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În dulce părtăşie creştină
Cu ocazia adunării spirituale a celei de-a XXI-a Sesiuni a Conferinţei Generale 

a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă, frăţietatea de departe şi 
de aproape a avut ocazia să constate încă o dată „ce plăcut şi dulce este să locuias-
că fraţii împreună” (Psalmii 133:1).

Veniţi de pretutindeni în număr mare pentru a participa la această sărbătoare 
a întâlnirii cu Dumnezeu şi a părtăşiei creştine, toţi participanţii au putut avea o 
pregustare a acelei bucurii sublime care-i va cuprinde pe cei mântuiţi la minu-
nata întâlnire pe Marea de Cristal, unde marea familie a lui Dumnezeu din toate 
timpurile se va reuni, în prezenţa Creatorului, pentru a rămâne apoi uniţi într-o 
deplină armonie, nedespărţiţi pentru veşnicie.

Acolo cei drepţi vor veni din est şi vest, de la nord şi sud, din toate zonele 
locuite ale Terrei şi din toate veacurile istoriei, pentru a fi totdeauna cu Isus, într-o 
lume în care „nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile 
dintâi au trecut” (Apocalipsa 21:4).

Această pregustare au putut-o avea într-o oarecare măsură chiar şi cei care 
n-au avut posibilitatea de a participa personal la întrunirea de la Sibiu, dar care au 
urmărit-o în direct pe Internet, ascultând cuvântul rostit şi asociindu-se în acelaşi 
spirit rugăciunilor înălţate lui Dumnezeu.

Sperăm ca această întrunire să nu rămână doar ca o amintire frumoasă, ci să 
fie o puternică încurajare pentru toţi cei care speră şi luptă întru aceeaşi sfântă cre-
dinţă, de a rămâne credincioşi până la sfârşit şi a putea avea astfel parte de cununa 
vieţii oferită în dar de Isus. Amin.

Editorial
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Aşteptând binecuvântata nădejde

Spiritualitate

Pentru o lume obosită, preocu-
pată, agitată, Domnul Hristos 
are un remediu pe care-l oferă 
tuturor acelora care-l acceptă: 

„Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovă-
raţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul 
Meu asupra voastră şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre.” Matei 11:28,29.

Domnul Hristos nu ne vorbeşte 
doar despre odihna fizică. Atunci când 
noi ne supunem în întregime Domnu-
lui Hristos, primim odihnă spirituală, 
odihnă mentală şi odihnă fizică.

Am câteva veşti pentru voi: Hris-
tos nu vine în seara aceasta. Conform 
profeţiei, înainte de venirea Domnului 
Hristos avem decretul duminical, ma-
rea încercare şi alte câteva evenimente 
care se vor desfăşura în decurs de apro-
ximativ un an.

Întrebarea este: Cât timp vom aştep-
ta până vom fi gata? Trebuie să fim gata 
astăzi. Dacă am şti că El vine în seara 
aceasta, care ar fi reacţia noastră? Poate 
unii ar spune: Stai o clipă, Doamne! 
Încă nu sunt gata. Am câteva proiec-
te. Trebuie să termin universitatea... 
mi-am plănuit nunta... Doamne, chiar 
am aşteptat să vii, dar nu chiar acum... 
Afacerea mea nu este chiar în regulă. 
Încă mai am de ajustat câte ceva. Dă-mi 
timp. Mai aşteaptă puţin. Aşa cam în 
2-3 ani, aş fi gata...

S-ar putea să fim membri în biserică 
de mulţi ani, dar acest lucru nu este su-
ficient. Avem nevoie să-L cunoaştem pe 
Hristos printr-o experienţă personală. În 
caz contrar, numărul anilor petrecuţi în 
biserică nu contează deloc. Dar dacă nu 
suntem gata astăzi? Haideţi să privim 

Davi Paes Silva
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Spiritualitate

realitatea: Dacă nu suntem gata astăzi, 
suntem pierduţi. V-aţi gândit la aceasta?

Obişnuim să spunem: Cei ce nu 
primesc pe Hristos, se vor pierde. Este 
corect, sau este greşit să spunem astfel? 
Greşit. Dacă nu cunosc pe Hristos nu 
voi fi pierdut, ci sunt pierdut. Aceasta 
este realitatea.

Aş vrea să citim unul dintre cele mai 
frumoase pasaje biblice: „Căci harul lui 
Dumnezeu, care aduce mântuire pentru 
toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă 
s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele 
lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu 
cumpătare, dreptate şi evlavie, aştep-
tând fericita noastră nădejde şi arătarea 
slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe 
Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscum-
pere din orice fărădelege şi să-Şi cură-
ţească un norod care să fie al Lui, plin de 
râvnă pentru fapte bune.” Tit 2:11-14.

Câţi oameni beneficiază de harul lui 
Dumnezeu, conform acestei făgăduinţe? 
Toţi. Întreaga lume a fost cumpărată 
prin sângele Domnului Hristos. Aici 
apostolul Pavel subliniază condiţiile 
fundamentale: Nu pot merge la cer, 
luând lumea cu mine. Trebuie să fiu 
gata. Putem fi gata astăzi? Sigur. Putem. 
Prin harul lui Dumnezeu. Eu nu mă pot 
pregăti singur. Dar trebuie să-I permit 
lui Hristos să preia controlul vieţii mele.

Fraţilor, este adevărat că Domnul 
Hristos nu vine în noaptea aceasta. Dar 
nu sunt sigur dacă voi mai fi în viaţă 
mâine. Asta înseamnă că starea sau 
condiţia în care mă găsesc, trebuie să 
fie limpede astăzi, înainte de a merge la 
culcare. Avem nevoie de o experienţă 
profundă cu Dumnezeu.

Cât timp i-a luat Domnului Hristos 
să-l salveze pe tâlharul de pe cruce? 
Poate o oră. Domnul Isus a făcut o lu-
crare completă în viaţa acestuia: dintr-

un criminal el a ajuns salvat. Cum se 
poate realiza aceasta?

El s-a predat cu totul lui Hristos. 
Şi Domnul Hristos i-a dat asigurarea 
preţioasă că va fi cu El în rai. Nu în acea 
zi urma să fie cu El în cer, dar în acea zi 
tâlharul a fost pe deplin salvat.

Este interesant, fraţilor, că în Bi-
blie n-aţi întâlnit niciodată o afirmaţie 
ca aceasta: Dacă aţi asculta de glasul 
Meu... mâine...

Hristos este îndurător pentru ziua 
de astăzi. Poate Domnul să desăvâr-
şească lucrarea Lui în mine?

Domnul Hristos a avut odată o 
întâlnire interesantă cu un tânăr. Acest 
om a venit la Hristos cu o atitudine 
potrivită (a îngenuncheat în faţa Sa) 
şi I-a adresat o întrebare potrivită. A 
venit la persoana potrivită şi a primit 
răspunsul potrivit. (Găsim aceasta în 
Marcu 10:17):

„Tocmai când era gata să pornească 
la drum, a alergat la El un om, care a 
îngenuncheat înaintea Lui şi L-a între-
bat: „Bunule Învăţător, ce să fac ca să 
moştenesc viaţa veşnică?”

Dar care a fost reacţia Lui?
Sublinierea biblică din versetul 21 

este foarte importantă: „Isus S-a uitat 
ţintă la el, l-a iubit ...”

Poate există tineri care nu sunt 
siguri că Isus îi iubeşte. Putem fi siguri 
că El ne iubeşte? Care este dovada? 
Crucea. A plătit preţul.

Luther obişnuia să spună: Când 
privesc la mine mă întreb: Cum pot fi 
salvat? Când privesc la Calvar, întreba-
rea se schimbă: Cum pot să mă pierd? 
Unde ar trebui să ne aţintim privirile? 
La Calvar! Să privim în Sfânta Sfintelor, 
acolo unde Domnul Hristos prezintă 
meritele Sale în favoarea noastră.

Dacă înţelegem preţul ce a fost plă-
tit în dreptul nostru, putem noi fi siguri 
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Spiritualitate

că El ne iubeşte? „Pentru că atât de mult 
a iubit Dumnezeu ...” Câţi oameni? 
„Lumea”. Dar există o condiţie: „pentru 
că oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică.” Unele persoane sin-
cere poate ar spune: „Dar eu nu cred.” 
Există vreo soluţie pentru acei care nu 
pot crede? Da.

Vă amintiţi de acel tată care a mers 
la Domnul Hristos cu fiul său şi a zis: 
„Doamne, mi-am adus fiul la ucenicii 
Tăi şi n-au putut să-l vindece. Dacă 
poţi...” Atunci Domnul i-a răspuns: 
„Dacă crezi...” Însă omul era sincer şi 
a răspuns: „Doamne, nu cred. Dă-mi 
credinţă. Ajută-mă să cred.” Înainte 
de a-i vindeca fiul, Domnul Hristos l-a 
vindecat pe el (pe tatăl). Întâi l-a salvat 
pe tată, apoi pe copil.

Deşi nu credem în Hristos şi nici nu 
putem avea credinţă, totuşi trebuie să-L 
rugăm pe Domnul: „Doamne, ajută-mă 
să cred în Tine. Nu am nici o putere să 
mă predau. Ia-mi inima! Controlează-
mi viaţa! Nu am nici o putere. Nu e 
nimic bun în mine. Dar mă încred în 
Tine, Doamne.”

Şi pe măsură ce ne predăm Lui, El 
va face o lucrare desăvârşită în noi.

Care a fost rezultatul întâlnirii din-
tre Domnul Hristos şi tânărul bogat, 
despre care am amintit anterior? Pare o 
contradicţie: „Mâhnit de aceste cuvinte, 
omul acela a plecat întristat de tot; căci 
avea multe avuţii”. (Marcu 10:22).

Există milioane de oameni care 
aleargă după aur, după bani, după 
bogăţii. Dar acest om era deja milio-
nar. Atunci când Domnul Hristos i-a 
spus: „Vino după Mine; lasă lumea...” 
el s-a întristat foarte tare, pentru că era 
foarte bogat.

Milioane de oameni caută fericire, 
alergând după bogăţie. Dar acest om 
însă era nefericit. De ce? Tocmai pentru 

că avea mulţi bani. El a ales banii în 
locul lui Hristos.

Odată un copilaş a fost găsit având 
mâna prinsă într-o vază. Părinţii săi au 
încercat în zadar să-l elibereze. Cineva 
a propus să spargă vasul, dar mama a 
fost de părere că fiul ei ar putea fi rănit. 
Atunci tatăl a avut o idee strălucită. El 
l-a întrebat pe fiul său: „Mâna ta este 
închisă sau deschisă?” „Este închisă”, a 
răspuns copilul. „Atunci deschide-o!” 
„Nu pot”, a răspuns copilul. „Eu ţin în 
ea o monedă şi dacă aş deschide mâna, 
aş scăpa moneda. Nu-i pot da drumul”.

Mulţi oameni nu sunt dispuşi să-şi 
deschidă inima lui Dumnezeu, pentru 
că sunt alipiţi de lumea aceasta.

Vieţile noastre trebuie consacrate 
pentru binele şi fericirea altora, aşa 
cum a fost viaţa Salvatorului nostru.

Să urmărim cuvintele din Ioel: „Su-
naţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, 
ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe 
bătrâni, strângeţi copiii ... Să iasă mirele 
din cămara lui şi mireasa din odaia ei! 
Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă 
între tindă şi altar...” Ioel 2:15-17.

Credeţi că avem nevoie de o adân-
că reînviorare şi reformă în mijlocul 
nostru? Şi această nevoie nu este 
pentru mâine. Astăzi avem nevoie de 
schimbare.

Hristos a spus: „De aceea fiţi gata! 
Când? Astăzi. Ziua cea mare a Domnu-
lui este aproape. Vine în grabă mare.

Să ne încălţăm cu încălţămintea 
Evangheliei. Să fim gata aşa încât să 
putem porni într-o clipă. Fiecare oră, 
fiecare minut, sunt preţioase. Nu avem 
timp de petrecut pentru noi înşine.

Dacă eşti împăcat cu Dumnezeu 
astăzi, poţi fi gata chiar dacă El ar veni 
astăzi. Crezi că poţi fi gata astăzi? Nu 
doar că putem, dar trebuie să fim gata 
astăzi. Altfel vom fi pierduţi.
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Ceea ce avem nevoie este Hristos 
oglindit în noi, nădejdea slavei.

Veşmintele tale vechi şi pătate 
ale îndreptăţirii de sine, nu-ţi vor da 
intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Dar haina ţesută în războiul cerului, 
cu neprihănirea Domnului Hristos, îţi 
poate da intrare liberă.

Vă pregătiţi voi individual şi zilnic 
pentru a vă putea uni cu familia din cer? 
Sunteţi certăreţi aici? Sunteţi găsitori 
de greşeli la cei din jur? Cum vă trataţi 
soţia / soţul? Dacă mai procedaţi astfel, 
aţi putea găsi greşeli chiar şi în cer.

Sperăm că întrunirea aceasta să fie 
un timp potrivit pentru a vă preda lui 
Dumnezeu.

Sperăm ca ea să fie un timp în care 
să vă aşezaţi pe deplin în dragostea lui 
Hristos.

El vine curând. Este momentul să 
ne cercetăm şi privind în urmă la viaţa 
noastră, să dorim după o schimbare 
reală.

Vrem să fim întemeiaţi în cea mai 
sfântă credinţă. Vrem să ne bucurăm în 
Isus Hristos.

