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„Iată, Eu vin curând...”

Misiunea noastră este să-L înăl ţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre-
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, de ar ti co le și știri, 
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mân tuito rul și să 
aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.

Tragedia veacurilor abordează lup-

tele din trecut pentru a scoate în 

evidenţă faptele şi principiile care 

vor influenţa decisiv mersul lumii 

şi evenimentele viitoare. În paginile 

sale sunt dezvăluite scenele marii 

lupte dintre adevăr şi minciună, 

înşelăciunile lui Satana şi mijloacele 

prin care i se poate rezista cu succes. 

Cititorii vor găsi o soluţie satisfă-

cătoare pentru marea problemă a 

răului şi a suferinţei şi vor descoperi 

dreptatea şi iubirea lui Dumnezeu.

Tragedia veacurilor este tradusă  

în mai mult de 77 de limbi și  

milioane de oameni au avut și  

au de câștigat în urma citirii ei.

Obiectul marii lupte ești tu –  

și tu ești cel care decide!

TRAGEDIA       
VEACURILOR

 Cartea anului 2023 
(ediția de buzunar)

ediţia de buzunar are acelaşi conţinut pe care îl au ediţiile anterioare ale cărţii 

Tragedia veacurilor, de Ellen G. White, însă la dimensiuni şi greutate mai mici, astfel 

încât poate fi purtată cu uşurinţă în buzunar. Ediţie cu pagini color. 

Imagine cu titlu de prezentare

6 lei
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RAPORTUL PREŞEDINTELUI

„ÎN TOATE RUGĂCIUNILE MELE MĂ ROG PENTRU VOI TOŢI,  
CU BUCURIE, PENTRU PARTEA PE CARE O LUAŢI LA EVANGHELIE. […]  

ACELA CARE A ÎNCEPUT […] ACEASTĂ BUNĂ LUCRARE O VA ISPRĂVI  
PÂNĂ ÎN ZIUA LUI ISUS HRISTOS.” (FILIPENI 1:4-6)

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot prezenta puțin din „partea pe care 
am luat-o la Evanghelie”, ca biserică și slujitori ai lui Dumnezeu.

Anul 2022, începând cu luna februarie, a schimbat multe din per-
cep  țiile noastre despre viață, valori și oameni, dar în mod deosebit ne-a 
reamintit că trăim în timpul sfârșitului. Războiul de la granița noastră 
ne-a mobilizat și motivat ca indivizi și ca biserică mult peste așteptări. 
Uitasem cât de puternici suntem când împărtășim aceleași idealuri și 
acționăm împreună, ca unul. Poate că războiul acesta este și despre noi, 
despre potențialul nefolosit, despre talanții ascunși în pământ și nevoia de 
a lucra uniți sub călăuzirea și prin puterea Duhului Sfânt. Din păcate, am 
învățat că ceea ce nu faci în vremuri de pace ești dispus să faci în vreme 
de război. Rugăciunea mea către Domnul este să ne însuflețească acum, 
să manifeste prin noi roadele Duhului – smerenia, bunătatea, blândețea, 
răbdarea, dragostea de oameni – și să ne așeze în fruntea poporului, ca 
modele de slujire și viață. 

Apreciez modul în care ne-am implicat ca biserică în criza refugiaților 
și ajutorul pe care l-am oferit fraților adventiști din Ucraina, prin trimi-
terea de bunuri și susținerea în rugăciune. Fiecare Conferință și-a avut 
partea ei de slujire, mai mică sau mai mare, în funcție de numărul de 
refugiați de pe teritoriul ei și de apropierea geografică față de vecinii 
noștri din Ucraina. Însă dincolo de statistici, am văzut o colaborare între 
Conferințe, pastori și membri, pe care aș vrea să o continuăm și în alte 
activități misionare.

Rețele de excelență în misiunea medicală şi educațională 
La începutul războiului din Ucraina, în luna martie, președintele Uni-

unii de Conferințe din Anglia, fratele Eglan Brooks, m-a întrebat, cu oca-
zia vizitelor din vama Siret și de la sediul Uniunii, ce se va întâmpla cu 
proiectele misionare ale Conferințelor în noua conjunctură. Recunosc că, 
fără prea multă convingere, i-am spus că Biserica Adventistă din Româ-
nia are suficiente resurse, umane și financiare ca să poată lucra pe mai 
multe planuri. Și, din fericire, Îi mulțumesc lui Dumnezeu că așa a fost.

În toate zonele țării au fost demarate proiecte importante, cu impact 
pozitiv pe termen mediu și lung. Menționez, așezând Conferințele în or-
dine alfabetică, doar câteva dintre acestea:

Achiziția fostului liceu german din Arad de către Conferința Banat a 
dus, după renovarea clădirii principale și a câtorva spații anexe, la des-
chiderea primei școli adventiste din acest oraș. Printr-un efort comun și 
susținut de binecuvântările cerești, am convingerea că în anii următori 
va fi completă lista conferințelor care au cel puțin un liceu pe teritoriul 
lor. Tot în Banat sunt aproape finalizate lucrările Centrului de misiune și 
tineret de la Groșeni. 
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După mulți ani de așteptare și rugăciune, credincioșii 
din Conferința Moldova au inaugurat, în luna septem-
brie, Liceul EVISS, din Iași. Cu grădiniță, școală pri-
mară, gimnaziu și liceu, toate deschise anul acesta, 
Moldova a intrat în rândul Conferințelor cu instituții de 
învățământ care acoperă tot ciclul educațional preuni-
versitar. Proiectul misionar de la Bacău, din luna apri-
lie a acestui an, despre care am scris pe larg la comitetul 
de bilanț, asociat cu o mobilizare și implicare exemplare 
în criza refugiaților și a susținerii comunității adventis-
te din Ucraina, în special din zona Cernăuți, a adus în 
prim plan resursele umane extraordinare pe care le are 
Conferința Moldova. 

În capitală a început construcția celei mai mari școli 
adventiste din țara noastră. Cu 680 de elevi și 54 de ca-
dre didactice, Școala „Mihai Ionescu” va avea cu ajutorul 
lui Dumnezeu un nou campus în următorii ani. Și pen-
tru ca binecuvântarea să fie îndoită, în același spațiu se 
vor închina și credincioșii Bisericii Labirint. Investițiile 
susținute pe termen lung în educație și sănătate încep să 
aducă rod bogat pentru Împărăția lui Dumnezeu. Ru-
găciunea mea este ca Dumnezeu să susțină finalizarea 
acestor proiecte frumoase ale Conferinței Muntenia.

Pe meleagurile Conferinței Oltenia, în apropiere de 
Craiova, prin inițiativa membrilor bisericii locale, cu 
susținerea și implicarea Conferinței, începe să prindă 
contur primul proiect al unui centru de sănătate, în lo-
calitatea Goiești. Și aici vom închide lista Conferințelor 
care au instituții medicale proprii sau care aparțin unor 
asociații susținătoare ale Bisericii Adventiste (supporting 
ministry). Săptămâna trecută am participat la un eveni-
ment misionar de amploare, organizat de Conferință în 
colaborare cu departamente din cadrul Uniunii, după 
modelul celui desfășurat la Bacău. Pe lângă implicarea 
colegilor din Conferință și Uniune, apreciez slujirea 
exemplară a medicilor, a profesorilor, a pastorilor și a 
membrilor. De menționat și colaborarea foarte bună 
cu autoritățile locale, dintre care menționez: Primă-
ria, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția de Sănătate  
Publică Dolj. 

Transilvania de Nord este pe cale să inaugureze, du-
pă finalizarea lucrărilor de finisaj și extindere, Centrul 
de Tineret de la Răstoci, lângă Bistrița, achiziționat la 
finalul anului trecut. Menționez și faptul că în urmă cu 
două zile am inaugurat noul sediu al Conferinței, fina-
lizat în administrația trecută, care găzduiește, pe lângă 
birourile administrative, un studio TV, o capelă și spații 
destinate unui centru de influență, pentru desfășurarea 
de activități misionare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în 
Ardeal avem, începând de anul acesta, două noi centre 
de sănătate și misiune, la Dumbrava și la Sălciua. Dum-
nezeu să binecuvânteze credincioșia și dăruirea tuturor 
celor implicați în coordonarea acestor două instituții 
susținătoare ale misiunii Bisericii Adventiste. 

În Transilvania de Sud, ca urmare a măsurilor de 
protecție sanitară din perioada pandemiei, una dintre 
cele mai mari biserici din Târgu Mureș s-a multipli-
cat, formându-se astfel trei biserici cu perspective mi-
sionare foarte bune, prin folosirea mult mai eficientă 
a potențialului uman. Un model pe care ar fi bine să îl 
urmeze și alte biserici cu număr mare de membri, în spe-
cial din zone urbane. Achiziția unei suprafețe generoase 
de teren deschide posibilitatea construirii primului cen-
tru de influență și educare pentru credincioșii gabori din 
Conferința Transilvania de Sud. Tot aici amintesc Cen-
trul de Sănătate și Misiune de la Codlea, care urmează să 
fie deschis în primăvara anului următor, 2023. 

Toată lauda să fie a lui Dumnezeu pentru aceste 
inițiative și pentru multe altele pe care nu le pot menționa 
în acest raport din lipsa spațiului. El însă cunoaște și 
primește cu bucurie fiecare jertfă adusă pe altarul slujirii 
de către credincioșii adventiști din țara noastră.

Proiecte semnificative cu impact național
După aproximativ doi ani de la demarare, lucrările  

se apropie de final la Centrul de Conferințe, Instruire 
și Misiune al Bisericii Adventiste de la Stupini, Brașov. 
În urma lucrărilor de renovare, consolidare, extindere 
și mansardare, tinerii, misionarii, pastorii, slujbașii și 
credincioșii bisericii noastre vor beneficia de un spațiu 
modern, atât de necesar desfășurării unor programe 
indispensabile pentru îndeplinirea mandatului misio-
nar, dar și pentru activități recreative. Temporar, până 
la construirea unui campus corespunzător, la Stupini 
își desfășoară activitatea o importantă instituție de 
învățământ a bisericii noastre, Transilvania Internatio-
nal School, cu grădiniță și clasele I-VIII.

Spitalul Oncologic din Târgu Mureș a intrat, din a 
doua parte a acestui an, pe o traiectorie clară cu finalitate 
asumată, conform calendarului de lucrări (agreat de că-
tre toți factorii de decizie implicați), în decembrie 2023, 
urmând ca în prima parte a anului 2024 să fie inaugurată 
prima instituție de sănătate de o asemenea anvergură, 
susținătoare a misiunii Bisericii Adventiste. Este un pro-
iect mare, cu multe provocări, care necesită multă deter-
minare și credincioșie din partea tuturor celor implicați. 
Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să-i binecuvânteze 
în continuare pe cei care au pe inimă proiectul acesta și 
să ofere resurse financiare și umane pentru încheierea 
lucrărilor și deschiderea activității.

Din activitatea departamentelor
Fără să-mi propun evidențierea unui departament, 

amintesc totuși faptul că în Anul lucrării personale s-a 
reușit, prin coordonarea departamentelor de misiune și 
comunicare, să fie implicate aproape toate departamen-
tele bisericii de la nivel național și regional în proiecte 

comitet buget   » » » » » 
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5 Raportul preşedintelui  «  

misionare. Reiterez aici proiectul de la Bacău, care a 
adus la aceeași masă a slujirii semenilor departamente-
le: Școala de Sabat și Lucrarea personală, Comunicare 
și Relații Publice, Sănătate, Asociația Pastorală, Tineret, 
Educație, Publicații și Muzică, alături de instituții pre-
cum: Centrul Media, ADRA și Editura Viață și Sănăta-
te, Asociația „Ridică-te și Umblă”, Centrul de Sănătate 
Podiș, ProiectM. 

Anul misionar în curs aduce în atenție cadrele di-
dactice, prin evanghelizarea susținută de către Univer-
sitatea Adventus sub coordonarea și implicarea directă 
a Departamentului Educație. În paralel sunt desfășurate 
activități pentru familii, cu apogeul în luna aprilie a anu-
lui 2023 când, prin grija Departamentului Familie, vom 
avea evanghelizarea națională cu titlul „Isus ne-a iubit”.

