călăuzire
divină. Am înţeles mai mult nevoia
de a ﬁ susţinut în rugăciune de către
cei apropiaţi şi membrii bisericii. Am
înţeles că, în providenţa Sa, Dumnezeu
conduce împrejurările cu un scop unic
– formarea caracterului. Îi mulţumesc
Domnului pentru că în această
experienţă am descoperit nevoi şi
minusuri personale care m-au apropiat
26
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mai mult de El. De asemenea, Îi sunt
recunoscător pentru fraţii şi surorile
care, de atunci, în ﬁecare Sabat, ﬁlmează
serviciile divine din comunitatea lor,
unde participă cei 4-5 prieteni de
adevăr, apoi îmi trimit prin Internet
înregistrările.
Ovidiu şi Rebeca (tineri căsătoriţi) –
A fost prima dată când am participat la
un asemenea proiect de evanghelizare.
I-am cerut călăuzire lui Dumnezeu,
ajutor şi curaj şi, astfel, acest proiect
a devenit o chemare pentru a ﬁ cu
adevărat ucenici a lui Hristos. Am
acceptat uşor chemarea, deoarece eram
pe deplin încredinţaţi că Domnul ne
cheamă în lucrare. Soţia m-a susţinut
în rugăciune, a ales cântările şi poeziile
pentru ﬁecare seară şi m-a încurajat la
ﬁecare pas.
Mă bucur că am fost alături de
Ovidiu şi am putut să-i ﬁu un sprijin în
rugăciune şi să îl ajut la partea muzicală.
Sper din tot suﬂetul că muzica divină a
însuﬂeţit atât publicul, cât şi vorbitorul.
Îi mulţumim Domnului pentru această
oportunitate şi dorim să repetăm astfel
de experienţe.
Delia (elevă de liceu) – Participând
la misiunea din Serbia, mi-am dat
seama că există şi alte lucruri mai
importante şi că trebuie să fac schimbări
în viaţa mea. M-a impresionat faptul că
familia care ne-a găzduit se trezea la ora
şase dimineaţa şi citea o oră din Biblie.
De asemenea, în alimentaţie m-am
hotărât să fac schimbări, chiar înainte
de a reveni pentru continuarea misiunii
din Serbia.
Silviu (misionar laic) – Chemarea
m-a surprins, ﬁind nepregătit. Nu
aveam paşaport şi nici banii necesari
pentru a-l obţine în regim de urgenţă.
Cu serviciul am rezolvat, însă eram
angajat în biserică să particip la o
convenţie exact în timpul rezervat
misiunii în Serbia. Dar toate s-au
rezolvat în momentul când m-am
hotărât pentru Serbia. Îi mulţumesc
Domnului pentru oamenii care au venit
să asculte Evanghelia, dar şi pentru
gazdele noastre.
Anca (profesoară de muzică) – Vizita
în Serbia s-a dovedit a ﬁ pentru mine o
ocazie binecuvântată de linişte şi pace.
Nu mi-am putut imagina că slujirea
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semenilor şi descoperirea adevărurilor
sacre din Scriptură pot avea un impact
atât de profund asupra ascultătorilor.
Făcând parte din grupul celor care
asigurau partea muzicală, m-am bucurat
când prietenii participanţi Îl lăudau pe
Dumnezeu prin cântare, iar bucuria şi
pacea ei se citeau în priviri. În ceea ce-i
priveşte pe oamenii de acolo, aceştia
sunt simpli, obişnuiţi, al căror interes
l-a trezit Duhul lui Dumnezeu, astfel
că nouă nu ne-a mai rămas decât să-i
susţinem în rugăciune, pentru ca, într-o
zi, ei să-I poată spune „da” lui Isus.

***
Scopul nostru a fost să-i ajutăm pe
oameni să înveţe să cânte, să se roage
şi să studieze Biblia împreună cu noi.
Deşi am urmărit să semănăm Cuvântul,
au fost persoane care, auzindu-l, au
luat hotărâri şi continuă să participe
la serviciile divine din Sabat în micile
comunităţi din apropierea lor. Două
familii s-au hotărât să intre în clasa
de botez, pregătindu-se să încheie
legământul cu Domnul. Misiunea
continuă cu vizite lunare, în weekend,
a echipelor misionare, cu diverse
programe de sănătate, educaţie şi altele,
pregătind terenul pentru o campanie de
seceriş în viitorul apropiat.
La despărţire, am fost copleşiţi
de amabilitatea şi bunătatea gazdelor
noastre, pastori şi laici, bucurându-ne
de noile relaţii formate, ca împreunălucrători în via Domnului. Îi mulţumim
lui Dumnezeu şi celor care ne-au
susţinut în rugăciune pentru realizarea
acestui proiect, care a schimbat şi
a înviorat viaţa noastră. Dorim ca
experienţa aceasta să ﬁe o dovadă că
Domnul se aﬂă în mijlocul lanului, care
este gata pentru secerat.
Vino şi tu, nu mai zăbovi, să dai o
mână de ajutor! 