Vă pun o întrebare vitală: (Să nu 
lăsăm această întrebare să rămână în 
incertitudine periculoasă!) Sunt eu 
printre cei salvaţi sau printre cei pier-
duţi? Voi sta în picioare sau nu? Numai 

acela care are mâini curate şi o inimă 
pură va putea sta în picioare.

Fiţi totdeauna gata! Căci nu ştiţi nici 
ziua, nici ceasul în care va veni Fiul 
Omului, mergeţi la odihnă cu fiecare 
păcat mărturisit.

„Aşa am făcut în 1844 când aştep-
tam să-L întâmpinăm pe Domnul nos-
tru.” Şi acum acest eveniment este mai 
aproape decât atunci când am crezut.

Dacă repetaţi aceste cuvinte: „Sunt 
un păcătos pierdut, dar Hristos a venit 
să caute şi să mântuiască ce era pier-
dut”, El spune: „Eu am venit să chem la 
pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei 
păcătoşi.” „Sunt păcătos. El a murit pe 
crucea de la Calvar, ca să mă salveze. 
Nu trebuie să mai rămân nici un mo-
ment nemântuit. El a murit şi a înviat 
din nou pentru ca eu să fiu îndreptăţit 
şi El mă va salva. Primesc acum ierta-
rea pe care mi-a făgăduit-o.”

Haideţi să ne luptăm cu Dumnezeu 
în rugăciune asemenea lui Iacob şi să 
nu renunţăm până când Dumnezeu 
ne va ierta şi ne va da o inimă nouă. El 
poate şi doreşte să ierte pe oricine, cu 
condiţia să dorim lucrul acesta.

(Temă prezentată la  
Conferința Spirituală  

din august 2011).

„Fiindcă atât de mult  
a iubit Dumnezeu lumea, 

 că a dat pe singurul Lui Fiu
pentru ca oricine crede în El  

să nu piară, ci să aibă  
viaţa veşnică.” Ioan 3:16.
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Interviu

DAVI  PAES  SILVA

Originar din Brazilia, fratele 
Davi Paes Silva activează de 50 ani 
în lucrarea lui Dumnezeu, iar în 
ultimii 24 de ani a avut mai multe 
responsabilităţi în cadrul Conferin-
ţei Generale.

La cea de a 21a Sesiune de dele-
gaţi i s-a încredinţat responsabili-
tatea de Preşedinte al Conferinţei 
Generale.

Cu această ocazie, într-un inter-
viu acordat revistei Păzitorul Adevă-
rului, fr. Paes Silva a avut amabili-
tatea să ne împărtăşească, pe scurt, 
viziunea dumnealui despre lucrarea 
în care este implicat.

Întrebare: Privind în urmă la 
activitatea de 50 ani desfăşurată în 
cadrul lucrării lui Dumnezeu, ce 
ne puteţi spune despre disponibi-
litatea de a lucra în acest domeniu, 
comparativ cu varianta de a desfă-
şura o activitate laică?

Răspuns: Atât membrii laici, cât și 
predicatorii sau lucrătorii Biblici benefi-
ciază de multe binecuvântări de pe urma 
cooperării în lucrarea Domnului. Cu 
toate acestea, deoarece intră mai mult 
în legătură cu oamenii, lucrătorii Evan-
gheliei se pot bucura într-o mai mare 
măsură de privilegiul de a lucra pentru 
suflete, simțindu-și nevoia dependenței 
constante de harul lui Dumnezeu pen-
tru a împlini lucrarea Domnului.
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Î: Vă rugăm să ne împărtăşiţi 
câteva din planurile pe care le aveţi 
în cadrul misiunii în care urmează 
să vă implicaţi în continuare.

R: Da, avem deja câteva priorități în 
misiunea noastră mondială.

1. Să sporim lucrarea noastră pen-
tru tineri, în special pregătindu-i să 
se implice în lucrarea lui Dumnezeu. 
Prin harul lui Dumnezeu este nevoie să 
continuăm să avem seminarii, întâlniri 
cu tinerii, Școli Misionare și alte mijloa-
ce eficiente pentru a promova talanții și 
aptitudinile lor în lucrarea Domnului.

2. Să avem adunări speciale despre 
Neprihănirea prin credință în diferite 
regiuni, astfel încât, prin botezul cu 
Duhul Sfânt, să ne putem îndeplini mi-
siunea noastră reprezentată de îngerul 
din Apocalipsa 18:1-4. Desigur că avem 
nevoie de o înțelegere clară a Evangheliei 
veșnice pentru a ajunge în întreaga lume 
cu solia lui Dumnezeu.

3. Să încurajăm participarea tuturor 
membrilor laici în lucrarea misionară în 
toate ramurile ei, cât mai mult posibil. 
Vă puteți imagina mai mult de 30 000 
de membri făcând lucrare misionară! 
Va fi cu adevărat o mare binecuvântare 
pentru biserică și pentru lume. Este 
scris că: „Marea revărsare a Duhului 
lui Dumnezeu care luminează întregul 
Pământ cu slava Sa, nu va veni până 
când poporul nu va fi luminat și va 
cunoaște din experiență ce înseamnă să 
fii lucrător împreună cu Hristos. Când 
ne vom consacra în întregime și cu toată 

inima în slujba lui Hristos, Dumnezeu 
va recunoaște acest lucru prin faptul că 
va revărsa Spiritul Său în bogată măsu-
ră; dar aceasta nu va avea loc cât timp 
cea mai mare parte a bisericii nu lucrea-
ză împreună cu Dumnezeu.” -  Review 
and Herald, July 21, 1896. Christian 
Service, pg. 253.2 engl.

4. Avem nevoie ca biserică să-L 
înălțăm pe Hristos în predici, în cântări, 
în rugăciuni și mai ales în viața noas-
tră: „Hristos în voi, nădejdea slavei.” 
Coloseni 1:27.

5. Avem nevoie să predicăm mai 
mult și să ne rugăm pentru botezul 
zilnic cu Duhul Sfânt. Este scris că Spi-
ritul Sfânt este cel mai mare dar de care 
avem nevoie pentru a împlini însărcina-
rea dată de Dumnezeu. Matei 28:18-20.

Î: În final v-am ruga să trans-
miteţi mesajul dumneavoastră 
pentru membrii bisericii noastre, 
precum şi specificarea modului în 
care fiecare se poate implica pentru 
a sprijini lucrarea lui Dumnezeu, 
astfel încât ea să fie terminată în 
cel mai scurt timp şi cu succes.

R: Sunt multe căi prin care ne pu-
tem implica în lucrarea lui Dumnezeu:

Studiul regulat al Cuvântului lui 
Dumnezeu, rugăciunea fără încetare, 
lucrarea misionară personală, dăruirea 
cu generozitate a zecimii și a darurilor 
de bună voie. În special tinerii au ocazii 
minunate de a mărturisi pentru Hristos 
în școli, la locul de muncă, între vecini și 
în biserică.
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Interviu

Fratele Duraisamy Sureshkumar 
a slujit cu toată inima în lucrarea 
Domnului timp de 40 ani.

A activat ca Preşedinte al 
Conferinţei Generale timp de două 
mandate, iar în timpul acestei Se-
siuni de Delegaţi i s-a încredinţat 
noua responsabilitate de a sluji ca 
Vice Preşedinte.

Având în vedere experienţa atât 
de bogată pe care a acumulat-o de-a 
lungul timpului dedicat în slujba 
Domnului, considerăm că anumite 
detalii referitoare la activitatea sa ar 
putea fi de folos tuturor celor care 
doresc să contribue la înaintarea 
cauzei lui Dumnezeu.

DURAISAMY  SURESHKUMAR

Întrebare: Pe parcursul slujirii 
în cadrul C.G., care a fost cea mai 
dificilă situaţie în care aţi simţit in-
tervenţia directă a lui Dumnezeu?

Răspuns: Sunt două întâmplări 
pe care aș dori să le amintesc, unde am 
simțit direct cum mâna Domnului a 
lucrat. Una a fost încercarea de veni în 
ajutorul unei familii persecutate, într-o 
țară cu restricție religioasă, familie care 
era acuzată pe nedrept de blasfemie.

Supravegherea permanentă și ur-
mărirea îndeaproape de către serviciile 
secrete ne-a împiedicat libera deplasare, 
chiar într-o țară străină. În mod mira-
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culos, Dumnezeu a intervenit și a făcut 
orice lucru posibil.

O altă situație pe care aș vrea să o 
prezint este momentul în care a trebuit să 
încep lucrarea într-o țară în care conver-
tirea era interzisă și botezul era aproape 
imposibil, dar Dumnezeu a mișcat până 
și inima Senatorilor în favoarea Sa.

Î: Care sunt câteva din planu-
rile pe care vi le propuneţi pentru 
viitor?

R: Să fac posibil ca tinerii și adulții 
tineri să ia parte activă în misiunea bise-
ricii și să facă un angajament să păstreze 
focul lor arzând pentru Domnul. Pentru 
aceasta, dorim să dezvoltăm programe 
puternice folosind talentele lor, instru-
ind tinerii, adunând resursele și folosin-
du-i pe tinerii specializați pentru cauza 
lui Dumnezeu. Scriu de asemenea și o 
carte despre metode de conducere și un 
ghid despre arta de a fi lider.

Î: Care este mesajul dumnea-
voastră pentru membrii bisericii 
noastre, privind modul în care 
fiecare dintre ei s-ar putea implica, 
astfel încât să existe o bună colabo-
rare în poporul lui Dumnezeu, iar 

„Hristos doreşte ca în deplinătatea puterii Sale  
să întărească poporul Său  

în aşa măsură ca prin ei întreaga lume  
să poată fi înconjurată cu atmosfera harului.”

lucrarea să fie terminată cu succes 
şi în timp optim?

R: Trebuie să dorim cu stăruință 
să împlinim rugăciunea lui Isus din 
Ioan 17:21. Ar trebui ca întotdeauna să 
ne aducem aminte că uniți, vom sta în 
picioare, dar dezbinați, vom cădea. Spi-
ritul de echipă și îndeplinirea datoriei ar 
trebui să fie scopul și motto-ul nostru. 
Creștini fiind, trebuie să avem un scop 
bine definit, standarde înalte, o apreciere 
adecvată a valorilor, spirit de sacrificiu 
și să fim perseverenți.

Aș dori să sfătuiesc pe toți să-și 
planifice lucrul și să lucreze conform 
planului. Noi trebuie să facem tot ceea ce 
putem pentru a realiza cele mai eficiente 
planuri de evanghelizare și pentru a hrăni 
și susține membrii bisericii. Noi avem 
o mare și importantă lucrare de făcut în 
multe moduri și în multe locuri. Spiritul 
Profeției ne lămurește în această privință:

„Hristos a dat bisericii o însărcinare 
sfântă. Fiecare membru ar trebui să fie 
un canal prin care Dumnezeu să poată 
transmite lumii comorile harului Său, 
tainicele bogății ale lui Hristos... Hristos 
dorește ca în deplinătatea puterii Sale să 
întărească poporul Său în așa măsură ca 
prin ei întreaga lume să poată fi încon-
jurată cu atmosfera harului.” –  Harul 
uimitor al lui Dumnezeu, pg. 127 engl.
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Conferința Spirituală

A 21-a sesiune de delegaţi  
a Conferinţei Generale

Imagine din sală

Corul tinerilor din România

Conferința Spirituală



Corul Bucov
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Conferința Spirituală

Foști președinţi ai Conferinţei Generale Fraţi din Africa
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Campus

Inaugurare 
Campus 
AZSMR

Ziua de 22 august 2011 a fost 
aşteptată cu sentimente oare-
cum contradictorii de mulţi 
dintre noi, ca ziua în care 

urma să se facă inaugurarea Campusu-
lui de la Porumbacu.

Timp de multă vreme ne raportam 
anticipat la ea, ca la momentul în care 
clădirea cu spaţiile de cazare, bucătăria, 
sala de mese, sala de conferinţe şi toate 
celelalte sisteme (aprovizionare cu apă 
rece şi caldă, staţia de epurare, precum 
şi sistemele electrice şi de comunicaţii) 
trebuia să fie gata, funcţionând la para-
metri normali.

Ne bucuram în aşteptarea acestei 
zile, însă nu de puţine ori eram şi cu 
inima strânsă, fiind conştienţi de volu-
mul uriaş de muncă, ce mai rămăsese 
de făcut până la data stabilită, în timp 
ce nu puţini erau acei care-şi exprimau 
scepticismul în legătură cu posibilitatea 
finalizării la timp a lucrărilor.

Într-adevăr, îngrijorarea multora 
era justificată, întrucât realizarea unui 
asemenea edificiu în şaisprezece luni 

de către un popor cu resurse financi-
are, umane şi tehnice limitate, părea o 
imposibilitate.

Şi totuşi, deşi relativ puţini, oamenii 
cu adevărat dedicaţi nu au lipsit nicio-
dată, Dumnezeu punându-le pe inimă 
îndemnul de a veni şi a se implica în 
lucrare, tocmai când era cea mai mare 
nevoie de ei, prezenţa şi activitatea lor 
susţinută, constituind atât o mângâiere 
cât şi o reală încurajare pentru cei care 
trudeau acolo de multă vreme, ca vete-
rani ai acestui proiect.

Aşa se face că, poate în cele mai ne-
aşteptate momente, am primit un ajutor 
din partea câtorva familii de fraţi, care, 
îndemnaţi de Duhul lui Dumnezeu, 
s-au implicat cu multă dăruire, cu 
mijloacele şi forţa lor de muncă, pentru 
finalizarea acestui proiect.