Și în activitatea departamentelor s-au produs ajustări 
ca urmare a războiului din Ucraina. Fiecare coleg, din-
colo de activitățile în echipă, a încercat să aibă un aport 
substanțial în gestionarea crizei familiilor ucrainene re-
fugiate pe teritoriul țării noastre. Cu toate acestea, cea 
mai mare parte a proiectelor asumate cu ocazia comite-
tului de buget de la finalul anului trecut au prins viață și 
au fost implementate.

Iată doar câteva dintre ele:
• Cursurile de educație continuă pentru colegii pastori și 

prezbiteri. Ora de rugăciune săptămânală a pastorilor și 
tabăra pentru adolescenții din familiile pastorale. Cu-
legerea de predici, materiale și resurse pentru slujbași.

• Congresul medicilor și acțiunile mari de sănătate de 
la Bacău și Craiova. Revista Viață+Sănătate continuă 
să fie o resursă misionară importantă.

• Convenția cadrelor didactice, evanghelizarea „Isus  
ne-a învățat”, oferirea de suport tehnic pentru dezvol-
tarea rețelei adventiste de învățământ, olimpiada de re-
ligie și premiera proiectului-pilot a unei programe de 
învățământ personalizate pentru școlile vocaționale.

• Tabăra națională pentru exploratori, cu participarea 
a peste 1.400 de copii, a fost un eveniment care a adus 

în atenția noastră nevoia de a avea un spațiu adecvat 
pentru desfășurarea unor astfel de evenimente.

• Congresul romilor din luna septembrie anul acesta 
ne-a reamintit cât de importante sunt aceste eveni-
mente pentru grupurile etnice din biserica noastră.

• Tipărirea cărții Tragedia veacurilor într-un număr 
foarte mare, Biblia ucenicului și cartea Adventiștii, un 
proiect coordonat de Semnele Timpului.

• Newsletterul săptămânal pentru prezbiteri și pastori.
• Activitățile pentru deținuți presupun un efort sus ți-

nut și dedicat din partea zecilor de voluntari implicați 
în acest tip de slujire.

• Acțiuni misionare integrate, din perspectiva stra-
tegiei misionare mondiale: I will go; producerea de 
materiale video pentru misiunea în online și revista 
Reperele credinței, cu o ediție despre Sabat, distribuită 
în zeci de mii de exemplare. Două producții evanghe-
listice transmise prin Speranța TV, RVS și pe rețelele 
de comunicare online.

• Concertul corului și al orchestrei Gloria Dei, din lu-
na septembrie; Festivalul fanfarelor, din prima parte 
a acestei luni; tabăra națională de blockflöte și dirijat.

• Tabăra Enditnow, din luna iunie 2022, din locali-
tatea Sălciua, pentru victime ale violenței domes-
tice, și tabăra pentru femeile singure, din august 
2022. Participarea la lanțul mondial de rugăciune 
și proiectul „Serile prieteniei”, din luna ianuarie a  
acestui an.

• Taberele pentru persoanele cu nevoi speciale și re-
novarea sediului din București sunt doar câteva din 
multele proiecte ale Asociației „Ridică-te și Umblă”.

• Activitatea Sola Scriptura, atât prin studiile prin 
corespondență, cât și prin centrele de pe tot teri-
toriul țării, oferă multor semeni posibilitatea să 
interacționeze în mod direct cu mesajul Evangheliei.
Cu siguranță, în rapoartele de bilanț ale directorilor 

de departamente vom avea tabloul complet al tuturor 
activităților misionare din cadrul Uniunii de Conferințe. 
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Partea instituțiilor bisericii la Evanghelie
Am o mare bucurie când întâlnesc în biserici vizita-

tori din denominațiuni diferite, care îmi mărturisesc că 
sunt urmăritori fideli ai posturilor SperanțaTV sau Ra-
dio Vocea Speranței. Nu mai departe decât ultimul Sabat, 
adică ieri, 12 noiembrie (este duminică seara acum când 
redactez raportul), am avut ocazia să discut, după inau-
gurarea bisericii adventiste din Răcăciuni, cu un domn 
ortodox, tată a cinci copii, din localitatea Păunești (afla-
tă la o distanță de 40 km), care mi-a spus că a ajuns să 
viziteze biserica noastră după ce a auzit de adventiști la 
Speranța TV. Mi-a cerut să mă rog pentru el, ca Dumne-
zeu să-l ajute să ia decizia potrivită pentru el și casa lui.

Am convingerea că prin emisiunile de Biblie, alături 
de cele care promovează valorile și mesajul adventist 
despre Împărăția lui Dumnezeu, Speranța TV și RVS vor 
aduce rod bogat pentru grânarele Cerului. 

Editura Viață și Sănătate continuă să acopere o paletă 
largă a nevoilor de carte ale cititorilor, dar rămâne fidelă 
scopului principal de promovare a publicațiilor cu ca-
racter misionar. Prin slujirea dedicată a colportorilor și a 
celor peste 50 de librari din toate zonele țării, sute de mii 
de cărți ajung în fiecare an în casele semenilor noștri, ca 
misionari tăcuți. Am credința că nu sunt departe zilele 
în care aceste cărți vor oferi poate singurele răspunsuri 
celor dornici de mântuire.

Universitatea Adventus are, pe lângă preocupările 
academice, cum ar fi începerea unor programe de mas-
ter în pedagogie și teologie, și capacitatea de a investi 
în activități misionare, unele chiar cu impact național. 
Menționez evanghelizarea „Isus ne-a învățat”, acum în 
plină desfășurare, și emisiunile din domeniul educației, 
difuzate la Speranța TV.

Școlile postliceale de la Brăila și Cernica au înființat 
clase suplimentare pentru a răspunde favorabil numă-
rului mare de înscrieri din perioada pandemiei. Eva-
luarea AAA (Comisia de acreditare a instituțiilor de 
învățământ adventiste) de anul acesta a confirmat încă o 
dată standardele de înalt nivel academic care caracteri-
zează educația din aceste școli.

Cred că despre Agenția Adventistă pentru Dezvolta-
re Refacere și Ajutor, ADRA România, orice aș spune e 
de prisos. Pentru a avea dimensiunea implicării din ul-
tima perioadă, amintesc faptul că numărul angajaților a 
crescut de la 15 persoane la 104. Numărul convoaielor 
umanitare în Ucraina, printr-o colaborare strânsă cu 
Conferințele, a depășit 50. Copii defavorizați, refugiați 
din Ucraina sau din alte țări, persoane cu nevoi specia-
le sau afectate de necazuri au găsit un sprijin important 
în slujirea celor aflați în prima linie a lucrării misionare. 
De curând am primit următorul mesaj: „Anunț cu bu-
curie faptul că astăzi am ridicat de la Ministerul Mun-
cii și Protecției Sociale RAPORTUL de monitorizare a 

serviciilor sociale, unde proiectul Centru de Primire în 
Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie 
– Casa ADRA – a primit calificativ maxim: 66 din 66 de 
puncte. Serviciul social acordat de către ADRA Româ-
nia îndeplinește standardele de calitate atât ale Agenției 
Naționale, cât și ale Agenției Județene pentru Plăți și 
Inspecție Socială.”

Ocazii de instruire
Ultimele luni, septembrie-noiembrie, au fost marca-

te de foarte multe evenimente specifice începutului de 
an misionar. Precedate de convențiile departamentelor 
și ale administratorilor, din lunile iulie-august, cantona-
mentele pastorale și întâlnirile slujbașilor au fost ocazii 
binecuvântate de instruire și prezentare a Anului misio-
nar al educației și familiei: Urmează-Mă cu toată casa ta! 
Un timp important în program a fost alocat de fiecare 
dată sesiunilor de întrebări și răspunsuri. 

Sunt bucuros să menționez împlinirea unei intenții 
mai vechi, anunțate la începutul anului 2021, de a invita 
tineri să participe la ședințele comitetului nostru execu-
tiv. Pe data de 18 aprilie 2022, la Sibiu, am avut o sesiune 
deschisă de lucru, cu invitați tineri, surori și prezbiteri 
din toate regiunile țării. Întâlnirea a fost o premieră și 
sperăm să rămână una din practicile noastre de lucru la 
nivel de Uniune și Conferințe. Am dorit să comunicăm 
și mai mult despre modul în care biserica este condusă, 
iar dacă accesați comitet.adventist.ro, găsiți mai multe 
informații despre evaluarea și mersul bisericii.

Concluzii
Implicarea în slujire, fie că vorbim de Conferințe, 

instituții sau Uniune, a fost influențată în mod direct, 
pozitiv sau negativ, în funcție de domeniu, de războiul 
din Ucraina, de criza energetică și de unele limitări din 
cauza pandemiei de COVID-19. Per total însă, cred că 
anul 2021–2022 a fost un an bun pentru Dumnezeu și 
biserica Sa. Pandemia și apoi războiul din Ucraina au 
scos în evidență, încă o dată, că oamenii sunt capabili să 
facă lucruri frumoase, pline de dragoste pentru semenii 
lor, dar pot face și lucruri oribile, de neconceput în seco-
lul al XXI-lea. 

E important să nu uităm că totul se poate schimba 
pentru copiii lui Dumnezeu într-o singură noapte. Nu 
mai e timp să amânăm momentul când ne vom dedica 
cu totul cauzei lui Dumnezeu. Trăim zilele în care Dum-
nezeu poate spune: „Cine este nedrept să fie nedrept și 
mai departe; cine este întinat să se întineze și mai depar-
te; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără 
prihană. Și cine este sfânt să se sfinţească și mai departe!” 
(Apocalipsa 22:11). n

Aurel Neaţu, președinte, Uniunea de Conferințe

comitet buget   » » » » » 
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RAPORTUL SECRETARULUI
„BINECUVÂNTAREA TA SĂ FIE PESTE POPORUL TĂU.” (PSALMII 3:8)

CONFERINȚA GENERALĂ (statistică la 31 decembrie 2021)

Biserici 95.297

Grupe 72.975

Membri 21.912.161

Diviziuni 13

Uniuni de Conferințe 63

Uniuni de Misiuni 60

Conferințe 418

Misiuni 313

Țări și teritorii în lume recunoscute de SUA 235

Țări și teritorii unde biserica e organizată 212

Limbi folosite în publicații adventiste și oral 535

Total școli 9.419

Fabrici de alimente 22

Spitale și sanatorii 229

Centre de asistență și cămine de bătrâni 129

Clinici și dispensare 1.475

Centre media 18 

Edituri 57

Chiar dacă vorbim despre date sta-
tistice, dincolo de acestea vorbim 
despre oameni. În spatele fiecărei 

cifre se ascund experiențe de viață 
pe care doar Dumnezeu le cunoaște 
cu adevărat. În spatele acestor cifre 
sunt lacrimi sau zâmbete, necazuri 
sau bucurii care au împovărat sau 
animat viața celor despre care noi 
vom vorbi azi.

Din acest motiv, înainte de a pre -
zenta aceste date, Îl rugăm pe Dum -
ne zeu să-i binecuvânteze pe toți cei 
care compun datele noastre statisti-
ce și care alcătuiesc Biserica Adven-
tistă din România. Dumnezeu să 
împlinească în dreptul lor cuvintele: 
„Binecuvântarea Ta să fie peste po-
porul Tău” (Psalmii 3:8).

comitet buget   » » » » » 
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Total membri la 30 iunie 2022

Persoane care au intrat în biserică din anul 1965

Numărul persoanelor care au intrat în biserică  
și al celor care au rămas/ieșit începând cu anul 1965

comitet buget   » » » » » 

DIN 1965, 42.294.215 NOI MEMBRI S-AU ALĂTURAT  
BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA.

DINTRE ACEȘTIA, 17.594.544 AU ALES SĂ PĂRĂSEASCĂ BISERICA.

RATA DE PIERDERE ESTE DE 42%.

4 DIN 10 MEMBRI AU PĂRĂSIT BISERICA.

Membri care au plecat
Membri care au rămas
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Cu excepția anului marcat de pandemie,  
intrările din ultimii 15 ani au depășit 1.000.000.000 pe an.

Total intrări în perioada 2006–2021

Total intrări perioada 2016–2021

Perioada pandemiei și cea post-pandemică și-au spus cuvântul.

Total pierderi perioada 2016–2021:

CA 12_modif_modif.indd   9CA 12_modif_modif.indd   9 12/6/2022   2:08:14 PM12/6/2022   2:08:14 PM



10   »  decembrie 2022

comitet buget   » » » » » 

Total pierderi perioada 2006–2021

Anii 2019 și 2021 ies în evidență.