Ioan Stinghie este
pastor în districtul
Macea, Conferinţa
Banat.
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Reducerea riscului
îmbolnăvirii de cancer
Pot să fac ceva ca să reduc riscul de a
mă îmbolnăvi de cancer?

Î

ntrebarea dumneavoastră este de
mare actualitate, iar răspunsul este
da, puteţi. În octombrie 2007, Fundaţia
Internaţională pentru Studierea
Cancerului [World Cancer Research
Fund – WCRF] a dat publicităţii
un raport foarte important asupra
acestui subiect.* Este vorba de cel mai
cuprinzător raport publicat până în
prezent, un raport asupra relaţiei dintre
cancer şi dietă, activitate (exerciţiul)
ﬁzică şi greutate corporală. La baza
analizei de date au stat şapte mii de
studii. Echipa care a elaborat raportul a
fost alcătuită din 21 de renumiţi oameni
de ştiinţă. Printre observatorii oﬁciali
ai procesului de elaborare a raportului
s-au numărat UNICEF şi Organizaţia
Mondială a Sănătăţii.
Menţinerea greutăţii corporale la
un nivel optim este unul dintre cele
mai importante lucruri pe care le puteţi
face pentru a preveni cancerul. Există
dovezi convingătoare că cel puţin şase
tipuri diferite de cancer sunt legate de
procentul mare de grăsime din corp.
Între acestea menţionăm cancerul
intestinului gros (cancerul colorectal)
şi cancerul de sân care apare după
menopauză.
Recomandarea din partea WRCF
este să ﬁm cât mai supli posibil, în
limitele greutăţii sănătoase, şi să evităm
să luăm în greutate în anii maturităţii.
Dacă suntem supraponderali, trebuie să
ne punem ca ţintă să slăbim. Este vorba
de un angajament şi, uneori, de o luptă
de o viaţă întreagă! Ştim aceasta din
proprie experienţă.
Amintim şi alte rezultate ale
raportului WRCF:
 Consumul de carne procesată
creşte riscul îmbolnăvirii de cancer
colorectal.
 Carnea roşie s-a dovedit a ﬁ o cauză
importantă a cancerului colorectal.
WRCF recomandă ca populaţia

să nu consume mai mult de 500
de grame de carne roşie gătită pe
săptămână.
 Alăptatul este recomandat în
mod deosebit. Mămicile sunt
sfătuite să nu îşi hrănească copiii
cu alt fel de lapte în primele şase
luni. După această perioadă, ele
sunt îndemnate să continue să îi
alăpteze şi în perioada diversiﬁcării
alimentaţiei. Alăptatul le protejează
pe mame de cancerul de sân. De
asemenea, se estimează că alăptatul
îl protejează pe copil de obezitate la
vârsta maturităţii.
 Suplimentele nutrive nu sunt
recomandate pentru prevenirea
cancerului. Câteva studii arată
că unele substanţe precum
betacarotenul, când este luat ca
supliment, poate duce la creşterea
incidenţei cancerului.
 Dovezile că alcoolul cauzează
apariţia cancerului sunt mai
puternice ca niciodată mai
înainte. Ele evidenţiază un alt
bine cunoscut pericol pe care îl
prezintă alcoolul. De asemenea,
ele ne ajută să privim din altă
perspectivă recomandarea de a
bea zilnic un pahar de vin pentru
sănătatea inimii; de fapt, un pahar
de vin pe zi este suﬁcient pentru
a produce o creştere semniﬁcativă
a riscului apariţiei cancerului de
sân la femeile aﬂate la menopauză!
Exerciţiile ﬁzice şi controlul
greutăţii pot îmbunătăţi sănătatea
inimii şi pot proteja organismul de
cancer. Atunci de ce să mai bem
alcool, dacă dă dependenţă, dacă
s-a dovedit că este carcinogen
(un factor care provoacă apariţia
cancerului) şi dacă ne diminuează
judecata şi puterea de a alege?
Alte recomandări pentru
prevenirea cancerului:
 Faceţi exerciţii ﬁzice cel puţin 30
de minute în ﬁecare zi. Orice tip de
mişcare contează. Cu cât faceţi mai
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multă activitate ﬁzică, cu atât mai
bine.
 Evitaţi băuturile îndulcite şi
alimentele procesate bogate în
zahăr şi grăsimi şi cu un conţinut
scăzut de ﬁbre.
 Consumaţi mai multe legume,
fructe, cereale integrale şi
leguminoase.
 Limitaţi consumul de alimente cu
un conţinut crescut de sare şi de
alimente procesate cu sare.
 După urmarea unui tratament
pentru cancer, pacienţii bolnavi de
cancer trebuie să aplice principiile
pentru prevenirea cancerului.
 Nu fumaţi, nu mestecaţi tutun şi nu
inspiraţi pe nas fum de tutun.
Aceste recomandări constituie
ecoul sfaturilor date de Ellen White
începând cu viziunea despre reforma
sănătăţii pe care a primit-o în 1863.
Aceste principii au fost conﬁrmate de
Universitatea Loma Linda în Studiul
asupra sănătăţii adventiştilor şi sunt
acum prezentate sub forma unor
principii de prevenire cunoscute în toată
lumea. Este important să observăm
că există mai multe cauze ale apariţiei
cancerului. Măsurile de prevenire
amână sau modiﬁcă aceşti factori, dar
nu ne garantează o viaţă fără cancer pe
pământul acesta. 
*www.wrcf-uk.org/research_science/recommedations.lasso

