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Deschiderea inimii

U

na dintre cele mai mari binecuvântări în viaţa
de credinţă este comuniunea cu Dumnezeu.
Edwin Gelafar spunea: „Rugăciunea nu este o
deschidere a gurii, ci este o deschidere a inimii.
Ea nu este o revărsare a minţii, ci o revărsare a
suﬂetului. Ea nu este un eseu, ci o conversaţie.”
Cu toate că suntem foarte ocupaţi, nu putem renunţa la o
viaţă de rugăciune după cum nu putem renunţa la respiraţie.
Nimeni nu spune că nu mai respiră, pentru că nu are timp.
Însă, a sta de vorbă cu Tatăl nostru ceresc nu este o obligaţie
religioasă, ci un privilegiu şi o mare binecuvântare pentru
noi. Spun binecuvântare pentru că prin rugăciune noi putem
primi iertare pentru păcatele noastre, pace suﬂetească în locul
frământărilor şi multă putere şi încurajare de la Dumnezeu
pentru a trece prin toate problemele vieţii.
Din aceste considerente vitale pentru viaţa spirituală,
apostolul Pavel i-a sfătuit pe credincioşii din timpurile sale:
„Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi
cereri”(Efes. 6,18), „stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu
mulţumiri” (Col. 4,2), „rugaţi-vă neîncetat” (1 Tes. 5,17).
Poate că unii dintre noi vor spune: Este adevărat că
apostolul Pavel i-a sfătuit pe credincioşii din vremea lui, şi
implicit şi pe noi, să se roage, dar cum ar trebui să ﬁe aceste
rugăciuni pentru a ﬁ acceptate? De multe ori m-am rugat şi
nu am primit niciun răspuns.
Nu este uşor să răspunzi la asemenea întrebări, dar este
foarte important pentru cel care se roagă să înţeleagă modul
în care Dumnezeu răspunde rugăciunilor copiilor Săi. Este
bine să ştim ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre
felul cum ar trebui să ﬁe rugăciunile noastre pentru a ﬁ
primite la tronul Tatălui nostru ceresc. Simţi că rugăciunile
tale sunt ineﬁciente? Te întrebi dacă Dumnezeu chiar ascultă
rugăciunile tale? Pentru ca rugăciunile noastre să primească
răspunsul divin, Biblia ne spune că ele trebuie să ﬁe făcute:
• cu credinţă – „Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune,
veţi primi” (Mat. 21,22). Apostolul Iacov ne spune că trebuie să
avem credinţă atunci când ne rugăm şi să nu ne îndoim deloc.
Dacă nu respectăm acest sfat, el ne spune că „un astfel de om să
nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om
nehotărât şi nestatornic în toate căile sale” (Iacov 1,5-8).
• într-un spirit de umilinţă – Exemplul vameşului
şi al fariseului ne arată cum afectează un spirit nepotrivit
comuniunea noastră cu Dumnezeu. Mai mult decât atât,
Scriptura ne spune că „Dumnezeu stă împotriva celor mândri,
dar dă har celor smeriţi” (Iacov 4,6).
• în armonie cu voia lui Dumnezeu – De multe ori
rugăciunile noastre nu primesc răspuns pentru că ele arată mai
mult preocuparea faţă de voinţa noastră decât de voinţa lui
Dumnezeu. „Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu

gând să risipiţi în plăcerile voastre” (Iacov 4,3). Numai atunci
când cerem ceva în armonie cu voinţa divină vom ﬁ ascultaţi.
„Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva
după voia Lui, ne ascultă” (1 Ioan 5,14).
• într-un spirit de mulţumire – „În orice lucru, aduceţi
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi
cereri cu mulţumiri” (Fil. 4,6). Mulţumirea este o atitudine
potrivită pentru oricine se roagă, pentru că în acest mod
este exprimată credinţa şi recunoştinţa noastră. „Mulţumiţi
totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în
Numele Domnului nostru Isus Hristos” (Efes. 5,20). Desigur
că nu este uşor să-I mulţumeşti lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile decât atunci când noi credem, cu toată ﬁinţa noastră,
că acestea lucrează spre binele nostru. (Rom. 8,28)
• cu stăruinţă – Acest lucru este subliniat de Isus prin
parabola prietenului stăruitor (Luca 11,5-10) şi prin parabola
judecătorului nedrept (Luca 18,1-8). Stăruinţa în rugăciune
este manifestată şi de Isus în Grădina Ghetsimani, când „S-a
rugat a treia oară, zicând aceleaşi cuvinte” (Mat. 26,44), şi de
apostolul Pavel, care s-a rugat de trei ori ca Domnul să-i ia
ţepuşul (2 Cor. 12,8), şi de biserica primară, care ni se spune
că „ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în
frângerea pâinii şi în rugăciuni”. (Fapte 2,42)
• în Numele lui Isus – Aceasta înseamnă mai mult decât
a aminti Numele lui Isus la ﬁecare frază, înseamnă a crede că
Isus este singura cale prin care noi putem ajunge la Tatăl şi
El este Marele nostru Preot care mijloceşte pentru noi. (Efes.
5,20; Ioan 14,6; Ev. 7,24.25)
Gândindu-ne la toate aceste lucruri importante ale
rugăciunilor noastre, trebuie să recunoaştem că posibilitatea
de a ne deschide inima lui Dumnezeu şi a primi răspunsuri la
cererile noastre este într-adevăr una dintre cele mai frumoase
experienţe ale vieţii spirituale. Sunt ocazii când Dumnezeu
spune „da” la cererile noastre, în alte situaţii spune „da, dar
nu încă” sau „da, dar nu aşa cum ai aştepta tu”. Trebuie să nu
uităm că metodele şi gândurile lui Dumnezeu sunt adesea cu
totul diferite de ale noastre (Is. 55,8.9), dar, chiar şi în astfel de
situaţii sau chiar şi atunci când răspunsul Său este „nu”, noi
trebuie să ne încredem în Dumnezeu, pentru că El ştie tot
ce este mai bine pentru noi. Deşi poate nu înţelegem tot ce
se întâmplă în viaţa noastră sau cum răspunde Dumnezeu la
frământările şi strigătele noastre, putem să ne încredem pe
deplin în făgăduinţele, călăuzirea şi iubirea
Sa.
Gabriel Dincă este
redactorul-şef al
revistei „Curierul
Adventist”.
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NORMAN JOHNSON

E

vanghelistul Henry Feyerabend povesteşte în cartea
sa, Slices of Life (Felii din viaţă), despre un automat de
cafea care, într-o zi, nu a mai funcţionat corect. După
ce introduceai monedele, ieşeau cafeaua, laptele şi
zahărul şi, la urmă, paharul! Automatul acesta avea toate
ingredientele necesare, dar le aşeza într-o ordine greşită şi, prin urmare,
era nefolositor. Mă gândesc că uneori şi noi facem la fel în ceea ce
priveşte relaţia noastră cu Isus.
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„Rugăciunea este respiraţia suﬂetului. Ea este secretul puterii spirituale. Niciun alt
mijloc al harului nu o poate înlocui şi nu poate păstra sănătatea suﬂetului...
Dacă neglijaţi practica rugăciunii sau dacă vă rugaţi din când în când, după cum vi
se pare convenabil, vă veţi pierde legătura cu Dumnezeu.”
(Ellen White Slujitorii Evangheliei, p. 189)
Ellen White a făcut o aﬁrmaţie care m-a intrigat mult
timp. Ea scrie: „Rugăciunea este respiraţia suﬂetului. Ea
este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului
nu o poate înlocui şi nu poate păstra sănătatea suﬂetului.
Rugăciunea aduce inima într-o legătură directă cu Izvorul
vieţii şi întăreşte muşchii şi încheieturile experienţei religioase.
Dacă neglijaţi practica rugăciunii sau dacă vă rugaţi din când
în când, după cum vi se pare convenabil, vă veţi pierde legătura
cu Dumnezeu. Însuşirile spirituale îşi vor pierde vitalitatea,
iar experienţa religioasă va ﬁ lipsită de sănătate şi vigoare.”
(Slujitorii Evangheliei, p. 189)
„Rugăciunea este respiraţia suﬂetului.” Întrebându-mă dacă
ideea aceasta poate ﬁ întâlnită în Biblie, am început să fac o
căutare rapidă a cuvintelor „respiraţie”, „respiră” etc. Am găsit
imediat un pasaj care mi s-a părut semniﬁcativ, Plângerile
lui Ieremia 3,55.56: „Dar am chemat Numele Tău, Doamne,
din fundul gropii. Tu mi-ai auzit glasul: ’Nu-ţi astupa urechea
la suspinele [în engl. breathing – răsuﬂare, respiraţie, n. trd.] şi
strigătele mele.’” Se pare că Ieremia, autorul acestor cuvinte, a
exprimat aceeaşi idee ca şi Ellen White.
În încercarea de a compara rugăciunea cu respiraţia, am
luat pe rând (poate pe un ton glumeţ) câteva dintre întrebările,
nemulţumirile, pretextele şi problemele comune, pe care le
invocă oamenii când vine vorba de rugăciune, şi am încercat
să aplic aceste obiecţii la respiraţie. (Am folosit unele ilustraţii
proprii, iar pe altele le-am preluat de la alţii.)

De câte ori trebuie să respir pe zi?
Iată o întrebare cam absurdă, nu-i aşa? Totuşi, oamenii îşi pun
întrebarea: „De câte ori să mă rog, pe zi?”
Pentru o persoană sănătoasă şi activă, respiraţia este un act
natural. Nu trebuie să ne gândim la aceasta; vine de la sine. Şi
respirăm tot timpul. În 1 Tesaloniceni 5,17, Pavel ne spune să
ne rugăm neîncetat. Dacă avem o viaţă creştină sănătoasă, nu
va trebui să ne propunem să ne rugăm neîncetat; acest lucru va
avea loc în mod automat.
Gândiţi-vă la următorul pasaj din scrierile lui Ellen White:
„Cel care Îl primeşte pe Hristos printr-o credinţă vie… are o
relaţie vie cu Dumnezeu… El poartă cu el atmosfera cerului,
adică harul lui Dumnezeu, o comoară pe care lumea nu
poate să o cumpere…” (Conﬂict and Courage, p. 79). Dacă am
inspira cu toţii permanent din această atmosferă, am avea o
viaţă creştină cu mult mai sănătoasă. Nu numai că trebuie să
ne rugăm întotdeauna, ci şi oriunde ne aﬂăm. Pavel spune în
1 Timotei 2,8: „Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc…”

Trebuie să respir, chiar dacă nu simt nevoia?
Geneza 2,7 ne spune: „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din
ţărâna pământului, i-a suﬂat în nări suﬂare de viaţă şi omul

s-a făcut, astfel, un suﬂet viu.” Fără „suﬂarea de viaţă” de la
Dumnezeu, oamenii nu ar putea trăi. Şi nu avem nevoie de un
doctor, ca să ştim că, dacă ﬁinţa vie nu mai respiră, înseamnă
că a murit.
Acelaşi lucru este valabil şi în ceea ce priveşte respiraţia
spirituală. Dacă încetaţi să mai respiraţi, din diverse motive,
veţi muri. Ocaziile când nu simţim nevoia după rugăciune
sunt ocaziile în care avem cea mai mare nevoie de rugăciune.

Nu am timp să respir
„Nicio altă viaţă nu a fost împovărată cu muncă şi răspundere
ca viaţa lui Isus; şi, cu toate acestea, cât de des Se ruga El! Cât
de constantă era comuniunea lui cu Dumnezeu! Mereu şi
mereu, în istoria vieţii Sale pământeşti, se găsesc rapoarte ca
acestea: ’Pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat şi S-a
dus într-un loc pustiu. Şi se ruga acolo’. ’Oamenii se strângeau
cu grămada ca să-L asculte şi să ﬁe vindecaţi de bolile lor.
Iar El Se ducea în locuri pustii şi Se ruga’. ’În zilele acelea,
Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea
în rugăciune către Dumnezeu’ (Marcu 1,35; Luca 5,15-16;
6,12).” (Hristos, Lumina lumii, p. 292)
Dacă Isus, singurul Om fără păcat, care a trăit vreodată pe
acest pământ, avea atât de multă nevoie de rugăciune, cu cât
mai multă nevoie avem noi să ne rugăm!

Cât timp să respir?
Unii dintre noi se luptă să petreacă timp suﬁcient în
rugăciune. Avem impresia că nu prea avem ce să-I spunem lui
Dumnezeu. Dacă aveţi această impresie, încercaţi să vorbiţi cu
Domnul despre ceea ce vă spune El. Când citiţi din Cuvântul
Său şi când vorbiţi cu El despre ceea ce aţi citit, este ca şi cum
aţi trage aer în piept.
V-aţi descurajat vreodată când aţi auzit că unele persoane
petrec în rugăciune patru sau cinci ore zilnic? Motivul poate ﬁ
acela că vă luptaţi să vă rugaţi mai mult de 15 minute! (Şi eu
am trecut pe aici.) Este minunat să asculţi experienţa creştinilor
devotaţi rugăciunii, dar nu trebuie să uităm că ﬁecare individ
trebuie să respire potrivit cu nevoile lui. Ştim că respiraţia se
intensiﬁcă în mod natural odată cu activitatea. Dacă nu mă rog
ca Martin Luther, probabil că nici nu trăiesc la fel ca el.

Dacă mă împiedic şi cad, să mai respir?
Mulţi oameni se descurajează când cad în păcat. În
consecinţă, ei nu se mai roagă. Dar, atenţie: „Nu-l voi izgoni
niciodată pe cel care vine la Mine” (Ioan 6,37, traducerea
autorului). Biblia spune despre Isus: „Omul acesta primeşte pe
păcătoşi şi mănâncă împreună cu ei” (Luca 15,2). Ioan ne scrie
că nu ar trebui să mai păcătuim, căci „dacă cineva a păcătuit,
avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit”
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(1 Ioan 2,1). Trebuie să venim înaintea
lui Isus orice s-ar întâmpla, chiar şi
atunci când păcătuim. Mai ales atunci
când păcătuim. Nu uitaţi 1 Ioan 1,9:
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele
şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”

Dacă oamenii râd de mine,
să mai respir?
Potrivit cu 2 Timotei 3,12, „toţi cei ce vor
să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor
ﬁ prigoniţi”. Fiţi siguri că dacă „respiraţia”
voastră este eﬁcientă, Diavolul va face tot
ce îi stă în putinţă ca să renunţaţi.
Pavel şi Sila, după părerea unora,
aveau toate motivele să ﬁe descurajaţi şi
să nu se mai roage. Fuseseră bătuţi fără
să ﬁe judecaţi şi se aﬂau în închisoare.
Însă în Fapte 16,25, ni se spune că,
„pe la miezul nopţii, [ei] se rugau şi
cântau cântări de laudă lui Dumnezeu”.
Dumnezeu le-a văzut credinţa şi
le-a dăruit nu numai libertatea, ci şi
privilegiul de a-l conduce la Isus pe
temnicer împreună cu toată casa lui.
Isus a zis: „Binecuvântaţi pe cei ce
vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se
poartă rău cu voi” (Luca 6,28). Când
se abate asupra noastră persecuţia, în
oricare formă a ei, trebuie să vedem în ea
o chemare la rugăciune.

Dacă nu cunosc tehnicile,
dacă nu respir ca „experţii”,
să mai respir totuşi?
Gândiţi-vă la Romani 8,26. Aici ni se
spune că „Duhul ne ajută în slăbiciunea
noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne
rugăm. Dar Însuşi Duhul mijloceşte
pentru noi cu suspine negrăite.” Cu alte
cuvinte, indiferent de felul în care sună
rugăciunea mea, Duhul Sfânt o va face
să sune frumos înainte să ajungă la cer.

Nu poate pastorul să
respire pentru mine?
Îmi amintesc că, într-o vară, pe când
mă aﬂam într-o biserică din Alberta de
Nord, pastorul de acolo mi-a povestit
că cineva i-a spus ceva de genul: „Eu
plătesc instalatorul ca să facă reparaţiile
în locul meu, îl plătesc pe electrician ca
să se ocupe de partea electrică în locul
meu şi vă plătesc pe dumneavoastră ca
să vă rugaţi pentru mine.” Atitudinea
aceasta este semnul că relaţia cu Isus
nu este sănătoasă. Dacă vreţi să trăiţi,
trebuie să respiraţi pentru voi înşivă. Nu
există altă cale.
6
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Ce fac dacă respiraţia
nu corespunde cu
aşteptările mele?
Singurul scop al respiraţiei este
menţinerea vieţii. Odată, un predicator
a spus: „Dacă vă rugaţi ca să primiţi
răspunsuri, nu după mult timp veţi
înceta să vă mai rugaţi!” Dumnezeu vrea
să vă răspundă – şi chiar vă răspunde – la
rugăciuni. Dar, dacă acesta este singurul
motiv pentru care vă rugaţi, Diavolul
nu trebuie decât să aştepte. De multe
ori, cerem anumite lucruri despre care
Dumnezeu ştie că nu sunt bune pentru
noi. Dar El ne iubeşte mult prea mult ca
să ne dea tot ce dorim. Un verset la care
să medităm în această privinţă este Iacov
4,3: „Cereţi şi nu căpătaţi, pentru că
cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile
voastre.”
De asemenea, ascultarea este
importantă ca să primim răspuns la
rugăciune. Ioan a scris: „Şi orice vom
cere, vom căpăta de la El, ﬁindcă păzim
poruncile Lui şi facem ce este plăcut
înaintea Lui” (1 Ioan 3,22).
Să nu uităm că motivul primordial
pentru care respirăm este menţinerea
vieţii.

