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Introducere
T
Mesaj din partea preşedintelui

râmbiţi, sunaţi peste cer şi pământ: Vine Isus în curând!” Cuvintele acestui
imn atât de iubit îşi găsesc ecou în inimile adventiştilor de ziua a şaptea, în
timp ce aşteptăm cu nerăbdare acea mare zi!
„Redeşteptarea şi a doua venire a lui Isus” constituie tema foarte actuală a
Săptămânii de Rugăciune din acest an. Această temă este plină de semnificaţie, dacă avem în vedere fericita
noastră nădejde, urgenţa proclamării soliilor celor trei îngeri, asigurarea profetică şi realitatea celor două
învieri.
Ce rol au soliile celor trei îngeri în redeşteptarea bisericii şi a fiecăruia dintre noi? Ce legătură există între
sanctuar şi aceste trei solii? Care este legătura dintre semnele revenirii lui Hristos, redeşteptare şi implicarea
în misiune? Care este rolul mileniului şi al celei de-a doua învieri în contextul marii lupte? Acestor întrebări şi
altora le vom căuta răspuns în lecturile pline de putere şi de Duhul Sfânt ale acestei Săptămâni de Rugăciune.
Vă invit să parcurgem împreună, cu rugăciune şi cu preocupare, aceste subiecte importante, anticipând
împreună, cu nerăbdare, obiectivul suprem al redeşteptării şi al reformei: o veşnicie cu Dumnezeu.
Domnul să ne binecuvânteze în timp ce ne strângem laolaltă, ca familie mondială a bisericii, pentru a
studia şi a ne ruga în această Săptămână de Rugăciune specială.
Ted N. C. Wilson, preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea

Să-i cunoaştem pe autori
Gerald şi Chantal Klingbeil formează împreună o echipă de dascăli şi sunt pasionaţi de lucrarea
cu tinerii din Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Gerald, originar din Germania, este redactor
asociat la revistele Adventist Review şi Adventist World şi, în acelaşi timp, profesor cercetător la
Catedra de studii de Vechiul Testament şi Orientul Apropiat antic, la Seminarul Teologic al Universităţii Andrews. El a obţinut un doctorat în litere cu un studiu despre Orientul Apropiat antic
la Universitatea Stellenbosch, Africa de Sud, iar în ultimele două decenii a slujit ca profesor în mai
multe universităţi adventiste din America de Sud şi din Asia. Chantal, născută şi crescută în Africa
de Sud, este director asociat al Ellen G. White Estate (Patrimoniul Ellen G. White), concentrându-şi lucrarea asupra copiilor, tinerilor şi adulţilor tineri. Chantal are un master în lingvistică la
Universitatea Stellenbosch, Africa de Sud. Ea a slujit ca profesor de liceu, profesor universitar, mamă care şi-a învăţat copiii acasă
(homeschool), autor şi redactor. Gerald şi Chantal au trei fiice adolescente, Hannah, Sarah şi Jemima, care îi ţin mereu „în priză”.

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

Verbele așteptării
E MAI TÂRZIU CA NICIODATĂ
ȘTEFAN TOMOIAGĂ

F

reddy era un copil foarte cuminte. Tatăl lui i-a promis că îi va îndeplini o dorință dacă va fi primul din
clasă la învățătură. Băiatul a fost motivat să învețe și,
în scurt timp, a ajuns premiant. Acum era rândul tatălui
să-și îndeplinească promisiunea.
Freddy și-a dorit să meargă într-o călătorie la Londra,
iar tatăl a spus da. Umblând pe străzile aglomerate ale metropolei, copilul a fost atras de un obiect vechi dintr-o vitrină. Ceea ce l-a fascinat pe Freddy a fost un ceas cu cuc.
Şi l-a dorit mult, iar tatăl i l-a cumpărat.
Acum era mai uşor pentru el să știe cât e ceasul, deoarece cucul cânta la oră fixă, indicând ora prin numărul
sunetelor scoase. În fiecare dimineață, Freddy știa când să
se ridice din pat, după cântecul cucului. Într-o dimineață
a auzit ceasul răsunând o dată, de două ori, de trei ori... de
zece ori. Speriat, a alergat în camera părinţilor, strigând:
„Mami, mami, tati, tati…, e mai târziu ca niciodată!”
Dacă privim la ceasul timpului, putem striga și noi:
E mai târziu ca niciodată!

Ziua cea mare a Domnului
este aproape, este aproape şi vine
în grabă mare! Da, este aproape
ziua cea amarnică a Domnului!
(Țefania 1:14)
Dacă audiograma personală a revenirii are un nivel scăzut sau ridicat, numai Dumnezeu știe. Însă, dacă asculţi la
ceea ce se întâmplă în jur, vei auzi că ziua Domnului vine
într-adevăr, iar dacă semnele revenirii nu se aud atât de puternic, repetă audiograma. Dacă vei petrece un anumit timp
în liniște, vei auzi că El vine, vine repede!

„Citeşte vremurile! Aşteaptă-L pe Cel care Se află mai
presus de timp, pe Cel fără de ani, pe Cel care pentru noi a
răbdat în tot chipul! Vine! El vine şi nu zăboveşte! Şi chiar
dacă ai impresia că întârzie, să nu crezi că a uitat! El vine!
Vine!”1
După cele 40 de dimineți petrecute cu Isus, când ai
cântat, ai mărturisit păcate, ai strâns copiii în brațe, ai
plâns, care ar fi plugul cu trei brazde cu care să ari pământul uscat pentru ca la anul să te poți bucura de seceriș?
Trebuie să ne rugăm, să lucrăm și să credem. Domnul este Cel care ne va da succesul!2 Așadar, să credem,
să lucrăm și să ne rugăm… până când rugăciunea „Vino,
Doamne Isuse” își va căpăta răspunsul așteptat de milenii.