Allan R. Handysides este directorul
Departamentului Lucrării Medicale din
cadrul Conferinţei Generale;
Peret N. Landless este director executiv şi
asistent în cadrul aceluiaşi departament.
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FORUM PENTRU
CURIERUL ADVENTIST
Începând cu luna aprilie 2008, site-ul
www.curieruladventist.ro le oferă o
facilitate în plus vizitatorilor. Site-ul are
acum un forum. Secţiunea aceasta a fost
deschisă pentru a se crea un sistem de
interacţiune cât mai simplu, între grupul
redacţional al revistei şi cititori.
Sunt aşteptate cu plăcere aprecierile
şi sugestiile dumneavoastră referitoare
la revista Curierul Adventist, precum
şi întrebări legate de temele abordate
în articole. Forumul poate ﬁ
accesat ﬁe direct, prin linkul http://
wwwcurieruladventist.ro/forum, ﬁe prin
intermediul paginii principale a site-ului
www.curieruladventist.ro, alegând din
meniul principal secţiunea „Forum”.
(David Iordan / Ed. Viaţă şi Sănătate)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR
MEDICINIŞTI ŞI A
MEDICILOR REZIDENŢI
În perioada 6-7 iunie 2008 vă
invităm să participaţi la al doilea
Congres al mediciniştilor şi medicilor
rezidenţi, care va avea loc la Stupini,
Braşov. Congresul este organizat
de Fundaţia Pro Life Education,
în colaborare cu Departamentul de
Sănătate al Uniunii şi cu Centrul
de Sănătate Herghelia. Programul
congresului va ﬁ aﬁşat pe site-ul www.
intercer.ro Invitaţi speciali: dr. Richard
Hart, DrPH – directorul spitalului
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adventist din Loma Linda şi rectorul
Universităţii Loma Linda – şi dr. Viriato
Fereira, directorul Departamentului de
Sănătate al Diviziunii Euro-Africa.
În cadrul congresului se va discuta
oportunitatea înﬁinţării unui spital
adventist de îngrijiri terţiare, lângă
Bucureşti. Cazarea şi masa sunt
gratuite prin bunăvoinţa Uniunii
Române şi a Fundaţiei Pro Life
Education.Înscrierile se pot face
la următoarele numere de telefon:
0744. 629.359 (Teodora Goran) şi
021.269.0338 (Uniune).

PERSPECTIVE PENTRU
ONG-URILE ADVENTISTE
ADRA România, împreună cu
Uniunea Bisericii Adventiste de Ziua
a Şaptea, a organizat în perioada 11-13
aprilie 2008, în localitatea Stupini, jud.
Braşov, o întâlnire de lucru a ONGurilor conduse de membrii Bisericii
Adventiste. La eveniment au participat
reprezentanţi ai 25 de fundaţii şi
asociaţii umanitare din întreaga ţară.
Programul întâlnirii s-a axat pe
cunoaştere şi schimb de experienţă, dar
a vizat în mod special dezvoltarea şi
profesionalizarea serviciilor sociale pe
care organizaţiile nonproﬁt, conduse de
membrii bisericii, le oferă persoanelor
sau grupurilor defavorizate. După
devoţionalul prezentat de fratele
Teodor Huţanu, a urmat prezentarea
organizaţiilor şi câteva ateliere de