Există vreo situaţie în
care putem sau în care
este necesar să respirăm
pentru alţii?
„Este vreunul printre voi bolnav?
Să cheme pe prezbiterii bisericii
şi să se roage pentru el, după ce-l
vor unge cu untdelemn în Numele
Domnului. Rugăciunea făcută cu
credinţă va mântui pe cel bolnav, şi
Domnul îl va însănătoşi; şi dacă a făcut
păcate, îi vor ﬁ iertate. Mărturisiţi-vă
unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii
pentru alţii ca să ﬁţi vindecaţi. Mare
putere are rugăciunea ﬁerbinte a celui
neprihănit” (Iacov 5,14.16).
În ceea ce priveşte respiraţia pentru
alţii, respiraţia gură la gură este cea
mai beneﬁcă pentru cel în necaz, dacă
eforturile noastre de a-l resuscita
au început înainte ca moartea să
intervină. Mă întreb câte persoane
am putea salva, dacă am face tot ce
putem să-i menţinem în viaţă, în loc
să aşteptăm până în ultima clipă şi să
încercăm să-i readucem la viaţă când
au murit din punct de vedere spiritual.
Păstorul înfăţişat în Luca pleacă în
căutarea oii pierdute imediat. Să
urmăm exemplul lui.
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Există lucruri care m-ar
putea împiedica să respir?
În Proverbe 28,9, ni se spune: „Dacă
cineva îşi întoarce urechea, ca să
n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea
lui este o scârbă.” Este diﬁcil să stai de
vorbă cu cineva care nu vrea să asculte.
Dacă noi nu Îl ascultăm pe Dumnezeu,
de ce să ne aşteptăm ca El să ne asculte?
Dacă noi nu vrem să ascultăm, El nu
ne va spori vinovăţia, dăruindu-ne mai
multă lumină pentru care să ne tragă la
răspundere în ziua judecăţii.
În 1 Petru 3,7, apostolul ne spune:
„Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul
vostru, cu înţelepciune cu nevestele
voastre, dând cinste femeii ca unui vas
mai slab, ca unele care vor moşteni
împreună cu voi harul vieţii, ca să nu ﬁe
împiedicate rugăciunile voastre.”
Putem deduce că modul de viaţă
din cămin are un efect asupra vieţii de
rugăciune!

De unde ştiu că respiraţia
mea este eficientă?
Sunteţi în viaţă? Aţi găsit pacea care
întrece orice cunoştinţă? Isus vă
stăpâneşte gândurile? Aveţi dorinţa
de a le vorbi despre Isus şi altora?
Dacă aţi răspuns pozitiv la toate aceste
întrebări, atunci înseamnă că respiraţi
eﬁcient, că vă rugaţi eﬁcient. Şi, dacă
mai aveţi încă dorinţa de a-L însoţi pe
Isus îndeaproape, atunci continuaţi să
respiraţi: mai sunteţi încă în viaţă!
„Întunericul celui rău îi învăluie
pe aceia care neglijează rugăciunea.
Şoaptele ispititoare ale vrăjmaşului îi
amăgesc la păcat; şi toate acestea, pentru
că ei nu folosesc privilegiile pe care
li le-a dat Dumnezeu prin rânduiala
divină a rugăciunii. De ce oare copiii lui
Dumnezeu sunt atât de reticenţi şi de
lipsiţi de dispoziţia de a se ruga, deşi ştiu
că rugăciunea este cheia cu care mâna
credinţei deschide tezaurul cerului, unde
se aﬂă depozitate resursele inepuizabile
ale Celui Atotputernic?” (Calea către
Hristos, p. 86) 
Traducere: Loredana Sârbu
Adventist Review, aprilie 2008

Norman Johnson este
pastor în Biserica
Adventistă din British
Columbia, Canada.
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C

u perspectiva Golgotei în mintea şi în suﬂetul
Său, Isus îşi cheamă ucenicii mai familiar ca
niciodată în Grădina Ghetsemani, în multe
ocazii, loc al odihnei şi al părtăşiei lor. Pe
măsură ce Se apropie de locul poposirii, Isus
devine din ce în ce mai tăcut. Ucenicii au observat schimbarea
de spirit a Maestrului lor, dar nu au îndrăznit să-L întrebe.
Isus, spune pana inspirată în cartea Hristos, Lumina lumii, p.
573, „... avea simţământul că este despărţit de lumina care-L
susţinea, a prezenţei lui Dumnezeu”.
Nu departe de intrarea în grădină, Isus îi roagă pe ucenicii
Săi: „Şedeţi aici până Mă voi duce colo să Mă rog; rămâneţi
aici şi vegheaţi împreună cu Mine” (Matei 26,36.38).

Nedreptate? Părtinire?
Împreună cu Isus merg Petru, Iacov şi Ioan, tovarăşii Săi cei
mai apropiaţi, martorii slavei Învăţătorului lor de pe munte, cei
ce îi văzuseră pe Moise şi pe Ilie şi auziseră vocea din ceruri,
cei care, de multe ori, Îl însoţiseră în rugăciune pe Isus, în locul
acela răcoros şi liniştit. De ce însă ceilalţi ucenici sunt lăsaţi
deoparte? O nedreptate? Părtinire? Nimic din acestea două, ci
doar preocupare plină de dragoste faţă de scumpii Lui ucenici.
„Hristos nu putea suporta ca ei să ﬁe martori ai chinului
Său de moarte” (Hristos, Lumina lumii, p. 574). Rămâneţi aici
dragii mei, dar nu dormiţi, ci vegheaţi împreună cu Mine!
Isus nu a mers însă atât de departe, ca să nu poată ﬁ auzit
sau văzut. Avea nevoie de ei, să-i vadă, să-i simtă că sunt acolo
cu El. Urma să sufere ca om urmările crunte ale păcatului şi
mânia Tatălui împotriva acestuia, neputând să se folosească de
niciun atribut divin pentru a scăpa.

Rugăciune pentru Isus!
Până la Ghetsemani, Isus fusese Mijlocitor pentru alţii. Acum
dorea ca cineva să mijlocească pentru El, în rugăciune, să-L
susţină în teribila Sa temere, că pierderea legăturii cu Tatăl Său

L-ar putea determina să renunţe la lupta pentru mântuirea
omului. Diavolul era acolo, insuﬂându-I ideea Mântuitorului
că, dacă va continua să lupte pentru nişte bieţi muritori şi va
deveni garantul mântuirii lor, „despărţirea de Tatăl Său avea să
ﬁe veşnică.” (Hristos, Lumina lumii, p. 575)
Respingerea Lui ca Mesia, viitoarea nerecunoştinţă a
oamenilor faţă de opera mântuirii, descurajanta slăbiciune
spirituală a ucenicilor în faţa provocărilor ulterioare ale lucrării
constituiau gânduri chinuitoare ce măcinau suﬂetul încercat
al Domnului nostru, sub inﬂuenţa puternică a veşnicului
Său oponent. Prin experienţa grădinii, Isus devine cea mai
înaltă provocare la rugăciune autentică şi trăire duhovnicească
onestă. „Priviţi-L cântărind preţul ce trebuie plătit pentru
mântuirea celor păcătoşi. În agonia Sa, El se prindea de
pământul rece ca şi când ar ﬁ vrut să împiedice despărţirea de
Tatăl Său.” (Hristos, Lumina lumii, p. 575)

Rugăciune dormită
În suferinţă, inima omenească doreşte cu ardoare înţelegere şi
simpatie. Isus Se scoală cu greu şi vine la ucenici cu speranţa
înviorării Sale prin responsabilitatea veghetoare a prietenilor
Săi, dar totul se întunecă parcă şi mai mult în inima Sa, pentru
că de trei ori „i-a găsit dormind” (v. 40). Iubirea faţă de Isus ar ﬁ
trebuit să-i păstreze veghetori. Cu hotărârea sfântă de a merge
până la capăt în opera mântuirii, întipărită pe faţa Lui plină
de sudoare şi de sânge, Isus Se prăbuşeşte pe pământul umed.
Tatăl suferea cu Fiul Său. Unde erau ucenicii? Dormeau!
„În cer era linişte. Niciun instrument nu mai cânta. Toţi
priveau cu uimire şi reverenţă. În acele momente de cumpănă
ale hotărârii, îngerul puternic al lui Dumnezeu Tatăl a
coborât pentru a-L încuraja pe Mântuitorul.” Chinul lui Isus
nu a încetat, dar descurajarea şi dezamăgirea L-au părăsit.
Îndreptându-se către ucenici, le spune: „Dormiţi de acum şi
odihniţi-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul Omului să ﬁe dat în
mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă, haidem să mergem...” (v. 45. 46)
CURIERUL
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a-i câştiga pentru cer şi nu pentru a-i
pierde prin viaţa noastră trăită. Însă e
nevoie de rugăciunea vie şi nu dormită
în aşteptarea Mântuitorului!

Stop accidentelor...
Ne este teamă de accidente. Nu le
dorim, dar... se întâmplă din cauza
noastră sau a altora. Ucenicii au trăit
în Ghetsemani un accident pe tărâm
spiritual: lipsa rugăciunii şi a vegherii
responsabile. Motivele acestuia pot ﬁ
multe: neînţelegerea momentului crucial
al Planului Mântuirii şi a lucrării lui
Isus, oboseala, rutina, nemulţumirile,
superﬁcialitatea etc. Isus i-a înţeles şi i-a
iubit până la capăt.
Ai avut accidente în viaţa ta
spirituală? Dacă da, ştii sigur că
răspunsul pentru evitarea lor este
rugăciunea! Şi mai ştim că El ne
iubeşte în ciuda oricărui accident din
viaţa noastră. Cauzele accidentelor
spirituale din viaţa noastră sunt
multiple. De nenumărate ori, am
observat pe marginea şoselelor panouri
cu mesajul „Stop accidentelor. Viaţa
are prioritate”, dar am trecut pe lângă
ele doar mulţumit că era necesar şi
potrivit să se aﬁşeze un astfel de mesaj.
Însă când ne oprim din viteza şi graba
noastră cea de toate zilele, descoperim
forţa acestui mesaj pentru siguranţa
noastră terestră, dar şi veşnică. Are viaţa
veşnică cu adevărat prioritate pentru
noi? Dar rugăciunea? Este ea prioritară
în viaţa noastră? Sau e o rugăciune
dormită asemenea ucenicilor?
1. Viteză excesivă, neadecvată
condiţiilor de drum!
Nenumăraţi oameni îşi pierd viaţa
în accidente de maşină datorită vitezei,
vinovaţi sau nevinovaţi şi, din păcate,
unii pierd şi viaţa veşnică. Atunci
când Domnul Isus ne spune: „Vino şi
urmează-mă...”, se aşteaptă să mergem
după şi nu înaintea Lui. Multe căderi ale
noastre se întâmplă din cauza alergării
noastre, nu după Isus, ci înaintea Lui.
Nu putem să-L urmăm pe Isus gonind
nebuneşte. Dacă dorim cu adevărat
să-l urmăm pe Isus, nu putem merge
mai repede decât Cel ce ne conduce.
Condiţiile de drum arată clar către
ziua revenirii Sale. Rugăciunea pentru
înţelepciune şi echilibru ne poate ajuta
să rămânem în spatele lui Isus, feriţi de
accidente.
2. Respectarea limitelor de viteză!
Respectarea limitei de viteză este
greu de păstrat. Dumnezeu a aşezat
şi pe tărâm spiritual limitări pentru
siguranţa şi fericirea noastră. Uneori,
ne asumăm riscul să trecem dincolo de
8
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limite, gonind spre o fericire iluzorie.
Principiile sunt călcate sau ﬂexibilizate
într-o măsură atât de mare, încât să se
potrivească aşteptărilor noastre greşite.
Accidentele sunt inevitabile. Şi atunci
rugăciunea devine prioritatea noastră
pentru a primi putere să ascultăm de
Dumnezeu. Dar de ce, iubite cititor, încă
mai trebuie să ne doară, ca să ne rugăm
cu dor pentru puterea de a trăi o viaţă
asemenea Mântuitorului nostru?
3. Păstrarea unei „distanţe” suﬁciente
faţă de participanţii la traﬁc, astfel încât
să nu te faci tu vinovat de accident!
Pe zi ce trece, se pare că distanţa se
micşorează. Uneori, glumele indecente,
vorbele murdare, compromisurile
mărunte, aluziile ruşinoase se pare că
nu ne mai deranjează. Ei privesc la
noi în ciuda aparentei lor indiferenţe
şi secularizări. Ne facem vinovaţi
prin delăsare, prin renunţarea la
identitatea noastră escatologică,
prin compromiterea valorilor şi a
standardelor de vieţuire spirituală
autentică. Astfel, accidente se
întâmplă şi noi înşine devenim, poate,
acele mărunte „pietre de poticnire”.
Rugăciunea trebuie să aibă şi aici
prioritate pentru a-I cere Domnului
înţelepciunea şi puterea spirituală de a
şti să ne apropiem de oameni pentru
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4. Conducere preventivă
Prudenţa contribuie mult la siguranţa
noastră în orice aspect al vieţii. Diavolul
are un întreg paletar de culori şi de oferte
pentru ﬁecare dintre noi. Oferta lui, care
spune: „Trăieşte-ţi viaţa”, o întâlnim
în nenumărate clipuri publicitare din
media, de pe Internet, pe străzile marilor
oraşe şi ale satelor, în tribunale, în minţile
fragede ale copiilor şi tinerilor noştri, în
suﬂetele anesteziate de curentul liberal
european, care domneşte pretutindeni.
Nu sunt uitaţi nici cei maturi şi nici cei
bătrâni, nici cei credincioşi sau mai puţin
credincioşi.Toate ofertele însă au un preţ:
pierderea lui Dumnezeu din vedere. În
această situaţie, care nu iartă pe niciunul
dintre noi, dacă nu suntem prevăzători,
rugăciunea are prioritate. Dumnezeu
nu are un paletar de culori cu care să ne
momească, dar are Cuvântul Său plin
de lumină şi ofertă cerească. Citindu-l şi
rugându-ne, vom descoperi pericolele şi
puterea de a ne feri de ele. Însă doar dacă
vrem...

Rugăciunea are prioriate
Nu e doar un dicton lipsit de sens
pentru putere în viaţa spirituală, ci este
chiar o necesitate urgentă a poporului
adventist de astăzi. Nu ne mai putem
permite să trăim oricum niciun
moment, din simplul motiv că nici
Mântuitorul nu Şi-a permis să trăiască
oricum. Această decizie L-a condus în
Ghetsemani, locul din care ne învaţă
să spunem „Stop accidentelor” din
viaţa noastră şi să punem accentul pe
rugăciune şi veghere. Nu rugăciunii
dormite sau uitate, ci rugăciunii care
dă putere, care ne leagă şi ne face
dependenţi de El, care ne dă pacea,
siguranţa şi ascunderea de accidente.
Dacă au preţ chinul lui Isus din
Ghetsemani şi jertfa Sa de pe Golgota
pentru inima ta..., pleacă-te acum pe
genunchi şi vorbeşte cu El, în rugăciune,
despre accidentele din viaţa ta. Vei ﬁ
eliberat şi întărit! 

Laurenţiu Gherghe
este pastor în districtul
Bacău, Conferinţa
Moldova.
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n frate de credinţă
povesteşte: „Era
primăvara anului 1990.
Trebuia să plec din Buzău
spre Brăila. Dimineaţa,
m-am rugat ca Dumnezeu să-mi
conducă paşii spre un suﬂet ﬂămând şi
însetat după El. În timp ce mă rugam,
am primit asigurarea că El m-a ascultat.
Apoi, am plecat la ocazie. Privind şoferul,
mă gândeam dacă nu cumva chiar el ar
ﬁ persoana căreia trebuie să-i vorbesc.
Atitudinea lui îmi dădea de înţeles că
religia nu ar ﬁ tocmai punctul lui de
interes. Totuşi, un îndemn lăuntric îmi
spunea: ’Vorbeşte-i!’ Ajunşi la destinaţie,
i-am oferit o carte, Calea către Hristos, pe
care am scris numele şi numărul meu de
telefon. Apoi ne-am despărţit.”
O tânără povesteşte: „Era primăvara
anului 1990. Aveam doar 17 ani, dar
suﬂetul meu era ﬂămând şi însetat
după Dumnezeu. Mergeam în ﬁecare
duminică la biserică şi încercam să
împlinesc orice ritual posibil; cu toate
acestea, golul din suﬂetul meu se mărea
tot mai mult. Dimineaţa şi seara,
petreceam câte o oră şi jumătate în
rugăciune şi-L imploram pe Dumnezeu
să mi Se descopere, să mă conducă,
să-mi arate drumul spre El.
Împreună cu Mariana, colega mea de
bancă, împărtăşeam aceleaşi frământări,
aceleaşi căutări. Ne-am gândit să ne
călugărim, pentru a ﬁ cu totul dedicate
lui Dumnezeu. Iubeam mult cărţile şi
credeam că acolo voi avea mai multe
cărţi despre Dumnezeu, putând astfel
să-L cunosc mai mult şi să înţeleg mai
bine planul Lui cu viaţa mea.
Într-o dimineaţă, foamea şi setea
suﬂetească s-au transformat în lacrimi
şi acolo, pe genunchi, L-am implorat
pe Dumnezeu să-mi trimită o carte

prin care să-mi vorbească, să-mi arate
calea spre El şi să-mi răspundă dacă este
planul Lui să mă călugăresc. În timp ce
mă rugam, am primit asigurarea că El
m-a ascultat.
La scurt timp, în aceeaşi dimineaţă,
vecinul meu, care era şofer de profesie, a
venit la mine, spunându-mi că a luat un
om la ocazie care i-a dat o carte. ’Ştiu că
tu eşti credincioasă, mergi la biserică şi-ţi
place să citeşti. Aşa că m-am gândit să
ţi-o dau ţie.’ Era cartea Calea către Hristos.
Am alergat repede în cameră şi am
început să citesc. Eram uimită de cât
de personal îmi vorbea Dumnezeu
prin această carte. Era ca un balsam
pentru suﬂetul meu, un indicator aşezat
la răspântie de drum, o cale printre
hăţişurile vieţii. Numai Dumnezeu ştie
ce impact puternic a avut această carte
asupra suﬂetului meu zbuciumat şi
derutat! Iubirea Lui minunată ţâşnea ca
un izvor de apă vie din ﬁecare frază. Din
această carte, am găsit o altă cale prin
care să-L cunosc pe El, în locul formelor
şi ritualurilor. De aici am aﬂat că pentru
a ﬁ în prezenţa Lui şi pentru a-L sluji
nu trebuie să mă izolez între zidurile
unei mănăstiri, ci în mijlocul oamenilor,
aşa cum a făcut Hristos.
Am înţeles că acesta era răspunsul
Lui Dumnezeu la întrebarea mea. Ceea

Dacă cineva se întreabă:
’Ce roade poate aduce o
carte?’ ...
Răspunsul este istoria mea.
Eu sunt rodul harului
divin pe care l-am cunoscut
prin intermediul unei cărţi.
Apoi colega mea de bancă,
ce s-a botezat odată cu
mine, apoi sora mea, ﬁna
mea, mai târziu mama,
şi inﬂuenţa ei continuă să
lucreze.