A ne ruga până la capăt
Biblia are 66 de cărți, 1 180 de capitole și 31 102 versete. Sunt uimit să descopăr că în multe cărți ale Scripturii
rugăciunea venirii/revenirii lui Isus Hristos este atât de
prezentă: Geneza – Biruitorul şarpelui; Exodul – Eliberatorul din robie; Numeri – Steaua din Iacov; Iov – „Dar
ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că se va ridica la
urmă pe pământ”(Iov 19:25); Psalmii – „Porţi, ridicaţi-vă
capetele ca să intre Împăratul Slavei!” (Psalmii 24:7); Isaia: „Fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu şi-I
va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)” (Isaia 7:14); Daniel face trimitere la timpul venirii lui Isus:
„... până la Unsul (Mesia), până la Cârmuitorul” (Daniel
9:25); Mica spune că El este „Cel ce va stăpâni peste Israel”
(Mica 5:2).
În Noul Testament, îl găsim pe Matei, cel care începe seria evangheliştilor care au predicat revenirea Regelui: „Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său” (Matei
16:27); Petru: „Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ”
(2 Petru 3:10); Iuda – „Iată că a venit Domnul cu zecile
de mii de sfinţi ai Săi” (Iuda 1:14). Şi, nu în cele din urmă,
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Ioan în cartea Apocalipsa, unde parousia ocupă un loc
central: „Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea”
(Apoc. 1:7).
Câte rugi au fost înălțate, câte lacrimi de așteptare au
curs, câte priviri ridicate către ceruri, toate cu gândul că
într-o zi, la rugăciunea „vino, Doamne Isuse”, se va putea
rosti nu doar un „amin” – așa să fie –, ci un „mulțumesc”
că s-a împlinit. Până atunci, „rugăciunea pentru semeni ne
va aduce mai aproape de Dumnezeu. Când căutăm să-i
câștigăm pe alții pentru Domnul Hristos, când simțim o
responsabilitate pentru mântuirea lor și ne rugăm pentru
ei, inima noastră va fremăta de puterea înviorătoare a harului lui Dumnezeu, fețele vor radia de zel divin și întreaga

noastră viață de credință va deveni o realitate vie, mai stăruitoare și mai plină de spiritul rugăciunii”3.
A te ruga până la capăt înseamnă să bați la ușă până
când ți se înroșesc degetele, să strigi până când nu mai
ai voce, să cauți modalități noi de a ajunge la inimile oamenilor. Un vechi proverb persan spune: „Încrede-te în
Dumnezeu, dar leagă-ţi cămila!” A te ruga până la capăt
înseamnă a lucra până la capăt.

A lucra până la capăt
În greaca folosită în papirusuri, parousia este termenul
uzual pentru sosirea unui împărat, a unui rege, a unui gu-

Săptămâna de BINE
Inițiativa și apelul conducerii Uniunii Române de a face din
Săptămâna de Rugăciune o „săptămână altfel”:
» Pe tot parcursul acestei săptămâni, să dedicăm mai mult timp decât de obicei activităților
spirituale și misionare.
» Să ne stabilim o țintă bine definită de rugăciune: personală (pentru fiecare membru) și
colectivă (a familiei, a bisericii locale).
» Să ne întocmim o listă specială de rugăciune pentru această săptămână, cu nume din
biserică și din afara ei.
» Ideea unui foc continuu al rugăciunii, acolo unde este posibil, este foarte bună.
» Fiind anul unității, toți suntem chemați la o activitate comună:
Biserica Adventistă din România își propune să ofere în această săptămână o carte de sănătate
profesorilor din România.
» Să continuăm planul studiului Bibliei la rând și a Spiritului Profetic, iar dacă am omis acest
lucru, acum este ocazia potrivită de a intra în ritmul bisericii.
» Să încheiem această călătorie a credinței cu pocăință, recunoștință față de Dumnezeu și
decizii concrete pentru viitor.

„Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine.”
Galateni 4:18

4

Curierul Adventist

octombrie 2015

CA prelegeri 2015.indd 4

25/09/2015 11:35:12

vernator sau a unei personalități importante într-un oraș
sau într-o provincie.4 Venirea regelui impune întotdeauna
ca totul să fie gata. Oare cât va mai trece până când El va
veni? Nu ştiu. Dar întrebarea adresată de înger ucenicilor
este potrivită pentru tine şi pentru mine: „De ce stați şi vă
uitați spre cer?” (Fapte 1:11) De ce nu trăiești ca și cum
Hristos ar veni astăzi? De ce nu-i dai o bucată de pâine
celui care este flămând? De ce nu auzi strigătul celui bogat
care, deși are bani, este tot singur? De ce ai spus „nu” când
ai fost rugat să conduci un seminar de familie în acest an
misionar? De ce? De ce trece pe lângă tine timpul şi nu
te comporţi ca un aşteptător? De ce? Această săptămână
poate fi „săptămâna altfel” pentru tine şi pentru familia ta!
A lucra până la capăt înseamnă a strânge firimiturile
rămase (Luca 9:17). Adună ultimele 2-3 fire de grâu, sunt
la fel de prețioase ca primele. Izbăvește-ne, Doamne, de
străvechiul nostru mod de lucru: de a porni peste tot și
a nu ajunge nicăieri, de a încărca mai mult decât putem
duce, de a le începe pe toate și a nu duce nimic până la
coacere.
Roagă-te, apoi pornește. A lucra până la capăt înseamnă nu doar a sta și a te ruga pe malul Iordanului, ci a păși
în apă. Mulți așteaptă ca Dumnezeu să facă o minune, în
timp ce Dumnezeu îi așteaptă să pășească în apă mai întâi.
Roagă-te, dar fă-ți temele. A lucra până la capăt înseamnă a da deoparte acoperișul ca să ajungi în fața lui
Isus, a merge și a arunca mrejele ziua în amiaza mare,
chiar dacă eşti convins că nu vei prinde nimic (Luca 5:5).
A lucra până la capăt nu înseamnă că va veni o zi când
vei rosti: „Gata, am terminat, Stăpâne, acum poți să vii”, ca
și cum tu stabilești data revenirii, ci, în timp ce vei asuda
muncind, se va auzi strigătul: „S-a isprăvit! Cine este sfânt
să se sfințească și mai departe...”