lucru interactive, cu diverse tematici
de interes, cum ar ﬁ: management
organizaţional şi management
de proiect, strângere de fonduri,
importanţa acreditărilor pentru servicii
sociale, comunicare etc.
Întâlnirea a prilejuit şi dezbateri
interesante, care s-au materializat în
câteva propuneri importante pentru
viitorul organizaţiilor nonproﬁt. La
sugestia ADRA România s-a convenit
crearea unei Federaţii a ONG-urilor
conduse de membrii bisericii.
În cadrul acestei federaţii se doreşte
alcătuirea unei strategii de asistenţă
socială, care să reﬂecte aportul bisericii
noastre la asistenţa socială din România.
De asemenea, se impune realizarea
unui centru de resurse pentru formarea
specialiştilor în asistenţă socială şi
crearea unei baze de date actualizate a
organizaţilor care urmează să facă parte
din această federaţie. ADRA România
va înainta aceste propuneri Uniunii
Române, care va hotărî, ulterior, cum şi
în ce condiţii vor ﬁ materializate.
Dincolo de planuri şi proiecte
de viitor, întâlnirea de la Stupini a
fost pentru mulţi participanţi un
răspuns la rugăciune. Mulţi au plecat
entuziaşti, hotărâţi să-şi îmbunătăţească
instrumentele de lucru, să obţină
acreditările necesare şi cu dorinţa de
a continua să lucreze eﬁcient pentru
persoanele aﬂate în diﬁcultate.
(Cornel Roman / director ADRA România)
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SE STRIGĂ PREZENŢA LA „DR. LUCA”
Duminică, 15 iunie, orele 15, va avea loc întâlnirea
de 10 ani a promoţiei ’98 de absolvenţi ai Şcolii Sanitare
„Dr. Luca”. Reuniunea va avea loc în capela şcolii.Vă
aşteptăm pe toţi! Pentru informaţii suplimentare, vă
rugăm să ne sunaţi la telefoanele: Geo Rohnean – 0745
261 415 / 0765 356 833, Alin Popa – 0726 695 907

„BACK TO BASIS” – EXPOZIŢIE DE
SĂNĂTATE PENTRU STUDENŢI
De luni, 7 aprilie 2008 – Ziua Mondială a Sănătăţii
–, şi până pe 11 aprilie, voluntari ai Asociaţiei Studenţeşti
AMiCUS în parteneriat cu Universitatea Transilvania – Braşov,
Agenţia de Sănătate Publică şi Centrul de Prevenire, Evaluare
şi Consiliere Antidrog au desfăşurat în toate facultăţile şi
campusurile universitare braşovene o amplă campanie de
informare cu privire la avantajele unui stil de viaţă sănătos.
Beneﬁciind de o campanie de promovare orientată doar
spre studenţi, programul „Back to Basis”, desfăşurat în ﬁecare
28
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zi în aula Universităţii Transilvania, a atras atenţia massmedia, care a reﬂectat pe larg acest proiect.
Întâmpinaţi la intrarea în aula universităţii, studenţii
erau conduşi printre standurile expoziţiei, unde îi aşteptau
prezentatori îmbrăcaţi conform speciﬁcului ﬁecărui stand.
Acolo primeau explicaţii concise, completate ulterior de
pliantele puse la dispoziţie şi de conferinţele medicale, iar,
la sfârşit, studenţii puteau prelua pe telefonul mobil cărţi
disponibile gratuit sau degustau pateu sau lapte din soia.
După vizitarea expoziţiei, studenţii aveau posibilitatea
de a beneﬁcia de o serie de teste gratuite, iar apoi se puteau
înscrie la o tombolă cu premii atractive, oferite de sponsorii
acestui proiect. Pe acelaşi talon de participare aceştia aveau la
dispoziţie patru seminare de unde puteau să aleagă în funcţie
de interesul manifestat.
Tot în cadrul „Back to Basis” a fost organizat şi un
concurs de fotograﬁe pe tema sănătăţii, în cadrul căruia
ﬁecare participant a prezentat câte o fotograﬁe pentru ﬁecare
dimensiune a stilului de viaţă sănătos (soare, aer, nutriţie,

Ş

ASI ROMÂNIA. VREMEA
POTRIVITĂ SĂ LUCRĂM
În data de 5 aprilie 2008, a avut loc
la Râmnicu-Vâlcea întâlnirea zonală
Oltenia a Asociaţiei Adventiste pentru
Suport şi Iniţiativă, România (ASI), în
cadrul căreia mulţi dintre participanţi au
făcut cunoştinţă cu valorile şi misiunea
acestei organizaţii. S-au prezentat
proiecte trecute şi prezente ale ASI
România, statutul asociaţiei, precum şi
un scurt istoric. În urma acestei întâlniri,
alţi doi membri s-au adăugat la lista
celor 139 deja existenţi.
Dorim ca Dumnezeu să ne ajute ca
împreună să lucrăm pentru cauza Lui, să
îi ajutăm pe cei nevoiaşi, să investim în
educaţia copiilor noştri, şi nu numai, să
lucrăm pentru cei din jur şi să nu uităm
că misiunea noastră este să le vestim
celor din jur solia revenirii lui Isus. Vă
mulţumim pentru rugăciunile înălţate şi
vă dorim binecuvântarea Cerului.
(Remus Benţa / preşedinte, ASI România)