CURIERUL

ce am descoperit n-am putut ţine doar
pentru mine, bucuria, asemenea unui
izvor, m-a motivat să dau această carte
din mână în mână colegilor, începând cu
Mariana, apoi familiei mele.
O carte? Doar o carte? Da, un
indicator spre veşnicie. După câteva luni
am fost foarte mirată când am fost în
vizită la Biserica Adventistă din Brăila şi
am văzut că şi ei au această carte.
Au trecut doi ani de la botezul
meu. Într-o zi, am avut parte de o mare
surpriză. Mergând din satul meu în
vizită la aceeaşi biserică din Brăila, în
timpul unui apel pentru a participa la
curăţenia bisericii, când se făcea lista,
am auzit acel nume care era scris pe
cartea mea. Abia aşteptam să ajung să-l
întâlnesc pe acel om şi să-i mulţumesc
pentru ’pâinea pe care a aruncat-o pe
ape’ în urmă cu doi ani, într-o zi de
primăvară. A fost foarte bucuros să
aﬂe că acea carte a hrănit şi a schimbat
destinul vieţii mele.
Dacă cineva se întreabă: ’Ce roade
poate aduce o carte?’’Dacă cel care o
primeşte este dezinteresat?’’ Merită să
răspândim cărţi?’ Răspunsul este istoria
mea. Eu sunt rodul harului divin pe care
l-am cunoscut prin intermediul unei cărţi.
Apoi colega mea de bancă, ce s-a botezat
odată cu mine, apoi sora mea, ﬁna mea,
mai târziu mama, şi inﬂuenţa ei continuă
să lucreze. Slavă Domnului! ’Cuvântul Său
nu se întoarce înapoi fără rod.’ (Is. 55,11)
N-am devenit călugăriţă, ci colportoare
în Conferinţa Muntenia. Acum vine
întrebarea mea: ’Doamne, am lucrat 10 ani
în această lucrare şi, cu ajutorul Tău, am
răspândit tone de cărţi. Care sunt roadele?
Răspunsul vine: ’Câteva le vezi acum. Cele
dintâi roade, ca snopul de legănat din
vechime. Dar lasă-Mi bucuria de a-ţi arăta
restul în veşnicie. Vei avea multe surprize…’
Toate aceste istorii au pornit de la
o rugăciune făcută într-o dimineaţă de
primăvară: ’Doamne, condu-mi paşii
spre un suﬂet ﬂămând şi însetat după
Tine.’ Cum ar ﬁ dacă şi tu ai începe
ziua cu o astfel de rugăciune? Cum ar
ﬁ dacă ai folosi orice împrejurare, orice
întâlnire, ca o ocazie misionară? Cum ar
ﬁ dacă în geantă ai avea mereu o carte
de oferit? Sunt sigură că s-ar schimba
multe destine.” 
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D I N V I A Ţ A B I S E R I C I I – C O N F E R I N Ţ A O LT E N I A

O preoţie împărătească
V
ă invit să poposim pentru câteva clipe pe teritoriul
Conferinţei Oltenia. Pentru a ne prezenta, am ales
un text biblic care arată modul în care ne percepe
Dumnezeu şi pe noi, membrii Bisericii Adventiste de pe
teritoriul Conferinţei Oltenia: „Voi sunteţi o seminţie aleasă,
o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să ﬁe al Lui, ca să vestiţi puterile
minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina
Sa minunată” (2 Petru 2,9). În acest verset, ne găsim istoria,
identitatea şi misiunea noastră.
Istoria unui popor îi poate oferi demnitate şi curaj sau,
dimpotrivă, ocară şi nesiguranţă. Textul ne spune că „am fost
câştigaţi de Dumnezeu”. Acest aspect al istoriei noastre ne
inspiră încredere, speranţă pentru viitor şi curaj în luptele
vieţii. În ﬁecare săptămână aud noi experienţe de convertire şi
întâlnesc fraţi cu spirit de sacriﬁciu şi mintea însetată pentru
Dumnezeu. Acest lucru îmi întăreşte tot mai mult convingerea
că, într-adevăr, Dumnezeu a câştigat şi continuă să câştige mulţi
oameni pe teritoriul nostru.
Identitatea şi misiunea noastră sunt bine deﬁnite prin expresia
„o preoţie împărătească”. Astfel, prin deﬁniţie, toţi suntem
chemaţi să ﬁm preoţi ai lui Dumnezeu pe pământ. De aceea,
scopul principal al slujirii noastre în Conferinţă este
să le oferim tuturor – copii, tineri sau adulţi – şansa
şi abilitatea de a-şi exercita chemarea.
Pe copii şi pe tineri îi privim ca pe micuţul
Samuel, la Templu, iniţiindu-i în slujba preoţiei.
Chiar anul acesta, sute de copii şi tineri au
experimentat slujirea în proiecte de tipul Sabatul

copiilor, Copiii predicatori, T 25 (Tineri predicatori),
Orăşelul copiilor, Târgul de meşteşuguri, TinSerV, iar mulţi
alţii au învăţat preoţia în cadrul programelor diverse ale
Liceului Teologic Adventist din Craiova.
De curând, am participat la un Sabat al copiilor la
Peretu, judeţul Teleorman, şi am fost foarte încântat să-i
văd pe copii activând ca predicatori, instructori la Şcoala
de Sabat sau lăudându-L pe Dumnezeu prin rugăciune,
poezie şi cântare. Copiii au prezentat adevărurile Bibliei
într-o manieră plăcută, creativă şi modernă, folosind
pilde şi ilustraţii. Îl laud pe Dumnezeu pentru ei şi sper
ca toţi să trăiască ca preoţi ai Lui printre oameni.
Aceeaşi preocupare am avut-o şi pentru membrii
adulţi ai bisericii, reuşind să implicăm câteva sute de
membri în proiecte de slujire, ca misionari în zone albe,
colportori sau promotori ai sănătăţii.
Ca provocare pentru viitor, avem nevoie urgentă să
ne specializăm cu toţii în cea mai înaltă artă a preoţiei
– rugăciunea de mijlocire. Atunci vom deveni cu adevărat
o forţă de temut. Se spune că Maria, regina Scoţiei, se
temea de rugăciunile lui John Knox mai mult decât de
armatele Angliei. El a luptat împreună cu Dumnezeu şi

Grădiniţa nr. 1 – Craiova

Sabatul copiilor – Peretu

prin puterea rugăciunilor sale hotărâte
a scăpat Scoţia de catolicism. La fel de
puternici vor deveni toţi cei ce învaţă să
se roage cu adevărat.
În următoarele pagini, vor ﬁ
evidenţiate aspecte concrete ale vieţii de
credinţă din Conferinţa Oltenia. 
Antena RVS
emisie-recepţie
– Roşiori de Vede
Profesorii Liceului
Teologic Adventist Craiova
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Daniel Delcea
este preşedintele
Conferinţei Oltenia.

CONFERINŢA
OLTENIA

]

C

onferinţa Oltenia, cu sediul
administrativ la Craiova, în
judeţul Dolj, se îngrijeşte de
vestirea Evangheliei veşnice pe teritoriul
celor 7 judeţe din sudul ţării: Mehedinţi,
Teleorman, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea şi
Argeş, promovând adventismul, aşa cum
a fost el răspândit, cu multă vreme în
urmă, de pionierii care au adus mesajul
divin în aceste locuri.
Biserica Adventistă din Conferinţa
Oltenia este organizată în 211 biserici
şi 38 de grupe, însumând 12.041 de
membri evidenţiaţi la sfârşitul primului
trimestru al anului 2008. Situaţia pe
judeţe se prezintă astfel:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Judeţul
Nr. biserici Nr. membri
Argeş
15
757
Dolj
39
2.208
Gorj
12
581
Mehedinţi
10
364
Olt
25
1.050
Teleorman
95
6.222
Vâlcea
15
859
TOTAL
211
12.041

Cei 60 de pastori din districte şi
cei 6 pastori din comitetul local al
Conferinţei sunt ajutaţi misionari laici
voluntari, pentru ca, astfel, Evanghelia
Împărăţiei să poată ajunge la cât mai
mulţi oameni din teritoriul nostru.
Ne bucurăm anual de părtăşie
cu fraţii slujbaşi din toate bisericile
Conferinţei. În anul 2007, numărul
participanţilor la întâlnirea slujbaşilor
Conferinţei Oltenia s-a ridicat la
aproximativ 900 de persoane. Cu această
ocazie au fost prezenţi şi reprezentanţii
Uniunii şi Diviziunii. Dacă Pavel s-ar
referi la biserica din Conferinţa Oltenia,
ne-ar asemăna cu macedonenii: „În

În mâna lui
Dumnezeu

Comunitatea Craiova
Centru

mijlocul multelor necazuri prin care
au trecut, bucuria lor peste măsură de
mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la
un belşug de dărnicie din partea lor. Vă
mărturisesc că au dat de bunăvoie, după
puterea lor, şi chiar peste puterile lor.”
Credincioşia poporului adventist
din Oltenia în ce priveşte zecimile şi
darurile este un semn al recunoştinţei
faţă de Creator şi al calităţii vieţii de
credinţă. Ne rugăm ca Dumnezeu să
ne călăuzească şi, sub inspiraţia Lui, să
realizăm mult cu puţin, pentru ca El să
fie onorat prin desfăşurarea programelor
organizate şi susţinute.
În anul 2007, au fost finalizate
lucrările la 6 biserici care au fost şi
inaugurate: Motru Sec, Brădeşti, Tg.
Cărbuneşti, Valea Cireşului, Prundu
şi Tătărăşti, urmând ca în acest an
să-I fie închinate lui Dumnezeu alte
câteva biserici dintre cele 10 aflate în
construcţie şi mai multe finalizate,
dar neinaugurate. Amintim lucrările
mai ample care au solicitat atenţia şi
fondurile în perioada trecută.
Un mare proiect a fost acela al
amenajării corespunzătoare a Centrului
de Educaţie şi Misiune pentru Tineret
de la Sătic, judeţul Argeş, proiect
realizat în proporţie de 65 %. Cu toate
acestea, acolo se vor desfăşura în foarte
bune condiţii taberele acestui an, iar
după sezon va fi pus la dispoziţia tuturor
bisericilor pentru Sabate petrecute acolo
de către grupuri organizate.
Programul misionar „Lucrători
pentru seceriş” a beneficiat de susţinere
CURIERUL

financiară din fondurile Conferinţei,
pentru transportul şi materialele
grupelor de misiune.
Ne-a preocupat lucrarea prin radio,
pe care o găsim eficientă pentru vremea
prezentă. Cu ajutorul sponsorilor, am
reuşit să avem 4 frecvenţe în FM, de 24
de ore, la Câmpulung Muscel, Roşiori
de Vede, Tg. Jiu şi Motru şi alte câteva
ore închiriate la alte posturi locale.
Mutarea sediului Conferinţei
reprezintă un proiect ce se apropie de
finalizare. Ceea ce s-a realizat este, de
fapt, un Centru Adventist cu mai multe
perspective. Acesta cuprinde: sediul
instituţiei, o capelă, o librărie deschisă
publicului pentru vânzare de carte de la
Editura „Viaţă şi Sănătate”, un club Sola
Scriptura, o sală de studiu şi o cantină.
Ne dorim în viitor să deschidem
şantiere de construcţii mici, folosind
materiale uşoare, pentru a aprinde în
mai multe locuri „Lumina lumii”, mai
repede şi prin costuri mici. Dorim să
finalizăm construcţiile începute deja,
să susţinem în continuare proiectul
„Lucrători pentru seceriş”, să continuăm
lucrările la centrul de la Sătic şi să
dezvoltăm reţeaua de radio „Vocea
Speranţei” în teritoriul Conferinţei.
De asemenea, rămânem la dispoziţia
Domnului pentru a împlini planul Său
pe care ni-l va descoperi pe parcurs.
Slăvit să fie Domnul! 

Viorel Răducanu este
secretar-trezorier în
Conferinţa Oltenia.
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Investiţii pe termen lung

Î

ntr-o vreme în care persecuţiile
religioase sunt doar istorie,
activitatea Departamentul Relaţii
Publice şi Libertate Religioasă din
cadrul Conferinţei Oltenia s-a axat,
în special, pe promovarea libertăţii
religioase şi facilitarea misiunii bisericii,
prin crearea unui cadru favorabil
propovăduirii mesajului adventist.
În sensul acesta, pentru împlinirea
misiunii sale, Departamentul PARL a
creat evenimente, a asigurat asistenţă în
ceea ce priveşte libertatea religioasă, a
construit o reţea de prieteni ai bisericii,
a instruit reprezentanţi care lucrează
pentru relaţiile externe ale bisericii,
a întocmit şi a distribuit rapoarte cu
privire la libertatea religioasă.
Mai multe simpozioane de libertate
religioasă, pe diferite teme, ca de
exemplu, „Administraţia publică şi
religia”, organizate în colaborare cu
primăriile locale, s-au desfăşurat, la
începutul acestui
an, în mai multe
localităţi ale
Conferinţei
– Murgaşi,
Botoroaga,

Dan Lupescu,
director DJPCCPCN, DOLJ
12
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Troianu, Vedea – cu un impact deosebit
asupra membrilor comunităţilor
respective. Reprezentanţi ai
administraţiei, ai bisericilor şi ai tuturor
instituţiilor locale – învăţământ, poliţie,
sănătate – au fost împreună la aceeaşi
masă, lăsând la o parte disensiunile
politice, religioase sau de altă natură,
pentru a discuta şi a găsi soluţii la
problemele cu care se confruntă
comunitatea locală. Prezenţi la aceste
întâlniri, reprezentaţii mass-media
au avut o contribuţie importantă
prin mediatizarea evenimentelor
respective, Biserica Adventistă ﬁind
menţionată ca organizator şi promotor
al simpozioanlor respective.
Un succes deosebit l-a avut
programul „Ziua uşilor deschise”,
organizat în foarte multe biserici, în
cadrul căruia personalităţi de la nivel
local şi naţional, în unele cazuri, au
avut ocazia, unii pentru prima dată, să

create, merită amintit faptul că zeci de
biserici au primit ajutor ﬁnanciar din
partea primăriilor pentru susţinerea
unor proiecte de renovare ale caselor de
rugăciune.
În ultimii ani, un loc important pe
agenda comitetului Conferinţei l-au
ocupat proiectele Departamentului
de Comunicare. Lucrarea prin radio,
un mijloc eﬁcient de propovădiuire a
Evangheliei, ne-a preocupat în mod
deosebit, fapt pentru care, prin harul
Domnului, din fonduri proprii, cu
ajutorul ASI şi al altor sponsori, am
reuşit să avem 4 frecvenţe în FM, de
24 de ore, la Câmpulung Muscel,
Roşiori de Vede, Tg. Jiu, Motru şi
alte două oraşe, Drăgăşani şi Horezu,
cu spaţiu închiriat la posturi locale.
Postul Speranţa TV este, de asemenea,
recepţionat în foarte multe localităţi
din Conferinţă şi aproape în tot judeţul
Teleorman, în care numărul mare de
membri ai bisericii a
constituit un motiv
suﬁcient de puternic
pentru difuzarea postului
adventist de televiziune
de către societăţile de
cablu, chiar şi de către
cei mai refractari. Intern,
buletinul informativ, Info
Oltenia, editat lunar şi
distribuit prin poştă către
ﬁecare biserică sau grupă,
îi oferă ﬁecărui membru
posibilitatea de a ﬁ
conectat la evenimentele
Simpozion Libertate Religioasă – Troianu, TR
majore desfăşurate pe
teritoriul Conferinţei
Oltenia.
viziteze biserica, cunoscându-i astfel pe
Închei această prezentare succintă cu
adventişti la ei acasă. Plăcut surprinşi
speranţa că Domnul ne va ﬁ şi pe mai
de atmosfera profund spirituală şi de
departe aproape, oferindu-ne ocrotirea
calitatea programelor, mulţi dintre ei au
şi călăuzirea de care avem nevoie
revenit, unii devenind chiar simpatizanţi în împlinirea misiunii încredinţate,
şi participanţi ﬁdeli la programele
pentru lauda Sa şi a bisericii Sale de pe
speciale ale bisericii. În comuna Peretu,
meleagurile Olteniei. 
de exemplu, primarul a participat la
toate cele patru serii de evanghelizare
şi la aproape toate evenimentele
Aurel Neaţu este directorul
importante ale Bisericii Adventiste din
Departamentului de
această localitate.
De asemenea, tot în contextul acestui Comunicare, Relaţii Publice
şi Libertate Religioasă,
program, ca o consecinţă a relaţiilor
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Asociaţia Pastorală şi Evanghelizarea

Evanghelizare Ucraina

Întâlnirea slujbaşilor – Slatina, 2007

C

onferinţa Oltenia a
fost binecuvântată
cu un corp pastoral
tânăr, credincios, energic şi
plin de speranţă. Acesta este
implicat în efortul de a împlini
viziunea profetică de vestire a
Evangheliei întregii lumi şi de
a pregăti un popor care să ﬁe
gata pentru a-L întâmpina pe
Mântuitorul pe norii cerului.

Direcţii de lucru
Ţinta principală, către care se îndreaptă
întregul arsenal de informaţii,
echipament, programe, activităţi,
evenimente şi preocupare spirituală, o
reprezintă resursa umană formată din
prezbiteri, viitori pastori, pastori stagiari,
pastori-asistenţi, pastori hirotoniţi,
pastori pensionari şi soţiile de pastori.
Deoarece în această nobilă şi divină
lucrare, în care Dumnezeu ne-a chemat,
ceea ce suntem vorbeşte mai mult decât
ceea ce facem (Ioan 13,35), principalul
obiectiv urmărit de acest departament
este permanenta creştere, atât spirituală,
cât şi profesională, a tuturor pastorilor şi
prezbiterilor.

Îndrumare pastorală
Sub călăuzirea Domnului, conducerea
bisericii, primind sugestiile venite
de la membri, slujbaşi ai bisericilor
locale sau pastori, a recomandat ca
ﬁecare district, ﬁecare comunitate şi
ﬁecare pastor, pe baza unei analize
privind potenţialul local, precum şi
speciﬁcul zonei respective, să prezinte
Conferinţei, spre dezbatere şi aprobare,
un plan de activitate pe termen lung,
numit Strategia districtuală de lucru pe
doi ani.

seminarele publice de familie
sau de sănătate.