A crede până la capăt
Ne mai surprinde ceva în timpul în care trăim? Auzim la fiecare colţ de stradă despre: cancer, boli de inimă,
accidente, atacuri teroriste. Oare ne mai miră toate aceste evenimente? Cât ne mai surprind? Poate ne uimesc pe
moment, însă după ce primul impact a trecut, ne întoarcem la ale noastre. Nu cumva, în fiecare zi, ne lovim de
un iceberg, dar ne continuăm drumul? O luăm de la capăt
cu problemele şi îngrijorările personale, mult prea preocupaţi de noi înşine pentru a ne mai gândi la greutăţile
altora. Atât de mult ne-am obişnuit cu imagini şocante,
încât nici nu ne mai afectează. Sau chiar dacă pentru câteva secunde ne trezim şi suntem impresionaţi, ne revenim
repede, pentru că viaţa trebuie să meargă înainte. Oare
mai credem că Hristos vine?
Tychonius socotea că Domnul va veni în anul 381,
Hippolyt credea că în anul 500, iar aşteptările creştinilor
din Evul Mediu timpuriu s-au concentrat asupra anului
1000. Privind sfârşitul lumii, Konrad Schmidt vorbea despre anul 1369, iar franciscanul Ioan Hilter, de 1651. Cardinalul Nicolae de Cusa a aşezat parousia după 1734. Martin
Luther socotea că la sfârşitul secolului al XVI-lea va fi anul
sfârşitului, iar William Miller a fixat venirea Domnului la

în anul 1844. Mai aproape de noi, unii ne amintim de panica finalului de an 1999, când computerele ar fi trebuit să
se oprească la noaptea dintre milenii. Și de atunci, iată a
trecut încă un deceniu și jumătate.
În ţările ecuatoriale trăieşte o pasăre pe care naturaliştii au numit-o pasărea-paradisului. Caracteristic la această
pasăre este faptul că ea nu poate zbura în direcţia vântului,
ci numai împotriva lui, căci penele ei sunt dispuse astfel
încât, atunci când zboară în direcția vântului, se zbârlesc,
o dezechilibrează şi o doboară la pământ; iar când zboară
împotriva vântului, penele i se lipesc de trup şi zboară cu
mare uşurinţă.
În această pasăre se reflectă destinul creştinului autentic. Să crezi când alții poate se îndoiesc. Dacă dintr-o
anumită parte vine „vânt de învățătură”, zboară împotriva
acelui curent.

Semnătura ta contează
Rugăciunea „vino, Doamne Isuse” are relevanță dacă
tu și cu mine vom fi salvați. Bucură-te că pe lista cu numele care au rezervare pentru Cetatea sfântă este și numele
tău. Dă slavă lui Dumnezeu că ți-a oferit și paşaportul de
intrare. Însă în pașaport este o rubrică simplă – „valabil
doar cu semnătură”. Cu alte cuvinte, ca să-l poți folosi, este
nevoie de semnătura ta. Semnează că vei crede, vei lucra
și te vei ruga până la capăt, pentru ca, în faţa promisiunii
rostite de veacuri: „Da, Eu vin curând”, să poți rosti cu bucurie: „Amin! Vino, Doamne Isuse!” (Apoc. 22:20). n
1
Icnatie Teoforul: Scrierile părinţilor apostolici, traducere pr. D. Fecioru,
Ed. IMB al BOR, Bucureşti, 1979, p. 188.
2
E. G. White, Evanghelizare, p. 438.
3
E. G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 354.
4
William Barclay, Analiză semantică a unor termeni din Noul Testament, p. 212.

ȘTEFAN TOMOIAGĂ ESTE SECRETARUL
BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA
DIN ROMÂNIA.

Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Care este pentru tine cel mai important motiv de încredere
în făgăduința revenirii Sale?

2. Discutaţi despre faptul că prelungirea timpului de aşteptare a revenirii lui Hristos ne face mai degrabă să uităm de
revenirea Sa, în loc să ne facă mai conştienţi că EI este tot
mai aproape.
3. Discutați proiectul misionar al bisericii locale pentru această săptămână.
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Sabat dimineață