Intrările, ieșirile și decesele din ultimii 5 ani

 Intrări      Ieșiri      Decese

Total BISERICI și GRUPE

Există 95.297 biserici și 72.975 grupe.

Total grupe Total biserici
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Înființare biserici și grupe în perioada 2006–2021:

Total grupe Total biserici

Total: 178.566

 Austria
 Cehia-Slovacia
 Italia
 Portugalia
 Germania de Sud
 Elveția
 Bulgaria
 Franța-Belgia
 Germania de Nord
 România
 Spania

DIVIZIA INTER-EUROPEANĂ Totalul membrilor pe Uniuni:

Persoane care au intrat în biserică din 2010:
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UNIUNEA ROMÂNĂ  
(date statistice la 30.09.2022)

Biserici 1.074

Grupe 245

Membri 61.752

Total intrări 2.390

INSTITUȚII DE EDUCAȚIE  
– un total de 92 de unități

Universități 1

Școli postliceale 2

Licee 7

Școli primare 20

Școli gimnaziale 13

Grădinițe 49

INSTITUȚII DE SĂNĂTATE
Spitale (în curs) 1

Clinici 1

Centre de sănătate 5

Centre de sănătate (în 
curs)

2

ALTE INSTITUȚII
Edituri 1

Instituții asistență socială 
(ADRA / Ridică-te și umblă)

2

CMA 1

Centre Sola Scriptura 51

Numărul persoanelor care au intrat în biserică  
și al celor care au rămas/ieșit începând cu anul 2009

18000

13500

9000

4500

0
BANAT MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TR. NORD TR. SUD

Dacă la începutul anului 
2022, Biserica Adventis-
tă din România număra 
61.752 de membri, la fi-
nele celor nouă luni ea are 
același număr de membri. 
Pe parcursul anului au in-
trat în biserică prin botez, 
mărturisire, transfer și 
ajustare 1.795 persoane 
și au ieșit prin excludere/
ștergere, deces, transfer și 
ajustare tot 1.795. 

Raport comparativ intrări-ieşiri

INTRĂRI/IEȘIRI
la 30.09.2022

1795 1795

  INTRĂRI   IEȘIRI

Numărul de membri pe Conferințe

La 30 septembrie 2022, tabloul celor 61.752 de membri 
din România arăta astfel:

Din 2009, 47.785 noi membri s-au alăturat  
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Dintre aceștia, 20.207 au ales să părăsească biserica.

Rata de pierdere este de 42,28%.

Membri care au plecat
Membri care au rămas
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IMAGINEA DE ANSAMBLU PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2022

Conferinţă

Nr. 
membri 
1 ian. 
2022

 Intrări   Ieşiri Nr. 
membri 
30 sept. 
2022

Procent
creştere/
scădere
 

Botez + 
mărt.+ 
rebot.

Transfer
 
Ajustări
 

Transfer Deces
Excluderi/
Ștergeri/
Ajustări

Banat 6.468 131 58 8 45 49 9 6.562 + 1,45

Moldova 11.431 124 69 15 86 132 69 11.352 - 0,69

Muntenia 17.187 222 137 47 138 194 90 17.171 - 0,09

Oltenia 9.988 151 92 12 104 178 84 9.877 - 1,11

Tr. Nord 7.295 93 48 5 47 111 33 7.250 - 0,61

Tr. Sud 9.383 243 331 9 276 102 48 9.540 + 1,67

Total 61.752 964 735 96 696 766 333 61.752 0

INTRĂRI CONFERINȚE, PE CATEGORII LA 30.09.2022

INTRĂRI GENERALE LA 30.09.2022

Următoarele două grafice vor prezenta intrările generale și cele pe categorii.
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IEȘIRI GENERALE LA 30.09.2022

IEȘIRI CONFERINȚE, PE CATEGORII LA 30.09.2022

CHIAR DACĂ 
VORBIM DESPRE 

DATE STATISTICE, 
DINCOLO DE 

ACESTEA VORBIM 
DESPRE OAMENI. ÎN 

SPATELE FIECĂREI 
CIFRE SE ASCUND 

EXPERIENŢE DE 
VIAŢĂ PE CARE 

DOAR DUMNEZEU 
LE CUNOAȘTE CU 

ADEVĂRAT. 
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Din 2010, 18.048 noi membri s-au alăturat 
bisericii. Dintre aceștia 5.509 au ales să pără-
sească biserica. Rata de pierdere este de 30,53%. 
Din zece persoane care intră în biserică, trei o 
părăsesc. Este adevărat că rata noastră este cu  
8% mai mică decât rata de pierdere de la nivelul 
Diviziunii sau rata de pierdere de la nivel mon-
dial, dar cu toate acestea se ridică o întrebare: 
Am putea face ceva ca cele trei persoane din  
zece să nu mai părăsească biserica?

Concluzii:
1. Facem parte dintr-o biserica mondială care 

sub binecuvântarea lui Dumnezeu s-a dez-
voltat an de an pe mai multe planuri;

2. Este un mare har să avem 35 % din numărul 
de membri de la nivelul Diviziei. Procentul 

acesta crește dacă ținem cont de faptul că 
mulți români sunt în Uniunile care compun 
Divizia noastră;

3. Este o mare binecuvântare faptul că în Ro-
mânia s-au dezvoltat multe domenii de lu-
crare, dar cele care s-au dezvoltat cel mai 
mult sunt cele din educație și sănătate, fapt 
care spune mult despre atașamentul nostru 
față de Spiritul Profetic;

4. Este un motiv de bucurie și faptul că în pri-
mele nouă luni biserica nu a mai scăzut;

5. Dumnezeu să ne ofere înțelepciune pentru a 
găsi soluții ca cei care intră în biserică să nu 
o părăsească. 
Dumnezeu să binecuvânteze poporul Său! n

Georgel Pîrlitu, secretar, Uniunea de Conferințe

PERSOANELE CARE AU INTRAT ÎN BISERICĂ  
(perioada 2010–2021)

PERSOANELE CARE AU PĂRĂSIT BISERICA  
(perioada 2010–2021)
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RAPORTUL TREZORIERULUI

În cele ce urmează, voi prezenta câteva dintre 
principiile ce au stat la baza conceperii bugetu-
lui pe anul 2023:

1. Forma bugetului
Forma bugetului anului 2023 păstrează carac-

teristicile formei bugetului anului 2022, având o 
formă simplă, accesibilă, cu o arborescență ordo-
nată și bine conturată. Astfel, bugetul va fi foarte 
clar și ușor de urmărit atunci când este analizat și 
implementat.

2. Baza de pornire a bugetului
Ciclul de activitate analizat care a stat la baza 

planificării bugetare corespunde perioadei anu -
lui 2021–2022. Procentul aplicat pentru a consti-
tui baza de pornire a bugetului pe 2023 este de 
91% din zecimea primită în perioada octombrie 
2021–septembrie 2022, însemnând 12.014.436 lei  
(zecimi primite).

3. Culegerea de informații, analiza acestora  
şi transpunerea în buget a concluziilor

Fiecare din solicitările bugetare au fost ana-
lizate în mai multe runde, de către trezorier, ad-
ministratori, respectiv Comitetul local al Uniunii 
și, după ce au fost făcute corecțiile necesare, s-a 
trecut la etapa de asamblare ce a revenit, în mare 
parte, Departamentului Trezorerie.

4. Adnotări şi explicații

4.1. Cheltuieli de personal
Instituția Uniunii cuprinde următoarele cate-

gorii de personal: personalul clerical (25 pastori), 
personal TESA (21 persoane), în total 46 persoa-
ne. În procente, cheltuielile de personal la alcătui-
rea noului buget reprezintă 56,24% din veniturile 
„zecimi” (brut).

4.2. Drepturile pentru întreg personalul 
Uni  unii sunt minimale, în acord cu prevederile  
le gilor în vigoare, și țin de buna desfășurare a ac-
tivi  tăților din Uniune.

comitet buget   » » » » » 

 
curs 

2022*
curs  

2021*    
rata 

inflației*

4.9352 4.9111 15.90

CONFERINȚA

2022 2021 2022 / 2021

ZECIME medie an ZECIME medie an CREȘTERE
RON EUR RON EUR RON EUR RON EUR % %

                  actualizată

BANAT 9.123.719 1.848.703 1.390 282 7.985.204 1.625.950 1.231 251 114,3 % 96,1 %

MOLDOVA 17.327.535 3.511.010 1.526 309 14.921.644 3.038.351 1.296 264 116,1 % 97,7 %

MUNTENIA 25.733.459 5.214.269 1.499 304 24.256.083 4.939.033 1.402 285 106,1 % 89,2 %

OLTENIA 12.533.817 2.539.678 1.269 257 10.974.511 2.234.634 1.085 221 114,2 % 96,0 %

TRANS. NORD 8.859.602 1.795.186 1.222 248 7.675.487 1.562.886 1.048 213 115,4 % 97,1 %

TRANS. SUD 13.321.740 2.699.331 1.396 283 12.151.103 2.474.212 1.291 263 109,6 % 92,2 %

TOTAL 86.899.872 17.608.177 1.407 285 77.964.032 15.875.066 1.255 255 111,5 % 93,7 %

*Potrivit www.bnr.ro , www.insse.ro
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4.3. La întocmirea bugetului am luat în cal
cul un curs previzionar de 5,5 lei/euro. Rata de 
inflație de 15,9%, conform estimării BNR pen
tru 2023, va afecta negativ execuția bugetară.

Prezentăm în tabelul de pe pagina 16 situația 
veniturilor la capitolul zecime pe fiecare Confe-
rință din Uniunea Română, în perioada ianua-
rie–septembrie 2022, în comparație cu aceeași 
perioadă a anului 2021.

Procentul de creștere a zecimii totale pe Uni-
une în anul 2022 (ianuarie–septembrie) față de 
aceeași perioadă a anului trecut este de 11,5%. 
Ca sumă absolută, zecimea a crescut cu 8.935.840 
lei. Dacă se ia în considerare efectul inflației de 
15,9% (rata anuală a inflației în luna septembrie 
2022 comparativ cu luna septembrie 2021), se 
înregistrează o scădere de 6,3% a zecimii în anul 
2022 față de 2021.

În această perioadă, moneda națională a avut 
un curs care a fluctuat față de euro, media aces-
tuia fiind de 4,9352 lei/euro. Zecimea în valută 
a crescut în anul 2022 cu 1.733.111 euro față de 
anul precedent.

Darul Școlii de Sabat se ridică la suma de 
3.828.157 lei la data de 30 septembrie 2022, cu o 
creștere de 466.020 lei față de aceeași perioadă a 
anului 2021 (3.362.137 lei). Situația Darului Școlii 
de Sabat pe Conferințe, în perioada ianuarie–sep-
tembrie 2022, este următoarea: 

Conferința Banat – 409.707 lei

Conferința Moldova – 841.868 lei

Conferința Muntenia – 1.093.768 lei

Conferința Oltenia – 511.249 lei

Conferința Trans. Nord – 446.565 lei

Conferința Trans. Sud – 524.999 lei

Putem observa o creștere atât a zecimilor, cât 
și a darurilor Școlii de Sabat în anul 2022 față de 
aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce nu-
mărul de membri a scăzut cu 390 de persoane în 
aceeași perioadă, ajungând la 61.752 membri la 
data de 30 septembrie 2022 față de 62.142 mem-
bri la data de 30 septembrie 2021. Asistăm de fapt 
la o creștere cu 15% a tuturor darurilor, în anul 
2022 (ianuarie-septembrie) față de aceeași peri-
oadă a anului 2021.

Pentru alcătuirea bugetului pentru anul 2023, 
am avut în vedere următoarele aspecte:

5. Obiectivele Uniunii pentru 2023
5.1. Lucrări de reparații la clădirile aparta

mentelor și caselor parohiale
Deși solicitările sunt mari și, trebuie să 

recunoaștem, în acord cu nevoile, alocările sunt 
modeste având în vedere veniturile mici de ca-
re dispunem. De menționat și faptul că o parte 
din fondurile provenite din Darul Școlii de Sa-
bat, Darul de Mulțumire (rămase până acum la 
Conferințe), cât și o parte din Darul Săptămânii 
de Rugăciune, Darul din Sabatul al XIII-lea (ră-
mase până acum la Uniune) începând cu anul 
2022 ajung integral în sistemul financiar al Bise-
ricii Mondiale (lucrarea misionară mondială).