S-a lucrat din greu, adesea cu ener-
gia disperării, deoarece ziua stabilită se 
apropia, şi rămăseseră încă atâtea lucruri 
nefăcute, iar peisajul înconjurător trebuia 
să-şi schimbe aspectul de şantier într-
unul de staţiune, într-un timp record.
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Campus

„Nădăjduind împotriva oricărei 
nădejdi” am mers înainte prin credinţă, 
şi nu prin vedere, şi Dumnezeul Uni-
versului a fost cu noi, iar când în ziua 
stabilită totul era gata, când numeroşi 
fraţi şi surori din toată ţara, precum şi 
un număr semnificativ de fraţi veniţi 
din toate colţurile planetei au venit să 
participe la bucuria inaugurării, aveam 
impresia că trăim un scenariu ireal, că 
visăm cu ochii deschişi.

Au trecut săptămâni de atunci, şi 
parcă nici acum nu realizăm pe deplin 
faptul că Domnul a făcut această minu-
ne pentru poporul Său, şi parcă încă nu 
îndrăznim să dăm frâu liber bucuriei 
înlănţuite atâta vreme.

Sentimentul ce ne copleşeşte, este 
însă altul, şi anume unul de profundă 
recunoştinţă faţă de bunătatea fără 
margini a Creatorului nostru, care ne-a 
călăuzit mereu, iar conştientizarea pre-
zenţei Sale îndrumătoare evocă în noi 
cuvintele psalmistului: „De n-ar fi fost 
Domnul de partea noastră, să spună 
Israel acum!... Ajutorul nostru este în 
Numele Domnului, care a făcut cerurile 
şi pământul.” Psalmii 124:1,8.

„În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin 
minuni, Dumnezeul 
mântuirii noastre, 
nădejdea tuturor mar-
ginilor îndepărtate ale 
pământului şi mării!” 
Psalmii 65:5.

Iar când ştii şi vezi 
că ai un Dumnezeu 
atât de minunat, care e 
gata să te ajute, atunci 
când eşti hotărât să-I 
împlineşti voia, bu-
curia este mai presus 
de cuvinte... un senti-
ment pe care cei direct 

implicaţi în finalizarea acestui proiect 
l-am încercat din plin.

Şi, ca şi cum n-ar fi fost îndeajuns, 
la aceasta s-a adăugat şi bucuria de a fi 
martori la absolvirea unei noi promoţii 
de studenţi ai Şcolii Misionare, tineri ho-
tărâţi să transmită Vestea Bună a mântu-
irii la cât mai mulţi dintre semenii lor.

Nici botezul care a urmat, nu a 
fost mai prejos, peste 30 de persoane 
declarându-şi public dragostea faţă de 
Dumnezeu şi hotărârea de a-I servi 
pentru restul vieţii, în locul special 
amenajat cu apă curgătoare din incinta 
Campusului.

A fost o zi încărcată, plină de bucu-
rie şi satisfacţie pentru toţi cei ce iubesc 
cu adevărat lucrarea Domnului, zi în 
care Campusul AZSMR Porumbacu 
şi-a luat în mod oficial în primire rolul 
de bună gazdă, pe care l-a continuat 
apoi cu succes în săptămânile care au 
urmat, oferind oaspeţilor de peste mări 
şi ţări un sejur de neuitat în această mi-
nunată locaţie de la poalele Carpaţilor 
Meridionali, pe care mulţi dintre ei au 
învăţat s-o îndrăgească şi unde aşteaptă 
cu nerăbdare să revină cu prima ocazie 
ce li se va oferi.



Fanfara Roseti
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Botez la Porumbacu

Studenţii Școlii Misionare

Şi, aşa cum am ajuns să-L 
cunoaştem pe Dumnezeul mân-
tuirii noastre, înţelegem că acesta 
este doar începutul unei minu-
nate lucrări pe care El doreşte s-o 
săvârşească şi prin intermediul 
acestei locaţii, motiv pentru care 
Îi mulţumim necurmat şi lăudăm 
preasfântul Său nume. Numai 
a Lui să fie toată slava şi gloria 
pentru tot ce a făcut şi continuă să 
facă pentru copiii Săi, acum şi în 
veşnicie. Amin!
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Cuvântul de primire al delegaţilor  
D. Sureshkumar

Sesiunea de delegați

După atât de mulţi ani de la 
Puslinch, Ontario, Canada, ni 
s-a oferit din nou ocazia deo-
sebită de a susţine sesiunea de 

delegaţi pe proprietatea bisericii noastre.
Domnul a fost îndurător faţă de noi 

şi ne-a adus până în acest punct, cu 
un scop precis – de a pregăti un popor 
desăvârşit având un caracter progre-
siv, dintr-o virtute în alta, din slavă în 
slavă. Hristos aşteaptă o reproducere 
perfectă a caracterului Său în poporul 
Lui, înainte ca El să vină din nou.

Biblia spune despre acei care trăiesc 
în ultima generaţie că semnul lor de 
identitate va fi cel din Apocalipsa 14:5: 
„În gura lor nu s-a găsit minciună”. 
Dumnezeu promite că va crea un 
popor fără înşelăciune. Pe măsură ce 
noi conştientizăm faptul că singuri nu 
putem face nimic şi că avem nevoie de 
conducere şi pe măsură ce ne lăsăm 
conduşi de Duhul Sfânt, vom deve-
ni copii ai lui Dumnezeu, membri ai 
familiei regale. Dar să nu uităm: exis-
tă doar o cale de a deveni copii ai lui 
Dumnezeu şi aceasta este de a ne lăsa 
conduşi de Duhul lui Dumnezeu. Dar 

înainte de a putea fi călăuziţi de Duhul 
lui Dumnezeu trebuie să mai facem 
un pas – să-L acceptăm pe Isus Hris-
tos ca Mântuitor personal. Acesta este 
un drept judiciar, o autoritate legală şi 
atunci vom avea puterea de a executa şi 
de a împlini. Aceasta va fi cea mai mare 
experienţă. Poate Hristos să împlineas-
că această lucrare de transformare în 
vieţile noastre? Cu siguranţă! El ne-a 
promis aceasta şi făgăduinţa Lui se va 
împlini cu siguranţă.

Poporul lui Dumnezeu are o mare 
lucrare de făcut. Lumea trebuie să vadă 
adevărul predicat şi trăit în biserică. 
Isus afirmă: „Eu sunt adevărul”. El este 
sistemul complet al adevărului. Legea 
şi poruncile Sale sunt sfinte şi adevă-
rate. Aceştia sunt oamenii care au acel 
adevăr, care practică adevărul, care au 
de asemenea porunca lui Dumnezeu şi 
mărturia lui Isus. Acesta este semnul de 
identificare al poporului Său. El acordă 
poporului Său titlul de naţiune sfântă, 
de popor deosebit care este chemat din 
întuneric la lumina aceasta minunată.

Datoria noastră este de a da şi altora 
această lumină. Isaia spune „Scoală-te 
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Sesiunea de delegați

şi luminează!”. Dacă nu luminăm, cum 
putem fi străjeri pe zidurile Sionului? 
Noi suntem străjeri şi ni s-a încredinţat 
o datorie. Trebuie să dăm solia şi dacă 
noi nu dăm această solie, cei răi vor 
muri cu siguranţă, iar sângele lor va 
fi asupra noastră. Avem o obligaţie de 
viaţă şi de moarte. Nu este doar un 
privilegiu, ci o obligaţie de a împlini 
cerinţele datoriei. Această caracteristică 
aparte trebuie să fie văzută.

Doresc să vă împărtăşesc o experi-
enţă a primilor pionieri, când Joseph 
Bates a fost trimis la Battle Creek să 
prezinte acolo istoria Sabatului. Când a 
ajuns acolo, nu ştia unde să înceapă. S-a 
rugat. Singurul GPS era rugăciunea, 
şi a primit îndrumare de la Dumne-
zeu. A mers la poştă şi l-a întrebat pe 
şeful poştei cine era cel mai sincer om 
din acel oraş. Şeful poştei a dorit să se 
asigure că înţelesese întrebarea, motiv 
pentru care a repetat-o. Apoi a zis: “Te 

referi la David Hodges?” Bates a ieşit 
din oficiul poştal şi l-a întrebat pe pri-
mul tânăr unde locuia domnul David 
Hodges. Acesta i-a răspuns: “Te referi 
la omul cel drept?”

Tânăra generaţie îl recunoştea ca 
un om drept. De asemenea şi generaţia 
celor mai vârstnici l-a recunoscut ca om 
cinstit. Acesta a fost primul păzitor al 
Sabatului în Battle Creek, şi mai târziu 
acel oraş a devenit sediul bisericii AZŞ.

Dacă nu primim focul, suntem 
fără putere. Fără putere, suntem fără 
acţiune. Fără acţiune, suntem morţi, şi 
aceasta ar fi o situaţie foarte periculoa-
să. În Mărturii pentru predicatori, pg. 
50 engl. este scris: „Prin biserică va fi 
manifestată în cele din urmă pe deplin 
iubirea lui Dumnezeu faţă de lume, 
care trebuie să fie luminată cu slava 
Lui.” Rugăciunea noastră ar trebui să 
fie, „Doamne, ajută-mă să am lumina 
Ta” sau ne pierdem scopul.
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Primii colonişti în America erau un 
popor cu viziune largă. Ei au organizat 
un consiliu al oraşului, apoi în anul ur-
mător au făcut un drum de 8 km până 
la pădure. În anul al patrulea au acuzat 
consiliul pentru că nu înţelegeau unde 
avea să ducă acel drum. Dar astăzi SUA 
este singura ţară care are cea mai lungă 
şi mai largă reţea de străzi. Dacă ei nu 
ar fi avut o viziune largă, ar fi fost doar 
o naţiune printre celelalte. Şi noi trebu-
ie să avem o astfel de viziune.

Sunt deja patru ani acum de când 
ne-am întâlnit în Coreea. Am venit 
acum aici în aceeaşi calitate pentru a 
face lucrarea Domnului.

Noi trebuie să avem o viziune. 
Mărşăluiţi înainte! Înainte soldaţi creş-
tini! Nu ar trebui să dăm înapoi, ci să 
fim reformatori şi să înaintăm. Au fost 
multe dificultăţi şi obstacole sociale, 
economice şi fizice. Toate acestea le-am 
întâmpinat. Dintre delegaţii care au 

fost cu noi, unii se odihnesc în Dom-
nul, iar alţii s-au îndepărtat de adevăr. 
Dar noi putem spune „Eben-Ezer”. 
Domnul ne-a călăuzit până aici şi ne va 
duce şi mai departe. […]

„Acei care au supravegherea spi-
rituală a bisericii ar trebui să găseas-
că mijloace şi căi prin care fiecărui 
membru al bisericii să i se dea ocazia 
de a juca un anumit rol în lucrarea lui 
Dumnezeu. Prea adesea în trecut, acest 
lucru nu a fost făcut. Planurile nu au 
fost făcute în mod clar şi îndeplinite pe 
deplin, pentru ca talentele tuturor să 
poată fi angajate în serviciu activ. Sunt 
doar puţini care îşi dau seama cât de 
mult s-a pierdut din această pricină.” 
9 T 116 engl. Nu putem să trecem cu 
vederea talentele tinerilor noştri.

Ar trebui să păstrăm în minte po-
runca a 11-a: „Vă dau o poruncă nouă, 
să vă iubiţi unii pe alţii; după cum 
v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi 
unii pe alţii. După aceasta vor cunoaşte 
oamenii că sunteţi ucenicii Mei, dacă 
aveţi dragoste unul pentru altul.” Ioan 
13:34, 35. Vă rog să citiţi Ioan 17 în mod 
repetat, pentru ca să putem împlini 
rugăciunea lui Isus.