Putere pentru a încheia
lucrarea

PROCLAMAREA SOLIILOR CELOR TREI ÎNGERI

TED N. C. WILSON

T

răim nişte timpuri uimitoare. Cei care sunt la curent cu profeţia biblică şi cu evenimentele atât din
interiorul, cât şi din afara Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea îşi dau seama că Dumnezeu face ceva neobişnuit. Eu cred din toată inima că Isus vine curând! Deşi,
niciodată, nimeni nu ar trebui să prezică o dată exactă
pentru aceasta, în Biblie ne-au fost date semne care arată
evenimentele care vor precede revenirea Domnului şi care
ne arată că timpul acela este acum!
Aşa cum ştiţi, Biblia şi Spiritul Profetic cheamă la redeşteptare şi reformă, care înseamnă împlinirea instrucţiunilor de pregătire pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru
a putea primi ploaia târzie a Duhului Sfânt, aşa cum este
prezis în Ioel 2, Osea 6 şi Faptele apostolilor 2. Instrucţiunile respective sunt frumos schiţate în 2 Cronici 7:14.
Aceste cuvinte ne sunt adresate nouă, celor de astăzi:
„Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu,
se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate
de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” Atunci când ne vom smeri înaintea lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt, rugându-ne stăruitor pentru călăuzirea Sa, căutând Cuvântul
Său, renunţând la agenda noastră personală şi lăsându-L
pe Dumnezeu să ne conducă la adevăr, El ne va auzi, ne
va ierta şi ne va vindeca. Ne va aduce într-o relaţie mult
mai strânsă cu El, astfel încât să putem ajuta la încheierea
lucrării Sale de pe pământ.
Rugaţi-vă aşa cum nu v-aţi mai rugat niciodată până
acum! Dumnezeu ne cheamă la o relaţie reîmprospătată şi
reformată, astfel încât să fim pregătiţi să proclamăm mesajul profetic pe care El ni l-a încredinţat, ca biserică a rămăşiţei. Înţelegerea profetică adventistă de ziua a şaptea a
cărţilor Daniel şi Apocalipsa ne ajută să păstrăm un cadru

6

teologic unitar, dându-ne un scop, o identitate şi o viziune
mai clară cu privire la misiunea noastră mondială.
În acest timp, Dumnezeu ne cheamă să vestim soliile
celor trei îngeri din Apocalipsa 14. Dacă a fost vreodată un
timp pentru această înţelegere unică a mesajului profetic
adventist de ziua a şaptea într-o epocă seculară, acel timp
este acum.

Primeşte. Crede. Trezeşte-te.
Pentru a le proclama însă, trebuie ca, mai întâi, să asimilăm noi înşine aceste mesaje, primindu-le, crezându-le
şi fiind treziţi, redeşteptaţi, de ele. Cum ne pot redeştepta
aceste solii speciale?
Pe măsură ce le asimilăm, ele ne schimbă. Mesajele celor trei îngeri sunt pline de lumină şi, când devin parte
din noi, ele strălucesc prin noi ca o lumină pentru ceilalţi.
Atunci înţelegem cât de vital de adevărate sunt aceste mesaje şi, pentru că Îl iubim pe Dumnezeu, vrem să le împărtăşim şi altora acest adevăr care schimbă viaţa.
Aceasta este însărcinarea pe care ne-a dat-o Isus Însuşi,
aşa cum este prezentată în Apocalipsa 14. Este o misiune
încredinţată poporului rămăşiţei – o lucrare care nu i-a
fost dată nimănui altcuiva.
În Mărturii, ni se spune că „într-un anumit sens, adventiştii de ziua a şaptea au fost trimişi în lume ca veghetori şi purtători de lumină. Lor le-a fost încredinţată ultima avertizare pentru o lume care piere. Asupra lor străluceşte lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor li
s-a dat de îndeplinit o lucrare de cea mai mare importanţă
– proclamarea primei, a celei de-a doua şi a celei de-a treia
solii îngereşti. Nu există nicio altă lucrare de o asemenea
importanţă. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenţia”1.
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Soliile celor trei îngeri
Primii credincioşi adventişti au predicat solia revenirii lui Isus în anul 1844
şi au trecut prin Marea Dezamăgire, aşa cum era profetizat în Apocalipsa 10.
Cu toate acestea, lucrarea lor nu era completă. Mai era o solie, un mesaj pe care
Dumnezeu voia ca ei să îl transmită lumii. Acest mesaj se împarte în trei părţi
şi este prezentat în Apocalipsa 14:6-12.
Prima solie: Solia primului înger (versetele 6 şi 7) proclamă Evanghelia
veşnică, mântuirea prin neprihănirea şi prin harul lui Hristos – puterea Sa
de îndreptăţire şi de sfinţire. Îngerul anunţă că a venit timpul judecăţii şi îi
cheamă pe oameni înapoi la adevărata închinare faţă de Dumnezeu şi la a-L
recunoaşte pe El ca fiind Creatorul.
Chemarea de a ne închina lui Dumnezeu şi de a-L recunoaşte ca fiind Creatorul aşază, în mod automat, asupra oamenilor responsabilitatea de a respecta sfinţenia Sabatului – a şaptea zi a săptămânii –, pe care Dumnezeu Însuşi l-a
pus deoparte ca memorial al creaţiei Sale.
În timpul de strâmtorare care va precede imediat revenirea lui Isus, Sabatul
zilei a şaptea va fi principalul motiv de conflict. Ellen White scria: „Sabatul va
constitui proba cea mare a credincioşiei, căci el este adevărul pus în discuţie
în mod deosebit. Când va fi adusă încercarea finală asupra oamenilor, se va
trage linia de demarcaţie dintre cei care Îl slujesc pe Dumnezeu şi cei care
nu-L slujesc.”2
Să te închini Dumnezeului-Creator înseamnă că trebuie să ai dispoziţia
de a respinge teoriile false cu privire la originea vieţii, inclusiv evoluţia. Este
imposibil să crezi în evoluţia teistă sau generală în timp ce spui că Dumnezeu
este Creatorul cerului şi al pământului şi a tot ce are viaţă. Luaţi poziţie cu fermitate pentru adevărul conform căruia Dumnezeu a creat această lume prin
Cuvântul Său, în şase zile literale, consecutive, de origine recentă, încheind
săptămâna cu acelaşi Sabat minunat de care ne bucurăm şi noi la fiecare şapte
zile.
A doua solie: Solia celui de-al doilea înger, care se găseşte în versetul 8 şi
anunţă căderea Babilonului, a fost prezentată pentru prima dată în vara anului
1844. Pentru că acest anunţ urmează cronologic, în profeţie, după proclamarea judecăţii şi pentru că bisericile cărora li se aplică acest mesaj erau cândva
curate, aici Babilonul se referă la bisericile care au respins avertizarea cu privire la judecată.
Această a doua solie: „A căzut Babilonul” este repetată în Apocalipsa 18:1-4.
Poporul lui Dumnezeu care se află încă în Babilon este chemat să iasă de acolo, astfel încât să nu se facă vinovat de a fi participat la păcatele lui şi să nu
aibă parte de plăgile care urmează să cadă asupra lui. Aşadar, Babilonul este
constituit din bisericile care învaţă multe dintre rătăcirile teologice care s-au
transmis prin biserica Evului Mediu.
A treia solie: Mesajul celui de-al treilea înger, prezentat în versetele 9-11,
conţine o avertizare clară: nu vă închinaţi fiarei şi icoanei ei şi nu primiţi semnul ei. A face acest lucru va conduce la distrugere. Conţinutul celei de-a treia
solii se bazează pe profeţia din capitolul precedent, Apocalipsa 13. Fiara reprezintă biserica apostată. Al doilea animal din acest capitol, care reprezintă
Statele Unite, este cel care face icoana fiarei. O definiţie a icoanei este dată la
pagina 443 din Tragedia veacurilor.
Suntem atât de recunoscători pentru libertatea religioasă garantată de atât
de multe ţări, inclusiv Statele Unite. Însă, conform profeţiei biblice, vine timpul când libertatea noastră religioasă va fi restrânsă, iar bisericile vor controla
guvernul într-o asemenea măsură, încât acesta va da legi care vor împlini dorinţele bisericilor apostate.3
Semnul fiarei – păzirea unei alte zile decât Sabatul zilei a şaptea – este o
instituţie care impune clar autoritatea fiarei. O biserică mondială se laudă cu
îndrăzneală că a schimbat Sabatul zilei a şaptea, instituit la creaţie, din sâmbătă în duminică. Alte biserici susţin că se închină duminica în amintirea învierii