Misionari în
Republica Moldova
şi Ucraina

Evanghelizare Ucraina
În ceea ce priveşte educaţia
continuă, pe lângă cantonamentul
anual organizat de Uniunea Română
pentru toţi pastorii, la nivelul
Conferinţei Oltenia, a fost organizată
întâlnirea slujbaşilor la Slatina, precum
şi întâlniri zonale ale pastorilor
în centrele Craiova, Alexandria şi
Râmnicu-Vâlcea.
Pastorii stagiari beneﬁciază de un
program special de coordonare, diferit
de sistemul de girare. Programul se
întinde pe o perioadă de doi ani, în
care pastorul stagiar este asistat de un
pastor cu experienţă pentru a desfăşura
cele cincizeci de activităţi pastorale
obligatorii.
Pe lângă însuşirea competenţelor
şi abilităţilor practice, prin întâlniri
săptămânale de evaluare, rugăciune
şi studiu, se urmăreşte şi dezvoltarea
capacităţilor intelectuale, emoţionale şi
spirituale ale pastorului stagiar.

În anul 2007, ca răspuns la
strigătul de ajutor al fraţilor de
peste Prut, câţiva pastori din
Conferinţa noastră au ţinut
evanghelizări în Republica
Moldova şi Ucraina, care s-au
încheiat nu doar cu rezultate
frumoase, ci şi cu acel simţământ al
faptului că Dumnezeu ne cheamă să
vestim Evanghelia pretutindeni.

Roade
Unul dintre rezultatele care poate
ﬁ măsurat de noi, oamenii, în urma
activităţii misionare care s-a concretizat
prin cele 86 de acţiuni evanghelistice –
din care 47 de evanghelizări publice – îl
constituie cele 253 de suﬂete botezate
în anul 2007, care au făcut ca Cerul
să tresalte de bucurie şi pentru care le
mulţumim atât celor care au contribuit
la el, mânaţi ﬁind de Duhul Sfânt, cât şi
Domnului nostru Isus Hristos.
Ştim că Domnul nu-L va lăsa
pe niciun lucrător al Său nerăsplătit,
şi sămânţa semănată va aduce
roadele dorite într-o zi. Domnul să
binecuvânteze lucrarea făcută şi pe
lucrătorii Săi credincioşi. 

Evanghelizare
Principalele acţiuni întreprinse de
pastorii Conferinţei Oltenia s-au
concentrat asupra grupelor de rugăciune
cu rol misionar, a seminarelor de cămin,
a vizitelor misionare, dar nu au fost
neglijate nici evanghelizările publice şi
CURIERUL

Ciprian Crăciun este
secretarul Asociaţiei
Pastorale din
Conferinţa Oltenia.
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Tineret…
pentru vremuri ca acestea!
n virtutea timpului profetic pe care
îl trăim şi ţinând seama de rolul
important pe care tinerii îl pot avea
pentru încheierea lucrării lui Dumnezeu,
în cadrul Departamentului de Tineret,
ne concentrăm asupra unei mai bune
organizări a asociaţiilor de copii şi
tineret şi o implicare mai concretă
în misiunea de vestire a Evangheliei.
Practic, urmărim două lucruri-cheie:
maturizarea moral-spirituală a copiilor
şi tinerilor noştri şi implicarea lor în
câştigarea celor pierduţi.

Î

tabere de studiu biblic (pentru a-i ajuta
pe adolescenţi şi pe tineri să studieze
cu plăcere, dar şi să aprofundeze
relaţia lor cu Dumnezeu, prin studiu
şi Cuvânt), cartea anului (de exemplu,
pentru 2008, cartea anului este Solii
pentru tineret), proiecte educativ-recreative
(pentru dezvoltarea darurilor personale
ale copiilor şi tinerilor din biserică, se
organizează, periodic, diferite evenimente: festivaluri de creaţie, excursii,
camporee, tabere de iarnă şi de vară,
cantonamente de tineret etc.

Proiecte pentru
dezvoltare personală

Misiune

În primul rând, tinerii noştri sunt
chemaţi să-L cunoască pe Dumnezeu
şi să-L onoreze prin comportamentul
lor. Astfel, ei au fost invitaţi să ia parte la
proiecte precum: Bible Bowl (proiect de
cunoaştere a Bibliei prin studiu personal
şi în grup; ﬁecare proiect de genul
acesta se ﬁnalizează cu un concurs biblic
inedit, susţinut de copii şi adolescenţi
împărţiţi pe grupe de 3-5 persoane,

Pe lângă proiectele de slujire
pentru biserică: (cum ar ﬁ Sabatul
Tineretului şi Adoptă o biserică mică),
tinerii din Conferinţa noastră s-au
implicat şi continuă să lucreze în diferite
proiecte evanghelistice şi sociale. Peste 75
de adolescenţi şi studenţi s-au implicat
numai în ultimul an în Proiectul Ilie (20
dintre ei ﬁind prezentatori ai temelor
biblice, iar restul ai temelor de sănătate
sau ai programelor paralele pentru copii).

Festival – Liciurici şi Exploratori
14
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În ultimii doi ani, peste 100 de tineri
au fost implicaţi în proiecte TinSerV la
Rast, Runcu, Laloşu, Murgaşi ş.a.m.d.
Un proiect în care copii, tineri şi
adulţi ai bisericii sunt implicaţi este
Orăşelul copiilor. Astfel, în zona Olteniei s-au desfăşurat până acum 27 de
astfel de proiecte cu o participare de
aproape 20.000 de copii, mulţi dintre ei
înscriindu-se în taberele organizate de
biserică sau în Asociaţiile de licurici şi
exploratori. Un alt proiect care are succes
pentru acest segment de vârstă este
Expoziţia de meşteşuguri, sute de copii
participând în ultimii doi ani la astfel de
evenimente organizate la Peretu, Putineiu, Crângeni, Plosca, Curtea de Argeş,
Calafat. Pe lângă zecile de seminare
susţinute în şcoli, tinerii au participat, de
asemenea, la proiecte tip Impact: Marş
antidrog, Drumul crucii, Ieslea şi Sanctuarul (acesta din urmă prinzând un
contur deosebit în ultimele luni, peste
2.000 de copii şi adulţi având posibilitatea să cunoască Planul Mântuirii într-un
mod inedit).
Deşi confruntaţi cu spiritul vremii,
ducând lupte puternice cu ei înşişi, ne
bucurăm pentru copiii şi tinerii de pe
teritoriul Conferinţei noastre, care iau
decizii mature pentru Dumnezeu (anul
trecut, mai mult de jumătate dintre cei
care s-au botezat în Oltenia au fost
tineri sub 30 ani) şi care vor să ducă
speranţa întoarcerii Mântuitorului lor
până la întâlnirea cu El. 

George Şchiopu este
directorul Departamentui de Tineret din
Conferinţa Oltenia.

Elevi – Liceul Teologic Adventist, Craiova

Pregătind
cetăţeni ai Noului Ierusalim

U

n pas şi iată că un nou drum se
deschide înaintea noastră. El
este plin de aşteptări, certitudini
şi incertitudini, îngrijorări şi nelinişti,
dar şi de multe speranţe. Toate acestea,
deoarece ne apropiem de partea ﬁnală
a timpului istoriei acestui pământ,
după cum ne arată ceasul profetic. De
aceea, trebuie să ne unim forţele şi să
direcţionăm planurile pentru împlinirea
misiunii de vestire a Evangheliei şi de
pregătire a tinerilor şi copiilor noştri
pentru acel loc minunat şi acea societate
pe care Mântuitorul o făureşte pentru
noi şi în care vrem să trăim cu toţii.
Cu ﬁecare moment care vine, ne
apropiem tot mai mult de cer. Aceasta
trebuie să constituie pentru noi o
provocare continuă pentru împlinirea
misiunii, nu doar de a anunţa tuturor
măreţul eveniment al reveniri lui
Hristos şi necesitatea mântuirii, ci şi
pregătirea unui popor pentru aceasta,
prin dezvoltarea unor caractere care
să ﬁe acceptate în Împărăţia veşnică a
lui Dumnezeu, ca cetăţeni ai Noului
Ierusalim.
Activităţile departamentului
înglobează atât aspecte instituţionale,
cât şi iniţiative organizatorice şi
particulare. Predarea religiei a devenit
în multe comunităţi o obişnuinţă,
olimpiadele de religie care, an de an,
au strâns mii de copii, atât la nivel
local, cât şi de Conferinţă, motivândui în studierea Cuvântului divin,
olimpiadele şcolare care au început să
aibă loc şi la alte materii decât religia,
înﬁinţarea de instituţii de educaţie,
precum centrele de supraveghere a
minorilor, grădiniţe şi, în perspectivă,
multe altele, sunt doar câteva dintre
acestea.

Totuşi implementarea ﬁlosoﬁei de
educaţie adventistă este un deziderat
care se cere implementat în cât mai
multe familii.
Prima grădiniţă din Conferinţa
noastră s-a înﬁinţat la Craiova, în cadrul
Liceului Teologic Adventist, cu două
grupe conduse de două educatoare
adventiste. La iniţiativa unui grup din
Biserica Râmnicu-Vâlcea, din toamna
anului 2007 a început să funcţioneze un
centru de supraveghere al minorilor, cu
atribuţii de grădiniţă pentru o grupă de
copii, care are deja completate locurile
pentru anul următor. În primăvara
acestui an, la Biserica din Slatina, prin
eforturi deosebite, a fost amenajată o
grădiniţă cu program prelungit, care
funcţionează deja cu o grupă, deşi
programul a început doar cu o lună
înainte de sfârşitul anului şcolar. Şi aici,
ca şi la celelalte grădiniţe, există un
interes deosebit din partea familiilor
care nu împărtăşesc direct credinţa
adventistă, dovedindu-se astfel o mare
provocare pentru biserica locală, dar şi
o bună speranţă pentru viitor. Pe lângă
acestea sunt făcute pregătiri pentru
constituirea de astfel de instituţii
la Roşiori de Vede, Turnu-Severin,
Alexandria şi poate şi altele, iar la Piteşti
se intenţionează deschiderea unei şcoli.
Credem că sacriﬁciul celor care au făcut
posibile astfel de minuni să primească
pe deplin binecuvântarea cerească,
un prinos de mulţumire a iubirii
minunatului nostru Mântuitor.
La acestea se adaugă, bineînţeles, şi
Liceul Teologic Adventist din Craiova
care, an de an, a făcut paşi spre o
dezvoltare cât mai deplină, având astăzi
un număr de aproape 400 de elevi şi o
structură completă, de la clasa I până
CURIERUL

la a XII-a, încheindu-se cu examenul
de bacalaureat, unde ﬁecare promoţie
de absolvenţi a dat mărturie în faţa
comisiilor de cunoştinţele şi caracterul
lor, ocupând astfel un loc fruntaş între
primele zece licee din jud. Dolj.
Activităţile şcolii au vizat atât
latura informativă, cât mai ales pe
cea formativă, prin acţiuni atât la
nivelul curricular, cât şi extracuricular
– devoţionale, ore de rugăciune de grup,
TinSerV, evanghelizări, parteneriate
la nivel naţional şi internaţional, cel cu
Universitatea Adventistă Montemorelos,
Mexic, ﬁind unul de excepţie. În liceu
au fost pregătiţi elevi pentru slujirea în
biserică ca pastori sau ca laici, viaţa şcolii
punându-şi, în general, amprenta asupra
vieţii lor, făcându-i activi acolo unde au
ajuns. „A ajunge divin, a ajunge asemenea
lui Dumnezeu” – iată ţinta de atins...
„Cine lucrează împreună cu intenţiile
divine, ca să-i dea tineretului cunoştinţa
de Dumnezeu şi să formeze caracterul
în conformitate cu al Domnului, face o
lucrare mare şi înaltă ca cerul şi întinsă
ca Universul; o educaţie care nu poate
ﬁ terminată în viaţa aceasta, ci se va
continua şi în viaţa viitoare; o educaţie
care îi asigură elevului doritor de succes
un certiﬁcat al şcolii pregătitoare de
pe pământ, pentru a ﬁ admis în înalta
şcoală de sus.” (Ellen White, Sfaturi
pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 22)
„Frica de Domnul este începutul
înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o
minte sănătoasă...” (Prov. 111,1) 
Constantin Popescu
este directorul
Departamentului de
Educaţie,
Conferinţa Oltenia.
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În prima linie!

P

Întâlnirea echipelor de misiune
laică aflate în proiectul „Lucrători
pentru seceriş” – Alexandria

Noul lăcaş construit la Prundu, ca
urmare a unuia dintre proiectele
de plantare de biserici.

Echipa de misiune laică de la
Ţigăneşti în misiunea de la
Copăceanca, în proiectul de misiune
laică „Lucrători pentru seceriş”.

Patru dintre cei opt deţinuţi
condamnaţi pe viaţă – PMS Craiova
16
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erseverenţa, căutarea vajnică,
devotamentul până la jertfă, sunt
caracteristicile lor, ale celor care
stau în prima linie. Fără ei, orizontul s-ar
închide, speranţa s-ar stinge şi multe
ţinte ar rămâne neatinse. Ei sunt cei mai
expuşi atacurilor directe ale inamicului
şi înfruntă săgeţile celor de pe ziduri.
De aceea trebuie să aibă curaj şi spirit
de sacriﬁciu suprem. Ei sapă şanţuri de
apărare pentru cei ce vin din urmă, ﬁind
nevoiţi să înainteze permanent. Uneori
sunt jertﬁţi deliberat şi sunt primii
vinovaţi în caz de eşec. Deşi ei sunt eroii,
rămân în umbra timpului atunci când
bătălia e câştigată. Cu toate acestea,
drumul pe care ei l-au deschis nu poate ﬁ
tăgăduit. Ei împing porţile biruinţei, de
aceea fără ei, fără cei din prima linie, nu
se poate!
Conferinţa Oltenia, preocupată
să-şi lărgească frontul pentru invazia
Evangheliei lui Hristos, face din
lucrarea misionară, această primă linie a
Evangheliei, o prioritate.
În obiectiv se aﬂă acoperirea zonelor
albe, însă în acelaşi timp şi revenirea la
trasee mai vechi sau mai noi, pentru
a întări ziduri slăbite şi a reface porţi
căzute. În efortul comun şi-au dat mâna
şi au acceptat uriaşa provocare: pastori,
evanghelişti (misionari) voluntari, echipe
de misiune laică, membri ai bisericilor.
O ţintă permanentă este plantarea de
biserici noi. Dintre proiectele de plantare
aﬂate în curs, coordonate de pastori şi
evanghelişti voluntari, le amintim pe
cele de la Izlaz, Gîrcov, Teleormanul,
Dideşti (TR), Gîrla Mare – Cujmir
(MH), Rast – Afumaţi, Segarcea (DJ),
Miceşti, Domneşti (AG), Negomir (GJ).
La acestea se adaugă localităţile în care
proiectul este în mare parte ﬁnalizat,
cum ar ﬁ cele din Govora (VL), Prundu,
Izvoarele, Lăceni (TR), Sohodol (GJ), dar
şi cele mai vechi, ca cele de la Drăgăneşti
Vlaşca, Stejaru (TR), Novaci, Turceni
(GJ), Costeşti (AG), Măceşu (DJ).
Din iarna aceasta, lucrarea misionară
a fost întărită prin proiectul „Lucrători
pentru seceriş”, care a presupus
organizarea de echipe misionare laice
în biserici. Acestea au fost susţinute de
Conferinţă cu materiale şi fonduri pentru
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deplasare. Programul a fost preluat şi
derulat de către 53 de echipe laice astfel
formate. Au fost abordate localităţi cu
prezenţă adventistă slabă, cum ar ﬁ:
Vatra, T. Vladimirescu, Florica, Poiana,
Copăceanca, Scrioaştea, Drăcşănei,
Brezoi, Mihăeşti, Botoroaga, Vedea. De
asemenea, au fost abordate localităţi
noi: Odobeasca, Zlata, Mălăeşti, Suhar,
Brătăşani, Alunu, Bucovăţ, Ţiţeşti, Valea
Popii, Cuca, Potcoava, Ciurari. Au fost
implicaţi peste 280 de membri laici, care
au trăit experienţe autentice de biruinţă a
harului în inimile celor cu care au lucrat.
Aceasta face ca proiectul să continue şi în
perioada următoare.
Tot de primă linie este şi vestirea
Evangheliei în penitenciare. Peste
nouăzeci de voluntari SUP activează
în penitenciarele din Craiova (bărbaţi,
femei, minori), Colibaşi, Târgu-Jiu,
Turnu-Severin. Aceştia deservesc regulat
peste o sută două zeci de deţinuţi.
O experienţă specială a constituit-o
organizarea de servicii divine pentru
botez în penitenciar, treisprezece dintre
ei devenind astfel membrii bisericii. La
lucrarea aceasta se adaugă, an de an,
studiile prin corespondenţă, organizate
de Sola Scriptura, care, prin centrele
ei din Craiova, Piteşti şi Alexandria,
face eforturi pentru pregătirea a peste
1.700 de cursanţi. Se contează încă pe
activitatea evangheliştilor cu literatură,
ce cunoaşte, în prezent, o revigorare. Au
fost organizate întâlniri de recrutare a noi
colportori, dar şi acţiuni de prezentare
de carte în mai multe localităţi: Filiaşi,
Motru, Cernăteşti, Segarcea, Balş, Piteşti,
Afumaţi, Roşiori de Vede, Caracal, care
s-au bucurat de un real succes.
Prima linie continuă avangarda ei.
Gândul că Hristos este şi El mereu acolo
ne dă puteri noi şi curajul de a face din
vestirea Evangheliei scopul suprem al
existenţei noastre. 