„Căci pentru mine a trăi este Hris-
tos, iar a muri e un câştig.” (Filipeni 
1:21). Fie ca această conferinţă să aibă 
această ţintă. Să cerem harul Său pen-
tru ca să putem face toate lucrurile prin 
puterea şi Harul Său! Aceasta este rugă-
ciunea mea. Amin!
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20

Davi Paes Silva 
căsătorit, 2 copii,  
Pastor,  
Vice Preşedinte CG 
(2003-2011)

Peter D. Lausevic  
căsătorit, 1 copil,  
Pastor,  
Vice Preşedinte CG 
(2003-2011)

Fostul Comitet Executiv al CG

Duraisamy Sureshkumar  
căsătorit, 3 copii, Pastor,  
Preşedinte CG (2003-2011)

Paul Balbach 
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Secretar 
(2007-2011) 

Roberto M. Duarte 
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Casier  
(1999-2011)

Fostul Comitet Executiv al CG
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21

Foști președinți ai CG 

Francisco Devai,  
5 copii, Pastor,  
Ex-Preşedinte al CG  
(1967-1973), Membru al 
Comitetului de  
Aprobare a 
Publicaţiilor, SUA

Wilhelm F. 
Volpp,  
căsătorit, 1 copil,  
Pastor,  
Ex-Preşedinte al 
CG (1979-1983)

Neville S. Brittain,  
căsătorit, 5 copii,  
Pastor, Ex-Preşedinte al 
CG (1991-1995)

Alfredo C. Sas,  
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Uniunea  
Australasiatică,  
Ex-Preşedinte al CG 
(1995-2003)

Joao Moreno,  
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Ex-Preşe-
dinte al CG 
(1983-1991)

Foşti preşedinţi ai CG 



Delegații pe regiuni

REGIUNEA AMERICA DE NORD

REGIUNEA AMERICA DE SUD 



Delegații pe regiuni

REGIUNEA CENTRAL AMERICANĂ 

COMITETUL EXECUTIV 
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24

Delegații pe regiuni

REGIUNEA AFRICA 

REGIUNEA EUROPA 

BUCĂTĂRESE ȘI  
PERSONAL AUXILIAR
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25

Delegații pe regiuni

REGIUNEA ASIA 

REGIUNEA EURASIA 

REGIUNEA PACIFIC
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26 Responsabili aleşi la sesiunea CG

Responsabili aleși la sesiunea CG

Davi Paes Silva 
căsătorit, 2 copii, Pastor,  
Preşedinte CG  

Peter D. Lausevic  
căsătorit, 1 copil,  
Pastor,  
Vice Preşedinte CG

Duraisamy  
Sureshkumar  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor,  
Vice Preşedinte CG

Eli Tenorio,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor,  
Secretar al CG

Rudolfo Gessner,  
căsătorit, 2 copii, 
Lucrător biblic,  
Casier CG
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27Secretarii Departamentelor aleşi în 2011

Secretarii Departamentelor aleși în 2011

Adrian Fînaru,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor,  
Departamentul  
Misionar şi  
Colportaj al CG

David Zic,  
căsătorit, 1 copil,   
Prezbiter,  
Departamentul  
de Tineret al CG

Daniel Lee,  
căsătorit, 4 copii,  
Departamentul  
de Publicaţii al CG, 
Membru al Comi-
tetului Executiv al 
CG

Dragan Ivanov,  
căsătorit, 1 copil,   
Departamentul 
Medical al CG

Marius Stroia, 
căsătorit, 2 copii, 
Prezbiter,  
Departamentul de 
Familie şi Educaţie 
al CG

Paul Edwin  
Chapman,  
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Departamentul 
Şcolii de Sabat al CG

Pedro Manuel da Conceicao, 
căsătorit, 3 copii, Pastor, 
Câmpul Portughez,   
Cenzor al CG
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28 Delegații din Regiunea America de Nord

America de Nord

 Liviu Tudoroiu
 căsătorit, 5 copii, Pastor, 
Secretar Regional pentru 

Regiunea Nord Americană,  
Membru al Comitetului Executiv al CG

 Vojo Walter Lukic 
căsătorit, 2 copii, Prezbiter, 
Preşedinte de Conferinţă al  
Câmpului Canadian de Est

Ljuban Vukotic,  
căsătorit, 3 copii, Pastor,  
Preşedinte al Câmpului  

Central-Estic al SUA

Camilo Antonio  
Rodriguez Goez,  

căsătorit, 1 copil, Pastor,  
Câmpul de Est al S.U.A
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29Delegații din Regiunea America de Nord

America de Nord

Roberto M. Duarte 
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Câmpul de 
Sud-Est al SUA

Estevez Maryann 
căsătorită, 3 copii,  
Membru al  
Comitetului de 
Finanţe al CG

Marian Ioniţă
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, 
Casier al Uniunii 
Americane  
de Nord-Vest 

Homero Paredes,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor,  
Preşedinte al  
Câmpului de  
Sud-Est al SUA

Leslie Dale Bauer,  
căsătorit, 4 copii, Lu-
crător biblic, Câmpul 
de Sud-Est al SUA,  
Director al Centrului  
The White Creek  
Wellness Center

José Angel Senior 
Gonzalez, căsăto-
rit, 4 copii, Pastor,
Vice Preşedinte al 
Uniunii de Vest  
a Americii de Nord

Paul Gavric
căsătorit, 2 copii, 
Prezbiter, Vice 
Preşedinte  
al Comitetului  
de Finanţe al CG

Dorival Nicolas 
Dumitru,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Preşedinte 
al Câmpului de  
Est al SUA 
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30 Delegații din Regiunea America Centrală

America Centrală

Segundo Daniel  
Guzman Hurtado, 
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Secretar 
Regional America 
Centrală

Jose Rubi Gamez  
Villanueva,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor,  
Vice Preşedinte  
al Uniunii Central  
Americane

Luis Alonso  
Amaya Ventura, 
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Preşedinte 
al Uniunii Central 
Americane

Edgar Moreno 
Ortiz, căsătorit,  
2 copii, Pastor, 
Director al Departa-
mentului de  
Familie al Uniunii 
Columbiene

Javier Alonso  
Silva Vargas,  
căsătorit, pastor, 
Director al Departa-
mentului muzical al 
Uniunii Colombiene 

Victor Garcia Amaya, 
căsătorit, 4 copii,  
Prezbiter,  
Preşedinte de Câmp în 
Uniunea Central  
Americană
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31Delegații din Regiunea America Centrală

America Centrală

Hermenciano  
Guiza Quiroga, 
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în Uniunea  
Columbiană

Juan Luis  
Rodriguez Flores,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Vice  
Preşedinte al  
Uniunii Mexicane

Juan Resendiz 
Ramirez,  
căsătorit, 4 copii,  
Pastor, Preşedinte  
de Câmp al Uniunii 
Mexicane

William Miguel  
Forero Guiza,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Preşedinte  
al Câmpului 
Venezuela

José Angel  
Usuga Goez,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Preşedinte  
al Uniunii Mexicane 

Eduardo Lainez  
Claros, căsătorit,  
6 copii, Pastor, 
Uniunea 
America Centrală 
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32 Delegații din Regiunea America de Sud

America de Sud

Rômulo Pereira 
Borges,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Secretar 
Regional America 
de Sud

Edgar Ramos  
Ramos,  
căsătorit, 4 copii, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp al  
Uniunii Boliviene

Franz Burgos  
Terceros Pedrazas,  
4 copii, Pastor, Vice 
Preşedinte al Uniunii 
Boliviene

Samuel Ramos 
Ramos,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în  
Uniunea Boliviană

Edson Oliveira 
Custódio,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Preşedinte  
al Uniunii Braziliene 
de Nord

Delvacir  
Dias Preto,  
căsătorit, 5 copii, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în  
Uniunea Braziliană  
de Nord 

Francharle Ferreira 
Figueiroa, căsătorit,  
1 copil, Lucrător biblic, 
Director al Departa-
mentului de Colportaj 
al Uniunii Braziliene  
de Nord

Jesus Enrique 
Bautista,  
căsătorit, 3 copii, 
Lucrător biblic, 
Departamentul 
audio-video al 
Uniunii Boliviene   
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33Delegații din Regiunea America de Sud

America de Sud

Isaias de Silva 
Caires,  
căsătorit, 3 copii, 
Lucrător biblic, 
Casierul Uniunii  
Braziliene de Nord

Josias Tavares  
de Almeida,  
căsătorit, 4 copii, 
Pastor, Preşedinte de 
Câmp în Uniunea 
Braziliană de Nord

Josimar Ribeiro 
Cardoso de Oliveira, 
căsătorit, 1 copil, 
Lucrător biblic, 
Contabil al Uniunii  
Braziliene de Nord

Luis Carlos De Melo, 
căsătorit, 2 copii, 
Lucrător biblic, Casier 
de Câmp în Uniunea 
Braziliană de Nord

Marcos Wagner 
Rodrigues Vaz, 
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Vice Preşe- 
dinte, al Uniunii 
Braziliene de Nord, 
Departamentul de 
Tineret şi Educaţie

Renato Konrath  
de Oliveira,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Departamentul 
de Educaţie şi 
Publicaţii al Uniunii 
Braziliene de Nord

José Guidini,  
căsătorit, 4 copii,  
Director al  
Departamentului de 
Binefacere al Uniunii 
Braziliene de Nord

Silvan Paulo  
da Silva,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în Uniunea 
Braziliană de Nord
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34 Delegații din Regiunea America de Sud

America de Sud

Mariano Laurentino  
de Santana,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Preşedinte de 
Câmp în Uniunea 
Braziliană de Nord

Valterrubem  
Sousa Santos, 
căsătorit, 4 copii, 
Pastor, Preşedinte de 
Câmp în Uniunea 
Braziliană de Nord

Wagner Dos  
Santos Guidini, 
căsătorit, 1 copil, 
Lucrător biblic, Casier 
de Câmp al Uniunii 
Braziliene de Nord 

Daniel da  
Silva Rocha,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Uniunea 
Braziliană de Nord

Evanildo Ferreira  
Figueroa, căsătorit,  
1 copil, Lucrător biblic, 
Departamentul de  
Colportaj din Câmpul 
Uniunii Braziene de Nord

Joel Ramos  
da Silva,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Preşedintele 
Uniunii Braziliene  
de Sud

Artur Gessner,  
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Vice  
Preşedinte şi  
Secretar al Uniunii 
Braziliene de Sud

Lourival José  
de Santana,  
căsătorit, 5 copii, 
pastor, Preşedinte de 
Câmp în Uniunea 
Braziliană de Nord 
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35Delegații din Regiunea America de Sud

America de Sud

Carlos Mello 
Mangueira, 
căsătorit, 3 copii, 
Lucrător biblic, 
Casier al Uniunii 
Braziliene de Sud 

Gildo Andrade  
da Silva,  
căsătorit, 1 copil, 
Pastor, Director al 
Departamentului de 
Colportaj al Uniunii 
Braziliene de Sud

José Aparecido 
Corte, căsătorit, 2 
copii, Preşedinte de 
Câmp în Uniunea 
Braziliană de Sud 

Daniel Duarte  
Carneiro,  
căsătorit, 1 copil,  
Pastor, Preşedinte de  
Câmp în Uniunea  
Braziliană de Sud 

José Henrique 
Pereira dos Santos, 
căsătorit, 3 copii, 
Preşedinte de Câmp 
în Uniunea Braziliană 
de Sud

Edson Meireles 
Ribeiro,  
căsătorit, 4 copii, 
Pastor, Preşedinte de 
Câmp în Uniunea 
Braziliană de Sud

Aroldo Gessner,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Preşedinte de 
Câmp în Uniunea 
Braziliană de Sud

Francisco Assis  
Rodrigues,  
căsătorit, 3 copii, 
Prezbiter, Preşedinte 
de Câmp în Uniunea 
Braziliană de Sud
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36 Delegații din Regiunea America de Sud

America de Sud

José Pereira de 
Souza,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Preşedinte de 
Câmp în Uniunea 
Braziliană de Sud 

José Francisco  
Campos,  
căsătorit, 2 copii,  
Lucrător biblic, 
Contabil al Uniunii 
Braziliene de Sud 

André Marcelo 
Devai, căsătorit,  
2 copii, Lucrător 
biblic, Preşedinte al  
Departamentului  
de Binefacere al 
Uniunii Braziliene 
de Sud

Luis Farit  
Gonzalez Prussing, 
căsătorit, 1 copil, 
Director al Clinicii 
Oasis Paranaense din 
Uniunea Braziliană 
de Sud

Hilton Pereira 
Castro,  
căsătorit, 2 copii, 
Prezbiter, Departa-
mentul de Tineret şi 
Familie al Uniunii 
Braziliene de Sud

Jaime Lemes  
de Campos, 
căsătorit, 1 copil, 
Lucrător biblic, 
Departamentul 
Juridic al Uniunii 
Braziliene de Sud 

Ronaldo Araújo 
Ramos, căsătorit,  
2 copii, Pastor, Vice 
Preşedinte de Câmp 
în Uniunea Braziliană 
de Sud 

Paulo Cesar Bento, 
căsătorit, 1 copil, 
Pastor, Uniunea 
Brazilia de Sud
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37Delegații din Regiunea America de Sud

America de Sud

Marcos Aurelio 
Silva Pedrazas, 
căsătorit, 4 copii, 
Comitetul de Statute 
şi Muzical al Uniunii 
Braziliene de Sud 

Carlos Enrique  
Linares Nuñez,  
căsătorit, 2 copii, 
Prezbiter, Preşedintele 
Uniunii Chile

Max Eleazar  
Uribe Ulloa,  
căsătorit, 1 copil, 
Prezbiter, Vice 
Preşedinte al 
Uniunii Chile 

Victor Hugo  
Figueroa Perez, 
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Preşedintele 
Câmpului Ecuador

Wilson Joffre 
Salvador Arias, 
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Vice  
Preşedinte al  
Câmpului Ecuador

Samuel David  
Diaz Vergara,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Asistent  
Secretar Regional  
America de Sud

Ysaac Chichipe 
Quintana,  
căsătorit, 4 copii, 
Pastor, Departamen-
tul de Colportaj al 
Uniunii Peruane

Guillermo  
Yañac Caviedes,  
căsătorit, 4 copii, 
Pastor, Vice  
Preşedinte al  
Uniunii Peruane
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38 Delegații din Regiunea America de Sud

America de Sud

Demetrio Concep-
ción Alva Iglesias,   
căsătorit, 4 copii,  
Pastor, Preşedinte de 
Câmp în Uniunea 
Peruană

Manuel Jesús 
Rodriguez 
Cabañas,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Director al 
Şcolii Misionare a 
Uniunii Peruane

Julio Leonidas  
Duire Guablocho, 
căsătorit, 1 copil, 
Pastor, Vice  
Preşedinte de Câmp 
în Uniunea Peruană   

David Chichipe  
Guablocho,  
căsătorit, 4 copii, 
Lucrător biblic  
Casier al Uniunii 
Peruane

Augusto Chino  
Apaza, căsătorit,  
Lucrător biblic,  
Director al Casei  
de Editură a Uniunii 
Peruane 