Mesajele sunt
pline de lumină şi,
când devin parte
din noi, ele luminează
prin noi ca o lumină
pentru ceilalţi.
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lui Hristos. Niciuna dintre poziţiile acestea nu se întemeiază pe Scriptură. Prin urmare, este îndepărtată recunoaşterea datorată Creatorului.

Un efect puternic
Liderii religioşi apostaţi nu vor fi în stare să infirme
dovezile biblice cu privire la sfinţenia sâmbetei ca Sabat,
iar lucrul acesta îi va umple de furie. Ca urmare, păzitorii
Sabatului vor fi persecutaţi şi întemniţaţi. În mijlocul tuturor acestor evenimente, proclamarea celei de-a treia solii
va avea un efect nemaiîntâlnit până atunci. Oamenii vor
vedea că profeţiile din Daniel, Matei, Marcu, Luca, Apocalipsa şi din alte cărţi ale Scripturii se împlinesc exact aşa
cum au spus păzitorii poruncii că se va întâmpla. Realizarea chipului fiarei şi aplicarea legii duminicale vor conduce la ruina naţională şi internaţională.
Cei care se ţin strâns de Mântuitorul lor şi care refuză
să abandoneze adevărurile conţinute în soliile celor trei
îngeri îşi dau seama că trebuie să-şi facă datoria de a prezenta aceste solii, lăsând rezultatele în seama lui Dumnezeu. Citim că ei vor avea „feţele luminate” şi „se vor grăbi,
din loc în loc, pentru a vesti solia din cer. [...] Se vor face
minuni, bolnavii vor fi vindecaţi şi semne şi minuni îi vor
însoţi pe credincioşi. [...] În felul acesta, locuitorii pământului vor fi puşi în faţa unei hotărâri.”4

Un viitor extraordinar
Cei care studiaţi Daniel şi Apocalipsa, acesta este viitorul extraordinar în care eu şi voi am fost chemaţi să ajutăm
la încheierea măreţei lucrări a lui Dumnezeu, proclamând
aceste solii pline de putere! Doar bizuindu-ne cu totul pe
Isus şi pe neprihănirea Sa, precum şi pe puterea Duhului
Sfânt, vom fi în stare să realizăm ceva. Dumnezeu ne pregăteşte pentru ceva neobişnuit care va avea loc în curând
– revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt –, astfel încât să
fim redeşteptaţi şi pregătiţi să proclamăm plini de curaj
aceste mesaje uimitoare.
Dumnezeu schimbă inimile celor care aud acest minunat mesaj profetic, ale celor care trebuie să ia o decizie pentru Hristos. Ce privilegiu avem să împărtăşim acest mesaj
profetic şi să Îl rugăm cu umilinţă pe Dumnezeu pentru
redeşteptare şi reformă, prin puterea Duhului Sfânt!