5.2. Investiții majore: Centrul Stupini
Centrul Educațional Adventist din Stupini es-

te un simbol al sacrificiului, al spiritului misionar 
și al educației adventiste din România. Istoria sa 
începe în 1931, prin inaugurarea imobilului ce 
avea să găzduiască Institutul Biblic, instituție ce 
va deveni suport pentru 14 promoții de pastori, 
până în 1949. Trece prin două confiscări (1942, 
respectiv 1956), două retrocedări (1945 și 1999) și 
o renovare consistentă realizată în anii 2000. De-
gradarea accentuată impune o nouă intervenție 
majoră. Așa se face că, în 2022, a fost demarat un 
proces de renovare temeinică și de construire a 
unor spații noi, moderne, adecvate nevoilor bise-
ricii. Finalizarea procesului de renovare este pla-
nificată în primul trimestru al anului 2023. 

Odată cu redeschiderea centrului, va fi posi-
bilă organizarea de diverse evenimente publice, 
tabere, instruiri, congrese etc. Complexul va aco-
peri atât nevoile departamentelor bisericii de la 
nivel național sau zonal, cât și ale comunităților 
locale. Sala de conferințe generoasă, cele 6 săli de 
ședințe, cele 89 de camere ce pot asigura condiții 
decente de cazare pentru 220 de persoane, terenu-
rile de sport și sala de mese vor asigura condițiile 
necesare pentru o ședere plăcută la Stupini. 

Cu recunoștință pentru modul în care Dum-
nezeu a călăuzit lucrările de-a lungul timpului și 
apreciind generozitatea membrilor Bisericii Ad-
ventiste, care a făcut posibilă realizarea acestui 
proiect, privim înainte cu speranța că Centrul 
Educațional Adventist din centrul țării noastre va 
ajuta la îndeplinirea misiunii Bisericii Adventiste 
de Ziua a Șaptea din România. 

5.3. Proiecte de misiune în cofinanțare cu 
Conferințele, EUD, GC

Conferințele, instituțiile și departamentele vor 
aplica la Divizie și GC, prin intermediul Uniunii, 
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în vederea finanțării sau cofinanțării, după caz. 
În acest sens, solicităm o mai bună mediatiza-
re a oportunităților de finanțare de la nivelurile 
superioare, cât și a instrumentelor aferente (Ce-
rerea de propuneri – Call notice, Ghidul liniei 
de finanțare – Guidelines, Ghidul aplicanților –  
Guide for Applicants etc.). Toate proiectele vor fi 
inventariate în Tabelul de Înregistrare a Proiec-
telor (Project Registration Table) conform HCL 
nr. 111/15 mai 2019. 

DEPARTAMENT TREZORERIE – reguli de lucru (111)

S-au votat următoarele reguli de lucru pentru 
Departamentul Trezorerie:
a. Folosirea unui „formular de aplicare unic” pen-

tru conceperea bugetului pentru anul 2020.
b. Stabilirea unor reguli de aplicare a cererii de 

finanțare la EUD.
c. Strângerile de fonduri pentru proiectele Uniu-

nii, instituțiilor sau asociațiilor ei vor fi înregis-
trate în casierie.

d. Orice aplicare de fonduri către Divizie sau GC 
se face doar prin Uniune, după consultarea cu 
trezorierul Uniunii și aprobarea comitetului lo-
cal al Uniunii.

5.4. Centrul Media Adventist
În anul 2021 s-a luat hotărârea ca pentru o pe-

rioadă de 5 ani (2021–2025), Conferințele să con-
tribuie cu un procent de 2% din zecime pentru 
susținerea cheltuielilor de funcționare a Centru-
lui Media. Uniunea Română a contribuit în anul 
2021 cu un procent de 1,5% din zecimea totală 
pe Uniune, procent care va fi menținut și pe par-
cursul anului 2023. 

6. Fonduri extrabugetare
Previzionarea bugetară a luat în calcul o sur-

să importantă de venituri non-zecime, și anume, 
sprijinirea unităților de cult aparținând cultelor 
religioase. În acest sens, Departamentul Trezore-
rie va sta la dispoziția celor care doresc să acce-
seze acest tip de fonduri, oferind suportul tehnic 
necesar. (Hotărârea nr. 984 din 4 noiembrie 2014 
privind modificarea și completarea Normelor  
metodologice pentru aplicarea prevederilor Or-
do nanței Guvernului nr. 82/2001, privind sta-
bilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitățile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România, aprobate prin Hotărâ-
rea Guvernului nr. 1.470/2002 etc.) De menționat 
faptul că a fost trimis în cursul anului 2019 către 
trezorierii Conferințelor dosarul complet cu toate 
instrucțiunile necesare unei implementări legale 
și eficiente ale OG nr. 82. 

7. Concluzii
„Tu cercetezi pământul și-i dai belșug, îl umpli 

de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. 
Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodeas-
că: îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi 
cu ploaia și-i binecuvântezi răsadul. Încununezi 
anul cu bunătățile Tale, și pașii Tăi varsă belșugul. 
Câmpiile pustiului sunt adăpate, și dealurile sunt 
încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi, și vă-
ile se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie și 
cântă” (Psalmii 65:9-13). n

Emil Jigău, trezorier, Uniunea de Conferințe
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eveniment   » » » » » 

Ziua de 19 noiembrie 2022 a fost un Sabat 
așteptat de mult timp de credincioșii adven tiști 
din Conferința Transilvania de Nord. A fost  

ziua în care noul sediu administrativ al Con-
ferinței Transilvania de Nord a fost predat Dom-
nului pentru binecuvântare. La eveniment au 
par ticipat membri laici, pastori, administratori, 
reprezentanți ai presei, dar și ai autorităților lo-
cale.

Noua construcție va servi ca sediu conduce-
rii organizației regionale a celor 125 de biserici 
adventiste locale din județele Alba, Cluj, Sălaj, 
Bistrița Năsăud, Satu Mare și Maramureș. Orga-
nizată pe trei niveluri, clădirea răspunde nevoilor 
actuale și cuprinde spații pentru birouri, săli de 
conferințe, un studio media și trei camere de ca-
zare. După vânzarea vechiului sediu și după ce a 
fost găzduită în mansarda Bisericii Dynamis din 
Cluj Napoca, în sfârșit, Conferința Transilvania 
de Nord își primește oaspeții în casă nouă. Clă-
direa inaugurată a fost proiectată pentru a putea 
găzdui întâlniri, conferințe, programe de tine-
ret, dar și pentru a oferi un sediu nou și modern 
organizației regionale a bisericii, într-un oraș aflat 
în plină dezvoltare și extindere imobiliară.

„Biserica Adventistă are o sărbătoare specia-
lă în Sabatul din 19 noiembrie. La 30 de ani de 
la reorganizarea teritorială a Bisericii Adventiste 
din Transilvania, a primit în dar, din partea lui 
Dumnezeu, o casă nouă! El să fie lăudat pentru 
această bucurie aparte! Mulțumesc tuturor celor 
care și-au adus contribuția la realizarea acestui 
edificiu. Este o construcție aparte, o casă de rugă-
ciune pentru toate popoarele”, a spus, cu această 
ocazie, Ștefan Tomoiagă, președintele Conferinței 
Transilvania de Nord.

La inaugurarea noului sediu al  Bisericii Ad-
ventiste de Ziua a Șaptea din zona de nord a Tran-
silvaniei a participat și Emese Oláh, viceprimarul 
municipiului Cluj-Napoca, transmițând urmă-
toarele: „Am ținut foarte mult să fiu prezentă (la 
inaugurare – n. red.), nu doar pentru faptul că 
aveți ocazia de a vă bucura de această clădire mi-
nunată, care urmează să fie un loc de tihnă pentru 

toată lumea, dar și pentru faptul că pot 
să fiu alături de oameni care au dovedit 
într-adevăr faptul că în Cluj-Napoca 
există multiculturalism și că, în acest 
oraș, toate etniile și religiile sunt bine-
venite, iar dumneavoastră dați dovadă 
de altruism zi de zi.”

Mesajul spiritual a fost prezentat de trezori-
erul Diviziei Inter-Europene a Bisericii Adven-
tiste de Ziua a Șaptea, pastorul Norbert Zens. 
Acesta a apreciat în mod deosebit transparența 
pereților birourilor clădirii, încurajând ca aceeași 
transparență să fie urmărită și în relațiile inter-
umane. Iar la întrebarea retorică: „Îi pasă lui 
Dumnezeu de clădiri?”, a oferit și un răspuns clar: 
„Depinde de valorile transmise prin ele.”

Cu această ocazie, trezorierul Conferinței 
Transilvania de Nord, Ioan Alin Feier, a prezen-
tat un istoric al lucrărilor ce acoperă o perioadă 
de 1.658 zile de la data eliberării autorizației de 
construire și până la data întocmirii procesului-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

O parte emoționantă a programului a con-
stituit-o și prezentarea istoriei adventismului în 
zona de nord a României de către secretarul exe-
cutiv al Conferinței Transilvania de Nord, Szasz 
Karoly Zsolt. Din acest istoric s-au remarcat ur-
mătoarele idei:

TRANSMITEREA 
VALORILOR

CRISTIAN
DORGO

DEDICAREA NOULUI SEDIU AL CONFERINȚEI 
TRANSILVANIA DE NORD
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Primul misionar adventist oficial care a ajuns 
în această zonă a fost Ludwig Richard Conradi, 
coordonator al misiunii europene. Înainte de el, 
semințe ale mesajului adventist fuseseră sădite de 
Michael Belina Czechowski, care locuise aici în 
perioada 1869–1870 ca misionar neoficial și care 
organizase chiar câteva mici grupe de credincioși, 
însă acestea nu aveau să păstreze legătura cu Bise-
rica Adventistă după plecarea sa. Conradi ajunge 
la Cluj în anul 1890, în căutarea urmașilor sabata-
rienilor transilvăneni. Prin intermediul Societății 
Biblice de la Cluj, reușește să găsească un ultim 
sabatarian, undeva în județul Mureș. Astfel, solia 
adventă ajunge în locuri unde, cu mulți ani în ur-
mă, au fost numeroși păzitori ai Sabatului biblic 
(în secolul al XVI-lea, chiar cancelarul Transil-
vaniei cu sediul la Cluj Napoca, pe nume Simon 
Péchi, a fost păzitor al sâmbetei). 

Misionarul Conradi revine la Cluj în 1893. 
Cinci ani mai târziu, în 1898, în luna august, 
ajunge la Cluj ca misionar John F. Huenergardt. 
Cu râvnă și interes, începe în Cluj și în împreju-
rimi propovăduirea celei de-a doua veniri a lui 
Isus Hristos. În memoriile sale spune că, înainte 
cu câteva luni de a ajunge dânsul în zona Clu-
jului, în primăvara anului 1898, în localitatea 
Viștea, la 20 km de Cluj Napoca, se stingea din 
viață primul adventist de ziua a șaptea. Era de 
naționalitate maghiară și se numea János Kovács. 
Se pare de asemenea că a fost primul adventist de 
naționalitate maghiară din lume (piatra de mor-
mânt încă există în cimitirul din Viștea). Acolo, 
în localitatea Viștea, se naște și prima Biserică 
Adventistă de Ziua a Șaptea din Transilvania de 
Nord. În 1899 are loc și primul botez: patru per-

soane, tot la Viștea. În 1908, la 
data de 1 august are loc inau-
gurarea bisericii cu peste 35 de 
membri, biserică ce strânge la 
închinare până astăzi mâna de 
credincioși care mai locuiesc în 
localitate. 

În anul 1912, când se or-
ganiza Uniunea Dunărea, se 
organizează pentru prima dată 
și Conferința Transilvania, cu 
722 de membri, dar pe vremea 
aceea Transilvania făcea parte 
din Imperiul Austro-Ungar, iar 
teritoriul Conferinței acoperea 
mai mult decât delimitarea ge-
ografică a provinciei Transilva-
nia. După 1 Decembrie 1918, 
Conferința Transilvania se re-

organizează, având 30 de biserici, 561 de membri, 
iar din 1920 devine parte a Uniunii Române. 

În 1929, Seminarul Teologic se mută de la 
Focșani la Diciosânmartin (Târnăveni) pe teri-
toriul Conferinței Transilvania, pe o proprietate 
cumpărată de la familia Rákoczi. Numărul mem-
brilor din Conferință ajunsese la finalul acelui an 
la 2.373. 