Jorge Vidal  
Garayar Flores, 
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în Uniunea 
Peruană

Raul Hernan  
Cordova Leon,  
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Preşedinte 
al Uniuni de Sud  
a Americii de Sud

Elias Ruben Devai, 
căsătorit, 1 copil, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în Uniunea 
de Sud a Americii  
de Sud
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39Delegații din Regiunea Pacific

Pacific

Mario Freddy 
Alvarado Palacios
căsătorit, 7 copii,  
Pastor,
Uniunea Peruană 

Rolly Colasito 
Dumaguit,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Secretar 
Regional Pacific

Alasdair  
Stewart Pow,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Vice  
Preşedinte al Uniunii 
Australasiene

Benjamin  
Peter Thiel,  
căsătorit, 1 copil,  
Pastor, Preşedinte al  
Uniunii Australasiene

Marcelo Lasan 
Gines,  
căsătorit, 6 copii, 
Pastor, Preşedinte al 
Uniunii Filipineze

Jong Hwan Hyun,  
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Preşedinte al  
Câmpului Coreea de Sud

Matheus Souza  
Da Silva,  
căsătorit, 3 copii,   
Pastor, Uniunea  
Braziliană de Sud



Pă
zi

to
ru

l A
de

vă
ru

lu
i, 

iu
lie

 - 
se

pt
em

br
ie 

 2
01

1

40 Delegații din Regiunea Africa

Africa

Jose Nguepe,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Casier al 
Uniunii Angola

John Bosco  
Nsengiyumva,  
căsătorit, 2 copii, 
Asistent Secretar  
Regional Africa

Joāo Baptista Praia, 
căsătorit, 3 copii, 
Preşedinte al  
Uniunii Angola 

Zeferino Dovala, 
căsătorit, 6 copii,  
Vice Preşedinte al 
Uniunii Angola 

Apolo de Castro 
Ninganja,  
căsătorit, 7 copii, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp al Uniunii 
Angola 

Herculano  
Benjamin,  
căsătorit, 7 copii, 
Pastor, Departa- 
mentul Misionar al 
Uniunii Angola

Bigirimana Edison,  
căsătorit, 3 copii, 
Lucrător biblic, 
Preşedinte al  
Misiunii Burundi 

Manuel Henda,  
căsătorit, 10 copii, 
Pastor, Secretar 
Regional Africa



Pă
zi

to
ru

l A
de

vă
ru

lu
i, 

iu
lie

 - 
se

pt
em

br
ie 

 2
01

1

41Delegații din Regiunea Africa

Africa

Ntabazonkiza 
Symphorien, 
căsătorit, 4 copii, 
Misiunea Burundi

Albert Bwalya 
Kyembe,  
căsătorit, 10 copii,  
Prezbiter, Vice 
Preşedinte al  
Misiunii Congo  
de Est

Sileshi Tessema 
Teklemariam, 
căsătorit, 4 copii, 
Pastor, Preşedinte  
al Misiunii Uniunii 
Etiopiene

Megale Degsew 
Homelo,  
căsătorit, 5 copii, 
Pastor, Vice 
Preşedinte al Misiunii 
Uniunii Etiopiene

Jorai Pereira  
da Cruz,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Preşedintele al 
Misiunii Kenya

Nephtali  
Ntamunoza  
Habima,  
căsătorit, 6 copii,  
Preşedinte al  
Misiunii Kivu  
de Nord, Casier

Phenias  
Hitabatuma,  
căsătorit, 1 copil,  
Misiunea Kivu  
de Nord - Congo,  
Lucrător biblic,  
Vice Preşedinte

Gerard  
Maniragaba, 
căsătorit, fără copii, 
Misiunea Kivu  
de Nord
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42 Delegații din Regiunea Africa

Africa

Sylvain Gatera,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Câmpul 
Rwanda 

Butera Felicien,  
căsătorit, 6 copii, 
Lucrător biblic, 
Câmpul Rwanda 

Rwabuzizi Josias, 
căsătorit, 4 copii, 
Câmpul Rwanda, 
Lucrător biblic 

Christine  
Muhawenimana,  
căsătorită, 3 copii,  
Casier din Câmpul 
Rwanda  

Jethro Mandlen-
kosi Sithole, 
căsătorit, 2 copii, 
Prezbiter, Preşedin-
tele Câmpului  
Africa de Sud

Gabbin  
Simphiwe Ntuli,  
căsătorit, 2 copii,  
Câmpul Africa de Sud,  
Departamentul de  
Publicaţii şi Colportaj

Paul Boba  
Komboni,  
căsătorit, 4 copii, 
Lucrător biblic, 
Misiunea Kivu  
de Sud

Waeno Geoffrey 
Samson,  
căsătorit, 3 copii, 
Prezbiter, 
Preşedintele 
Misiunii Uganda 
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43Delegații din Regiunea Africa

Africa

Jean Karim  
Kalume Kasonga, 
căsătorit, 4 copii,  
Prezbiter,  
Preşedintele Misiunii 
Kasai Central

Timothee  
Nsabanga  
Kabamba,  
căsătorit, 6 copii,  
Prezbiter, Secretarul 
Misiunii Congo 
Kasai Central

Stephen Bwembya 
Musonda,  
căsătorit, 6 copii, 
Lucrător biblic, 
Preşedintele  
Misiunii Zambia

Newton Kakonko, 
căsătorit, 4 copii,  
Vice Preşedintele 
Misiunii Zambia 

Simon Mukuni,  
căsătorit, 3 copii, 
Prezbiter, 
Misiunea Zimbawe
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Europa

Pavle Dzhura  
Mikich,  
căsătorit, 2 copii, 
Preşedintele  
Câmpului Bulgar

Ferenc Matyas,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Secretar 
Regional Europa

Ovidiu Năsui,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Preşedintele  
Câmpului German  
de Sud

Giordano Tinta,  
căsătorit, 2 copii, 
Prezbiter,  Vice 
Preşedintele 
Câmpului Italian

Denis Jules Amory, 
căsătorit, 2 copii, 
Prezbiter,  
Câmpul Francez  

José Roberto 
Domingos,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Preşedintele 
Câmpului Italian 

Miklos  
Zagoni-Szabo, 
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Preşedintele 
Câmpului Ungar

Hans Wilhelm  
Wojwod,  
căsătorit, 2 copii,  
Preşedintele  
Câmpului German  
de Nord  
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Europa

Costel Bardaş,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în  
Uniunea Română

Fivi Picu,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Secretar al  
Uniunii Române

Vasile Buftea, 
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Membru al 
Comitetului Executiv 
al Uniunii Române 

Ioan Bobeş,  
căsătorit, 2 copii, 
Lucrător biblic,  
Casier al  
Uniunii Române

Simon Mureşan,  
căsătorit, 1 copil, 
Pastor,  
Vice Preşedinte  
al Uniunii Române

Nelu Iancu,  
căsătorit, 1 copil,  
Pastor, Preşedinte al 
Uniunii Române

Radu Ioniţă,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în  
Uniunea Română

Ioan Bogdan,  
căsătorit, 4 copii, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în  
Uniunea Română
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46 Delegații din Regiunea Europa

Europa

Marin Barbu,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor,  
Uniunea Română

Răileanu Valerian, 
căsătorit, 4 copii, 
Secretarul  
Departamentului 
Medical al Uniunii 
Române

Dumitru Ardeleanu, 
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Secretar al  
Departamentului  
de Tineret al Uniunii 
Române 

Lucian Oprea,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în  
Uniunea Română

Marcu Şuteu-Albu,  
căsătorit, 1 copil, 
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în  
Uniunea Română

Paul Petcu,  
căsătorit, 4 copii, 
Pastor, Preşedinte 
de Câmp în 
Uniunea Română 
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Europa

Djordje Bosanac,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Secretar al  
Uniunii Slavone  
de Sud

Emil Paul,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor,  
Câmpul Spaniol  

Jose Sinforiano 
Romero Escobedo, 
căsătorit, 5 copii,  
Pastor,  Preşedinte  
al Câmpului Spaniol

Danilo Zic,  
necăsătorit, Pastor, 
Preşedinte al  
Uniunii Slavone  
de Sud 
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Eurasia

Iacob Costaş,  
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Preşedinte de 
Câmp în Uniunea 
Moldova 

Petru Mangul, 
căsătorit, 3 copii, 
Pastor, Vice Preşedinte 
al Uniunii Moldova şi 
Preşedinte de Câmp, 
Secretar Regional 
Eurasia

Anatolie Mariceanu, 
căsătorit, 1 copil,  
Pastor, Secretar al 
Uniunii şi Preşedinte  
de Câmp în  
Uniunea Moldova

Anatolii Bogatov,  
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Vice Preşedinte  
al Uniunii Est Europene 

Viktor Pysaniuk,  
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Preşedinte  
al Uniunii  
Est Europene

Gheorghi 
Dovbenco,  
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Preşedinte  
de Câmp în  
Uniunea Moldova  
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49Delegații din Regiunea Eurasia

Eurasia

Alexander  
Volgin,  
căsătorit, 2 copii, 
Pastor, Vice  
Preşedinte al  
Uniunii Est  
Europene

Oleksandr Pash,  
căsătorit, 1 copil, 
Lucrător biblic, 
Uniunea Est  
Europeană 

Pavlo Brovchenko, 
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Preşedinte de  
Câmp în Uniunea Est 
Europeană  
 

Semeon Karvats’kyi, 
căsătorit, 2 copii,  
Pastor, Uniunea  
Est Europeană, 

Vyacheslav  
Melnychuk,  
căsătorit, 3 copii,  
Pastor, Secretar al  
Uniunii Est  
Europene
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Asia

Santhanam Murugesan, 
căsătorit, Lucrător biblic, 
Uniunea India de Nord

Devapiriyam  
Samy Doss

căsătorit, 3 copii, Pastor, 
Secretar Regional Asia

Jeyasingh Devapiriyam, 
căsătorit, 2 copii,  

Pastor, Preşedinte al 
Uniunii India de Nord 

Alwin Vedhasingh, 
căsătorit, 3 copii,  

Pastor, Asistent Secretar 
Regional Asia  
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Asia

Hebert Milton 
Williams,  
căsătorit, 7 copii, 
Pastor, Preşedinte  
al Misiunii Pakistan

Santhanam 
Paulraj,  
căsătorit, 1 copil, 
Prezbiter, Uniunea 
India de Nord

Zahid Williams,  
căsătorit, 3 copii, 
Lucrător biblic 
(pastor asistent), 
Misiunea Pakistan 

Rajasekar  
Kavundappadi Israel, 
căsătorit, 3 copii,  
Prezbiter, Secretar al 
Uniunii India de Sud

Sekar  
Soundrapandian,  
căsătorit, 1 copil, 
Pastor, Preşedinte  
al Uniunii  
India de Sud 
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Traducători

Cristina Mihail, 
necăsătorită, 
Traducătoare, 
Uniunea Română

Anna Zuber,  
văduvă, 2 copii,  
Traducătoare, 
Casier, Franţa

Mihaela Silaghi,  
necăsătorită,  
Traducătoare, 
Uniunea Română

Irina Melnychuk,  
necăsătorită,  
Traducător, 
Uniunea  
Est-Europeană

Alina Kovalenko,  
căsătorită, 2 copii, 
Traducător,  
Uniunea  
Est-Europeană 

Hennadiy  
Melnychuk,  
căsătorit, 2 copii,  
Traducător,
Asistent al  
Departamentului  
de Publicaţii

Eduardo Moreno, 
căsătorit, 3 copii,  
Prezbiter, Tradu-
cător, Secretar al 
Reformation Herald, 
Câmpul de Sud-Est 
al SUA

Iosif Tuleu,  
căsătorit, 4 copii, 
Lucrător biblic, 
Traducător, Uniunea 
Braziliană de Sud
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Personal auxiliar

Elsa Burec,  
căsătorită, 3 copii, 
CG, Secretar asis-
tent al CG

Mihaela Răileanu, 
necăsătorită,  
Personal auxiliar, 
Uniunea Română 

Cozmir Muj,  
căsătorit, 1 copil, 
Personal auxiliar, 
Uniunea Română 

Iosif Siko,  
căsătorit, 3 copii, 
Personal auxiliar, 
Uniunea Română 

Johnson  
Devapiriyam 
Sureshkumar,  
căsătorit, Personal 
auxiliar al CG, 
America de Nord

Gabriela Răileanu, 
necăsătorită,  
Personal auxiliar, 
Uniunea Română

Elena Cristina 
Dinescu,  
necăsătorită,  
Personal auxiliar, 
Uniunea Română
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Sesiunea de delegați

Noii slujbaşi ai Conferinţei Generale  
Comitetul Executiv

Preşedinte - Davi Paes Silva (SUA)
Primul Vice Preşedinte - Duraisamy Sureshkumar (SUA)
Al doilea Vice Preşedinte - Peter Daniel Lausevic (Australia)
Secretar - Eli Tenorio da Silva (Canada)
Casier - Rudolfo Gessner (Brazilia)

Secretarii Regionali
Africa - Manuel Henda (Angola)
Asistent Africa - John Bosco Nsengiyumva (Rwanda)
Asia - Devapiriyam Samy Doss (India)
Asistent Asia - Alwyn Vedhasingh (India)
America Centrală - Segundo Daniel Guzman Hurtado (Republica Dominicană)
Eurasia - Petru Mangul (Moldova)
Europa - Ferenc Matyas (Ungaria)
America de Nord - Liviu Tudoroiu (SUA)
Pacific - Rolly Dumaguit (Belize)
Asistent Pacific - Nehemiah Chang (Japonia)
America de Sud - Romulo Borges (Brazilia)
Asistent America de Sud - Samuel Diaz (Peru)