AMICUS - O NOUĂ
CONDUCERE NAŢIONALĂ
Un an de lucru AMiCUS are două
puncte importante de reper: Festivalul
de Creaţie şi Congresul Naţional
AMiCUS. Cel de-al doilea, dincolo de
o nouă ocazie de întâlnire a studenţilor
din întreaga ţară, este deﬁnit şi prin
lucrările Adunării Generale AMiCUS,
care se desfăşoară în paralel.
Pe agenda de lucru din acest
an, printre alte subiecte, s-au aﬂat
Congresul Internaţional AMiCUS, care

T

I

R

I

se va desfăşura în campusul universitar
de la Cernica, în această toamnă (25-28
septembrie 2008), şi alegerea conducerii
naţionale pentru următorul mandat de
un an.
În urma votului adunării generale,
preşedintele Asociaţiei Studenţeşti va
ﬁ şi în acest an Vasile Grad, membru
AMiCUS Timişoara şi student în
ultimul an la Facultatea de Drept. În
funcţia de director al Departamentului
Administrativ a fost aleasă Mădălina
Teioşanu, preşedinte interimar al
ﬁlialei AMiCUS Iaşi, studentă în anul
II la Facultatea de Relaţii Publice şi
Comunicare.
Pentru că activitatea AMiCUS-ului
este una deﬁnită prin proiectele pe
care le face, s-a simţit nevoia existenţei
unei persoane care să se ocupe în mod
special de acest aspect. Astfel, Raluca
Zorzon, trezorierul ﬁlialei AMiCUS
Craiova, a fost numită responsabila
Departamentului de Coordonare
Proiecte.
(Cristina Neagu / Departamentul de Tineret)

CARTEA ANULUI, ON-LINE
Tipărită în peste 880.000 de
exemplare în primele luni ale anului
2008, cartea Triumful iubirii poate ﬁ
citită acum şi pe Internet.
www.carteaanului.ro este acum
o veritabilă alternativă misionară. Vă
încurajăm să recomandaţi acest site şi
prietenilor. Cei care doresc să posteze un
banner pentru promovarea acestei cărţi
pe propriul site ne pot contacta, folosind

formularul de contact din cadrul site-ului.
Vino să citim împreună aceeaşi carte!
(David Iordan / Viaţă şi sănătate)

„RITMURILE APOCALIPSEI”
În perioada 29 martie - 6 aprilie
2008, s-a desfăşurat la Cinematograful
Timiş, din Timişoara, programul
evanghelistic „Ritmurile Apocalipsei”,
avându-l ca prezentator pe pastorul
Teodor Huţanu. Participanţii au urmărit
prezentarea „Ultimei Evanghelii”, sub
forma a 7 imnuri pe care le conţine cartea
Apocalipsa. Astfel, s-au prezentat temele:
„Apocalipsa în concert”, „La început”,
„Întoarcerea Regelui”, „Intervenţia”,
„Restituiri”, „Sigilat”, „Supravieţuitorii”,
„Victorie” şi „Viitorul revine”.
Cele nouă seri de program au fost
îmbogăţite de aportul soliştilor şi
formaţiilor muzicale invitate, vocile şi
sunetul instrumentelor aducând pace
şi bucurie în suﬂet. Pe de altă parte,
studenţii din AMiCUS au conlucrat
pentru ca ﬁecare participant să ﬁe
bine primit, să se simtă confortabil şi
să primească prompt informaţiile şi
materialele dorite.
În afară de muzica specială amintită,
toţi cei prezenţi au cântat, seară de
seară, „Sfârşitul veacului trăim”, imnul
ce încă produce rezonanţe speciale în
inima timişorenilor. Fie ca şi „Ritmurile
Apocalipsei” să rămână imprimate în
inima şi mintea celor prezenţi şi să se
continue cu participarea la corul care va
cânta imnul ﬁnal al biruinţei.
(Andrada Badea)

Ş T I R I

apă, odihnă, activitate ﬁzică, temperanţă şi echilibru mental şi
spiritual). Apoi, ﬁecare fotograﬁe a fost evaluată în funcţie de
idee, încadrare în temă şi tehnică, cele mai reuşite urmând a
ﬁ folosite în materiale informative precum şi în campanii de
promovare a sănătăţii. (Beatrice Doncea)

de cărţi, deoarece simt că acesta este momentul misiunii. Am
planuri mari.” Cred că a fost în planul Domnului acest proiect.
Doamne, întăreşte lucrarea Ta şi dă-ne Duhul Tău, pentru că
este vremea! (Eugen Proﬁr / Conferinţa Moldova)