Suntem noi dispuşi la aceasta?
Ca unii care suntem credincioşi în ce priveşte profeţiile, neprihănirea lui Hristos şi revenirea Sa în curând,
suntem noi dispuşi să ne reînnoim angajamentul faţă de
Hristos, urmând exemplul Său – avertizând lumea şi împărtăşind dragostea Sa? Suntem noi dispuşi să proclamăm
mesajele profetice clare ale celor trei îngeri? Suntem noi
dispuşi să ne lăsăm folosiţi de Dumnezeu în aceste zile
din urmă ale istoriei pământului, pentru a transmite cu
bunătate şi cu putere ultimul Său mesaj de mântuire, de
dragoste şi de judecată?
Atunci haideţi ca, mai întâi, să primim şi să credem
noi înşine aceste solii, dându-le voie să ne trezească, să
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producă o reformă în noi şi să ne transforme, astfel încât
lumina adevărului să lumineze, prin noi, într-o lume aflată în întuneric.
Într-o zi, foarte curând, vom privi în sus şi vom vedea
un nor mic, întunecat, de aproape o jumătate de palmă.
Acesta va deveni din ce în ce mai mare şi mai strălucitor.
Milioane de îngeri vor alcătui acel nor minunat, care va
avea deasupra un curcubeu strălucitor şi, dedesubt, fulgere. Chiar în mijlocul acestui nor incredibil va fi Acela pe
care Îl aşteptăm: Mântuitorul şi Domnul nostru, Isus Hristos, venind ca Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor.
Ce zi va fi aceea!
Vă invit să vă supuneţi în umilinţă Domnului, Celui
care a inspirat scrierea cărţilor Daniel şi Apocalipsa, Celui care ne-a încredințat întreita solie şi care ne cheamă la
redeşteptare şi misiune, Celui care ne poate mântui prin
haina neprihănirii Sale şi prin puterea Sa sfinţitoare, ca să
devenim tot mai mult asemenea Lui. Dacă vreţi să Îi cereţi
să vă folosească în vestirea mesajelor Sale profetice în ceasul crucial al istoriei acestui pământ, vă invit chiar acum,
în timp ce citiţi aceste rânduri, oriunde v-aţi afla, să vă
plecaţi capul şi să vă luaţi un angajament faţă de Hristos,
rugându-L să vă reînsufleţească prin înţelegerea şi prin
acceptarea celor trei solii îngereşti. Atunci, El va putea să
vă dea curajul şi tăria pentru a transmite lumii aceste uimitoare mesaje.
Isus vine curând! n
Ellen G. White, Mărturii, vol. 9, p. 19.
Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 105.
3
Idem, p. 445.
4
Idem, p. 612.
1
2

TED N. C. WILSON ESTE PREȘEDINTELE
BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA
LA NIVEL MONDIAL.

Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Ce înseamnă să trăim cu răbdare în aşteptarea venirii lui
Isus?
2. De ce Sabatul va fi „proba cea mare a credincioşiei” în timpul sfârşitului? Este porunca a patra cea mai importantă
poruncă?
3. Care ar trebui să fie principala noastră preocupare, în aşteptarea revenirii în curând a lui Isus? Să dezvoltăm o relaţie personală cu El? Să-i ajutăm pe alţii? Să studiem doctrina Bibliei? Explicaţi.
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Sabat după-amiază

Pașaport pentru cer
IMIGRANT ADAPTAT PERFECT ÎN ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU
EMILIAN NICULESCU

T

ematica acestei Săptămâni de Rugăciune ne confruntă cu cel mai de seamă eveniment al viitorului, al finalului istoriei planetei noastre: revenirea
în slavă a Domnului Isus Hristos. Ca biserică, am arborat acest steag al speranţei pe catargul credinţei şi îl fluturăm mai presus de orice dezamăgire, de orice durere,
de orice bucurie pământească. Ca „adventişti”, purtăm
acest eveniment înscris în numele bisericii. Iar prin specificaţia „de ziua a şaptea” ne conectăm la momentul de
început al istoriei planetei Pământ: creaţia. Astfel, numele
bisericii noastre, primit prin inspiraţie, este cel mai cuprinzător. Ca o acoladă uriaşă, cuprinde întreaga istorie
a planetei, de la creaţie şi până la revenirea Domnului
Isus.
Revenirea este evenimentul pe care îl aşteptăm, în care
credem, pentru care ne pregătim şi pe care îl vestim. Este
interesant de remarcat faptul că specificaţia „de ziua a şaptea” indică puterea necesară acestei pregătiri: puterea creatoare a lui Dumnezeu, al cărui semn este Sabatul, semnul
sfinţirii (Ezech. 20:12). Dar nu este suficient să dovedeşti
cu texte biblice importanţa şi obligativitatea păzirii Sabatului. Acest nume creează, în mod indirect, obligaţia de
a dovedi faptic puterea regeneratoare a lui Dumnezeu în
viaţa noastră. Nu poţi vorbi convingător despre semnul
puterii creatoare a lui Dumnezeu, fără o concretă acoperire faptică. Puterea creatoare a lui Dumnezeu trebuie dovedită printr-o nouă viaţă. Şi aici se aplică regula valabilă
pentru celebrităţi: „Se întâmplă rar ca oamenii să devină
celebri prin ceea ce spun, până ce nu devin celebri prin
ceea ce fac” (Cullen Hightower).
Dacă apariţia omului a fost actul final, încoronarea
creaţiei, omul nou este elementul primar al re-creaţiei. De
aceea „şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea
fiilor lui Dumnezeu” (Rom. 8:19) pentru că în aceasta se
vede garanţia că totul poate fi refăcut. Dacă ceea ce este

cel mai complicat, omul, poate fi refăcut, restul se înţelege
de la sine.
În urma viziunii referitoare la Împărăţia slavei, eruditul apostol Pavel scria: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit,
aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru
cei ce-L iubesc” (1 Cor. 2:9). Totuşi această Împărăţie surpriză, prin minunăţia ei, nu poate fi absolut nouă pentru
cei mântuiţi. Ea nu poate fi nouă în privinţa principiilor
ei, a legilor ei, a limbajului ei. Este ceva ce deja trebuie să
existe în inima omului şi să se extindă în toate domeniile
vieţii. Fariseii L-au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia
lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile.
Nu se va zice: «Uite-o aici», sau: «Uite-o acolo!» Căci iată
că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” (Luca
17:20-21)
Domnul Isus care revine nu poate fi cu totul necunoscut pentru credinciosul mântuit. El trebuie să locuiască deja de pe acum în noi. „Pe voi înşivă încercaţi-vă
dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă cercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi?” (2 Cor. 13:5)