Directori de Departamente
Departamentul de Colportaj - Adrian Fînaru (SUA)
Departamentul Misionar - Adrian Fînaru (SUA)
Departamentul de Educaţie - Marius Stroia (România)
Departamentul de Familie - Marius Stroia (România)
Departamentul Medical - Dragan Ivanov (Serbia)
Departamentul de Publicaţie - Daniel Lee (SUA)
Asistent Departamentul de Publicaţie - Hennadiy Melnichuk (SUA)
Departamentul pentru Şcoala de Sabat - Paul Chapman (Australia)
Departamentul de Administraţie - Duraisamy Sureshkumar (SUA)
Asistent Departamentul de Administraţie - David Zic (SUA)
Departamentul de Binefacere - Duraisamy Sureshkumar (SUA)
Asistent Departamentul de Binefacere - David Zic (SUA)
Departamentul de Tineret - David Zic (SUA)
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Imagini din timpul programelor din Sabat

Fr. Sas împărtășind o experienţă Orchestra de mandoline - Făgăraș

Corul din judeţul Sibiu Corul delegaţilor

Fraţi din Africa

Sesiunea de delegați



Pă
zi

to
ru

l A
de

vă
ru

lu
i, 

iu
lie

 - 
se

pt
em

br
ie 

 2
01

1

56

Fr. David Zic împărtășind o experienţă

Copii lăudând pe Domnul

Corul Brașov

Sesiunea de delegați
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O putere de zece ori mai mare

Spiritualitate

Strigătul de la miezul nopții

Aş vrea să vă duc în urmă în timp, 
la vremea când cea de-a treia solie 
îngerească a fost proclamată pentru 
prima dată. Despre pionierii noştri, 
istoria spune că-L aşteptau pe Isus 
să vină în zilele lor. Pe baza profeţiei 
biblice ei credeau că Isus urma să vină 
în 1844. Iniţial Îl aşteptaseră să vină în 
primăvara lui 1844. Pe vremea aceea 
erau aproximativ 150 000 de credincioşi 
care-L aşteptau pe Isus să vină în 1844. 
Mulţi dintre ei îşi părăsiseră bisericile 
lor pentru a proclama această solie. 
Când a venit primăvara şi Isus nu 
venise, mulţi au fost dezamăgiţi. Dar 
mulţi au continuat să creadă că El avea 
să vină. Şi au predicat solia „A căzut 
Babilonul”. În vara lui 1844, ca rezultat 
al acelei solii, aproximativ 50 000 de 
credincioşi s-au retras din bisericile 
lor. Totuşi se mirau şi se întrebau de ce 

Paul Edwin Chapman

nu venise Isus în 1844. Şi Domnul le-a 
descoperit greşeala: că El nu urma să 
vină primăvara, ci toamna, pe baza cal-
culului din ziua a zecea a lunii a şaptea. 
Ziua ispăşirii, care prefigura curăţirea 
Sanctuarului ceresc, a avut loc toamna, 
nu primăvara. Fraţii din acel timp cre-
deau că Sanctuarul era Pământul sau 
biserica lui Dumnezeu de pe Pământ 
şi că Hristos urma să vină să cureţe 
biserica şi acest Pământ prin foc. Astfel 
au predicat această solie că Isus avea să 
vină în toamna lui 1844.

Alţii studiaseră parabola celor zece 
fecioare şi au văzut că cele zece fecioare 
din Matei 25 aşteptau să vină mirele. 
Şi a fost un timp de întârziere, iar fraţii 
din acea vreme au văzut o paralelă în 
experienţa lor. Şi ei erau într-un timp de 
aşteptare. Astfel şi-au dat seama că Isus 
urma să vină în ziua a zecea a lunii a 

„Voi țineți prea departe venirea Domnului. Am văzut ploaia târzie venind [deodată cu] 
strigătul de la miezul nopții, și cu o putere de zece ori mai mare.” M.Sp. pg. 4.



Pă
zi

to
ru

l A
de

vă
ru

lu
i, 

iu
lie

 - 
se

pt
em

br
ie 

 2
01

1

58

Spiritualitate

şaptea. Au ajuns la data de 22 octombrie 
1844. Şi în istorie ni se spune că această 
solie: „Iată mirele vine, ieşiţi-i în întâm-
pinare!” s-a răspândit ca un incendiu 
scăpat de sub control de-a lungul Noii 
Anglii care era reprezentată de statele de 
pe coasta de răsărit a Americii. Cei care 
aşteptau pe Isus au fost revigoraţi.

Acea solie a fost numită „Strigătul 
de la miezul nopţii” şi vreau să vă spun 
ce efect a avut. În Marea Luptă la pagi-
na 400 spune: „Ca un val uriaş aceas-
tă mişcare se răspândea prin ţară. A 
străbătut din oraş în oraş, din sat în sat şi 
până în cele mai îndepărtate locuri până 
când poporul aşteptător al lui Dumne-
zeu a fost trezit pe deplin. Fanatismul a 
dispărut înaintea acestei proclamări ca 
şi roua de dimineaţă înaintea soarelui 
care răsare. Îndoiala şi nedumeririle lor 
au fost îndepărtate şi speranţa şi curajul 
le animau inimile. Lucrarea era liberă de 
extremele care se manifestă întotdeauna 
acolo unde există exaltare omenească 
fără influenţa controlatoare a Cuvântu-
lui şi Spiritului lui Dumnezeu.

Ea a avut caracter asemănător cu ace-
le perioade de umilinţă, de întoarcere la 
Domnul care urmau soliilor de mustrare 
ale servilor lui Dumnezeu în vechiul Is-
rael. Purta caracteristicile care marchează 
lucrarea lui Dumnezeu în fiecare veac. 
Nu era o bucurie de extaz, ci mai degra-
bă o profundă cercetare a inimii, măr-
turisire a păcatelor şi părăsire a lumii. 
Pregătirea de a-L întâlni pe Domnul era 
povara duhurilor care erau în agonie. Era 
o rugăciune perseverentă şi o consacrare 
fără rezervă lui Dumnezeu.

Dacă aţi crede că Isus se întoarce la 
noapte, aş vrea să vă gândiţi la aceas-
ta. În acel timp mulţi credincioşi au 
renunţat la toate ocupaţiile lor, şi-au 
lăsat chiar plugurile pe câmp, şi-au lăsat 
atelierele, şi-au lăsat întreprinderile lor şi 
proclamau solia „Iată, Mirele vine! Vine 
Isus pe 22 octombrie!”

Aceasta îmi aminteşte că anul acesta 
a fost o persoană care proclama venirea 

lui Isus pe 22 mai. Vă amintiţi să fi auzit 
ceva de genul acesta? A fost pe canalele 
de ştiri internaţionale. Şi acel biet om a 
înşelat multe suflete. Mulţi şi-au părăsit 
ocupaţiile, şi-au vândut casele şi terenu-
rile, îşi dădeau toţi banii pentru a putea 
susţine acea solie. Bineînţeles suntem 
cu toţii încă aici acum. Şi la fel cum anul 
acesta a urmat o mare batjocură, la fel 
şi în 1844 a fost multă batjocură. Însă 
credincioşii în 1844 au fost sinceri. Îmi 
amintesc că am citit o istorie a acestei 
mişcări. Exista o publicaţie care era de-
dicată soliei venirii în curând a lui Isus 
– o publicaţie săptămânală. Şi editorii, în 
ediţiile din ultimele săptămâni înainte 
de 22 octombrie 1844 au publicat ceea ce 
credeau că avea să fie ultima lor revistă. 
În acel editorial au făcut un apel. Ei i-au 
rugat pe fraţii lor să-i ierte dacă au supă-
rat pe cineva prin lucrurile pe care le-au 
publicat. Şi fiindcă Biblia spune „Să nu 
datoraţi nimănui nimic”, au apelat la 
cititori să-şi plătească toate datoriile faţă 
de revistă înainte de venirea lui Isus, 
aşa încât în prezenţa Domnului toate 
conturile lor să fie rezolvate. Apoi şi-au 
închis prăvăliile şi fiecare a mers aca-
să. Şi au petrecut ziua în rugăciune. Şi 
bineînţeles, ştim că istoria dovedeşte că 
Isus nu a venit.

Şi iată-ne aici; au trecut deja 167 de ani 
de atunci şi Isus încă nu a venit. De ce? 
Ce mai aşteaptă? Unii spun că El aşteaptă 
să se dea întâi legea duminicală. Alţii zic 
că mai sunt alte evenimente care trebu-
ie să aibă loc înainte să vină Isus. Dar 
fraţilor şi surorilor, Spiritul Profeţiei este 
foarte clar: Isus aşteaptă un singur lucru. 
Cartea Parabolele lui Hristos ne spune că 
singurul lucru pe care-l aşteaptă Isus este 
manifestarea desăvârşită a Lui în popo-
rul Său. Au existat în decursul timpului 
mulţi adventişti independenţi. Ei aşteptă 
ca Isus să vină curând. Şi sunt de aseme-
nea foarte activi în lucrarea misionară. 
Au staţie radio prin satelit, staţii TV prin 
satelit, staţii radio pe unde scurte, cărţi, 
casete video, reviste şi literatură distribu-
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Spiritualitate

ită în toate părţile lumii, şi multe relatări 
cu privire la oameni care se convertesc. 
Din partea de lume în care trăiesc, de 
multe ori s-a arătat cu degetul spre 
Mişcarea de Reformă. Şi ei au zis: „Dar 
unde se vede lucrarea voastră misionară? 
Ce faceţi voi în pregătirea pentru veni-
rea lui Isus? ” Eu însă îmi pun personal 
această întrebare: „Ce fac eu?” Cât timp 
mai trebuie să continuăm până vine 
Isus? Cred că secretul nu constă atât de 
mult în acţiuni exterioare, ci secretul 
este în lucrarea dinăuntru.

Ziua Cincizecimii

Aş vrea să vă împărtăşesc o parte 
din istoria vieţii bisericii primare. Şi fac 
aceasta pentru ca să putem fi încurajaţi. 
Astăzi în lume suntem 37 000 de mem-
bri. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 
are vreo 16 milioane de membri. Ca 
biserică mondială nu suntem mai mulţi 
decât o singură conferinţă de uniune a 
bisericii adventiste. Şi cum să putem noi 
încheia această lucrare? La cât se ridică 
populaţia acestei planete? Peste şase 
miliarde şi jumătate, către şapte miliar-
de de oameni. Noi suntem în jur de 37 
000 şi chiar dintre aceşti 37 000 câţi sunt 
cu adevărat pregătiţi pentru venirea lui 
Isus? Revenind la acei ucenici în Ziua 
Cincizecimii, când ne comparăm cu 
ei vedem nişte deosebiri. Cum putem 
duce această solie a Evangheliei la toate 
cele 6,5 miliarde de oameni? Şi ucenicii 
s-au confruntat cu o întrebare similară. 
În Ziua Cincizecimii câţi ucenici erau 
strânşi laolaltă? O sută douăzeci. Fapte 
1:15: „Numărul celor adunaţi laolaltă 
erau de aproape o sută douăzeci.”

Ca să duci înainte orice întreprin-
dere, am învăţat la şcoala de afaceri că 
există 4 tipuri de resurse pe care le uti-
lizează toate companiile: resurse uma-
ne, resurse fizice, resurse financiare şi 
resurse tehnologice. În ceea ce priveşte 
resursele umane, ucenicii aveau 120 de 
oameni. Dar cum stăteau cu resursele 
financiare? Cât de multe aveau? Multe? 

Aveau puţine, foarte puţine. Cred că nu-
mai Nicodim şi poate Iosif din Arimate-
ea să fi avut ceva şi cam asta era tot. Ce 
resurse fizice aveau? Nu aveau lăcaşuri 
de închinare, nu aveau locuri de reuniu-
ne pentru familie şi tineret cu trei etaje, 
nu aveau tipografii, nu aveau maşini, 
nu aveau avioane, nu aveau trenuri, nu 
aveau biciclete, dar aveau picioarele lor, 
ceva bărci cu pânze şi poate mai umblau 
şi călare. Nici măcar amplificatoare, nici 
microfoane, nici casete video, nici DVD-
uri, nici CD-uri, nici calculatoare, nici 
internet, nici echipament de transmitere 
pe internet. Şi atunci cum minunea să 
ducă ei solia Evangheliei la toată lumea? 
În orice întreprindere de afaceri ai o 
ţintă. Până unde le-a spus Isus că trebu-
ie să ajungă această Evanghelie? La toţi 
oamenii, în întreaga lume.
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Eficiența lor

Ce populaţie avea planeta pe acea 
vreme? În lumea civilizată, unde s-a înre-
gistrat istoria s-au făcut anumite estimări, 
unele mai mari, altele mai mici. Eu m-am 
orientat după o estimare conservatoare. În 
Enciclopedia Britanică, spune că până la 
începutul erei creştine populaţia ome-
nească era de aproximativ 300 milioane. 
Se pare că până în mileniul al doilea a fost 
doar puţină creştere. În Fapte 1:8 Isus a 
profeţit care era ţinta lor. E important în 
toate planurile noastre să avem ţinte. Şi 
Isus le-a pus înainte o ţintă. „Îmi veţi fi 
martori în Ierusalim, şi în toată Iudeea, 
în Samaria şi până la marginile cele mai 
îndepărtate ale lumii.” Faptele Aposto-
lilor pagina 27: „Vouă, ucenicii Mei, vă 
încredinţez această solie de îndurare, care 
trebuie dată atât evreilor cât şi păgânilor, 
întâi lui Israel, apoi la toate naţiunile, lim-
bile şi popoarele. Toţi cei care cred trebuie 
să fie strânşi într-o singură biserică.” Şi 
acum 120 de oameni care vorbeau limba 
aramaică, poate câţiva dintre ei înţelegeau 
şi puţină greacă, cum să vorbească ei la 
toate aceste naţiuni, limbi şi popoare? 
Erau oameni săraci. În comparaţie cu lu-
mea, ei erau puţini. Şi erau şi nepopulari. 
Conducătorul lor tocmai fusese răstignit 
cu o lună în urmă. Totuşi Isus le spusese 
secretul succesului lor. În Luca 24:49, El 
le-a spus: „Rămâneţi în cetate până veţi 
primi putere de sus.” „Veţi primi o putere, 
când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, 
şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria şi până la margini-
le pământului.” Fapte 1:8. Dar Isus n-a 
aşteptat ca ei să se bazeze doar pe proprii-
le lor eforturi. El le-a promis eficienţă.