În 1944 se decide împărțirea Conferinței 
Transilvania în Transilvania de Sud, cu sediul 
la Sibiu, avându-l ca președinte pe Johann Bau-
er, și Conferința Transilvania de Nord, cu sediul 
la Cluj, care îl va avea ca președinte pe Daniel 
Farcaș. Numărul membrilor a continuat să creas-
că, astfel că la 31 decembrie 1950 erau 6.130 de 
membri în Conferința Transilvania de Nord. 

Ulterior, în 1965, numele conferinței a fost 
schimbat în Conferința Cluj.

După decembrie 1989, au început discuțiile 
pentru reorganizarea conferințelor. Astfel că de la 
1 ianuarie 1992 avem din nou Conferința Tran-
silvania de Nord – cu sediul la Cluj Napoca – și 
Conferința Transilvania de Sud – cu sediul la Târ-
gu Mureș, pe structura geografică actuală.

Biserica născută aici în urmă cu peste o sută 
de ani numără astăzi peste 7.400 de membri, ofe-
rind un cadru adecvat închinării pentru mai mult 
de 10.000 credincioși adventiști. Timpul a trecut, 
dar convingerea că Hristos vine a rămas vie în ini-
mile noastre. 

Astfel, astăzi răsună din nou ruga noastră: 
„Maranatha! Vino, Doamne, Isuse!” n

Cristian Dorgo, pastor, Conferința Transilvania de Nord

eveniment   » » » » » 
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Era o zi însorită de primăvară. Nu mai aveam mult 
până ajungeam la locul special unde susțineam 
pentru prima dată un program spiritual. Mai fuse-

sem în penitenciar pentru lecții biblice, dar acum era 
cu totul altceva. Inițiativa aparținea exclusiv doam-
nei care era responsabilă cu programele educative. A 
dorit în mod special să invite reprezentanți ai Bise-
ricii Adventiste de Ziua a Șaptea, cu care colaborase 
anterior.

După ce am ajuns la poarta penitenciarului, s-a 
făcut controlul obișnuit și am fost primit cu Biblia și 
alte cărți religioase. Până să ajungem în spațiul de-
semnat, am trecut pe lângă un teren de sport. Câteva 
persoane alergau, interesate de păstrarea unei bune 
condiții fizice. Pe margine, am observat jucători de 
remi și șah. Mai în față, am văzut un pavilion unde, 
pe lângă hainele puse la uscat, erau greutăți pentru 
întărirea musculaturii. În acea „sală de forță”, mai 
mulți deținuți se concentrau la exercițiile fizice.

În sala pentru studiu am fost întâmpinați cu zâm-
bete de cei care nu întârzie la întâlnire. Am analizat 
cu privirea încăperea și am început pregătirile. Tabe-
lul de prezență, cărțile de imnuri creștine, revistele 
spirituale, toate erau la locul lor. În timpul acesta, 
doamna responsabilă cu partea educativă a trimis 
mesageri să anunțe că programul începe. 

În aproximativ 10 minute 
deja nu mai erau locuri în sală. 
Câteva persoane stăteau chiar și 
în picioare. Am rămas surprins 
să constat că unele fețe îmi erau 
cunoscute. Mai târziu mi-am dat 
seama că erau de fapt persoanele 
care alergau și erau la mesele cu jocurile de socie-
tate. Atunci am înțeles că programul pe teme religi-
oase reprezenta o prioritate pentru majoritatea celor 
lipsiți de libertate.

După partea de interacțiune pentru cunoaștere 
reciprocă, am deschis Cartea cărților și o oră și ju-
mătate ascultătorii au fost „ochi și urechi”. 

O comoară prețioasă
A fi alături de cei lipsiți de libertate presupune 

a îndeplini una dintre cerințele lui Isus, specificată 
atât de clar în Matei 25:35-40. Cu toate acestea, iubi-
rea față de semeni trebuie să fie motivația noastră. A 
sluji pe cei de lângă noi reprezintă medicamentul po-
trivit pentru vindecarea sufletului nostru și formarea 
caracterului după voia divină.

„Când deschizi ușa pentru cei nevoiași și sufe-
rinzi ai lui Hristos, primești îngeri nevăzuți. Primești 
astfel tovărășia ființelor cerești. Ele aduc o atmosferă 
sfântă de bucurie și pace. Vin cu laude pe buze și în 
ceruri se aude ecoul laudelor. Fiecare faptă de mi-
lă făcută aici jos, pe pământ, are efectul unei muzici 
minunate sus, în cer. De pe tronul Său, Tatăl con-
sideră lucrătorii neegoiști ca fiind cea mai prețioasă 
comoară” (Ellen White, Viața lui Iisus, cap. 70).

Iertarea divină
Prin implicarea în programele religioase din 

penitenciare descoperim cu adevărat ce înseamnă 
ca un păcătos adevărat să-și dorească întoarcerea 
la Dumnezeu. Indiferent de faptele săvârșite, multe 
dintre persoanele lipsite de libertate simt nevoia de 
iertare, de acceptare și de un sens în viață. Astfel, 
iubirea deplină este determinată de iertarea divină, 
potrivit textului biblic: „De aceea îţi spun: păcatele 

ASUP   » » » » » 
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ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult, 
dar cui i se iartă puţin iubește puţin” (Luca 7:47). 

„Cei cărora li s-a iertat cel mai mult îl vor iubi 
cel mai mult pe Isus și vor căuta să stea cât mai 
aproape de tronul Său, ca să-I înalţe laude pentru 
marea Sa iubire și infinitul Său sacrificiu. Doar 
când înţelegem pe deplin iubirea lui Dumnezeu 
ne dăm seama de grozăvia păcatului” (Calea către 
Hristos, p. 36).

Pe urmele lui Isus
„Mulți cred că ar fi un mare privilegiu să vi-

ziteze locurile unde a trăit Hristos cât a fost pe 
pământ.[…] Dar nu este nevoie să mergem la 
Nazaret, Capernaum sau Betania ca să umblăm 
pe urmele lui Isus. Putem găsi urmele Lui lângă 
patul celui bolnav, în colibele sărăciei, pe străzi-
le prea aglomerate ale marilor orașe și în tot lo-
cul unde inima omului are nevoie de mângâiere”  
(Ellen G. White, Viața lui Iisus, cap. 70).

În istoria modernă un nume a impresionat 
omenirea, și anume Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, 
cunoscută sub numele de Maica Tereza. Timp de 
peste 45 de ani, femeia aceasta a îngrijit săracii, 
bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și ex-
tinzând organizația Misionarii carității. Acțiunile 
sale au fost apreciate, iar în anul 1979 a primit Pre
miul Nobel pentru Pace. Astfel, descoperim că a 
merge pe urmele lui Isus presupune să ajungem 

acolo unde este nevoie de ajutorul nostru. Prin lu-
crarea din penitenciare avem favoarea să lucrăm 
pentru cei care nu mai au susținerea familiei, în 
multe cazuri, pentru cei fără speranță și care vor 
să audă despre Marele Învățător.

Este timpul să faci mai multe pentru semenii 
tăi pentru a avea parte de comoara divină, pen-
tru a înțelege semnificația iertării divine și, nu în 
ultimul rând, pentru a merge pe urmele Dom-
nului Hristos. Trăim vremuri în care Dumnezeu  
încă mai adresează întrebarea: „Pe cine să trimit și  
cine va merge pentru Noi?” (Isaia 6:8). Pentru că 
lucrarea în penitenciare este o provocare, dar și 
o binecuvântare, ar fi frumos să răspundem din  
toată inima: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:8).

Dacă simți că poți face ceva pentru Dumnezeu 
în anul următor, dacă vrei să-L vizitezi în peniten-
ciar sau să scrii o scrisoare ori să trimiți un pachet 
unui deținut, dacă vrei să vizitezi o familie ce are 
un părinte în detenție ori să ajuți niște copii ce nu 
și-au văzut tatăl sau mama de ani de zile, înscrie-
te pe listele Asociației Serviciul Umanitar pentru 
Penitenciare și împreună putem înlocui o lacrimă 
cu un zâmbet! Întreabă pastorul local despre locul 
în care este cea mai apropiată grupă de voluntari 
ASUP și fii gata să te implici! El (Isus) te așteaptă 
acolo! Ești gata să mergi în vizită? n

Florin Răduţ, directorul Departamentului Școala  
de Sabat și Lucrarea Personală, Conferința Oltenia

ASUP   » » » » » 

SperantaTV 

Duminica - Joi, ora 23.00 
Vineri - Sambata, ora 22.00 

.
.

––

CA 12_modif_modif.indd   22CA 12_modif_modif.indd   22 12/6/2022   2:08:36 PM12/6/2022   2:08:36 PM



23 Centenar – Istoricul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea Piatra Neamț (1922–1968)  «  

„Nu avem a ne teme de nimic pentru viitor, decât de a 
uita calea pe care nea condus Domnul şi învățătura Sa 
din istoria trecutului nostru.” – Ellen White

Orice istorisire aduce în suflet o doză de emoţie, 
trezește amintiri, readuce în memorie lucruri 
și fapte reale petrecute în anii de odinioară. 

Dacă ne aruncăm privirea peste primele pagini 
ale istoriei adventismului din Piatra Neamț, vom 
ajunge cu siguranță la confirmarea profetului de 
altădată: „Până aici ne-a ajutat Dumnezeu.” 

Doar în câteva cuvinte aș vrea să conturez ca-
drul istoric al Bisericii AZȘ din România în care a 
apărut prima grupă de adventiști din Piatra Neamț. 
Activitatea unor pastori foarte cunoscuți din ca-
drul bisericii noastre, printre care pionierii Petre P. 
Paulini și Ștefan Demetrescu, fac posibilă organiza-
rea după model american a Bisericii Adventiste de 
Ziua a Șaptea din țara noastră. Astfel, în anul 1913, 
apare prima Conferinţă Română, sub conducerea 
lui Petre P. Paulini. Între 8 și 11 iulie 1920, la peste 
nouă ani după reîntregirea teritoriului naţional, are 
loc la București Adunarea generală electivă pentru 
organizarea Uniunii de Conferințe a Bisericii AZȘ 
din România. La acest eveniment participă 626 de 
membri, dintr-un total de 2.000 membri din toată 
România Mare, precum și câţiva invitați speciali, 
dintre care îi amintim pe fratele Arthur G. Da-
niells, președintele Conferinţei Generale, și L.H. 
Christian, președintele Diviziei Europa. 

Cu această ocazie s-a hotărât organizarea 
Uniunii Române a Comunităţilor Evanghelice 
a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din România, 
sub președinţia lui Petre P. Paulini, precum și 
înfiinţarea a patru conferinţe pe plan naţional: 
Conferința Muntenia, cu sediul la București, 
Conferința Moldova, cu sediul la Iași, Conferința 
Transilvania, cu sediul la Cluj, și Conferința Ba-
nat, cu sediul la Timișoara.

Dar rămâne o întrebare: De ce o sărbătoare 
a centenarului anul acesta, 2022, și nu anul tre-
cut, sau anul viitor? Chiar dacă existau, încă de 
prin 1919, dovezi confirmate că în Piatra Neamț 

era deja înființată o grupă de 15-20 de adven-
tiști din care făceau parte surorile Rariţa Iftimia, 
Maria Turcului, Ana Arghir, Eufrosina și Maria 
Smântână, Tasia Badiu și familiile Ga-
vril Bocancea, Donici și Ghindăoa-
nu, cărora li s-au alăturat familiile 
Lefter Corbu, Costică și Gheorghe 
Catană, Constantin Onu și Tărâță, 
abia în anul 1922, această mică 
comunitate de adventiști din Pia-
tra Neamţ a cumpărat un teren 
situat pe strada Cozla nr. 2, pe 
care era amplasată o modestă 
locuinţă. 

În această clădire a func-
ționat prima adunare a co mu-
nității adventiste de ziua a șap tea 
din Piatra Neamț. Ca urmare a vestirii 
nemijlocite a Evangheliei, făcută de 
fratele Tărâţă, împreună cu cel din-
tâi pastor al comunității, Taica De-
metrescu, care făcea naveta de la 
București, această grupă s-a mărit 
prin adunarea în fiecare Sabat 
a grupurilor de frați de pe ra-
za municipiului Piatra Neamț:  
Roznov, Sărata, Șerbești, Pân - 
gărați, Bodești, Girov și chiar 
Târgu Neamț. După venirea 
pastorului Nicolae Păduraru, grupa 
din Piatra Neamț este organizată ca o 
comunitate și este înscrisă oficial în 
registrul Conferinței Moldova, drept 
comunitatea Piatra Neamț (1926). 