Emigraţia şi imigraţia
Printre fenomenele sociale majore cu care se confruntă
statele lumii sunt emigraţia şi imigraţia. Crizele politice,
conflictele interne, crizele economice, sărăcia produc dislocări masive ale populaţiei din ţările afectate. Iar statele
care, prin nivelul înalt de trai, creează o atracţie puternică
sunt confruntate cu fenomenul în oglindă, acela al imigraţiei, un aflux uriaş de oameni care vor să se stabilească. Emigraţia îşi are dificultăţile ei: desprinderea de ţara
natală, abandonarea rudelor, uneori chiar şi a familiei, a
averii agonisite şi refugiul într-o lume nouă, necunoscută
şi lipsită de cele mai mici perspective. Iar imigraţia are alte
dificultăţi: deţinerea de documente autentice, faptul de a
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fi acceptat, găsirea unei locuinţe, a unui loc
de muncă, integrarea într-o ţară cu altă limbă,
cultură etc.
Avem o mulţime de motive să nu ne placă
această lume şi să ne hotărâm să emigrăm din
ea. Gandi a învăţat că există şapte lucruri care
distrug lumea noastră:
- avere fără muncă;
- plăcere fără conştiinţă;
- cunoştinţă fără caracter;
- comerţ fără moralitate;
- ştiinţă fără umanitate;
- închinare fără spiritul de jertfire;
- politică fără principii.
Mark Twain adaugă o altă observaţie:
„Este foarte curios faptul că în lume curajul
fizic a devenit atât de comun, iar curajul moral, ceva atât de rar.”
Cât de corecte şi de actuale sunt aceste
observaţii! Putem aduce argumente că toate
aceste rele coexistă în lumea de azi, uneori la
cote alarmante.
Cu siguranţă am mai putea adăuga o mulţime de alte argumente cu privire la ceea ce
ne nemulţumeşte, ceea ce ne provoacă dureri,
ca fiind motive întemeiate să emigrăm din
această lume, mai ales că omenirea nu are soluţii pentru eradicarea lor. Soluţia unică este
Împărăţia lui Dumnezeu. Dar nu este suficient să fii un emigrant neîmpăcat cu mulţimea
relelor. Trebuie să devii un imigrant adaptat
perfect în Împărăţia lui Dumnezeu. Iniţial,
imigranţii preluau limba şi cultura ţărilor în
care se stabileau. Mai târziu, a fost tot mai
frecvent fenomenul formării unor enclave, în
care îşi menţin limba şi obiceiurile din ţările
de origine.
Nu este suficient să fii nemulţumit de
lumea în care trăieşti. Este necesar să te integrezi, să te identifici cu Împărăţia lui Dumnezeu. Doar cei care au fost logodiţi cu Isus
aşteaptă cu dor venirea Mirelui. Cei care au
cumpărat darurile oferite – haina albă, aurul
curăţit prin foc şi alifia pentru ochi, cei care
au deschis poarta inimii pentru Martorul credincios vor cina împreună cu El.
Din numeroasele referiri ale Spiritului
Profetic cu privire la „paşaportul pentru cer”,
reiese că elementul definitoriu este acela al
caracterului. „Fie ca sufletele voastre să răspundă la această întrebare: Corespunde caracterul meu calificativelor esenţiale ca să pot
primi paşaportul pentru locuinţele pe care
Hristos le-a pregătit pentru cei care sunt potriviţi pentru ele? Sfinţenia trebuie să fie înscrisă în caracter.” (TM, p. 446)
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Nu este suficient să ieşi din Egipt
Cât de elocvente şi pline de învăţăminte sunt exemplele Bibliei pentru aşteptătorii revenirii lui Isus!
Poporului Israel, când a părăsit Egiptul, i s-a alăturat
un grup eterogen de egipteni (Exodul 12:38). Ei au format
o remorcă a mişcării Exodului. De aici porneau adesea
cârtirile. Probabil fugeau de un Egipt distrus de plăgi, mânaţi de dorinţa de a-şi reface averile pierdute. Ei nu s-au
adaptat, nu s-au integrat în poporul lui Dumnezeu, au rămas mereu pe margine.
Dar şi israeliții Vechiului Testament, aşteptătorii primei veniri, au comis greşeli fatale: respectau cu minuţiozitate sistemul ceremonial, însă nu L-au recunoscut pe
Cel reprezentat de aceste ceremonii. Regretabil, în cazul
lor se aplică morala unei fabule a lui Esop, din Grecia antică: „Fereşte-te ca nu cumva să pierzi esenţialul şi, în locul
realului, să prinzi doar umbra.” („Câinele şi umbra”)