În acest caz este vorba de 120 de oa-
meni care au contribuit la această lucrare. 
Şi ei trebuia să ajungă la 300 milioane de 
oameni. Dacă fiecare persoană trebuia să 
mărturisească în mod continuu, la câţi 
oameni ar fi trebuit să mărturisească o 
singură persoană, astfel încât mărturia să 
ajungă la 300 milioane de oameni? Dacă 

eram unul din acei ucenici, la câţi oameni 
trebuia să ajung? În camera de sus, care 
ar fi fost norma mea (numărul de oameni 
la care trebuia să ajung eu)? Împărţiţi 300 
de milioane la 120. Obţineţi 2,5 milioane 
oameni. Fără maşină, fără bicicletă, fără 
microfon, fără internet, fără avion. Cum 
să ajungi la 2,5 milioane de oameni? 
Aceasta este dilema pe care au avut-o 
şi ucenicii. În Romani 10:17,18, Biblia ne 
spune următoarele: „Credinţa vine în 
urma auzirii şi auzirea prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Dar eu vă spun ̀ N-au auzit?̀  
Care este răspunsul? Iată: cu adevărat, 
câţi au auzit? Toată lumea! „Şi cuvintele 
lor au ajuns până la marginile lumii.”

Solia ucenicilor a ajuns la 300 milioa-
ne de oameni într-o singură generaţie. 
Care a fost secretul lor? Ni se spune că 
atunci când ucenicii erau în camera de 
sus când toţi erau într-un singur gând 
(Fapte 2:1), adunaţi în acelaşi loc, Duhul 
Sfânt a fost revărsat peste ei şi ei au fost 
înzestraţi cu putere, putere de a vorbi alte 
limbi. Duhul Sfânt a putut să ia un ucenic 
dintr-un loc din Iudeea şi să-l ducă în 
Macedonia într-o clipă. Nici nu ne imagi-
năm ce ar face Domnul pentru noi dacă 
ne-am preda Lui 100%. Noi facem apel 
pentru a face rost de bani să construim 
biserici, să construim spitale şi Dumne-
zeu are toate aceste lucruri disponibile 
pentru noi, aşteptând să fim pregătiţi să 
le primim. Tot ceea ce avem de făcut este 
să cerem. Cereţi un singur lucru şi toate 
celelalte vi se vor da pe deasupra.

Care este acel singur lucru? E aceeaşi 
putere pentru care le-a spus Isus uceni-
cilor să se roage. Este puterea Duhului 
Sfânt care să le dea eficienţă în munca 
lor. Spiritul Sfânt avea sa-i facă în stare 
să dea mărturie cu putere. Altfel, cu-
vintele lor nu puteau ajunge la inimile 
oamenilor. Numai atunci când vorbeau 
cuvintele lui Dumnezeu, putea ajunge 
Duhul Sfânt la inimile lor să-i convingă 
pe ascultători şi să le îmblânzească şi să 
le supună inimile pentru a primi solia. 
Şi când Petru a predicat în Ziua Cinci-
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zecimii, cât de mulţi au fost convertiţi? 
Trei mii într-o singură zi. Acestea au fost 
convertiri veritabile. Şi Spiritul Profeţiei 
ne spune că acele convertiri n-au fost 
rezultatul muncii lui Petru. Ci sămânţa 
fusese plantată de Hristos şi udată cu 
sângele Său. Iar ucenicii au cules roade-
le. N-aveau nimic în ei înşişi cu care să 
se laude. Şi acesta a fost secretul. Când 
nu-şi asumau gloria pentru ei înşişi, 
Dumnezeu putea lucra pentru ei.

Astăzi

Ne uităm la misiunea noastră 
astăzi. Ea se găseşte în Apocalipsa 14:6: 
„Şi am văzut un alt înger care zbura 
prin mijlocul cerului cu o Evanghelie 
veşnică, pentru ca s-o vestească locu-
itorilor pământului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi şi orică-
rui popor.” Sunt peste 5 000 de limbi în 
această lume. Noi astăzi aici vorbim în 5 
limbi, poate 7 limbi, dar nu mai mult de 
10. Dar această solie trebuie să ajungă la 
toţi. Privind la noi, care sunt resursele 
noastre umane? Să ne comparăm cu 
ucenicii. Ei erau 120. Câţi suntem noi? 
Să luăm o cifră de 35 000. Cum stăm cu 
resursele financiare? Cât de limitaţi sun-
tem? Primim în mod constant apeluri 
pentru bani. Mulţi dintre voi nu aveţi re-
surse inepuizabile. Sunt puţini oameni 
bogaţi în mijlocul nostru. În comparaţie 
cu ucenicii, suntem bogaţi şi ne-am 
îmbogăţit. Dar în comparaţie cu lumea, 
suntem foarte limitaţi. Noi vorbim de 
milioane, lumea vorbeşte de miliarde şi 
trilioane. Să ne uităm la resursele fizice. 
Avem adunări de rugăciune, maşini, 
avioane, trenuri, biciclete, amplificatoare 
de sunet, casete video, DVD-uri, CD-uri, 
calculatoare, internet şi dacă am fi avut 
suficienţi bani am fi putut închiria şi un 
echipament de transmitere prin satelit. 
Care este populaţia căreia ne adresăm? 
Să zicem 6,5 miliarde de oameni. Care 
este ţinta noastră? Matei 24:14: „Evan-
ghelia aceasta a Împărăţiei va fi propo-
văduită în toată lumea, ca să slujească de 

mărturie tuturor neamurilor. Atunci va 
veni sfârşitul.” Întrebarea mea pentru 
voi este: Avem aceeaşi ţintă pe care au 
avut-o şi ucenicii, care înseamnă întrea-
ga lume? Dar noi avem de predicat la 
mult mai mulţi locuitori ai lumii decât 
au avut ucenicii. Noi avem 6,5 miliarde 
de oameni. Să ne întoarcem puţin la 
ucenici. O persoană, în puterea Duhului 
Sfânt, a putut să ajungă la 2,5 milioane 
de oameni. De câţi ucenici avem nevo-
ie astăzi ca să ajungem la 6,5 miliarde 
de oameni? Răspunsul este 2 600 de 
oameni. Am avea nevoie de doar 2 600 
de oameni care să fie toţi într-un suflet, 
într-un singur loc, consacraţi pe deplin 
lui Dumnezeu, care să nu dorească 
altceva decât mântuirea semenilor lor. 
Şi Domnul va revărsa Duhul Său asupra 
lor iar această Evanghelie va fi predicată 
întregii lumi ca să fie de mărturie astăzi.

Câţi membri avem? Avem prea mulţi 
membri, fraţilor! Avem prea mulţi pen-
tru lucrare. Avem nevoie doar de 2 600. 
Suntem puţini, dar nu atât de puţini ca 
Domnul să poată lucra. Avem cel puţin 
de 13 ori mai multe resurse decât au 
avut ucenicii. Deci să nu fim descurajaţi 
de numărul nostru. Problema nu stă în 
numărul nostru. Problema constă în 
starea noastră. Domnul nu-şi va revărsa 
spiritul Său până când nu vom fi cu to-
tul dedicaţi Domnului, fără rezerve, pe 
deplin consacraţi în serviciul Său.

Experiența lui Ilie

În încheiere aş vrea să abordez o 
ilustraţie foarte importantă. Era un om 
pe vremea lui Ahab care s-a rugat să nu 
plouă. Şi nu a plouat timp de trei ani şi 
jumătate. Şi apoi s-a rugat să plouă şi a 
plouat. Aceasta este o lecţie pentru noi. 
Ni se spune să ne rugăm pentru ploaia 
târzie – puterea Duhului Sfânt în viaţa 
noastră pentru a termina lucrarea. De 
ce nu revarsă Dumnezeu acest Spirit 
peste mine astăzi? De ce nu-L revarsă 
peste noi toţi la această Conferinţă? 5T, 
pg. 50: „Puţini primesc harul lui Hristos 
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cu umilire de sine şi cu un sentiment 
profund şi permanent al nevrednici-
ei lor. Ei nu pot suporta manifestarea 
puterii lui Dumnezeu, pentru că aceasta 
ar încuraja în ei stima de sine, mândria 
şi invidia. Acestea sunt motivele pentru 
care Dumnezeu poate face atât de puţin 
pentru noi acum: din pricina mândriei 
noastre, a înălţării de sine, a invidiei 
îndreptată unul împotriva altuia.

Când a răspuns Dumnezeu la rugă-
ciune lui Ilie pentru ploaie? Noi dăm răs-
punsul: când s-a rugat a şaptea oară. Dar 
de ce a trebuit să aştepte până la a şaptea 
rugăciune ca să i se răspundă? Aş vrea să 
vă împărtăşesc din Review and Herald 
din 27 martie 1913 şi aş vrea să reţineţi 
acest citat, pentru că acesta este secre-
tul: „Ilie s-a umilit până când a ajuns la 
o stare în care să nu îşi mai asume lui 
însuşi slava.” Aceasta este condiţa în care 
Dumnezeu ascultă rugăciunile. Obiceiul 
de a aduce laudă oamenilor este unul 
care duce la un mare rău. Unul îl laudă 
pe celălalt şi astfel oamenii sunt conduşi 
să simtă că gloria şi onoarea le aparţin. 

Când îl înalţi pe om, întinzi o cursă sufle-
tului său. Şi faci exact ceea ce face Satana. 
Ar trebui să lăudaţi pe Dumnezeu din 
toată inima, cu tot sufletul, cu mintea, cu 
toată puterea. Fiindcă numai Dumnezeu 
trebuie să fie proslăvit.

Concluzie

Ce este îndreptăţirea prin credinţă? 
Îndreptăţirea prin credinţă este „lu-
crarea lui Dumnezeu în a pune slava 
omenească în ţărână şi de a face pentru 
om ceea ce nu stă în puterea lui să facă ”. 
(Credinţa prin care trăiesc, pg. 111). Nu 
ne stă nouă în putere să terminăm aceas-
tă lucrare. Fraţilor, să ne luăm timp să ne 
umilim, să ne aruncăm slava noastră în 
ţărână, să ne consacrăm Lui pe deplin, 
lăsând deoparte orice neînţelegere pen-
tru ca rugăciunea lui Isus să primească 
răspuns şi Spiritul să fie revărsat în toată 
plinătatea Lui, iar lucrarea să poată fi în-
cheiată şi Isus să vină ca să putem merge 
Acasă. Domnul fie lăudat! Amin!

Spiritualitate
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PETER DANIEL LAUSEVIC

Fratele Peter Daniel Lausevic s-a 
născut în Vrnjacka Banja, Yugoslavia 
(Serbia) în 1960. A locuit în Croaţia 
până în 1962 când s-a mutat în 
Statele Unite. De patru ani locuieşte 
împreună cu soţia sa, Susan, în Aus-
tralia - ţara ei de provenienţă.

Fratele Lausevic a lucrat în via 
Domnului, în Canada, de la vârsta 
de 19 ani, timp de aproape 32 de ani. 
Unele din responsabilităţile pe care 
le-a avut sunt: lucrător biblic, director 
al departamentului misionar şi de 
tineret, precum şi secretar şi casier. 
În 1991 a început să se implice în 
lucrarea şcolilor misionare, prin coor-
donarea unui program de două luni 
în Colorado, lângă Denver, Statele 
Unite. Primul seminar de doi ani a 

început în 1998, an în care a devenit 
director al Institutului Biblic Alcovy. 
În prezent deţine funcţia de director 
al Colegiului Misionar Elim din Aus-
tralia. A avut, de asemenea, diverse 
responsabilităţi de ordin adminis-
trativ, precum cea de Preşedinte al 
conferinţelor de câmp atât în Statele 
Unite, cât şi în Australia. În cadrul 
Conferinţei Generale a făcut parte 
din Comitetul de Doctrină (din 1995) 
şi din Comitetul de Statute (din 2003).

Fiind reales ca Vice-Preşedinte al 
CG în timpul celei de-a 21-a Sesiuni 
a Conferinţei Generale, fratele Peter 
Lausevic a avut bunăvoinţa de a 
împărtăşi cu noi câteva din preocu-
pările sale, într-un interviu pentru 
revista noastră.

Interviu
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Interviu

Întrebare: În care din domeniile 
lucrării lui Dumnezeu aţi activat în 
mod deosebit şi care este domeniul 
care simţiţi că vi se potriveşte cel 
mai bine?