Tot de numele fratelui N. Pă-
duraru sunt legate eforturile de-
puse din primăvara anului 1925,  
pentru obținerea terenului pen-
tru cimitirul bisericii, alături 
de prezbiterul comunității, 
fr. Gheorghe Danciu, „în su-
prafață de 2.216 mp, pe strada  
Sirenei nr. 20, pe imașul de la poalele 
muntelui Pietricica”. 

viața bisericii   » » » » » 
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Sub binecuvântarea lui Dumnezeu, numă-
rul membrilor înscriși în registrul comunității 
ajunsese la începutul anului 1930 la aproxima-
tiv 40 de persoane, fără a se lua în calcul copiii, 
aparținătorii și simpatizanții acestora. La grupul 
de membri adventiști din Piatra Neamț au în-
ceput să se adauge și persoane din împrejurimi, 
cum sunt frații de la Roznov, care în fiecare zi de 
Sabat, la ora 5 dimineața, se porneau pe jos îm-
preună cu copiii lor, pentru ca la ora 8 să fie cei 
dintâi la deschiderea serviciului divin. Printre ei 
era și familia Bârsan Alexandru și Ecaterina, îm-
preună cu juniorul Neculai (Culiță), familia Emil 

Caia, sora Maria Tarcinsky cu copiii, 
Rina, Lucica și Ion, precum și fami-
liile Puiu și Poloboc. La întoarcerea 
spre casă, pentru a nu întina Saba-
tul, niciodată nu plecau la drum 
înainte de apusul soarelui, ceea ce 
făcea ca membrii acestor grupe, 
după parcurgerea celor 18 km,  
să ajungă acasă târziu, aproape 
de miezul nopții, iar aceasta se 
întâmpla Sabat de Sabat.

Din mărturiile lor am 
aflat cum în această grupă, 

înainte de botezul lor (din anul 1934), 
exista o singură Biblie la peste zece 
persoane, Biblie care aparținea fa-
miliei Păcurici, venită de undeva 
de prin Ardeal, și cum în multe 
din serile de iarnă se adunau cu 
toții și citeau Scriptura toată 
noaptea, la lumina lămpii, până 
spre dimineață, la ivirea zori-
lor. Setea după cunoașterea 
cuvântului Evangheliei era 
nespus de mare, iar dorința 

de a-L urma pe Isus întrecea 
orice sacrificiu sau barieră. 

O altă grupă care se dezvoltase 
în anii ,30 și ai cărei membri erau 
botezați în comunitatea Piatra 
Neamț era cea de „peste Vale”, sau 
zona Văleni. Aici primiseră ade-
vărul familia Onu Constantin, 
sora Lepădatu cu fetele, familia 
Onu Neculai și, mai târziu, fa-
milia Ciubotaru. Soția fratelui 
Constantin Onu, Maria, a ve-
nit cea dintâi la credință din 

familia Onu și, cu toate piedicile 
și amenințările soțului, ea n-a contenit 

să-L urmeze pe Hristos. 

După multe amenințări de tot felul, într-o 
seară de vineri, după deschiderea Sabatului, nea 
Costică Onu împreună cu unul din cumnații săi, 
oameni vânjoși și puși pe fapte mari, au pus mâ-
na fiecare pe câte un ciomag zdravăn și au venit 
tiptil, pe urmele soției, până la biserică, fără ca 
sora Maria Onu să știe ceva. S-au așezat tăcuți 
pe locurile din spate, au pus bâtele sub scaune și 
așteptau „să se stingă lumina”, după cum avea să 
mărturisească mai târziu fratele Onu, ca apoi să 
zdrobească cu sete cel puțin câteva capete. 

Dar așteptarea s-a tot prelungit și, captivați de 
mesajul Evangheliei prezentat în seara aceea de 
fratele Ioan Petrescu, pastorul comunității, nea 
Costică Onu a fost atât de impresionat în inima 
lui de cuvântul vieții și încântat apoi de acordu-
rile imnurilor de la închidere, încât a uitat și de 
ciomag, dar și de scopul pentru care venise. Parcă 
rușinat, dar și entuziasmat în același timp, sufle-
tul său a căzut definitiv în „năvodul” Evangheliei. 
Din seara aceea avea s-o însoțească pe soția lui pe 
același drum în fiecare zi de Sabat, și urma să de-
vină un stâlp de nădejde al bisericii din care avea 
să facă parte. Și toate rudele sale aveau să-l urme-
ze apoi, rând pe rând, pe calea credinței. 

Este cunoscut și cazul tinerei Gigica Ivan 
(prin căsătorie Olteanu) care, împinsă de neca-
zuri și sărăcie, venise din zona Râmnicului Sărat, 
și locuia în Piatra la familia Tomulescu. Angajată 
la Fabrica de Celuloză și Hârtie, avea să devină o 
mărturie pentru Hristos și, pe motive de credință, 
avea să fie dată afară din serviciu. Credința și 
abnegația ei aveau s-o recomande peste ani ca o 
adevărată mamă în Israel 

De peste tot, mesajul Evangheliei chema sufle-
te sincere să vină și să se adape din izvorul curat 
al Mântuitorului. S-a alăturat apoi și grupa din 
Pângărați, alcătuită din familiile Onțanu și Ne-
culai Cojoc, precum și o grupă venită tocmai de 
la Șerbești și Girov, printre care familia părinților 
fratelui Petrică Burlacu. Din acest motiv, numărul 
membrilor creștea, iar spațiul din casa de rugă-
ciune a devenit la scurt timp neîncăpător, impu-
nându-se ridicarea unei clădiri mai mari care să 
răspundă nevoilor impuse de cerinţelor timpului. 

Astfel, în anul 1930 încep lucrările la con-
strucția unei noi case de rugăciune, pe același te-
ren. Dar, la presiunea liderilor Bisericii Ortodoxe, 
nemulțumiți de creșterea numărului membrilor 
adventiști, la scurt timp, lucrările au fost oprite 
de autorități, iar clădirea, în urma unui proces 
nedrept, avea să fie abuziv confiscată. Negreșit, 
ritmul alert în care se construia noua clădire l-a 
deranjat pe preotul bisericii ortodoxe din veci-
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nătate, deoarece mai mulți enoriași în frunte cu 
familia Cucoș, care erau cantori în corul biseri-
cii, atrași de muzica adventistă pe care o auzeau 
în orele de vineri seara la deschiderea Sabatului, 
sau chiar în zilele de Sabat, veneau și ascultau cu 
mare plăcere cântările de cor din biserica adven-
tistă. Convertirea familiei Cucoș a produs o ma-
re revoltă în rândul soborului bisericesc și, în cel 
mai scurt timp, preotul împreună cu enoriașii săi 
au organizat o întrunire cu locuitorii urbei chiar 
vizavi, în incinta Bisericii Ortodoxe Sf. Ioan, pe 
data de 1 iunie 1930, când se sărbătorea praznicul 
de Ziua Înălţării. 

A urmat un proces nedrept, care a fost pierdut, 
apoi recursul susținut de avocatul Ștefan Deme-
trescu, dar cu toate acestea, în mod abuziv, noua 
clădire ne-a fost confiscată și transferată în patri-
moniul Primăriei municipiului Piatra Neamț.

După situația nedreaptă din anul 1930, frații 
noștri adventiști au fost nevoiți să-și caute o altă 
clădire unde să se adune pentru desfășurarea ser-
viciilor religioase. Până pe data de 16 octombrie 
1935 au închiriat, succesiv, trei case particulare 
unde să se poată aduna. În cea mai mare perioadă 
de timp s-au adunat în casa fratelui Iosif Tonchie-
vici, o casă spațioasă cu etaj, cumpărată de la o 
familie de evrei și care era situată pe strada Cu-
za Vodă. N-au contenit nici căutările unui teren 
potrivit pentru amenajarea unui spațiu adecvat 
desfășurării serviciilor divine.

Deși numărul membrilor comunității era des-
tul de mare, posibilităţile materiale erau modeste. 
În urma unor demersuri anevoioase care au durat 
aproape cinci ani, fraţii au obţinut prin sentința 
de adjudecare nr. 8204 din 16 noiembrie 1935, 
aprobarea achiziției unui nou teren „de aproape 
un hectar, alcătuit din curte și grădină cu vie și 
pomi fructiferi, pe care era amplasată și una casă 
de locuit cu opt camere acoperită cu tablă etc., de 
la numitul Dimitrie Vasiliu și înregistrat de grefi-
er sub nr 4783/16.11.1935”. 

Această achiziție a fost intabulată pe numele 
Societăţii Anonime Cuvântul Evangheliei Bacău, 
care era forma juridică a Bisericii Adventiste din 
România la data aceea. Acest document oficial 
consfințește dreptul de proprietate asupra imobi-
lului din strada Petru Rareș nr. 78, actualmente 
Mihai Viteazul nr. 22, ca loc de adunare și casă 
de rugăciune pentru adventiștii din municipiul 
Piatra Neamț, proprietate păstrată până în ziua 
de azi. 

Demersurile pentru achiziționarea noului 
teren pentru biserică au fost făcute de pastorul 
comunității de atunci, fratele Anghel Panait. În 

această clădire s-au desfășurat serviciile divine 
ale comunității în timpul mandatelor pastorilor 
care au urmat: Pavel Moroșan, Emilian Nicu-
lescu, Pavel Turturică, Gheorghe Rădoi, Eugen 
Bostan, Gheorghe Baciu, Gheorghe Catană, Te-
odor Niculescu, Ioan Tajti, și Gheorghe Lăiu, sub 
coordonarea cărora comunitatea Piatra Neamț a 
cunoscut o creștere continuă, atât numerică, dar 
și spirituală.

Traversarea anilor grei din timpul celui de-al  
Doilea Război Mondial, a dictaturii militare an-
tonesciene, cu toate greutățile și privațiunile de 
tot felul, lipsa Bibliilor, a lecțiunilor și a cărților 
Spiritului Profetic, a in fluențat într-o  
măsură propor ționa lă înțelegerea 
me sajului întreitei solii. Ocrotirea 
Celui Preaînalt față de biserica 
rămășiței poporului Său era în-
să pe măsură. Cu greu putem 
înțelege astăzi motivarea fraților 
noștri de atunci în a-L urma pe 
Hristos, în ciuda tuturor aces-
tor lipsuri și greutăți. 

Tot în această perioadă 
se înființează comunitățile 
Sărata, Pângăraţi și Roznov. 
Însă cu toate că o parte dintre 
membrii bisericii Piatra Neamț s-au 
transferat la noile comunități înfi-
inţate, numărul adventiștilor din 
„biserica-mamă” era în continuă 
creștere.

După anul 1947 și odată cu  
instaurarea regimului comu-
nist în România, multe expe-
riențe au avut loc în Biserica 
Adventistă din Piatra Neamț 
din cauza propagandei co-
muniste și a imixtiunii Se-
curității în descurajarea cultelor 
protestante. Ori ce activitate propa-
gandistică în rândul fraților era 
des curajată și de cele mai multe 
ori aspru pedepsită. Se recurgea 
la metode specifice de racola-
re a unor membri în interesul 
organelor de stat în vederea 
obținerii de informații mai 
ales în legătură cu proiectele 
misionare, cu răspândirea 
de literatură religioasă, dar 
chiar și în legătură cu activi-
tatea desfășurată în fiecare Sabat în co-
munitatea Piatra Neamț. 
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De la telefoane ascultate și până la urmărirea celor 
care desfășurau activități de colportaj, orice activitate 
religioasă considerată că are caracter propagandistic 
sfârșea, mai devreme sau mai târziu, cu zile și nopți 
de arest în beciurile Securității pentru cei care erau 
considerați „vinovați.” 

Au urmat valuri de greutăți, necazuri și piedici… 
în pofida tuturor autorizațiilor pe care Cultul Creștin 
AZȘ, cum era denumită biserica noastră la vremea 
aceea, le avea din partea Partidului Comunist. Unii 
frați mai în vârstă își mai amintesc de cazul căpitanu-
lui de securitate Ciupercă sau al inspectorului Onu, 
din acea perioadă, în care, mai ales cel dintâi, s-a pre-
zentat la biserică în fiecare vineri seara și în fiecare 
Sabat dimineață timp de aproape un an de zile. Sabat 
de Sabat a participat la serviciile divine ca un om sim-
plu interesat de solia adventistă… pe când, în realita-
te, el venea să „cerceteze locurile slabe ale țării” și să 
raporteze în detaliu conducerii Securității „ce fel de 
oameni sunt adventiștii și mai ales ce fac ei în fiecare 
sâmbătă”. 