EXPO-SĂNĂTATE LA PENITENCIAR
TRIUMFUL IUBIRII ÎN FAŢA NECREDINŢEI
Înainte de întâlnirea cu pastorul Iacob Pop, la sediul
Conferinţei Moldova, pentru proiectul „Triumful iubirii”,
am prezentat această carte în comitetele comunităţilor, ca
o modalitate de lucru a bisericii. Răspunsul nu a fost prea
entuziasmant, comandându-se doar 400 de cărţi în tot
districtul, care mi s-au părut chiar multe pentru atunci. Cu
destulă necredinţă, am comandat pentru tot districtul 2.500 de
cărţi, pentru un efectiv de 40 de membri prezenţi. I-am chemat
în faţă pe toţi cei care doresc să-şi dea mâinile pentru misiune,
a urmat o trimitere din partea Domnului şi apoi o invocare
a Duhului Sfânt în această măreaţă lucrare. După-amiază,
cineva a venit la mine şi mi-a spus: „Vreau să îmi aduceţi 1.000

Serviciul Umanitar pentru Penitenciare (SUP), în
colaborare cu Biroul Cultural-Educativ din cadrul
Penitenciarului Bacău, a organizat în perioada 18-20
martie un program special Expo-Sănătate, în beneﬁciul
deţinuţilor, dar şi al cadrelor. Programul, la care a contribuit
o echipă de voluntari SUP şi ASEF, a constat în prezentarea
unor seminare de sănătate susţinute de Daniel Bighescu,
coordonator local al SUP, şi de Corneliu Săndulache, asistent
medical, urmat de teste şi măsurători, precum şi de o expoziţie
culinară cu produse vegetariene. Au beneﬁciat de acest
program un număr de 38 de femei şi 70 de bărbaţi, dintre
deţinuţi, şi aproximativ 55 de angajaţi ai penitenciarului.
(Viorica Avrămiea / Conferinţa Moldova)
CURIERUL