Daniel Andrei
este directorul
Departamentului Şcoala de
Sabat/Lucrare Personală,
Conferinţa Oltenia.
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Pãstrând

viziunea

Gabriel Dincă: Frate Pop, cu peste doi ani în urmă,
imediat după ce aţi preluat conducerea Editurii
„Viaţă şi Sănătate”, v-am luat un interviu şi vă
întrebam ce viziune aveţi cu privire la misiunea şi
activitatea editurii. S-a schimbat ceva în modul în
care vedeţi lucrurile acum, după aproape trei ani
de activitate?
Iacob Pop: Îmi amintesc că la acel interviu vă
spuneam că preiau, fără rezerve, viziunea pe care
Dumnezeu ne-a transmis-o prin profetul Său –
Ellen White – care a scris foarte mult despre rolul
şi misiunea caselor de editură, a publicaţiilor, ca
instrumente pe care Dumnezeu le foloseşte pentru
vestirea Evangheliei veşnice acum, la finalul istoriei
acestui pământ. O astfel de viziune nu trebuie
schimbată, nici îmbunătăţită, ci acceptată şi urmată
cu toată încrederea. Acum, după aproape trei ani
de activitate la Editura „Viaţă şi Sănătate”, sunt
încântat să fiu, zi de zi, martorul binecuvântărilor
pe care Dumnezeu le revarsă în mod abundent
atunci când sunt urmate planul Său şi viziunea
Sa. Voi rămâne cu aceeaşi viziune: editura este un
mijloc prin care biserica îşi îndeplineşte misiunea.
În acelaşi timp, câteva schimbări au avut loc.
M-aş referi la faptul că acum sunt bine integrat
în minunata familie a editurii. Este o mare
binecuvântare să lucrezi cu oameni consacraţi,
competenţi şi... ascultători. Un alt aspect
încurajator este dat de felul în care biserica –

Sa!

Uniunea, Conferinţele, pastorii şi membrii – susţin
activitatea editurii, răspund iniţiativelor promovate
de către aceasta, implicându-se în răspândirea
literaturii.
Care au fost cele mai importante proiecte şi
activităţi ale Editurii „Viaţă şi Sănătate” în acestă
perioadă?
Lista este lungă. Aş aşeza în fruntea ei asigurarea
„hranei” pentru biserică: studiile biblice trimestriale
pentru adulţi şi copii, revistele lunare, devoţionalul
etc. Nu întâmplător am menţionat mai întâi de
toate această activitate solicitantă, chiar epuizantă,
deoarece este exact ca şi munca gospodinei în
bucătărie: trece neobservată atunci când este bine
realizată şi la timp, îţi dai seama de importanţa ei
atunci când nu este făcută, iar pe de altă parte, nu o
termini bine şi o iei de la capăt.
În al doilea rând este lucrarea de colportaj. În
ţara noastră avem un sistem de colportaj bine
organizat, funcţional, construit cu migală. Este
important că în construirea acestui sistem s-au
urmat îndeaproape sfaturile şi recomandările
Spiritului Profetic. Faptul că toţi colportorii sunt
angajaţi ai Editurii „Viaţă şi Sănătate”, implică o
serie de obligaţii, mult efort, o bună organizare
şi multă mobilizare. Pentru colportori retipărim
vechi cărţi pentru noi cititori şi edităm şi tipărim
noi titluri de carte pentru vechi cititori.
CCUURRI IEERRUULL AADDVVEENNTTI ISSTT —
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Putem continua lista cu un alt
domeniu vast pe care l-aş putea numi
proiecte speciale. Dintre acestea voi
menţiona câteva:
• Reţeaua de librării Sola Scriptura,
proiect realizat în colaborare cu
Institutul de studii biblice Sola
Scriptura şi Conferinţele. La ora aceasta,
repartizate neuniform în cele şase
Conferinţe, există 21 de librării.
• Cartea misionară a anului, proiect
care a demarat în 2006 şi care este acum
la a treia ediţie.
• Am realizat tipărirea şi distribuirea
noii cărţi de imnuri – Imnuri creştine 2006
– într-un tiraj de 90.000 de exemplare
în limba română. Foarte curând vor fi
disponibile şi în limba maghiară.
• Lista ar putea continua, dar mă
opresc, subliniind că în perioada de timp
la care faceţi referire am fost foarte activi
şi mobilizaţi să punem la dispoziţia
cititorilor noi titluri de carte, numărul
lor este semnificativ: 61.
Aţi spus câteva cuvinte despre lucrarea
de colportaj. A crescut numărul
colportorilor, al cărţilor distribuite?
Există şi colportori voluntari care
nu sunt angajaţi, dar colaborează cu
Editura „Viaţă şi Sănătate”?
În momentul acesta avem un număr de
162 de colportori, dintre care 43 sunt
angajaţi cu normă întreagă, iar restul
cu normă parţială. Chiar dacă în urmă
cu doi-trei ani numărul colportorilor
angajaţi era mai mare (170-175), o bună
parte dintre ei nu lucrau efectiv, erau
în concediu fără plată. Acum, numărul
lor s-a stabilizat, cu foarte mici excepţii
îşi realizează norma de vânzare şi
înregistrăm, în ultimul timp, o tendinţă
evidentă de creştere a numărului lor.
Pentru slava lui Dumnezeu, menţionez
că în rândurile colportorilor au intrat,
în ultimul timp, foarte mulţi tineri cu
studii superioare, unii dintre ei au lăsat
catedra, au renunţat la slujbe bine plătite
sau au respins oferte tentante pentru a
răspunde chemării lui Dumnezeu de
a se înrola în nobila lucrare de vestire a
Evangheliei prin literatură.
În privinţa cărţilor distribuite prin
colportaj, numărul creşte semnificativ
şi constant de la o lună la alta. Aştept
rapoartele lunare cu nerăbdare şi emoţie
şi sunt fericit când constat că a fost
stabilit un nou record. Iar aceste noi
recorduri se realizează cu aproape acelaşi
număr de colportori şi, lucru şi mai
18
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interesant, fără a creşte preţul cărţilor.
De fapt, în ultimi trei ani preţul cărţilor
a rămas aproape nemodificat.
La ultima parte a întrebării dumneavoastră, răspunsul este afirmativ. Există
foarte mulţi colportori voluntari care
nu sunt angajaţi, dar colaborează cu
editura. Pe de-o parte sunt câteva grupe
de fraţi şi surori care, cel puţin o zi
pe săptămână, merg din localitate în
localitate şi din uşă în uşă şi oferă gratuit
cărţi şi broşuri, iar pe de altă parte sunt
alţi colportori voluntari care fac o lucrare
mult binecuvântată de Dumnezeu.
Aceştia din urmă sunt în număr de
peste 50.000!
Cred că vă referiţi la membrii care se
implică în proiectul „Cartea misionară
a anului”. Cum a fost primită cartea
„Triumful iubirii”? Ne puteţi împărtăşii
o experienţă care v-a impresionat în
mod special?
Permiteţi-mi să încep cu prezentarea
câtorva experienţe pe care le-am aflat
chiar azi, printr-o scrisoare primită prin
e-mail de la un pastor din Conferinţa
Oltenia, care, în urmă cu trei luni,
a comandat 10.000 de exemplare
Triumful iubirii. Membrii uneia dintre
comunităţile mici ale districtului au mers
în trei localităţi fără prezenţă adventistă
şi au lăsat câte o carte în fiecare casă. Un
frate dintr-o altă comunitate, care are o
mică afacere, a cumpărat câteva sute de
cărţi pentru a le distribui gratuit să fie
„ca frunzele toamna”. Un altul a găsit în
Biblia sa câteva sute de euro despre care
nu ştia cum şi când au ajuns acolo. A
hotărât să-i doneze pentru cărţi. Când
a făcut calculul, ieşeau 666 de cărţi şi...
a completat până la 700! Scrisoarea
pastorului se încheie cu o întrebare:
„Când ne puteţi aduce la Slatina încă
5.000 de exemplare din Triumful
iubirii”?
Cred că am răspuns şi la prima parte
a întrebării; cam aşa a fost primită cartea
Triumful iubirii! Am tipărit până în acest
moment 1.005.000 (un milion şi cinci
mii) de exemplare! Slăvit să fie Domnul!
Apreciez implicarea şi sacrificiile făcute
de către pastori şi membri, tuturor un
cuvânt de mulţumire însoţit de urarea:
Domnul să-i răsplătească fiecăruia!
Ceea ce ne spuneţi este de-a dreptul
impresionant! Aş dori să ne vorbiţi
acum despre abonamente. Au fost
unele obiecţii în privinţa perioadei de
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abonare. Ştiu că s-au solicitat sugestii
cu privire la acest subiect din partea
cititorilor revistei Curierului Adventist şi
a membrilor Bisericii Adventiste. Care
sunt concluziile în urma sugestiilor
primite?
Le mulţumim tuturor celor care au venit
cu sugestii. Dovedind receptivitate faţă
de acestea, am luat câteva măsuri. Din
timp anunţăm preţurile periodicelor,
mai exact, pe coperta interioară a
studiilor Şcolii de Sabat din trimestrul
III a anului în curs se anunţă preţul
abonamentelor pentru anul următor.
Astfel, fiecare membru ştie încă de la
1 iulie preţurile şi se poate pregăti în
consecinţă. Apoi am extins perioada
pentru abonare (abonament) şi am
separat parţial abonarea la studiile
biblice faţă de abonarea la reviste. Şi
o ultimă măsură pe care am luat-o se
referă la posibilitatea abonării la reviste
pe tot parcursul anului.
De mai multe ori s-a pus în discuţie
dificultatea persoanelor cu venituri
mici de a-şi face abonamente la
periodicele bisericii. La ultimul
interviu, ne spuneaţi că veţi căuta
soluţii împreună cu bisericile locale şi
Conferinţele. Aveţi o soluţie şi pentru
această situaţie?
Uniunea şi Conferinţele subvenţionează
parţial studiile biblice pentru copii,
motiv pentru care preţurile acestora
a rămas nemodificat ani de zile. Am
constatat că persoanele cu venituri
mici se abonează la studii biblice ediţia
standard, motiv pentru care aceste studii
au rămas aproape la nivelul preţurilor
existente cu patru ani în urmă. Preţurile
sunt semnificativ influenţate de taxele
poştale percepute pentru coletele
expediate. Anul trecut am asistat la
o explozie a tarifelor practicate de
către compania Poşta Română. Ar
fi trebuit să creştem mult preţurile
studiilor biblice şi al revistelor, însă
împreună cu cei din conducerea bisericii
am găsit soluţia distribuirii studiilor
biblice trimestriale prin pastori, fapt
ce a condus la menţinerea preţurilor
la un nivel acceptabil. Pentru reviste
nu avem altă variantă, continuăm să
le expediem prin poştă. Ne menţinem
preocuparea de a găsi noi soluţii care să
fie în avantajul abonaţilor şi, în acelaşi
timp, ne menţinem receptivitatea faţă de
noi sugestii ori soluţii sugerate de către
abonaţi.

Pe coperta studiilor biblice din
trimestrul III 2008 au apărut preţurile
periodicelor pentru 2009. Ne puteţi
spune de ce au crescut preţurile la
aceste publicaţii şi cum aţi ajuns la
aceste valori?
Consider că se impune o precizare
şi sunt sigur că mulţi dintre cititorii
Curierului Adventist vor fi surprinşi:
Editura „Viaţă şi Sănătate” nu
beneficiază de subvenţii din partea
Uniunii sau a Conferinţelor. Aşa
cum menţionam ceva mai devreme,
Uniunea şi Conferinţele subvenţionează
studiile pentru copii, de asemenea
subvenţionează colportorii în funcţie de
realizările lor, însă editura trebuie să se
autosusţină. Cu alte cuvinte, trebuie să
asigurăm salariile angajaţilor, trebuie dat
cezarului ceea ce cere (taxe şi impozite),
trebuie plătite materiile prime, serviciile
către Poşta Română şi, nu în ultimul
rând, trebuie investit în echipamente şi
utilaje.
Privite lucrurile dintr-o altă
perspectivă, aş spune că am „aliniat”
puţin preţurile. În condiţiile în care
preţul hârtiei a crescut cu 20%, în
condiţiile în care preţul energiei a
crescut semnificativ în ultimii trei ani,
în condiţiile în care tarifele poştale s-au
triplat în ultimii trei ani, credeţi că pot
rămâne preţurile periodicelor la acelaşi
nivel? O revistă Semnele timpului pe care
o expediem unui abonat (majoritatea
revistelor le trimitem la adrese personale,
deci o singură revistă), implică suma
de 1,2 lei, bani pe care îi plătim Poştei
Române, aşadar, o treime din preţul
actual al revistei! Gândiţi-vă la celelalte
costuri: redactare, grafică, tipar etc.
I-aş ruga pe cei ce consideră că este
prea mare creşterea să compare preţurile
publicaţiilor editurii din 2006 cu cele
din 2009, pe de-o parte, iar pe de altă
parte să compare preţurile motorinei,
pâinii, energiei electrice etc., din 2006 cu
cele din 2009 (atenţie, nu din 2008!).

Am dori să susţinem persoane
individuale, grupuri, comunităţi ori
districte care se implică în distribuirea
de literatură gratuită, tipărind orice titlu
de carte şi orice cantităţi solicitate la
preţuri foarte mici.
Am dori să păstrăm în ofertă
permanentă trei cărţi valoroase: Viaţa
lui Iisus (Hristos, Lumina lumii) – 8 lei,
Tragedia veacurilor – 6,5 lei şi Calea către
Hristos – 1 leu. Toate cele trei cărţi sunt
pe hârtie de foarte bună calitate.
Ce aşteptări aveţi de la membrii
bisericii şi cum ar putea ajuta ei editura
ca să-şi îndeplinească mandatul
încredinţat de Dumnezeu?
Presimt că este ultima întrebare,
motiv pentru care aş dori să accentuez
un gând pe care l-am exprimat doar în
treacăt: Sunt profund impresionat de
viziunea, de implicarea şi de sacrificiul
zecilor de mii de membri ai bisericii lui
Hristos, de răspunsul prompt la apelul
lansat cu privire la „Cartea misionară
a anului 2008” – Triumful iubirii.
Doresc din inimă să vă bucuraţi veşnic
de rezultatul eforturilor şi sacrificiilor
dumneavoastră!

Ca să fiu rezonabil, mă voi rezuma la
trei aşteptări:
• Aşteptăm noi comenzi pentru
Triumful iubirii. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom onora toate comenzile la acelaşi
preţ, iar celor care comandă cantităţi
mari le asigurăm transportul la domiciliu.
• Aşteptăm să vedem în fiecare
familie una sau ambele cărţi pe care le
recomand şi care exprimă aşteptarea
pe care Mântuitorul nostru o are din
partea fiecărui om salvat prin jertfa Sa:
Evanghelizare prin literatură, autor Ellen
White, şi Cea mai nobilă chemare, autor
Joseph Hunt.
• Aşteptăm susţinerea dumneavoastră în rugăciune. Suntem editura
bisericii şi avem convingerea că am fost
chemaţi să contribuim la încheierea
vestirii Evangheliei prin cărţi, broşuri şi
reviste. Suntem parte a bisericii, parte
a planului lui Dumnezeu. Suntem
împreună-lucrători cu fiecare dintre
dumneavoastră.
• Ultima aşteptare o îndreptăm către
Bunul nostru Părinte: „Doamne, ajută!
Doamne, dă izbândă!” 
Interviu realizat de Gabriel Dincă

Ce proiecte misionare aveţi pentru
următorii ani?
Cu ajutorul lui Dumnezeu, am
dori să continuăm toate proiectele
menţionate chiar la începutul discuţiei
noastre, dar în mod special proiectul
„Cartea misionară a anului”. Sugestii
pentru un nou titlu de carte pentru
anul 2009, precum şi alte sugestii, le
aşteptăm din partea cititorilor Curierului
Adventist.
CURIERUL
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storia poporului evreu este
plină de învăţături. Una
dintre acestea este pusă
în valoare de o expresie
foarte sugestivă întâlnită
în mai multe versete din Vechiul
Testament. Să ne amintim doar
de două versete: „Domnul mergea
înaintea lor, ziua într-un stâlp
de nor, ca să-i călăuzească pe
drum …” (Ex. 13,21) şi „Iată, Eu
trimit un înger înaintea ta ca să
te ocrotească pe drum…” (Ex.
23,20). Expresia despre care este
vorba este „pe drum”. Aceasta
conţine un adevăr crucial despre
poporul evreu – acela că el s-a aﬂat
în permanenţă „pe drum”, spre o
destinaţie precisă. De aceea evreii
locuiau în corturi şi nu în case,
de aceea aveau un templu care
putea ﬁ montat şi demontat. Este
emoţionant când te gândeşti că
acest popor de peregrini s-a aﬂat
timp de sute de ani „pe drum”.
Expresia „pe drum” se aplică
însă nu numai poporului evreu, ci
şi întregii omeniri, pentru că de
mii de ani omenirea se aﬂă tot „pe
drum”. În acest sens, Domnul Isus
spunea: „Mă duc să vă pregătesc
un loc” (Ioan 14, 2), sugerând
ideea: „... dar voi veţi rămâne încă
’pe drum’. În acelaşi fel, apostolul
Pavel scrie: „În credinţă au murit
toţi aceştia… mărturisind că sunt
străini şi călători pe pământ”
(Evrei 11,13), adică „pe drum”.
Într-adevăr, încă nu am ajuns
acasă. Încă ne aﬂăm „pe drum”.