Răspuns: Câmpurile de activitate 
în care am avut cea mai mare plăcere 
să lucrez au fost toate în legătură cu 
tineretul, întrucât ei nu numai că sunt 
viitorul bisericii noastre, ci și tăria bise-
ricii noastre de astăzi. Din acest motiv, 
implicarea în școlile misionare am con-
siderat-o a fi prioritară în lucrarea mea, 
nu numai în ultimii patru ani la nivel 
mondial, ci în tot timpul lucrării mele 
din ultimii douăzeci de ani. Am fost 
implicat întotdeauna și am participat la 
diferite programe și întruniri de tineret, 
încurajând tinerii în mod deosebit să 
se implice în lucrarea Domnului și să 
participe la diferite școli misionare.

Un alt domeniu care mi se pare 
important este lucrul în zonele în care 
încă nu am înființat biserici. Majorita-
tea activității mele ca pastor am desfășu-
rat-o în zonele noi. Doar de câtva timp 
m-am mutat într-o biserică înființată de 
curând, preferând aceasta în locul unei 
zone unde nu există biserică.

Î: Ce planuri aveţi pe viitor în 
legătură cu responsabilitatea pri-
mită de curând?

R: În timpul ultimului mandat, am 
început să lucrez la dezvoltarea unui 
program de școală misionară online. 
Chiar dacă unele părți nu pot fi realizate 
online întrucât sunt părți practice în na-
tură, restul pot fi făcute în acest fel. Ast-
fel, prioritatea mea pe parcursul acestui 
mandat este de a lucra într-adevăr la 
acest proiect și de a-i vedea împlinirea și 

eficacitatea. Sper să văd versiunea beta 
finalizată într-un an sau doi ani.

Sunt și alte câmpuri care au fost 
foarte neglijate încă de la începutul 
Mișcării noastre. Am risipit prea multe 
resurse în dezvoltarea regiunilor de pro-
vincie și au fost neglijate zonele mai bo-
gate. Am început câteva experimente în 
timpul acestui ultim mandat, dar mi-ar 
plăcea să lucrez alături de Departamen-
tul Misionar pentru a folosi tineretul în 
ajutarea înființării de noi faruri în aceste 
regiuni.

Î: Ce părere aveţi despre volu-
mul lucrării ce necesită a fi efectu-
ată, în raport cu timpul pe care-l 
trăim?

R: Din perspectivă omenească lu-
crarea pare a fi imposibilă. Totuși, dacă 
am face planuri posibile doar din punct 
de vedere omenesc, atunci nu am mai 
avea nevoie de Dumnezeu. Dacă țelurile 
noastre sunt înalte, atunci depindem 
de Mântuitorul nostru și în unire cu 
puterea Sa divină, putem dobândi un 
succes supra-omenesc. Dar singura cale 
prin care putem atinge de fapt ținta de 
evanghelizare a întregii lumi, este de 
a îndeplini condițiile din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Singura condiție pentru 
succes este ca fiecare membru să fie 
personal unit cu Isus. Aceasta se vede 
în unitatea dintre credincioși în Hris-
tos. Dacă nu suntem uniți, atunci acest 
lucru este imposibil. Ucenicii din Ziua 
Cincizecimii nu aveau nici bani, nici 
mijloace de transport, nici nu foloseau 
vreun fel de tehnologie reală, nici nu 
aveau abilități lingvistice. Dar în mai 
puțin de 40 de ani, Biserica timpurie 
creștină a fost capabilă să-și prezinte 
solia „oricărei făpturi de sub cer” Colo-
seni 1:23. Dacă adventiștii ar fi acceptat 
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Interviu

într-adevăr solia din 1888 prezentată de 
A.T. Jones și E.J. Waggoner, lucrarea ar 
fi fost încheiată. Astfel imposibilitatea 
nu are de-a face cu Dumnezeu, ci cu 
noi. Dacă acceptăm personal în viețile 
noastre acea solie, și dacă lucrăm în 
armonie unii cu alții, cantitatea de lucru 
nu este un impediment real.

Î: Aveţi un mesaj pentru mem-
brii bisericii noastre sau un mesaj 
special pentru tineri?

R: Vorbim adesea despre cea de-a 
doua venire a lui Isus și despre cât de 
curând va avea loc aceasta. Uneori spu-
nem că trebuie să grăbim venirea Dom-
nului. Totuși, am înțeles noi cu adevărat 
rolul nostru ca membri individuali și în 
particular ca tineret pentru a vedea acea 
zi glorioasă în timpul vieții noastre? Să 
luăm în considerare câteva aspecte:

(1) Care este cel mai de preț dar pe 
care-l putem oferi lui Isus? Obișnuim 
să spunem: „Fiul Meu, dă-mi inima 
ta.” Proverbe 23:26. Înțelegem noi ce 
înseamnă „fiul Meu”? „O inimă tânără 
este cea mai prețioasă jertfă, cel mai de 
valoare dar pe care-l putem aduce lui 
Dumnezeu.” MYP 407. Pentru tineri se 
pune întrebarea: ți-ai predat tu într-ade-
văr viața lui Isus ca Mântuitor personal? 
Pentru membrii bisericii cu mai multă 
experiență: ți-ai predat vreodată viața lui 
Isus? Fără a veni la crucea lui Hristos, nu 
putem nici măcar să începem experiența 
noastră de creștini. „Fiindcă propovă-
duirea crucii este o nebunie pentru cei ce 
sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, 
care suntem pe calea mântuirii, este pu-
terea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1:18). 
Viața de creștin devine plăcută doar după 
ce trecem pe la cruce. „Este mai ușor a 
trăi după ce suntem morți.” 1 T. 131.

(2) Care este rezultatul natural al 
faptului că-L am pe Isus în inimă? Am 
crescut ca un copil foarte timid și mi-
era teamă să vorbesc în public. Chiar 
și în școală, când profesorul îmi cerea 
să răspund la o întrebare în fața clasei, 
eram pătruns de teamă. Totuși, atunci 
când i-am dat inima lui Isus (doar cu 
trei zile înainte de cea de-a 14-a aniver-
sare a zilei de naștere), rezultatul ime-
diat a fost dorința de a spune și altora 
despre experiența mea cu Isus. De aceea 
„Fiecare ucenic adevărat este născut ca 
misionar în Împărăția lui Dumnezeu.” 
H.L.L. 195. A împărtăși această Evan-
ghelie cu cei din jurul meu era la fel de 
natural precum a lua masa de prânz. 
Din acest motiv, avem nevoie de mai 
mult decât doar o pregătire doctrinală 
pentru botez. Avem nevoie de o relație 
reală cu Isus ca Mântuitor personal al 
nostru.

(3) Un alt lucru pe care doresc să-l 
menționez este că toți trebuie să lucrăm 
împreună atât membrii, cât și cei cu 
diferite răspunderi. Suntem în aceeași 
echipă. Nu este o lucrare separată pen-
tru membrii laici și alta pentru lucrăto-
rii angajați. Lucrarea este exact aceeași, 
numai că fiecare din noi are diferite 
responsabilități în îndeplinirea aceste-
ia. „Lucrarea lui Dumnezeu pe acest 
pământ nu va putea fi niciodată îndepli-
nită până când bărbații și femeile care 
formează membrii bisericii noastre nu se 
adună la lucru și își unesc eforturile lor 
cu cele ale predicatorilor și slujbașilor 
bisericii.” 9 T. 117.

Aștept să văd ziua când toată bise-
rica lui Dumnezeu va lucra în armonie, 
pentru ca asemenea unui singur trup să 
fie „frumoasă ca luna, curată ca soarele, 
dar cumplită ca niște oști sub steagurile 
ei.” Cântarea Cântărilor 6:10.
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Interviu

ELI TENORIO DA SILVA

Fratele Eli Tenorio da Silva s-a 
dedicat în slujba lui Dumnezeu, lu-
crând pentru El de mai bine de 26 de 
ani şi ca predicator de mai mult de 8 
ani. În ultimii patru ani a lucrat pen-
tru Conferinţa Generală ca Director 
al Departamentului de Tineret.

La cea de-a 21-a Sesiune a  
Conferinţei Generale, fratelui Teno-
rio i s-a încredinţat responsabilitatea 
de Secretar al Conferinţei Generale.

Având o activitate bogată în 
lucrarea lui Dumnezeu, am dori să 
împărtăşim cu cititorii revistei noas-
tre câteva aspecte semnificative din 
experienţa sa.

Întrebare: Care este viziunea dvs. 
asupra ultimilor 4 ani de activitate 
depusă în cadrul CG?

Răspuns: Întotdeauna mi-a fost greu 
să-mi las acasă copiii și familia și să 
călătoresc, dar sunt foarte satisfăcut să 
văd modul în care Dumnezeu a făcut 
minuni în viața atâtor tineri, convertin-
du-i. A fost deosebit să lucrez cu tinerii. 
Întotdeauna m-am întors acasă bucu-
rându-mă în Domnul când am văzut 
schimbările din viețile multora realizate 
prin întrunirile de tineret.
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Interviu

Î: Cu privire la responsabilitatea 
care v-a fost încredinţată în cadrul 
acestei sesiuni de delegaţi a CG, 
care ar fi obiectivele pe care le aveţi 
în vedere pentru următorii 4 ani?

R: Planificăm să facilităm centraliza-
rea rapoartelor statistice ale Unităților 
Conferinței Generale în format elec-
tronic. Avem în plan, de asemenea, să 
îmbunătățim comunicarea între biroul 
GC și Unitățile ei, ca atunci când orice 
membru ne contactează să simtă ca și 
când și-ar fi găsit un prieten și un frate 
în Hristos. Mai mult decât toate, per-
sonal îmi propun să fiu credincios în 
slujba pe care o am.

Î: Cum ar putea contribui înde-
plinirea obiectivelor pe care vi le 
propuneţi, la progresul lucrării lui 
Dumnezeu şi la grăbirea venirii 
Sale?

R: Aceasta ne va face capabili să admi-
nistrăm mai bine lucrarea din întrea-
ga lume și să ajutăm mai bine acelor 
Unități care se confruntă cu mai multe 
probleme în răspândirea Evangheliei 
Domnului nostru Isus Hristos.

Î: În încheiere, doriţi să adresaţi un 
mesaj cititorilor revistei noastre?

R: Indiferent de colțul din lume în care 
Dumnezeu ne-a așezat, să trăim și să 
lucrăm pentru Dumnezeu. Presărați 
zâmbete de-a lungul căii vieții. Fiți 
credincioși și fiți o binecuvântare oriun-
de mergeți. Amintiți-vă întotdeauna că 
dreptatea fără dragoste nu este dreptate și 
dragostea fără dreptate nu este dragoste.

Frați și prieteni în Isus, Dumnezeu 
să vă binecuvânteze!



Îndată după inaugurarea sa pe 22 august, Campusul de la Porumbacu a început 
imediat să funcţioneze ca o gazdă bună şi ospitalieră pentru cei 170 de delegaţi 
şi echipa de sprijin care au venit pentru cea de-a XXI-a sesiune de delegaţi a 
Conferinţei Generale a AZSMR.

Toţi participanţii au fost impresionaţi în mod pozitiv de ospitalitatea sa, de 
bunele condiţii de cazare, de calitatea şi abundenţa hranei vegetariene ca şi de 
disponibilitatea personalului de a-i ajuta în toate nevoile lor.

Potenţialul turistic al acestui loc, situat oarecum deoparte, între o pădure, un 
pârâiaş şi un râu, liniştea şi aerul proaspăt, apa cristalină ce curge direct din izvor, 
precum şi multiplele trasee turistice care duc prin păduri, văi şi dealuri până la vâr-
furile sălbatice ale Carpaţilor Meridionali, constituie o mare atracţie pentru turiştii 
Români şi străini deopotrivă.

În special pentru reformişti, care ar trebui să fie mari iubitori de natură şi să se 
bucure de comuniunea liniştită cu Dumnezeu şi cu minunata Lui creaţiune, Centrul 
AZSMR pentru Tineret şi Familie de la Porumbacu, Sibiu, România, se poate dovedi 
o destinaţie ideală pentru vacanţă, unde se pot bucura de toate facilităţile sale, 
precum şi de mese vegetariene sănătoase, asistenţă spirituală şi excursii cu însoțitor 
în munţii din preajmă.

Ei şi-ar putea de asemenea îmbogăţi cunoştinţa şi spori tăria spirituală, şi şi-ar 
putea îmbunătăţi relaţiile de familie, devenind soţi, soţii, părinţi şi copii mai buni, 
participând la diferitele seminare organizate aici de către Departamentul de 
Educaţie şi Familie al Conferinţei Generale în colaborare cu Uniunea Română.

De îndată ce sesiunea de delegaţi va lua sfârşit, aşteptăm să vă găzduim 
aici pentru o vacanţă mai lungă sau mai scurtă, asigurându-vă de cea mai bună 
asistenţă, precum şi de cele mai amabile şi iubitoare servicii pe care le-aţi putea găsi 
vreodată.

Pentru a vă înscrie la scrisoarea noastră informativă, pentru a vă înscrie la  
vreunul din cursurile organizate acolo sau a face rezervare pentru un sejur, vă 
rugăm vizitaţi situl nostru www.campus.azsmr.ro sau trimiteţi-ne un e-mail la:  
campusporumbacu@gmail.com şi/sau să ne contactaţi telefonic la  
(+4) 0727 300 710.

Vă aşteptăm cu drag!

Mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de natură!
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