ADVEN TIS T

—

MAI

2008

29

P

A

G

I

N

A

C

O

P

I

I

L

O

R

Puiul de prepeliţă
ADELA BĂNCĂU-BURCEA

Î

ntr-una din zilele trecute, o prietenă din copilărie, care
a fost plecată pentru mult timp într-o ţară străină,
mi-a povestit cum a fost când, după ani, şi-a revăzut
locurile natale. La rândul meu, am fost năpădită de
gânduri frumoase şi am retrăit împreună multe dintre
amintirile copilăriei noastre. Mi-a spus însă ceva de care nu
îmi mai aminteam:
„În timp ce călătoream cu maşina spre locurile natale, acolo
unde mi-am petrecut copilăria, o perioadă frumoasă a vieţii
mele, am fost inundată de o bucurie imensă”, a început să
povestească ea. „Când m-am apropiat de satul în care m-am
născut, parcă m-a izbit în nas mirosul plăcut al ﬂorilor de
câmp, locul în care ne jucam noi. Mai ştii? Fiecare loc pe unde
treceam îmi amintea de câte ceva.
În timp ce retrăiam o amintire după
alta, deodată, din lanul de grâu din
apropierea maşinii, şi-a luat zborul
o prepeliţă, şi atunci, brusc
mi-am amintit de bunicul
– cel mai bun povestitor
pe care l-am întâlnit
vreodată. Era bucuria
noastră. Împreună cu
verişorii şi prietenele
mele ne adunam la
noi acasă şi îl rugam
să ne mai spună câte o
poveste. Uneori adormeam
acolo, în auzul cuvintelor
pline de tâlc şi învăţături ale
bunicului. Odată, bunicul ne-a
întrebat:
– Voi ştiţi care este primul lucru pe
care mama-prepeliţă îl face dimineaţa,
când puii ei se trezesc?
Şi ﬁecare am încercat să răspundem, dar fără a ghici
răspunsul.
Atunci, bunicul, amuzându-se, ne-a spus:
– Ţineţi minte, când puii de prepeliţă se trezesc, mama îi
pune să dea din aripi. Acum spuneţi-mi voi de ce credeţi că
face lucrul acesta.
– Păi... să înveţe să zboare, să îşi întărească muşchii aripilor,
să devină puternici, să fugă mai repede de vânători...
– Aveţi dreptate, a spus bunicul râzând şi uimit de
ingeniozitatea noastră de copii, dar acum ascultaţi la mine.
După ce se trezesc, mama-prepeliţă îi pune pe pui să dea din
aripi, mai exact să-şi scuture aripile. Ea vrea ca ei să înveţe să
30
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facă asta în ﬁecare zi, pentru
întreaga viaţă, în special
pentru zilele de primăvară şi
toamnă, când cade rouă. Pentru că
trăiesc şi dorm pe pământ, prepeliţele
sunt acoperite de rouă şi, cum dimineţile de toamnă şi de
primăvară sunt friguroase, există riscul să îngheţe.
În dimineţile cu rouă multă, vulpile, în special, care sunt
foarte viclene şi nişte vânători iscusiţi, se furişează prin locurile
pe unde se aşteaptă să ﬁe cuibărite prepeliţele şi de cele mai
multe ori au parte de un ospăţ gratuit, cu pui de prepeliţă
care sunt îngheţaţi şi nu mai pot zbura. Şi cred că bănuiţi de
ce se întâmplă lucrul acesta. Sunt puii de prepeliţă care au
fost mai somnoroşi şi nu au ascultat
de mămicile lor. Nu şi-au făcut
antrenamentul zilnic, adică nu
şi-au scuturat aripile de apa
care a căzut dimineaţa peste
ei. Aşa că, atunci când vin
vulpile, ei sunt îngheţaţi
şi nu pot să-şi mişte
aripile şi să zboare. Şi
nu uitaţi, ei trebuie
să facă lucrul
acesta toată viaţa,
în ﬁecare zi, nu doar
când au ei chef.
Cu un zâmbet larg pe
faţă, provocat de amintirea
acestei povestiri interesante
a bunicului meu, am intrat pe
uliţa satului unde era casa noastră
părintească. Nu-ţi aminteşti?”
Nu, nu-mi aminteam, pentru că
nici nu cred că am fost prezentă. Altfel cum aş ﬁ putut să uit
lecţia pe care ne-o dau prepeliţele. O lecţie uimitoare: Regulile
nu sunt făcute de dragul de a exista reguli, ci pentru binele nostru,
pentru protecţia noastră!
La rândul vostru, copii, trebuie să faceţi ceea ce vă spun
mamele voastre. Nu uitaţi de lucrurile pe care trebuie să le
faceţi în ﬁecare zi: să vă spălaţi pe dinţi, să citiţi din Biblie,
să vă rugaţi, să mâncaţi dimineaţa bine, să vă faceţi temele
etc.! Dacă nu, să ştiţi că vin „vulpile”, adică o să faceţi carii,
o să-L uitaţi pe Domnul şi vor ﬁ zile când veţi suferi şi vă
veţi simţi singuri, pentru că v-aţi pierdut antrenamentul
zilnic. Acum, nu uitaţi, „scuturaţi-vă aripile” – acceptaţi
regulile. La revedere! 
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Tonul la… misiune!
GABRIEL BAN

U

nde ar putea ﬁ misiunea mai acasă decât la Şcoala
MI-SI-O-NA-RĂ, la Cernica? În niciun caz nu
încercăm să ne arogăm vreun soi de întâietate
în materie, ci, mai degrabă, să dăm viaţă unui alt
concept de misiune (deşi nu-i nici pe de parte
nou) şi, eventual, să dăm un… ton. Tonul la misiune!
Căutam de multă vreme ceva. Ceva care să scoată biserica
din... biserică! Da, da. Să scoată biserica din clădirea bisericii în
care petrecem (cei care mai petrecem) prea mult timp. Prea mult
timp în comparaţie cu timpul pe care-l consumăm slujindu-i
pe cei cu care Hristos se identiﬁcă în Matei 25: cei ﬂămânzi,
însetaţi, înstrăinaţi, goi, bolnavi sau în puşcărie. Şi am găsit ceva.
Sau poate am regăsit…
Am denumit conceptul nostru: Biserica în haine de lucru.
Biserica, pentru că avem în vedere ﬁecare suﬂet care vine cu
regularitate să se închine în spaţiul numit biserică. În haine de
lucru, pentru că n-ai auzit? Nu ştii? Ar ﬁ trebuit să ştii, pentru
că „ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la
tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu
Dumnezeul tău?” (Mica 6,8). Cuvintele îngroşate sunt într-un
nedisimulat contrast cu modul tradiţional de a „păzi” Sabatul,
aproape nefăcând altceva decât de a participa „cu sﬁnţenie” la
serviciile divine. Da, în haine de lucru, are în vedere tocmai acest
timp sacru al zilei a şaptea.
Aceeaşi veche întrebare, înmărmuritoare întrebare, nu ne dă
pace nici astăzi: Este îngăduit a face bine în zilele de Sabat? Şi
indiferent ce răspuns am găsi noi, Isus, şi împreună cu El tot
cerul, se grăbeşte să răspundă, DA, ESTE! (Matei 12,12). Da,
este, răspunde şi Manualul Bisericii care precizează la pagina 239
(în ediţia revizuită din 2007) că „Sabatul este un timp în care să-i
vizităm pe cei bolnavi şi să lucrăm pentru salvarea suﬂetelor”.
Da, este, ne încurajează şi Spiritul Profetic atunci când ne ajută
să înţelegem că „după cum Dumnezeu a încetat lucrarea creaţiei,
S-a odihnit în Sabat şi l-a binecuvântat, tot aşa şi omul trebuie
să părăsească ocupaţiile de toate zilele şi să închine orele acelea
sﬁnte odihnei sănătoase, închinării şi faptelor sﬁnte. Lucrarea lui
Hristos de vindecare a bolnavilor era în armonie desăvârşită cu
Legea. Ea făcea ca Sabatul să ﬁe onorat.” (Hristos, Lumina lumii,
ed. 2000, pag. 160)
Plecând de la acest concept, am dedicat după-amiaza zilei
de Sabat împlinirii îndemnului Mântuitorului. La începutul
anului universitar în curs, am organizat, într-o după-amiază de
Sabat, un fel de „târg” de proiecte ce ar putea ﬁ realizate în Sabat.
Propunerile au venit din partea studenţilor şi tot ei s-au angajat
să le dea viaţă. Am cules în jur de 20 de proiecte diferite, dintre
care aproximativ 10 au devenit viabile în lunile care au urmat.
Iată câteva dintre ele: Grupele care duc speranţă în spitalele
din Bucureşti – mergem din salon în salon oferind încurajare,
asistenţă spirituală, hrană, literatură, susţinere în rugăciune etc.;
Grupele care animă căminele de copii – ne-am ales două