Pe drumul

spre casã

GEORGEL PÎRLITU
20
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Un mare pericol pentru
cei care se aﬂă „pe drum”
Dacă am putea doar să-L vedem pe Împăratul, în frumuseţea
este acela de a confunda
Lui, am ﬁ pentru veşnicie fericiţi. Îmi vine să strig: “Mergem
drumul cu casa. Oricât de
frumos şi de atrăgător ar
spre casă!” Ne apropiem de timpul când Domnul Hristos va veni
ﬁ drumul, el nu este casa.
Pământul nu poate ﬁ casa,
cu putere şi mare slavă, spre a-i lua pe răscumpăraţii Săi în
este doar drumul către casă.
locuinţele lor veşnice. (Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p.252)
Viaţa de „acasă”, aşa cum o
creionează Biblia, nu este ca
viaţa pe care o trăim acum
îşi va hrăni dorul după casă, nu plăcerea
ştergarul care fusese pus pe capul lui Isus
„pe drum”, este cu totul şi
pentru cele de „pe drum”. În aceste
nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul
cu totul altfel. Din ea va lipsi experienţa
două locuri, omul ajuns la mijlocul vieţii
şi pus într-un alt loc singur.” Învierea
lacrimilor, a durerilor, a nedreptăţilor şi
se va refugia când va ﬁ lovit sau chiar
a fost un act măreţ, un eveniment mult
chiar a morţii. Drumul nu poate ﬁ casa,
răpus „pe drum”. În aceste două locuri,
aşteptat şi de o mare importanţă pentru
iar confundarea celor două presupune
bătrânul va aştepta să i se sfârşească
îngeri, dar mai ales pentru Domnul Isus.
un risc imens – acela de a nu ajunge
drumul pentru a ajunge „acasă”.
Cu toate acestea, Domnul Isus nu se
niciodată acasă.
grăbeşte să iasă din mormânt, ci îşi ia
Casa Tatălui şi casa mea –
timp să facă ştergarul sul. Parcă Îl văd
Două locuri cu adevărat
cele mai lovite locuri de
cum, cu gesturi măsurate, foarte atent
importante şi sfinte
„pe drum”
la detalii, întinde ştergarul, apoi îl face
„pe drum”
Este interesant de observat că astăzi
sul. De ce? Aceasta este ultima lecţie pe
La ora actuală, „pe drum” există
cele mai atacate locuri de pe drum nu
care Domnul Isus o predă – este lecţia
multe locuri atrăgătoare. Există
sunt stadioanele, nici aeroporturile, ci
calităţii. De fapt, calitatea a fost şi este o
supermarketurile la care ne place să
biserica şi familia. Diavolul ştie că, prin
caracteristică specială a lui Dumnezeu.
mergem atunci când luăm salariul,
prăbuşirea acestor două locuri, omul
La creaţie, toate au ieşit „foarte bine”.
există casele de odihnă unde mergem în
Dialogul cu femeia samariteancă a fost
concediu, există alte ţări pe care le vizităm ajunge să confunde drumul cu casa şi
nu mai este capabil pentru lupta de „pe
unul de calitate. Predicile Sale, relaţia cu
şi există multe alte locuri care ne plac şi
semenii sau cu Tatăl au avut calitate.
care ne atrag. Însă, din mulţimea de locuri drum”.
Pentru unele persoane, familia este
Trăim într-o vreme a superﬁcialităţii.
care există „pe drum”, doar două sunt cu
locul în care experimentează suferinţa
La magazin, vânzătoarea ne abordează
adevărat importante şi sﬁnte.
la cel mai înalt nivel. În acest loc, copiii,
superﬁcial, iar funcţionara din birourile
Primul loc important şi sfânt de
soţia sau soţul plâng mai mult decât în
primăriei la fel. Din ce în ce mai rar
„pe drum” este prezentat în Luca 2,49:
oricare alt loc de „pe drum”. În acest loc
găseşti oameni care să ﬁe preocupaţi
„De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi
se vorbeşte tot mai puţin despre casa
de calitate. Iar marea problemă este
că trebuie să ﬁu în casa Tatălui Meu.”
de la capătul drumului şi tot mai mult
că superﬁcialitatea de „pe drum” încet,
Casa Tatălui este unul dintre cele două
despre cele de „pe drum”.
încet, pătrunde şi în familie. Cuvântul
locuri sﬁnte de „pe drum”. Dumnezeu
Pentru alte persoane, biserica
„mulţumesc” spus soţiei sau soţului este
a presărat „pe drum”, ici şi colo, case
este locul în care simt cel mai acut
din ce în ce mai rar, mai scurt, mai lipsit
ale Tatălui. Comunitatea Popa Tatu,
indiferenţa de „pe drum”. În acest loc
de muzicalitate şi semniﬁcaţie. Gesturile
comunitatea Labirinit, comunitatea
mărunte, care dovedesc afecţiunea
Învingători sunt doar câteva dintre casele apar, din când în când, neînţelegeri ca
„pe drum”. Parcă tot mai multe persoane copiilor sau partenerului de căsătorie,
Tatălui, presărate „pe drum”. Un alt loc
pleacă din biserică „pe drum” şi tot mai
cunosc schimbări zguduitoare.
important şi sfânt de „pe drum” este
puţine persoane intră în biserică de „pe
Nici biserica nu este scutită de
prezentat în Luca 19,5: „Zachee, dă-te
drum”.
superﬁcialitatea de „pe drum”. Tânăra
jos de grabă, căci astăzi vreau să rămân
Nu este normal ca în Casa Tatălui şi
care face rezumatul de la Şcoala de
în casa ta.” Casa mea, familia mea este
Sabat este o fată foarte capabilă, dar
cel de-al doilea loc important şi sfânt de în casa mea să ﬁe ca „pe drum”. Nu este
normal ca o persoană să se simtă mai
rezumatul are o mare problemă –
„pe drum”.
bine „pe drum” decât în propria biserică
calitatea. Coriştii au voci superbe, dar au
Dumnezeu a presărat „pe drum”
sau în propria familie. Nu acesta este
o mare problemă – calitatea. Tehnicianul
aceste două locuri nu doar pentru a ne
planul lui Dumnezeu cu cele mai sﬁnte
are multe cunoştinţe în domeniu, dar are
ﬁ călătoria mai uşoară, nu doar pentru
locuri de pe drum.
o mare problemă – calitatea. Prezbiterul
a ﬁ călătoria mai frumoasă, ci mai ales
este un om inﬂuent, capabil şi înstărit,
pentru a ne feri de a confunda drumul
Casa Tatălui şi casa mea sub dar are o mare problemă – calitatea. În
cu casa. Prin Casa Tatălui şi casa mea,
presiunea influenţei de
unele biserici încă se mai predică (nu se
Dumnezeu exercită cea mai mare
folosesc casete), dar predicile au o mare
inﬂuenţă asupra unei persoane. În aceste „pe drum”
Una dintre cele mai mari nevoi din
problemă – calitatea. Fraţii se salută cu
două locuri, copilul este pregătit pentru
Casa Tatălui şi din casa mea este aceea
„Pacea Domnului”, dar salutul acesta
lupta şi greutăţile pe care le va întâlni
are o mare problemă – calitatea. Dacă şi
„pe drum”. În aceste două locuri, tânărul pe care o evidenţiază Ioan 20,7: „Iar
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Să ne cunoaştem

pastorul, care este şi el un om capabil, cu experienţă, are
aceeaşi problemă – calitatea – atunci în „Casa Tatălui”
situaţia nu este bună.
Lipsa calităţii distorsionează biserica şi familia.
Transformă cele mai sﬁnte locuri de pe drum în locuri
obişnuite, lipsite de binecuvântarea lui Dumnezeu.

familia adventistă…

Preocuparea de a nu rămâne
nimeni „pe drum”

CHINA
Cu o populaţie estimată la peste 1,3 miliarde de
locuitori, adică o cincime din populaţia lumii, şi o suprafaţă
cu puţin mai mică decât Europa, Republica Populară
Chineză este, fără îndoială, un tărâm al contrastelor şi al
necunoscutului. Are o istorie consemnată de peste 4000 de
ani, un relief care variază de la zone foarte înalte la deşert
şi câmpii şi o vegetaţie ce cuprinde aproape tot ce există în
emisfera nordică. Deşi libertatea de conştiinţă a creştinilor
este de cele mai multe ori nerecunoscută de oﬁcialităţi,
bisericile creştine cunosc o creştere uimitoare.
Tradiţional, creştinismul a fost adus în China de
apostolul Toma. Primele însemnări sunt însă din anul
635, când misionarii nestorieni au fost primiţi de împărat.
Primul misionar protestant a fost Robert Morrison, care
a ajuns în China în 1807 şi a început traducerea Bibliei în
limba locală.
Mesajul adventist a fost vestit, pentru prima dată,
printr-un laic, Abram La Rue, un fost miner american, care
la 65 de ani, cunoscând adevărul, a simţit că Dumnezeu
îl cheamă să ﬁe misionar. Primul botez a avut loc abia
în 1903, iar din 1905 s-a organizat lucrarea medicală,
prin sosirea medicului Law Keem. Sămânţa credinţei a
adus roade pe măsură: în 1918 erau deja 2 Uniuni, 70 de
biserici, 67 de şcoli, un sanatoriu şi o editură. Din 1930 s-a
organizat chiar Diviziunea China.
Cu toate că regimul comunist şi celebra revoluţie
culturală au frânat dezvoltarea bisericii pe latura
instituţională, ultima statistică oﬁcială vorbeşte despre
362.000 de membri, 999 de biserici şi 2.476 de grupe.
Printre problemele cu care se confruntă biserica de aici
sunt lipsa pastorilor şi a publicaţiilor adventiste. Pentru
Hong Kong şi Taiwan situaţia este totuşi alta, în prezent
funcţionând 3 spitale adventiste, 2 colegii, 2 universităţi,
case de odihnă sau de ajutor social, Radio „Vocea Profeţiei”
şi multe altele.
Adventismul este cunoscut până la cel mai înalt nivel,
astfel, printre membrii bisericii de aici, avem un fost
ambasador, un om de afaceri cu responsabilităţi în guvern
sau una dintre cele mai mari pianiste ale ţării. Alături de
ei, membrii bisericii dau mărturie despre puterea unui
Dumnezeu plin de iubire şi credincios.
Adrian Neagu, pastor, Conferinţa Oltenia
22
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Este impresionantă preocuparea unor oameni
proeminenţi din istoria poporului evreu de a nu rămâne
nimeni „pe drum”. Biblia spune: „Iosif a pus pe copiii lui
Israel să jure, zicând: Când vă va cerceta Dumnezeu să
luaţi şi oasele mele de aici” (Gen. 50,25). Iosif crede că
familia lui va ieşi într-o zi din Egipt şi nu acceptă gândul
ca oasele să-i rămână „pe drum”. Anii au trecut, Iosif
a murit, iar pe scena evenimentelor apare Moise. Între
juruinţa pe care o fac ﬁii lui Iosif acestuia şi Moise există
o distanţă în timp de aproape patru sute de ani. Din
acest motiv, inspiraţia notează: „Moise a luat cu el oasele
lui Iosif ” (Ex. 13,19). Atunci când Moise întocmeşte
agenda ieşirii din Egipt, include punctul „oasele lui
Iosif ”, deoarece se simte dator faţă de promisiunea veche
de aproape o jumătate de veac. Când Ştefan dă socoteală
în faţa Sinedriului de credinţa lui, spune un amănunt
care completează tabloul oaselor luate din Egipt: „Iacov
s-a pogorât în Egipt, unde au murit şi el, şi părinţii
noştri. Şi au fost strămutaţi la Sihem…” (Fapte 7,15.16)
Extraordinar! Nu doar oasele lui Iosif au fost luate, ci şi
ale părinţilor lor.
De mii de ani, omenirea se aﬂă „pe drum”. Încă nu
am ajuns acasă. Acasă va ﬁ altfel decât aici. În bunătatea
Sa, Dumnezeu a presărat „pe drum” două locuri cu
adevărat importante şi sﬁnte – Casa Tatălui şi casa
mea. Sunt destinate spre întărirea noastră pentru lupta
de „pe drum”. Sunt destinate pentru a ne ajuta să nu
confundăm drumul cu casa. Sunt destinate pentru a ne
aprinde dorul pentru casă, nu pentru cele de „pe drum”.
Sunt destinate pentru a contribui la formarea noastră
pentru viaţa de „pe drum”, dar mai ales pentru viaţa de
acasă. Din aceste motive şi din multe altele, Diavolul
loveşte puternic în cele mai sﬁnte locuri de „pe drum”.
Superﬁcialitatea distorsionează biserica şi familia şi le
lipseşte de binecuvântările lui Dumnezeu. Preocuparea
lui Iosif şi a lui Moise de a nu le rămâne oasele „pe drum”
transmite o învăţătură extraordinară pentru noi cei de
astăzi. De fapt, Însuşi Domnul Isus a fost preocupat să
nu rămână pe pământ oasele noastre. Din acest motiv,
S-a întrupat, a trăit printre noi, a murit pe cruce şi tot
din acelaşi motiv va reveni. Fie ca preocuparea aceasta să
ﬁe preocuparea ﬁecărui tânăr, a ﬁecărui părinte, a ﬁecărui
slujbaş al bisericii şi a ﬁecărui pastor. 

Georgel Pîrlitu este
secretarul Conferinţei
Muntenia.
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Ieri,
l-am cunoscut

pe românu…
VALERIU PETRESCU
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a, chiar aşa. L-am cunoscut
pur şi simplu pe... Românu.
Mihai Românu! Lucram
în biroul meu de la Uniune
când unul dintre colegi
m-a întrebat dacă am timp să discut ceva
cu un frate care îl căuta pe preşedinte. Cum
preşedintele era plecat la o evanghelizare
şi colegul meu era ocupat cu altceva, m-a
rugat pe mine să discut cu fratele. Aşa
l-am cunoscut pe fratele Mihai Românu.
Binecuvântată întâmplare!
Am ieşit din birou să-l invit să intre şi am
dat cu ochii de un bătrân ager, cu mişcări
sprintene şi cu o ţinută demnă. Nu prea înalt
de statură, dar drept şi plin de vioiciune, a
păşit în birou şi a trecut direct la subiect. Am
aﬂat că se numeşte Mihai Românu. Mi-a
plăcut numele, ﬁindcă tare mi-ar plăcea să
văd cât mai mulţi români ca el. Şi apoi îmi
amintea de tata. Aceeaşi statură, aceeaşi
privire directă şi pătrunzătoare, aceeaşi
adresare precisă.
Am început să-l ascult. Avea o întrebare
foarte serioasă pentru el. Voia să ştie dacă
un anume paragraf din scrierile sorei Ellen
White fusese bine înţeles de el. Nu era
un paragraf oarecare, ci unul care părea
să-i ofere răspuns la rugăciunile pe care le
înălţa de mult timp pentru rezolvarea unei
probleme. Şi a început să-mi povestească
concis, precis şi bine nuanţat.
Mă uitam la el şi nu-mi venea să cred.
Un om de 87 de ani, cu o luciditate pe care
puteam s-o invidiez. Mi-a povestit cum,
ieri, venise pentru aceeaşi problemă, dar
nu găsise sediul Uniunii. Pe strada noastră
este o încurcătură cu numerele, şi numărul
Uniunii este dublat undeva la celălalt capăt
al străzii, adică 2 kilometri mai încolo. Acolo
nimerise ieri şi ﬁindcă îl preocupa foarte
mult răspunsul, revenise azi. Revenise de la
Calomﬁreşti, din Teleorman. Autobuz până
la Alexandria. Autobuz până la Bucureşti.

Tramvaie, troleibuze,
autobuz până aici la Uniune.
Mi-a povestit că aşa
consideră el că este bine ca
atunci când are o neclaritate
cu privire la o problemă
importantă să întrebe
conducerea bisericii. De
aceea îl căuta pe preşedinte.
Mă uitam şi nu-mi venea să
cred că azi, într-o perioadă
de negare vehementă a
autorităţii, un membru
al bisericii simte nevoia să-şi clariﬁce
întrebările cerând sfat de la cei pe care-i
consideră a ﬁ slujitorii lui Dumnezeu.
Mi-a povestit cum, cu ani în urmă, mai
avusese o altă problemă nelămurită,
că şi atunci l-a căutat pe preşedintele
Uniunii, că a primit un răspuns clar şi
a şi procedat în conformitate cu acel
răspuns.
Am simţit că mă îmbogăţesc
suﬂeteşte ascultându-l, aşa că l-am
ispitit să-mi mai povestească despre
el, despre familie şi despre biserică şi
am avut ce învăţa. O exprimare foarte
directă, extrem de lucidă şi la obiect.
O abordare profund creştină, plină de
încredere în Dumnezeu şi binevoitoare
faţă de semeni. O înţelegere superioară
a lucrurilor cu adevărat importante şi o
prioritizare clară a ceea ce merită să ﬁe
făcut.
87 de ani, o viaţă trăită în armonie
cu principiile biblice nu doar în ceea
ce priveşte moralitatea, ci şi în ceea ce
priveşte aspectul ﬁzic. Mi-a spus că este
vegetarian şi că încearcă să promoveze
acest stil de viaţă, deşi nu întotdeauna
fraţii sunt dispuşi să-l asculte. „Nu mă
supăr”, mi-a spus el, „e mai important
să păstrez bunele relaţii cu fraţii şi să
mă rog să ajungă şi ei să înţeleagă ce
am cunoscut şi trăiesc eu decât să insist
neapărat să le tot spun ceea ce, de altfel,

m
rienţa
Expe ezeu
n
Dum

ea cu

Un membru al bisericii care-şi trăieşte viaţa
în armonie cu ceea ce Dumnezeu i-a descoperit
merită tot respectul. Românu’ nostru este cu
adevărat o lumină care străluceşte.
O biserică cu astfel de bătrâni are viitor!

ştiu şi ei.” Mă uitam la privirea limpede,
la sclipirile jucăuşe din ochii... românului,
la faptul că citea fără diﬁcultate şi fără
ochelari şi parcă-i vedeam pe pionierii
adventismului din România, mergând
pe jos, din sat în sat, şi semănând
seminţele adevărului. Aşa o ﬁ fost şi
Ştefan Ivăncică.
Mi-a povestit, dar numai după ce
l-am îndemnat la vorbă, ﬁindcă era
foarte conştient de măsura timpului,
despre biserica din care face parte şi
depre cele din împrejurimi, despre
oamenii din sat şi despre impactul
evanghelizărilor. Mi-a povestit cum
îşi gospodăreşte casa şi cum de ani de
zile contribuie cu bani pentru a sprijini
vestirea Evangheliei. Tocmai din
această zonă venea întrebarea căreia îi
căuta răspunsul. A fost foarte simplu
să accepte ceea ce de altfel ştia că este
biblic. Niciun fel de încercare de a-şi
impune vreo părere proprie, care să nu
ﬁe susţinută de Scriptură. O minte ageră
care prindea imediat ideea îşi găsea locul
într-un raţionament.
Pentru mine a fost o zi deosebită.
Întâlnirea cu fratele Mihai Românu
mi-a umplut inima de bucurie şi de
speranţă. Un om atât de devotat cauzei
lui Dumnezeu poate transmite mai
mult decât multe predici. Un membru al
bisericii care-şi trăieşte viaţa în armonie
cu ceea ce Dumnezeu i-a descoperit

STIMAŢI

merită tot respectul. Românu nostru este
cu adevărat o lumină care străluceşte. O
biserică cu astfel de bătrâni are viitor!
I-am povestit preşedintelui când s-a
întors din evanghelizare despre vizita
fratelui Mihai Românu şi am văzut în
ochii lui regretul că nu l-a întâlnit. Am
discutat puţin despre impresia pe care
mi-a făcut-o acest bătrân venerabil, dar
atât de plin de viaţă. Am simţit că, din
când în când, şi preşedinţii au nevoie
să ştie că Biserica lui Dumnezeu este
pe mâini bune, pe mâinile... românilor!
Preşedintele m-a îndemnat să vă scriu
despre această întâlnire. A trecut ceva
timp şi, luat cu diverse activităţi, am
întârziat. Astăzi mi-am amintit şi vă
scriu dumneavoastră, tuturor celor
care, poate neştiuţi de nimeni sau de
prea puţini, vă trăiţi viaţa în temere de
Dumnezeu şi în ascultare de Cuvântul
Său. Dumneavoastră, tuturor... românilor
adventişti, har şi pace de la Domnul! 