Sub influența mesajelor pe care era obligat să le 
asculte, Duhul lui Dumnezeu a schimbat însă inima 
domnului Ciupercă din temelie, așa încât, mai târziu, 
în anii pensionării sale, el a revenit printre noi să pri-
mească din partea Fiului lui Dumnezeu asigurarea 
iertării, dar și garanția salvatoare a „tâlharului pocăit”.

În anii ,60, Securitatea a adoptat noi metode de in-
timidare și descurajare a membrilor adventiști de zi-
ua a șaptea, obligând pe toți membrii bisericii, pastori 
și laici, să-și dea copiii sâmbăta la școală. Au interzis 
de asemenea dezbaterea Școlii de Sabat pe grupe și 
impunerea dezbaterii ei de la amvon cu întreaga co-
munitate. În felul acesta, împuternicitul, care era și el 
prezent de multe ori în adunările de Sabat, știa cine, 
ce, cum și cât a vorbit. Cenzura Securității își impu-
nea autoritatea în toate aspectele legate de serviciile 
divine din Sabat, dar mai ales în toată ierarhia bise-
ricii. Unii pastori, dar și membri laici nu au renunțat 
însă niciodată la principiile Evangheliei lui Hristos, 
chiar dacă unii au plătit scump aceste hotărâri. 

Destinul multor pastori adventiști a fost frânt din 
cauza rezistenței lor cu încăpățânare și a rămânerii lor 
la principii… Simplul fapt că pastorul comunității, 
Gheorghe Rădoi, spre exemplu, în anii ,50, vizita gru-
pele de adventiști de pe Valea Bistriței sau de pe Valea 
Bicazului, pentru părtășie și încurajare, era un delict 
pentru care era vânat de jandarmi și prins, era ares-
tat și bătut cu bastoanele în tălpi până la leșin, acesta 
nemaiputând să meargă zile în șir; iar acest lucru s-a 
întâmplat nu o dată.

Între anii 1959 și 1967, a durat mandatul pasto-
rului Teodor Niculescu, perioadă în care Biserica 
Adventistă din Piatra Neamț practic înflorește prin 

înființarea orchestrei de coarde, vestite la vremea 
aceea în toată zona Moldovei. Cu sprijinul familiilor 
Tarcinsky, Catană, Bocancea și Onu, este organizat și 
corul comunității, condus de fratele Francisc Ghitta, 
și, prin glasurile și acordurile acestora, fiecare Sabat 
avea să devină o sărbătoare plină de laudă și bucurie 
la adresa lui Dumnezeu prin orchestra de coarde și 
corul comunității.

Biserica din lemn a fost renovată și înălțată tot în 
această perioadă, putând să adăpostească la capacita-
tea ei maximă în jur de peste 130 persoane. Pentru 
renovarea acestei case, mulți membri au făcut mari 
sacrificii, pe care nici nu avem curajul să le amintim. 
Pe fondul unei sărăcii notorii, atunci când s-a făcut 
strigarea pentru adunarea de fonduri necesare reno-
vării bisericii, fratele Petrică Burlacu ne povestește 
că tatăl său a venit acasă și a vândut vaca din grajd, 
singura sursă de hrană a unei familii cu șapte copii. 
Mama pastorului Niculescu, de asemenea, a donat o 
sumă de cca zece mii de lei pe care o obținuse din 
vânzarea unui teren, ori la vremea aceea era o su-
mă uriașă, și astfel lucrarea de renovare a putut fi  
realizată. 

Cu toate greutățile întâmpinate în perioada res-
pectivă, registrul comunității a înregistrat o creștere 
numerică, atât naturală, dar și prin adăugarea de 
membri nou-convertiți de la celelalte biserici protes-
tante, mai ales din cea ortodoxă. Mesajul curat al între-
itei solii îngerești își găsea ecoul tot mai larg în rândul 
celor simpli, dar și al celor cu carte, impresionați de 
frumusețea adevărului Evangheliei veșnice.

Dacă astăzi am fi puși față în față cu pionierii bise-
ricii noastre, cu cei de atunci, cu eroii lui Dumnezeu 
de altădată, nu știu dacă am mai putea rosti gândul 
lui Eminescu din „Scrisoarea a III-a”: „Au prezentul 
nu ni-i mare?” … Ei vor fi martori pentru noi la ziua 
judecății… generații de copii ai lui Dumnezeu care au 
sacrificat pentru Hristos bani, sănătate și viață.

Iar cuvintele Mântuitorului vin ca un balsam ali-
nător de Galaad și ca o mângâiere: „Oricine a lăsat 
casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau 
nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, 
va primi însutit și va moșteni viața veșnică” (Matei 
19:29).

Au trecut de atunci peste trei generații. Cei care se 
odihnesc acum în țărâna pământului la poalele mun-
telui Pietricica așteaptă ca fiii și fiicele lor să grăbeas-
că, într-un fel sau în altul, ceasul revenirii Domnului 
Hristos pe norii cerului. „Și timp mult nu mai este...!” 
Mesajul întreitei solii trebuie vestit cu putere. Invitația 
Mântuitorului este adresată tuturor oamenilor. Unii 
au răspuns, alții așteaptă încă să se decidă…! n

Petre Slăvitescu, Piatra Neamț, 2022

viața bisericii   » » » » » 

CA 12_modif_modif.indd   26CA 12_modif_modif.indd   26 12/6/2022   2:08:59 PM12/6/2022   2:08:59 PM



27 O zi care nu poate fi ignorată  «  

Paștele și Crăciunul sunt doi piloni ai anului re-
ligios creștin. Cum creștinismul a interac țio-
nat cu alte religii de-a lungul istoriei, au apărut 

multe elemente care s-au adăugat învățăturii apos-
tolice. Sărbătoarea Crăciunului este un exem  plu  
emblematic de sincretism religios, la care se ada ugă 
interese comerciale care stârnesc discuții aprin se 
și chiar împart bisericile în tabere ostile. Chiar dacă 
am evita subiectul, considerându-l de la sine înțeles, 
tot suntem puși în fața unor întrebări care cer răspun-
suri, cum ar fi: „Voi aveți Crăciun?” 

Înainte de a încerca să mai aruncăm o privire la 
evenimentele legate de nașterea Mântuitorului, tre-
buie să plecăm de la realitatea că biserica noastră nu 
are nicio sărbătoare anuală, în afară de Sabat. Nici 
măcar data de 22 octombrie nu e sărbătorită, data 
de naștere a bisericii noastre. De ce ne-am opri la 
25 decembrie, dacă tot nu știm exact când S-a năs-
cut cu adevărat Mântuitorul? Cel puțin datele de 
naștere nu prea ne plac. Discuția s-ar putea încheia 
aici dacă nu am avea texte biblice și din Spiritul Pro-
fetic legate de acest eveniment.

Nașterea Domnului, ca de altfel orice eveniment 
din viața Sa, a stârnit împotrivire sau a divizat so-
cietatea. Fapt care ne obligă să ne definim atitudi-
nea față de acest subiect. Neutralitatea în relație cu 
Domnul nostru nu este o opțiune pentru cineva  
care I-a jurat credință.

1. O zi necunoscută
Data nașterii Mântuitorului nu este cunoscută. 

Ba chiar avem indicii că data este mai degrabă pro-
dusul unor decizii politice decât un adevăr istoric. 
Prin urmare, nu avem nicio responsabilitate cu pri-
vire la această zi. Nici măcar apostolii nu au tratat 
data respectivă în vreun fel, ca să dea un exemplu în 
modul cum ar trebui să o respectăm. Cel mai sim-
plu e să considerăm subiectul încheiat și să rămâ-
nem la ce stă scris în Biblie și scrierile profetice.

2. O realitate istorică
Domnul Isus S-a născut în Betleem. Mult timp, 

mai ales în perioada iluministă, au fost istorici care  
au negat istoricitatea vieții Sale. Isus ar fi fost un 
personaj fictiv, inventat în scopul de a manipula 

populații întregi. Odată instaurată și înrădăcinată 
cultura și civilizația creștină, era extrem de dificil să 
vii și să spui că a fost un fals istoric. 
Așa că toate argumentele trebuiau 
aranjate să susțină mitul fondator. 

De ceva vreme însă, nimeni nu 
mai neagă faptul că Domnul Isus a 
existat cu adevărat. Dar existența 
Sa a fost considerată doar umană, 
fiind deposedat de divinitatea Sa. El 
este prezentat ca un om cu calități 
speciale, cu puteri și un compor-
tament atipic pentru societatea în 
care a trăit. 

3. Oda bucuriei
Îngerii au adus o veste bună, o veste mare. Azi 

S-a născut Cel fără de început într-un staul. Imediat 
după anunț, îngerii au izbucnit în imnuri magnifi-
ce, care răsunau în cer și pe colinele Betleemului: 
„Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţi-
me de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zi-
când: «Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și 
pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui»” (Luca 
2:13-14). Păstorii au plecat să colinde din loc în loc 
pentru a-L descoperi și întâlni. 

3. O zi a mântuirii
Simeon L-a recunoscut. Atât de puternică a fost 

emoția întâlnirii, încât după ce L-a văzut a cerut să 
moară. Chipul Micuțului i-a acaparat orice scop al 
vieții. Dacă totuși mai trăiește și mai vede lumea, 
o va vedea doar prin El. Lumea este invadată de o 
frumusețe sfântă. Cu acea ocazie devine profet, ros-
tind una dintre cele mai frumoase și importante 
profeții despre poporul Său. 

„Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama 
Lui: «Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuși-
rea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn 
care va stârni împotrivire»” (Luca 2:34).

4. O zi de groază
Irod a turbat la vestea nașterii Sale. Evreii știau 

foarte bine ce însemna un rege paranoic. Tot Ie-
rusalimul a intrat în panică. Irod și-a văzut tronul 
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amenințat. Dacă ar fi avut ochii lui Simeon, ar fi 
înțeles că Mesia i-ar fi dat cu adevărat tronul regal. 
Numai că mai întâi i l-ar fi luat, lucru pe care Irod 
l-a înțeles foarte bine. Dar n-a văzut mai departe. 
Tocmai pentru asta a venit, să-l dea jos pe Irod de 
pe tronul corupt, să-i refacă inima stricată și să-l 
așeze pe un tron sfânt. Dar n-a fost să fie. Alta a 
fost opțiunea sa. Irod comite o crimă împotriva 
umanității, ordonând uciderea copiilor. În timp 
ce îngerii și oamenii plăcuți Lui cântă de fericire, 
mamele pruncilor din Betleem simt ce înseamnă 
împărăția fără Dumnezeul cel adevărat, care toc-
mai Își începuse călătoria în trup omenesc. 

5. O zi a victoriei
Unul dintre cei loviți de profeția lui Simeon a 

fost Saul, teolog erudit și preasfânt în ce privește 
normele religioase. Pe drumul Damascului îl 
ajunge vorba lui Simeon, care îl prăbușește la pă-
mânt ca un buzdugan. Înaltpreasfinția sa înțelege 
într-o clipă că a ratat nașterea Lui și este doar o 
stârpitură. „După ei toţi, ca unei stârpituri, mi S-a 
arătat și mie” (1 Corinteni 15:8).

Mai știm un bătrân preasfânt și erudit ca-
re a înțeles că și-a ratat nașterea, Nicodim. În 
fața nașterii Sale, cu toții ne simțim avortați, iar 
sfințenia noastră nu este decât o formă de degra-
dare. Dar mulțumim Domnului că avem sărbă-
toarea nașterii Sale, care poate fi și sărbătoarea 
nașterii noastre. Și ziua aceea este azi. Acest azi 
poate fi și pe 25 decembrie. 