asemenea cămine din Bucureşti, pe care le vizităm cu regularitate
şi îi implicăm pe copii în tot felul de activităţi speciﬁce, dar mai
ales încercăm să le arătăm afecţiune şi grijă iubitoare; Grupele
pregătite să dea mărturie în parcuri – deschidem dialoguri
cu cei interesaţi, cântăm imnuri misionare, oferim literatură
etc.; Grupa care vizitează Penitenciarul Jilava; Grupele care
vizitează bisericile mici din jurul Bucureştiului – organizând, în
Sabat după-amiază, programe de înviorare spirituală; Grupele
care împart literatură creştină din uşă în uşă – în Cernica şi
satele limitrofe; Grupele care vizitează familiile interesate – din
Cernica şi împrejurimi; Grupa care se îngrijeşte de drogaţii
din Gara de Nord – poate că este cea mai diﬁcilă lucrare la
care ne-am angajat, pentru că sunt atât de diferiţi de noi, dar, cu
siguranţă, Domnul nu i-ar ﬁ neglijat.
După cum vedeţi, nu-i nimic ieşit din comun, ci poate
doar faptul că începe să ne intre în sânge bucuria ca, în Sabat
după-amiază, să-i căutăm pe cei ce au nevoie de Domnul şi să le
oferim un răspuns potrivit cu nevoile lor.
Şi câte experienţe proaspete şi noi încep să ne umple şi să ne
învioreze viaţa! Nu-i nevoie de nicio investiţie pentru aceasta,
doar să ieşi din clădirea bisericii, încărcat cu povara suﬂetelor
care pier din lipsă de cunoştinţă…, iar Domnul le va scoate în
drumul tău.
Încearcă şi tu! Iată, tonul a fost dat deja!

Mărturii:
„Viaţa este prea scurtă, prea valoroasă şi prea încărcată de
răspunderi solemne... ca să te gândeşti numai la tine! Oamenii
săraci sau nevoiaşi, cei uitaţi sau marginalizaţi au nevoie de tine...
sau poate tu ai nevoie de ei. Porunca Domnului rămâne încă
valabilă: ’Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi
faţă de cel lipsit din ţara ta’ (Deut. 15,11).” – Petrică Cătinean,
student, Teologie Pastorală, anul IV
„La început, gândul că în ﬁecare Sabat după-amiază vom
ieşi la drumuri şi la garduri părea irealizabil, prea mult, prea de
tot. Dar încercarea este un bun campion. Acum, imposibilul a
devenit posibil. Reacţiile oamenilor sunt pe măsura ineditului
abordării. Peste tot descoperim foame. Foame de pâine,
foame de Cuvânt. Viitorul ni se descoperă mai strălucitor
acum. Experienţele ne dau avânt, iar temerile s-au mai risipit
proporţional cu abandonarea în mâinile Celui ce, odinioară,
străbătea de asemenea drumurile îndepărtând gardurile.”
– Daniel Glodeanu, student, Teologie Pastorală, anul IV 
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