Valeriu Petrescu
este directorul
Depatamentului de
Educaţie din cadrul
Uniunii Române.

CITITORI,

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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MELATONINA ŞI ...
SPIRITUALITATEA
DR. IONEL BRATU

Î

n 1993, ziarele din toată America au publicat
rezultatele unei cercetări conduse de Institutul de
tehnologie din Massachusetts. Oamenii de ştiinţă de
aici au demonstrat că mici cantităţi de melatonină
acţionează ca un susţinător natural al somnului. De
atunci, ea a continuat să primească recenzii entuziaste.
Melatonina este un hormon natural produs de către
organism. Ea este secretată de glanda epifiză, localizată la
nivelul creierului şi are numeroase funcţii fiziologice.

Somniferul natural care
„repară şi reîntinereşte”

Terapie antistres

Cea mai cunoscută acţiune a melatoninei este creşterea
eficienţei somnului şi reducerea timpului necesar pentru
adormire. Altfel spus, melatonina ajută la obţinerea unui somn
mai bun într-un timp mai scurt.

Efecte probabile ale melatoninei
• Protejează contra efectului distructiv al radicalilor liberi
generaţi de carcinogeni, erbicide şi radiaţii.
• Previne sau ajută în lupta contra tumorilor.
• Întârzie unele efecte ale îmbătrânirii.
• Îmbunătăţeşte imunitatea.
• Ajută la controlul stresului.
• Creşte capacitatea de a simţi plăcerea.
• Reduce colesterolul, tensiunea arterială şi riscul de
probleme cardiace.
• Reduce riscul de osteoporoză.
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Poate că nimic nu a captat atât de mult imaginaţia
oamenilor ca menţinerea tinereţii. Astăzi, unii sugerează că
medicina a oferit prin melatonină cel puţin un candidat parţial
pentru „refacerea tinereţii”. Afirmaţia izvorăşte din cunoaşterea
faptului că adăugarea de melatonină în hrana animalelor le
măreşte longevitatea. Melatonina reduce uzura pe care o suferă
zilnic organismul nostru. Ea a mai fost numită hormonul
de noapte care „repară şi reîntinereşte”. Prin aceste efecte de
refacere şi reparaţie generală se pot amâna unele schimbări pe
care în mod normal le atribuim îmbătrânirii.
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Maestroni şi colegii săi elveţieni au demonstrat că
melatonina are un anumit rol în reducerea impactului stresului
asupra sistemului imunitar. Se pare că melatonina ajută pe
diverse căi corpul şi mintea noastră să se protejeze de stres.
S-a dovedit, de asemenea, că melatonina poate juca un rol în
menţinerea unei dispoziţii şi atitudini pozitive.
E important de menţionat şi faptul că o serie de autopsii
ale persoanelor care s-au sinucis au găsit semnificativ mai
puţină melatonină în creierul lor decât în creierul altora care
au murit la aceeaşi vârstă şi în aceeaşi perioadă a zilei.
În faţa atâtor beneficii, nu ne putem dori altceva decât ca
în corpul nostru nivelul de melatonină să fie optim. O cale
folosită de mulţi sunt pastilele de melatonină. Există însă o
cale mai simplă, mai ieftină, mai sigură şi mai eficientă.
Aşa cum spuneam la început, corpul nostru produce
melatonină. Procesul este în mare parte controlat de ciclul
lumină-întuneric. Producţia optimă de melatonină are loc
numai noaptea şi este dependentă de un mediu fără lumină.

Alte obiceiuri care măresc
producţia de melatonină

Lumină în întuneric

Vin momente în viaţa
aşteptătorului lui Hristos
• Consumul de alimente bogate în
când face un bilanţ al propriei
melatonină, triptofan şi vitamina B12.
sănătăţi spirituale. Dese sunt
• Evitarea carenţei de calciu.
ocaziile în care constatăm
• Restricţia alimentară, în general.
rămânerea noastră în urmă
• Postul, în special seara.
şi luăm decizii de reformă
pentru viitor. „Voi studia mai
mult!”, „Mă voi ruga mai mult
şi mai ﬁerbinte!”, „Voi lucra
Nivelul de melatonină atinge, în general,
mai mult timp pentru Domnul!”, „Voi
maximum în jurul orelor 2-3, fiind de
memora versete!”... Însă, din păcate, la
5-10 ori mai mare decât în timpul zilei.
următorul bilanţ vedem că deciziile au
Putem, deci, să creştem cantitatea de
rămas istorie (sau mai rău, legendă) şi că
melatonină din corpul nostru prin două
starea noastră este aceeaşi... Şi exclamăm
măsuri simple:
împreună cu Pavel: „Căci binele, pe care
¤ Asiguraţi-vă expunerea la
vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu
lumină naturală în cursul zilei
vreau să-l fac, iată ce fac!” (Rom. 7,19).
Lumina exterioară este incredibil mai Iar când auzim solia către Laodiceea,
intensă decât lumina artificială. Lumina
inimile noastre suspină şi recunosc
exterioară poate atinge 3.000 de lucşi
corectitudinea evaluării Martorului
într-o zi însorită. Un mediu interior
credincios.
luminos poate oferi doar 400 de lucşi,
mai puţin de 15% din luminozitatea
zilei. Să ne amintim de sfatul dat de
Ellen White acum un secol: „Invalizii
se privează prea adesea de lumina
soarelui. Aceasta este unul dintre cei mai
puternici agenţi vindecători ai naturii. E
un remediu foarte simplu să te bucuri de
razele luminii date de Dumnezeu şi de
frumuseţea caselor noastre în prezenţa
ei.” (MH., p. 275)
¤ Evitaţi expunerea la lumină
noaptea
Este cunoscut faptul că, în cursul
nopţii, lumina inhibă la om producerea
de melatonină. E important să evităm
expunerea la lumină în timpul nopţii şi
s-o maximizăm în timpul zilei.
Obiceiul de a sta până noaptea
târziu este, în general, corelat cu o
semnificativă expunere la lumină în
acele ore. Din punctul de vedere al
producerii de melatonină, ar fi bine să
mergem devreme la culcare pentru a
profita de întunericul din timpul nopţii
şi să ne sculăm devreme. Avantajul
pentru sănătate al culcării devreme a fost
arătat de Ellen White acum un secol.
„Somnul este cu mult mai valoros
înainte de miezul nopţii decât după.
Două ore de somn bun înainte de ora
12 sunt mai valoroase decât patru ore
după.” (7MR., p. 224)
Adaptat după Neil Nedley „Proof positive”
***

Unde este problema? Unde se
împiedică creştinul sincer în alergarea lui
către cer?
Soluţia o are întotdeauna Isus. Şi este
dornic să ne-o descopere prin Sfânta
Scriptură şi prin lucrarea Duhului
Sfânt. În experienţa mea, de multe
ori soluţia pentru o viaţă de biruinţă a
venit de unde mă aşteptam mai puţin,
din lucruri care, la prima vedere, nu
au nicio legătură cu moralitatea sau
cu spiritualitatea. Uneori este vorba
de lucruri mici, lucruri pe care am fost
gata să la sacriﬁcăm pentru altele care
ni s-au părut mai importante. Haideţi
să prindem în această ocazie o vulpe. O
vulpe mică, dar care ne cam strică via
înﬂorită... (Cântarea cântărilor 2,15)
CURIERUL

Poate că melatonina este una dintre
micile soluţii. Poate că orele târzii la care
ne culcăm ne afectează sănătatea ﬁzică
şi mai ales sănătatea spirituală mult mai
mult decât putem să ne imaginăm. Deja
s-a demonstrat că prevenirea depresiei
şi menţinerea unei atitudini pozitive
ajută la controlul stresului. Iar un somn
odihnitor este ceva ce, în acest veac
agitat, oricine îşi doreşte. Cred că este
mai uşor să ﬁi creştin după o noapte în
care te-ai odihnit bine.
Autorii evangheliilor ne informează
despre obiceiul lui Isus de a se trezi
devreme (Marcu 1.35, Luca 4,42). El
folosea acest timp pentru a-Şi reînnoi
legătura cu Tatăl şi astfel Se pregătea
pentru o nouă zi în care să ﬁe o Lumină
în întunericul acestei lumi. Deşi nu ni se
relatează cum reuşea Isus să se trezească
„pe când era încă întuneric”, nu este
greu să ghicim un alt obicei al Lui: se
culca devreme. E drept, sunt relatate

A doua zi dimineaţa,
pe când era încă
întuneric de tot,
Isus S-a sculat,
a ieşit şi S-a dus
într-un loc pustiu.
Şi Se ruga acolo.”
Marcu 1,35

situaţii când Isus a stat seara până târziu
pentru a vindeca bolnavi sau din alte
motive – din context este însă evident că
era vorba de situaţii excepţionale.
Scopul vieţii noastre este să ne
asemănăm tot mai mult cu Mântuitorul
nostru. Oare vom reuşi să avem răbdarea
Lui, înţelepciunea Lui, pacea Lui,
legătura Lui cu Tatăl, fără să practicăm
obiceiurile Lui? 

dr. Ionel Bratu este medic
cardiolog, profesor de
medicină internă la Şcoala
Postliceală TeologicoSanitară Brăila.
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„Promoţia 1978” –
întâlnirea de 30 de ani
Între 13 şi 15 iunie 2008, a avut
loc la Bucureşti întâlnirea celor care
au constituit „Promoţia 1978”. O
sărbătoare a celor 30 de ani de la
încheierea cursurilor Seminarului
Teologic Adventist, ani de slujire şi
responsabilitate în lucrarea Domnului,
ani bogaţi în experienţe, dar şi brăzdaţi
de încercări şi diﬁcultăţi.
Din „Promoţia 1978” au făcut parte:
Adrian Bocăneanu, Ion Buciuman,
Lucian Cristescu, Daniel Geantă, Mihai
Ghişoiu, Stelian Iacob, Pavel Memete,
Adalbert Orban, Virgil Peicu, Teoﬁl
Petre, Constantin Popescu, Cezar
Sprianu, Iosif Suciu şi Iacob Traitli.
Au putut să vină la întâlnire 9 dintre
cei 14 absolvenţi, din 1978, aproape
toţi împreună cu soţiile, ceilalţi ﬁind
plecaţi în străinătate, dar participând la
întâlnirea noastră prin mesajul colegial
pe care ni l-au transmis. Am dorit să
gravăm pe stânca timpului un nou
Eben-Ezer, dându-I slavă lui Dumnezeu
că „până aici Domnul ne-a ajutat”
(1 Sam. 7,12). Am dorit să reaﬁrmăm
că „noi nu avem de nimic a ne teme
pentru viitor decât de a uita calea pe
care Dumnezeu ne-a condus până în
prezent.” (Ellen White)
Cei prezenţi vineri seara la sediul
Conferinţei Bucureşti, unde au avut loc
întâlnirile, ne-am închinat lui Dumnezeu,
retrăind orele de rugăciune de odinioară.
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În Sabat, am reîntâlnit bisericile unde am
făcut practica anilor de seminar, retrăind
amintiri, iar duminică am depănat
experienţe din timpul studiilor, din
activitatea celor 30 de ani, ne-am amintit
de lucrurile care ne-au marcat viaţa şi
slujirea, L-am lăudat pe Domnul pentru
modul cum ne-a condus până astăzi, am
comunicat deschis, colegial şi prieteneşte.
Surpriza fericită a întâlnirii a fost
prezenţa fr. Aristide Doroftei, profesorul
nostru venit special din SUA, deşi are
venerabila vârstă de 93 de ani, aceeaşi
ﬁre apropiată, comunicativă şi deschisă.
Fr. Gheorghe Indricău (95 de ani), care
locuieşte tot în Statele Unite, ne-a trimis
un mesaj mişcător. Fraţii profesori:
Dumitru Popa şi Nelu Dumitrescu,
prezenţi împreună cu noi, au făcut ca
bucuria şi părtăşia întâlnirii să ﬁe întreagă.
„Am plecat pătruns de o sfântă
aducere-aminte şi de o binecuvântare
cum de puţine ori mi-a fost dat să
trăiesc. Am fost martorul bunătăţii
divine. Începe să-mi ﬁe dor de pe
acum de următoarea noastră întâlnire.
Oare când va mai ﬁ? Va mai ﬁ aici sau
dincolo? Domnul ştie, şi Domnul este
bun!” spunea fr. Ion Buciuman.
Îi puteţi cunoaşte mai bine pe cei
14 absolvenţi din 1978, puteţi citi
programul clasei de absolvire, mesajele
celor din străinătate, un reportaj complet
al întâlnirii, precum şi multe, multe
imagini pot ﬁ văzute, accesând: http://
promotia1978.blogspot.com

Întâlnirea membrilor
Asociaţiei deţinuţilor pe
motive de conştiinţă
Asociaţia fraţilor deţinuţi pe motive
de conştiinţă aduce la cunoştinţa celor
interesaţi că întâlnirea din acest an va
avea loc la Braşov. Biserica din str. Dr.
I. Cantacuzino, nr. 25 ne oferă bucuria
unei părtăşii sﬁnte. Aşteptăm cu
nerăbdare să ne bucurăm în Domnul, în
Sabatul din 13 septembrie a.c. Îl rugăm
pe Domnul să vegheze, prin îngerii Săi,
la călătoria noastră spre Braşov şi spre
Cetatea sfântă. Pentru alte informaţii
puteţi suna la tel. 0233.224.194 sau
0745.239.699
Al dvs. frate, Titu Mihalache, Piatra Neamţ

La Cluj, vara se numără…..
absolvenţii AMiCUS
Sâmbătă, 21 iunie 2008, comunitatea
Speranţa din Cluj-Napoca a fost gazda
festivităţii de închidere a activităţii
Asociaţiei studenteşti AMiCUS, ﬁliala
Cluj. pe anul universitar 2007-2008, un an
plin de activitate pentru studenţii clujeni.
Dacă toamna se numără bobocii, la
mijloc de iunie la Cluj-Napoca se numără
absolvenţii. De aceasta dată nu mai puţin
de 52 de tineri au fost felicitaţi, într-un
mod deosebit în cadrul festivităţii, pentru
implicarea în activităţile studenteşti de-a
lungul anilor de studiu, dar şi pentru ceea
ce au reuşit să facă din AMiCUS Cluj
prin prezenţa lor acolo.
(Cristina Neagu / Tineret)
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În atenţia pastorilor pensionari!
Invitaţie la Stupini!
„Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de
bucurie către Stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea
Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui! Căci
Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare,
mai presus de toţi dumnezeii. El ţine în mână adâncimile
pământului şi vârfurile munţilor sunt ale Lui. A Lui este marea,
El a făcut-o şi mâinile Lui au întocmi uscatul: Veniţi să ne
închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea
Domnului, Făcătorului nostru! Căci El este Dumnezeul
nostru, şi noi suntem poporul păşunii Lui, turma pe care o
povăţuieşte mâna Lui...” (Ps. 95,1-7)
În perioada 28-30 august 2008 va avea loc la Stupini
– Braşov, întâlnirea anuală a Asociaţiei Pastorilor Pensionari.
Vă aşteptăm cu multă căldură!
(Comitetul A.P.P, director, Casa de Pensii – Panait Gheorghe)
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Convenţia instructorilor Şcolii Biblice de
Vacanţă – Vadul Moţilor
Pe 21 iunie, în cadrul unui program coordonat
de Departamentul Slujirea copilului al Conferinţei
Transilvania de Nord, 47 de instructori ai Şcolii de Sabat
copii au petrecut un Sabat de neuitat la Centrul de tineret
de la Vadul Moţilor, în inima munţilor Apuseni.
Încă de vineri după-amiază, într-o atmosferă deosebită
de părtăşie şi rugăciune, participanţii au fost motivaţi prin
diversitatea programului: seminare despre activitatea pentru
copiii din biserică şi din afara ei, experienţe despre Şcolile
biblice desfăşurate, mărturii.
Pe tot parcursul zilei, participanţii au primit sugestii
pentru cele mai frumoase activităţi practice care pot ﬁ
organizate în activitatea Şcolilor Biblice de Vacanţă şi
au avut posibilitatea să pună şi să primească întrebări cu
privire la acestea.
(Urdaş Gheorghe)