Noul Saul, devenit Pavel, încearcă să cuce-
rească zona mediteraneeană pentru Domnul. În 
periplul său ajunge și în Atena, cetatea filozofi-
lor cu școli unice și cu o piață unde se vindeau 
idei și valori. Atenția îi este atrasă de tot felul de 
idoli. Aceste statui erau opere de artă, unele de o 
rară finețe, deoarece grecii credeau că aveau pu-
teri divine cu rol protector și binefăcător pentru 
cetate. La vederea scenei, ar fi trebuit să ia un cio-

mag și să decapiteze zeu cu zeu. Așa ar fi făcut 
dacă era vechiul Saul. Dar devenise un om care 
experimentase nașterea Domnului. În adunarea 
zeilor atenieni era un singur loc liber. „Căci, pe 
când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de 
aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am 
descoperit chiar și un altar pe care este scris: 
«Unui Dumnezeu necunoscut!» Ei bine, ceea ce 
voi cinstiţi, fără să cunoașteţi, aceea vă vestesc eu” 
(Faptele 17:23).

Iar Pavel Îl așază acolo pe Dumnezeul lui. 
Domnul printre zei? Un creștin printre păgâni? 
Nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi pățit Pavel 
dacă auzeau liderii de la Ierusalim că L-a ames-
tecat pe Dumnezeul cel sfânt cu zeii păgâni. Ori-
cum, după orice aventură misionară a lui Pavel 
aveau loc discuții fierbinți până la incandescență 
cu mai-marii bisericii. Simeon și Irod sunt repre-
zentativi pentru clasele de oameni care se rapor-
tează la eveniment. Când poporul lui Dumnezeu 
doarme în nepăsare, vin păgânii și ne trezesc. Ne 
invită să le cântăm și să le spunem unde Se află 
Pruncul. Pentru că lumea are nevoie de El în orice 
zi și-n orice loc. 

„Nu vreţi să vă treziţi, creștini, fraţii mei și su-
rorile mele, și să vă încingeţi în vederea îndeplini-
rii în temere de Domnul, rânduind astfel lucrurile 
în această privinţă, încât ocazia să nu fie seacă și 
neinteresantă, ci plină de bucurie nevinovată, 
care să poarte pecetea cerului? Știu că aceia care 
sunt mai săraci vor răspunde acestor sugestii. Cei 
mai bogaţi vor arăta de asemenea interes și își vor 
oferi darurile și donaţiile proporţional cu mijloa-
cele pe care Dumnezeu le-a încredinţat lor. Fie 
ca în cărţile din ceruri să se noteze că niciodată 
nu s-a mai văzut un asemenea Crăciun datorită 
donaţiilor care vor fi făcute pentru susţinerea lu-
crării lui Dumnezeu și clădirea Împărăţiei Sale” 
(Ellen White, Căminul advent, p. 483). n

Mugurel Asaftei, secretar, Conferința Moldova
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Erată

Articolul „Ucenicul creativ” din revista Curierul Adventist, anul XCIX, luna octombrie 2022, a fost publicat dintr-o gravă eroare 
fără a respecta în totalitate regulile și standardele academice în vigoare, privind citarea și bibliografia utilizată. Astfel, în articol 
nu au fost semnalate corespunzător citatele din lucrarea domnului Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, apărută 
la Editura Humanitas, București, 2012. Pastorul Emil Jigău, autorul articolului, regretă că în materialul menționat nu a respectat 
aceste standarde.

Redacția Curierului Adventist de asemenea regretă această situație. În viitor vom da dovadă de exigență, pentru ca materialele 
publicate să respecte în totalitate standardele de etică academică.

Redacția Curierului Adventist
06 decembrie 2022
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Orice gospodar se pregătește vara pentru perioada ier-
nii. Dacă astfel stau lucrurile, și pentru perioada ier-
nii istoriei acestui pământ ar trebui să fim chibzuiți și 

să ne gospodărim corespunzător. 
Ceea ce veți citi în acest articol are în vedere scurtul 

timp de strâmtorare dinainte de încheierea timpului 
de har, și nu marele timp de strâmtorare care începe 
după încheierea timpului de probă când Domnul Hris-
tos părăsește Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc, iar 
pe pământ sunt revărsate ultimele șapte plăgi. Legat de 
acest din urmă mare timp de strâmtorare, cunoscut și ca 
timpul de strâmtorare al lui Iacov, E.G. White precizează:

„În repetate rânduri, Domnul mi-a arătat că este 
contrar Bibliei să ne facem provizii pentru nevo-
ile noastre vremelnice în vremea strâmtorării... 
Atunci va fi timpul să ne încredem pe deplin în 
Dumnezeu, și El va avea grijă de noi. Am văzut că 
pâinea și apa ne vor fi asigurate în acea vreme, și 
nu vom duce lipsă și nu vom suferi de foame, pen-
tru că Dumnezeu este în stare să întindă pentru 
noi o masă în pustie” (Early Writings p. 56).

„Am văzut o vreme de strâmtorare înaintea noas-
tră, când lipsuri grele vor obliga pe poporul lui 
Dumnezeu să trăiască cu pâine și apă... În vremea 
strâmtorării, nimeni nu va lucra cu mâinile sale. 
Suferințele lor vor fi sufletești și Dumnezeu Se va 
îngriji de hrana lor” (Manuscript 2, 1858).

Mai precizăm că, în acest mare timp de strâmtorare, 
copiii lui Dumnezeu vor fi părăsit deja orașele și satele, 
deci gospodăriile lor, și se vor adăposti în locuri izolate 
unde Dumnezeu Însuși le va purta de grijă. Deci pentru 
acest timp teribil, copiii lui Dumnezeu NU TREBUIE și 
nici nu vor avea cum să își facă provizii. 

Însă ceea ce urmează să citiți în  
acest articol are în vedere timpul  
de strâmtorare dinaintea înche
ierii timpului de har când „nați u-
nile se vor înfuria, dar vor fi ținute 
în frâu, ca să nu împiedice lucrarea 
îngerului al treilea” (Early Writ
ings, pp. 85, 86). Pentru această pe-
rioadă de timp scurt de strâmtorare – și ceea ce vedem în 
prezent în jurul nostru constituie o dovadă că acel timp 
este extrem de aproape – sunt lucruri pe care noi putem 
și trebuie să le facem. De aceea, avem nevoie să judecăm 
cu chibzuință ceea ce avem de făcut, pe toate planurile 
vieții noastre.

Pentru întreținerea vieții din punct de vedere fizic, tre-
buie să ne gospodărim cu înțe lepciune. Adică în această 
perioadă este înțelept să facem anumite provizii de ali-
mente esențiale pentru ca viața noastră să poată continua.

Concret, vitale sunt următoarele alimente:
- Miere – ca sursă de glucoză/dulce sănătos. Este un 

aliment ce rezistă și ani de zile fără probleme. Creie-
rul nostru nu poate funcționa fără glucoză.

„CINE STRÂNGE VARA ESTE UN OM CHIBZUIT” (Proverbele 10:5)

PROVIZII 
ÎNȚELEPTE

ELENA
PRIDIE
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- Sare naturală/grunjoasă. Inima nu poate funcționa 
fără sodiu. De aceea sarea este esențială. 

- Surse de proteine și grăsimi sănătoase: leguminoase 
(boabe de fasole, linte, năut, soia) și oleaginoase (nuci 
în coaja lor, semințe: floarea-soarelui, dovleac, in, su-
san, cânepă). Și acestea rezistă suficient dacă sunt ne-
decorticate.

- Surse de glucide complexe: cereale nedecorticate: grâu, 
secară, orz. Rezistă ani de zile păstrate corespunzător.
Pe termen mai scurt: 

- Fructe uscate/poame (prune, pere, mere, stafide)
- Ciuperci uscate
- Ulei
- Conserve de legume și fructe făcute în casă: suc de 

roșii, zacuscă, gemuri și compoturi de fructe. 
Cine are grădină proprie să cultive legume de bază: 

cartofi, morcovi, ceapă, usturoi, varză. Și napii constituie 
o opțiune excelentă, ei rezistând în pământ și peste iarnă 
și fiind o legumă extrem de nutritivă.

Poate întrebați: Dar cu pâinea cum facem? Dacă nu 
avem rezerve de cereale, boabe pe care să le putem râșni 
la o moară de tip casnic pentru a obține făină pentru a ne 
pregăti noi înșine pâine, în supermarketuri există pâine 
de secară sau de ovăz făcută doar din făină și apă, pre-
gătită sub formă de biscuiți crocanți. Este o pâine foarte 
hrănitoare, iar durata de valabilitate este de 9 luni. Deci 
mult! Nu conține niciun fel de conservanți, fiind deci și 
sănătoasă. Este și aceasta o variantă de luat în seamă.

Atenție: leguminoasele și cerealele trebuie păstrate în 
vase închise etanș (de ex. borcane mai mari cu capac) 
la gura cărora este bine să punem pe o hârtie cuișoare, 
astfel le vom feri de insecte.

Va trebui să avem în vedere și moduri de a econo-
misi energia folosită la prepararea hranei. Având în ve-
dere contextul actual, pe congelator nu ne vom putea 
bizui prea mult decât dacă dispunem de un generator 
de curent. De aceea, este bine să folosim rețete rapide de 
preparare a hranei. O astfel de rețetă are în vedere pre-

gătirea mâncărurilor pe bază de fasole. Gospodinele știu 
că fasolea are nevoie de circa o oră și jumătate de fier-
bere după ce în prealabil a fost înmuiată peste noapte. 
Iată o metodă excelentă de a economisi energie: După 
ce am pus fasolea la înmuiat peste noapte și am aruncat 
zeama în care a stat, o punem la fiert turnând peste ea 
apă clocotită și, din momentul în care începe să fiarbă, o 
lăsăm să fiarbă doar 10 minute! Apoi oprim focul, fixăm 
etanș capacul pe oală și o punem undeva jos, învelind 
oala respectivă cu un prosop mare vechi și eventual și o 
păturică deasupra lui (așa cum facem la conserve, de ex. 
sucul de roșii). În aceste condiții lăsăm oala circa 24 de 
ore, timp în care fierberea continuă; iar când vom lua ca-
pacul vom avea surpriza să constatăm că boabele au fiert, 
fiind chiar crăpate! Se pot pune în apă când se fierbe fa-
solea și legume: morcovi, ceapă, albituri. Vor fierbe și ele. 
Atenție: vara timpul de lăsat fasolea acoperită va fi mult 
mai scurt, doar 8-12 ore. Prin această metodă economi-
sim energie pentru gătit mai mult de o oră. Trebuie doar 
să ne organizăm bine timpul pentru când o vom servi.

Se poate folosi această metodă și pentru linte (are ne-
voie de 5 minute de fiert efectiv la foc) și apoi procedăm 
ca la fasole, chiar și pentru soia și năut. În mod normal, 
aceste leguminoase fierb în 3 ore. Folosind această me-
todă, le vom fierbe doar o oră – deci tot vom economisi 
2 ore de foc pentru gătit – apoi continuăm ca la fasole.

Sunt sigură că gospodărindu-ne cu chibzuință vom 
putea depăși cu bine vremurile grele care ne așteaptă. 
Domnul îl va ajuta pe acela care se ajută singur. 

„Cine strânge vara este un om chibzuit” (Prover-
bele 10:5).
„Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de 
foame” (Proverbele 10:3).
„Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe 
ce cale să meargă” (Proverbele 14:8). n

Elena Pridie, autoare a numeroase cărți de alimentație sănătoasă
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Răspuns: 3a) Samuel;  
b) Ionatan; c) Iov; d) Rut

LA ÎNCEPUT, ISUS
1. Folosind codul din careu cifră-literă, scrie pe linii literele corespunzătoare  

și vei descoperi primul verset din Biblie. Apoi memorează-l!
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2. În 1 Corinteni 13:4, se vorbește despre DRAGOSTE.  
Înlocuiește cuvântul „dragoste” cu ISUS și apoi cu numele tău!  
Vei înțelege mai bine ce înseamnă dragostea  
și vei reține textul mai ușor.

_____________ este îndelung răbdătoare,  

este plină de bunătate, ____________ nu pizmuiește,  

______________ nu se laudă, nu se umflă de mândrie.

3. Cine a zis? 

a) „Iată-mă, căci m-ai chemat.” 

b) „Am gustat puţină miere cu vârful toiagului  
pe care-l aveam în mână: iată-mă, voi muri.” 

c) „Sunt curat, sunt fără păcat, sunt fără prihană,  
nu este fărădelege în mine.” 

d) „Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu.” 
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Hai să pornim împreună la un drum cam cât 181 de zile!  
Promitem că nu vei fi singur.
Îți propunem să citim împreună cartea Tragedia veacurilor  
în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023.

Înscrie-te în proiect scanând codul QR alăturat  
sau accesând linkul www.viatasisanatate.ro/opaginapezi! 

#opaginapezi
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