Ş

Festivitatea de absolvire
ITA – promoţia 2008
Duminică, 15 iunie 2008, cei 98
de absolvenţi ai Institutului Teologic
Adventist, promoţia 2008 împreună
cu profesori, părinţi, prieteni au
sărbătorit ﬁnalizarea studiilor la cele
trei specializări: Teologie adventistă
pastorală, Teologie adventistă
didactică – Limba şi literatura română
şi Teologie adventistă didactică
– Asistenţă socială.
Atmosfera festivă, plină de emoţie s-a
reﬂectat pe feţele celor prezenţi, trădând
nostalgia anilor de studenţie şi speranţa
viitorului. Mesajul plin de putere al
pastorului Roy Gane, pentru a îndeplini
planul lui Dumnezeu, indiferent ce ne-ar
cere, a fost ampliﬁcat de cuvântul de
trimitere rostit de fr. Lucian Cristescu şi
de rugăciunea de consacrare înălţată de
fr. Viorel Dima. Prezenţa profesorului
Aristide Doroftei, în vârstă de 93 de ani,
care a predat la Seminar până în urmă
cu peste 30 de ani, a reprezentat surpriza
evenimentului. Audienţa şi-a exprimat
respectul şi aprecierea prin ridicarea în
picioare şi aplauze.
Prezentarea absolvenţilor a reliefat
caracterele şi personalităţile atât de
diverse pe care învăţământul adventist
şi-a pus amprenta considerabil. Acum,
ei sunt hotărâţi să răspundă chemării de
a trăi şi a lucra împreună cu Dumnezeu,
cu un devotament total, chiar până
la moarte, ca apoi să şi împărăţească
împreună cu El (2 Tim. 3,11).
(Erna-Eva Moldvai / secretar-şef,
Institutul Teologic Adventist)
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O carte pentru toţi părinţii
Convenţia Departamentului Copii,
desfăşurată la Stupini, în perioada 26-28
mai 2008, s-a dovedit a ﬁ şi o ocazie
prielnică pentru lansarea cărţii Credinţa
pe înţelesul copiilor, scrisă de Larry Burton,
profesor doctor la Andrews University
School of Education, în colaborare cu
Donna J. Habenicht. Prezenţa lui Larry
Burton, unul dintre autori, a constituit
unul dintre elementele-surpriză ale
acestui eveniment.
Cartea, o apariţie editorială mai mult
decât necesară, se adresează celor direct
implicaţi în educarea copiilor: părinţi,
profesori, învăţători, educatori, instructori
în cadrul unor programe cum ar ﬁ cele de
Licurici sau Exploratori, dar şi celor care
sunt interesaţi de acest subiect.
Autorii, cercetători şi oameni cu
experienţă în domeniul educaţional, şi-au
propus ca prin intermediul ei să ofere un
punct de sprijin celor mai sus-menţionaţi
în transmiterea valorilor creştine, în
funcţie de stadiul de dezvoltare, de
speciﬁcul copiilor sau de domeniul de
activitate.
Prezentarea cărţii a fost urmată de
o sesiune de autografe, participanţii la
Convenţie având posibilitatea de a-şi
achiziţiona şi volumul cu această ocazie.
Aceştia au aşteptat răbdători primirea unui
gând bun şi încurajator pe prima ﬁlă a
cărţii. Cartea Credinţa pe înţelesul copiilor,
apărută la Editura „Viaţă şi Sănătate”,
poate ﬁ achiziţionată prin intermediul
Departamentelor Educaţie/ Tineret /
Şcoala de Sabat, la un preţ promoţional.
(Cristina Neagu / Tineret)

DUMITRU
DUMITRAŞCU
Marţi, 6 mai
2008, s-a stins din viaţă pastorul
pensionar Dumitraşcu Dumitru,
născut la 25 noiembrie 1927, în
comuna Găvăneşti, jud. Buzău.
Se alătură Bisericii Adventiste la
vârsta de 20 de ani, având-o, la data
respectivă, pe bunica din partea
tatei membră a bisericii. Urmează
cursurile Seminarului Teologic
AZŞ, în anul 1956 îşi ﬁnalizează
studiile, apoi este angajat în oraşul
Constanţa.
Pe data de 1 septembrie 1927
se căsătoreşte cu sora Maria
Apostol. Ca orice slujitor încep
peregrinările. Este transferat la
Brăila, apoi la Focşani, unde se
naşte Clarisa – unicul lor copil.
Activează la Bârlad, Iaşi, Piatra
Neamţ, Bacău. Activează în calitate
de consilier la Conferinţa Moldova
până la pensionare. A fost activ
şi în timpul pensionării, a vizitat
comunităţile pe care le-a păstorit
şi a căutat să-şi îndeplinească cu
credincioşie chemarea adresată de
Mântuitorul său. A iubit oamenii, a
respectat organizaţia şi şi-a făcut în
permanenţă datoria.
Suferinţa, care s-a instalat
în ultima vreme, l-a răpus. Şi-a
încheiat alergarea liniştit şi în bune
relaţii cu toţi oamenii. Încă o dată
se poate spune: „Ferice de morţii
care mor în Domnul.”

Ş T I R I

Hirotonire în Conferinţa Moldova
Sabatul din 17 mai 2008 a fost unul deosebit pentru biserica
locală din Bajura, jud. Botoşani. Ocazia a fost prilejuită de
serviciul special de hirotonire a trei pastori din Conferinţa
Moldova. Este vorba de pastorii Burlacu Gheorghe – districtul
Conceşti (BT), Hotnog Titi – districtul Roznov (NT) şi
Cotruţă Willy – districtul Bârlad (VS).
La acest eveniment solemn au venit rude, prieteni,
cunoscuţi şi mulţi membri din bisericile păstorite de cei care
au primit binecuvântarea, prin punerea mâinilor. Din partea
Uniunii Române au fost prezenţi pastorii Emilian Niculescu
– secretar, Ioan Câmpian – trezorier. Au fost prezenţi, de
asemenea, toţi membrii comitetului local al Conferinţei:
Marius Munteanu – preşedinte, Paul Florin Pauliuc – secretar,
Ropotică Ştefan – trezorier, Ionel Mardare – Asociaţia
pastorală, Iorgulescu Ciprian – Şcoala de Sabat, dar şi Daniel
Chirileanu – director tineret.
În mesajul special transmis înainte de invocarea
binecuvântării, pastorul Ioan Câmpian a vorbit duhovniceşte

despre „cei înţelepţi... ce vor învăţa pe mulţi” şi care „vor
străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci” (Daniel 12,3) – cu
aluzie directă la misiunea pastorală încredinţată de Dumnezeu
ﬁecărui serv al Său.
Pastorul Emilian Niculescu a cerut, în rugăciunea de
binecuvântare, un sprijin deosebit pentru slujitorii Domnului
în aceste vremuri de sfârşit a istoriei acestui pământ, iar
pastorul Marius Munteanu le-a adresat celor trei un mesaj
de bun venit în rândul pastorilor hirotoniţi şi de trimitere
în misiune. Soţiilor pastorilor hirotoniţi le-a fost adresat un
cuvânt de bun venit din partea Lorianei Munteanu.
Programul special a continuat după-amiază cu o masă de
părtăşie, pentru toţi musaﬁrii prezenţi la această ocazie şi un
serviciu divin special, unde pastorii proaspăt hirotoniţi şi câţiva
pastori dintre cei prezenţi au avut ocazia să prezinte câte un
mesaj din partea Domnului. Într-o atmosferă de închinare,
dar şi plină de bucurie, toţi cei prezenţi au cântat şi s-au rugat,
mulţumitori pentru că L-au simţit pe Dumnezeu în mijlocul lor.
(Viorel Dascălu – pastor Darabani, Conferinţa Moldova)
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Micii voluntari

A

ndrei şi Sara erau
încântaţi de vacanţa ce
le stătea în faţă: aveau de
gând să meargă la bunici,
să petreacă seri de neuitat
în faţa unei căni cu lapte proaspăt şi să
se bucure dimineaţa de un peisaj pe care,
la oraş, nu îl puteau vedea niciodată. Cel
mai mult le plăcea noaptea când, înainte
de a se culca, priveau pe fereastră jocul
steluţelor care păreau să clipocească
pentru ei şi să le zâmbească pentru a le
face somnul senin. Întotdeauna, sfârşitul
şcolii însemna pentru ei, în primul rând,
grăbirea momentului în care aveau să
ajungă în braţele bunicii şi ale bunicului,
dar şi în braţele naturii primitoare şi
vesele.
Cu câteva zile înainte de data
hotărâtă cu mult timp înainte pentru
plecare, mama i-a chemat pe cei doi
copilaşi să le spună ceva important:
– Dragii mei, ştiu cât de mult vă
doreaţi să vă petreceţi vacanţa la ţară, dar
vara aceasta nu se mai poate. Bunicul
e foarte bolnav şi nu vă poate primi.
Trebuie să rămâneţi aici.
Copiii s-au întristat, mai ales când au
aﬂat că trebuie să renunţe la plecare din
cauza unui motiv atât de trist. După ce
mama le-a dat vestea, cei doi s-au apucat
de treabă în grădina plină cu ﬂori,
decorate cu superbe nuanţe, activitate
pe care cei doi o făceau des când voiau
să pună ceva la cale. S-au rugat pentru
ca bunicul să se facă bine şi Dumnezeu
să îl însănătoşească repede, după care
s-au tot gândit ce să facă pentru a-şi
înfrumuseţa vacanţa.
– Ştiu! zise băiatul fericit,
după ce mirosi un trandaﬁr ceşi înălţa sﬁos căpşorul elegant
către soare. Putem face şi aici
lucruri la fel de frumoase ca la
bunici şi putem, totodată, să
rămânem în mijlocul naturii.
– Cum aşa, Andrei?
i-a răspuns fetiţa un pic
neîncrezătoare, deşi
ea, ﬁind mai mică, nu
se îndoia niciodată de
dreptatea fratelui ei.
30
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– Vom anunţa mai mulţi prieteni
şi colegi de proiectul nostru, pentru a
ﬁ cât mai eﬁcienţi. Noi ne bucurăm
mereu de verdeaţă şi de aer proaspăt,
dar mulţi dintre colegii mei nu au
bunici la ţară, iar atunci când vor să se
bucure de natură, nu au la dispoziţie în
orăşelul nostru decât un parc ucis zilnic
de poluare şi mizerie. Hai să facem ceva
pentru ei, ca să nu mai arate parcul aşa!
Zis şi făcut. Sara nu era, la început,
foarte încântată de faptul că urma
să petreacă o zi întreagă strângând
gunoaiele altora în loc să zburde
fericită în satul plin de prospeţime al
bunicilor, dar mama i-a explicat că
astfel de gesturi nu trebuie să lipsească
din viaţa unui creştin, oricât de mic ar
ﬁ el ca vârstă. Şi-au anunţat prietenii
şi, în ziua stabilită, s-au trezit devreme,
au mâncat temeinic şi s-au îndreptat
entuziaşti către parcul cel mai mare
din orăşelul lor. Desigur, erau mai
puţini copii decât se adunau de obicei
când era vorba de joacă, dar asta nu i-a
descurajat, mai ales că au început totul
cu o rugăciune. Dacă la început Sara se
temea că munca aceasta va ﬁ prea aspră,
în scurt timp devenise cel mai harnic
membru al echipei, mai ales că strânsul
gunoaielor nu o împiedica să se oprească
din când în când pentru a-şi desfăta
nările cu mirosul ﬂorilor sau pentru
a-şi bucura ochişorii cu un cer al cărui
mov cu albastru, din fericire, rămăsese
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neschimbat de răul pe care oamenii îl
fac în natură.
– Eu nu mai pot! a strigat la un
moment dat Adrian, cel mai mic
băieţel care venise la curăţenie. Nu mai
mâncăm ceva?
Toţi au ştiut că e, într-adevăr, vremea
pentru pauză. Şi-au scos mâncarea,
ocazie cu care Andrei le-a explicat
prietenilor săi, care veniseră cu mâncare
nesănătoasă, de ce e important ca atunci
când depui efort ﬁzic să te hrăneşti cu
multe fructe şi legume şi alte preparate
sănătoase. La sfârşit, toţi au promis că
atunci când se vor mai întâlni pentru un
astfel de proiect, vor aduce numai hrană
sănătoasă şi consistentă.
În câteva ore, copilaşii au transformat
parcul într-un loc agreabil, atât pentru
plimbare, pentru meditaţie, cât şi
pentru joacă. Erau obosiţi, dar meritase
– au ajutat natura să intre din nou în
drepturile ei. Profesorii şi primarul i-au
lăudat, iar micii ecologişti I-au mulţumit
lui Dumnezeu că le-a dat putere să
muncească spre slava Numelui Său.
– Copii, am o veste bună pentru
voi! le-a zis mama curând, aducându-le
la masă un castron plin de căpşune
proaspete şi lucioase, culese chiar atunci
din grădină. Bunicul s-a însănătoşit
datorită rugăciunilor noastre şi e gata să
vă primească de mâine!
– Ce bine, ce bine! au zis copiii în cor.
– Bunicul sigur va ﬁ mândru de noi
când îi vom povesti ce am făcut în parc!
– Cu siguranţă! Abia aştept să îi zic
cât de frumos a fost, dar tot o să îi spun
că nimic nu se compară cu cerul şi cu
aerul proaspăt de la
ţară! Ce plăcut va ﬁ!
rosti fata.
Copiii s-au dus
la culcare fericiţi
de o aşa răsplată
pentru munca
lor, mulţumindu-I
împreună lui
Dumnezeu
pentru felul
cum a condus
toate lucrurile. 
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PIERDUŢI
ÎN CASA DOMNULUI?!...
El le-a zis:
,,De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să ﬁu în
casa Tatălui Meu?” (Luca 2,49)

Un detaliu de traducere

P

oate ﬁ o surpriză să descoperi că Luca 2,49,
în textul grecesc, nu conţine cuvântul „casa”.
Comentariul biblic AZŞ ne spune că „în casa
Tatălui Meu” este „literal, în [lucrurile] Tatălui Meu,
o expresie care poate să se refere ﬁe la lucrarea
Tatălui Său, ﬁe la casa Tatălui Său.”1
Are vreo importanţă dacă tânărul Isus „S-a pierdut” în casa
lui Dumnezeu sau în lucrarea lui Dumnezeu? Va trebui să
schimbăm ceva în viaţa noastră de biserică, dacă descoperim
că locaţia casa Domnului se referă la acţiunea lucrarea
Domnului? Este o legătură directă între reînviorarea de la Faţa
Domnului şi acceptarea semniﬁcaţiei adevărate a mergerii
noastre la biserică?
Comentariile biblice surprind fără echivoc nuanţele
exprimării doctorului Luca. Dacă avem în vedere faptul că
Iosif şi Maria L-au căutat pe Isus printre rude şi L-au găsit
la Templu, atunci traducerea ar putea ﬁ „printre cei care
aparţin Tatălui Meu” sau „în casa Tatălui Meu”. Expresia „în
cele [plural] ale Tatălui Meu” ne vorbeşte despre lucrările,
activităţile şi preocupările Tatălui ceresc. Astfel, este sugestivă
traducerea „să ﬁu angajat în lucrările Tatălui Meu”. O paralelă
sintactică poate ﬁ găsită în 1 Cor. 7,32.34, redată prin expresia
„se îngrijeşte de lucrurile Domnului”. 2

Misiunea: un detaliu vital
Acelaşi comentariu ne explică: „Pentru prima dată în viaţa
Sa, Isus înţelege şi proclamă divinitatea Sa, ca Fiu al lui
Dumnezeu… În inima Sa s-a născut o înţelegere a tainei
misiunii Sale pe pământ... Înainte ca Hristos să vină pe
acest pământ, planul pentru viaţa Sa a fost pus înaintea Lui,
desăvârşit în toate detaliile sale’ (Hristos, Lumina lumii, p. 128).
Asemenea timpului stabilit pentru întruparea Lui (Gal. 4,4,
Hristos, Lumina lumii, p. 25), „ﬁecare eveniment în lucrarea
Sa a avut timpul său special” (Hristos, Lumina lumii, p. 421).
„Cu toate acestea, când El a venit pe pământ, a fost călăuzit
pas cu pas, în timp ce păşea printre oameni, de voinţa Tatălui,
descoperită faţă de El zi de zi.” (Idem, p. 128)
Pana inspirată descrie „pierderea” tânărului Isus „în casa
Tatălui”, ca ﬁind o descoperire şi o asumare a misiunii primite
de la Tatăl. „Întrebarea pe care El le-a pus-o cuprindea
o învăţătură. ’Oare nu ştiaţi’, spuse El, ’că trebuie să ﬁu în
Casa Tatălui Meu?’ Isus Se angajase în lucrarea pentru care
venise în lume… El ascunsese în inimă taina misiunii Sale,

aşteptând cu supunere timpul hotărât pentru El de a-Şi începe
lucrarea… De îndată ce I Se descoperise în Templu misiunea
pe care o avea, El S-a ferit de legăturile cu mulţimea… La
serviciul pascal, (…) Dumnezeu dorea ca ei [credincioşii
Săi] să ﬁe conduşi la studiu plin de rugăciune şi meditaţie cu
privire la misiunea lui Hristos. (Idem, p. 38, 39 – sublinierea
autorului)

O loialitate mai înaltă
Ce o ﬁ simţit Iosif când L-a auzit pe copilul Isus vorbind
despre Altcineva ca ﬁind „Tatăl Meu”? Isus nu Şi-a neglijat
obligaţiile ﬁliale, ci Şi le-a asumat la un nivel superior:
ascultarea de planul Tatălui ceresc era prioritatea misiunii Sale.
Mântuitorul nostru a rămas consecvent acestei atitudini: „Cine
iubeşte pe tată sau pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este
vrednic de Mine” (Mat. 10,37). Ca Fiu, Domnul Isus L-a ales
mereu pe Tatăl şi programul Său ca primă prioritate.
Ce fac eu? Ce înseamnă pentru mine casa Domnului?
Pe cine sau ce iubesc eu cel mai mult? Dacă răspund că
aşa e obiceiul, de a trece periodic pe la staţia de alimentare
cu predici şi noutăţi, atunci trebuie să recitesc urgent Luca
4,18.19 şi Matei 25,31-46. Tatăl nostru este mai presus de
prezenţa la adunare, mai presus de bifarea îndeplinirii unor
exerciţii bisericeşti. El are un program pentru viaţa mea, iar eu
„trebuie” – asemenea Domnului Isus (Luca 4,43; 9,22; 13,33;
17,25; 22,37; 24,7.26.44) – să ﬁu atras şi cufundat în acest
program.
„Nu ştiaţi...?” exprimă mai degrabă uimire, decât reproş. La
12 ani, Domnul Isus ştie ce înseamnă a ﬁ în casa Tatălui Său.
Iosif şi Maria nu înţelegeau. Să ﬁe adevărat că tinerii şi copiii
din adunările noastre sunt încă uimiţi de ce părinţii bisericeşti
nu descoperă care este lucrarea Tatălui de sus? Suntem noi
pierduţi în casa Domnului, fără a ﬁ cufundaţi în lucrarea
Domnului? Care este uimirea Mântuitorului cu privire la
mine şi la tine? 
1
Nichol, Francis D.: The Seventh-day Adventist Bible Commentary : The Holy Bible With
Exegetical and Expository
Comment. Washington,
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Publishing Association,
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2
Cf. Nolland, John: Word
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