Rut – modelul ideal
Avem nevoie de modele. Cu cât ceea ce trebuie realizat,
fie clădire, fie piesă, fie maşinărie, este mai important și
mai complicat cu atât este nevoie de planuri, de machete,
de modele cât mai exacte. Uneori se pregătesc machete în
proporţie de 100%. Tocmai aceasta face Biblia. Ea ne oferă
modele în proporţie de 100%, modele vii.
Iată un model: Rut, personajul principal al unei cărţi
a Vechiului Testament, din acele vremuri „când nu era
împărat în Israel şi fiecare făcea ceea ce îi plăcea”. Nimic
nu arată mai clar adevăratele porniri ale inimii decât acele
vremuri când nu există niciun fel de constrângere.
Atunci, de mult, ea se numea Rut. Astăzi, este biserica
de surori şi de fraţi angajaţi în marea lucrare a secerişului
final.
Ea este imaginea celor care au venit în poporul lui
Dumnezeu mânaţi de interese spirituale pe care nimeni
şi nimic nu le poate frânge, nici stăruinţa lui Naomi, nici
absenţa perspectivei avantajoase imediate şi nici exemplul
abandonului Orpei. Poate unica ei Biblie era doar viaţa lui
Naomi, dar aceasta a fost atât de convingătoare, încât a decis să-şi părăsească definitiv ţara şi rudele şi să se integreze
total în poporul lui Dumnezeu. „Nu sta de mine să te las
şi să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu, voi merge
şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu; poporul tău va fi
poporul meu, şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu.”
(Rut 1:16)
„Adevărata iubire nu este o pasiune puternică, înfocată, nestăpânită. Ea este calmă şi profundă în natura ei. Ea
priveşte dincolo de cele exterioare şi este atrasă doar de
calităţi. Ea este înţeleaptă şi selectivă, iar devoţiunea ei este
reală şi permanentă.” (2T, p. 133)
Rut soseşte în Israel pe vremea secerişului. Fără a fi trimisă sau rugată, ea sesizează imperativul situaţiei şi iese
pe câmp să contribuie cu ceea ce poate să facă. Prin analogie, ea nu este marele evanghelist pregătit să secere un
lot. Dar se apleacă să culeagă spicele căzute de pe urma
secerătorilor.

Ea a cules spice
de pe câmp până seara.
(Rut 2:17)
Şi câte spice căzute nu zac şi azi, spice doborâte de diferite situaţii nefericite: boală, singurătate, descurajare,
dezamăgire, greutăţi familiale, probleme financiare! Şi azi
e nevoie de persoane ca Rut, care să se aplece spre aceste
valori, să le ridice şi să le ducă într-un loc al siguranţei.
În mod impresionant, cartea Rut se încheie cu integrarea lui Rut în familia strămoşilor lui David, implicit în
arborele genealogic al lui Mesia, în familia lui Isus. Rut
este modelul emigrantului care părăseşte definitiv o ţară
păgână, un anturaj păgân, o religie păgână, dar şi modelul integrării totale în poporul lui Dumnezeu, în familia
Domnului Isus.
„Indiferent care este poziţia pe care o ocupăm în viaţă,
indiferent care ne este ocupaţia, noi trebuie să fim destul
de umili pentru a simţi nevoia de a fi ajutaţi. Noi trebuie să
ne sprijinim implicit pe învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu, să recunoaştem providenţa Sa în toate lucrurile şi
să avem încredere să ne golim tot sufletul în rugăciune.
Sprijinindu-vă pe propria înţelegere, iubiţi fraţi, în timp
ce vă croiţi propriul drum prin viaţă, veţi secera durere şi
decepţii. Încredeţi-vă în Dumnezeu cu toată inima şi El
vă va călăuzi paşii cu înţelepciune şi veţi avea asigurate
interesele voastre şi pentru această lume, şi pentru cea viitoare.” (5T, p. 427) n

EMILIAN NICULESCU ESTE PASTOR PENSIONAR.

Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Ce înseamnă din punct de vedere spiritual a fi emigrant şi
imigrant? Care este diferenţa dintre cele două experienţe?
2. Care este elementul definitoriu al paşaportului pentru cer?
Explicaţi.
3. Ca secerători pentru Împărăţia lui Dumnezeu, pe ce anume trebuie să ne sprijinim în această lucrare de importanţă
majoră?
Curierul Adventist

octombrie 2014

CA prelegeri 2015.indd 11

11

25/09/2015 11:35:17

Duminică

„Ştiam că ai să vii”
CERTITUDINEA CELEI DE A DOUA VENIRI

A

fost unul dintre cele mai devastatoare cutremure
de pământ care au lovit vreodată Armenia. În 7 decembrie 1988, la 11:41 a.m., ora locală, regiunea de
nord a Armeniei, în jurul oraşului Spitak, a fost zguduită
de un cutremur major, cu magnitudinea 6,8 pe scara Richter, care a distrus oraşe, a prăbuşit case şi a ucis peste
30 000 de oameni. Povestea unui tată rămas anonim, care
şi-a căutat fiul printre dărâmăturile şcolii distruse, a inspirat de atunci mii de oameni.
Imediat după cutremurul iniţial, tatăl a alergat la şcoală, care se prăbuşise complet. Amintindu-şi de o promisiune pe care o făcuse cu mult timp în urmă, el a început să
sape în moloz cu mâinile goale. „Orice s-ar întâmpla, eu
voi fi întotdeauna acolo, pentru tine”, îi spusese el fiului
său pe când acesta era mic şi îi era frică.
Determinând cu aproximaţie locul în care ar fi trebuit
să fie sala de clasă a fiului său, el a început să îndepărteze molozul şi cimentul. Au venit şi alţii şi, văzând cât
de distrusă era clădirea, au încercat să îl îndepărteze de
acolo. Cu toate acestea, nu au putut să-l clintească. Făcuse
o promisiune. Pompierii şi echipele de intervenţie au încercat să-l oprească pe acest tată, deoarece scurgerile de
gaz, incendiile şi exploziile constituiau un adevărat pericol. „Vom avea noi grijă de toate”, i-au spus ei. „Nu există
nicio şansă ca fiul tău să fi supravieţuit acestui dezastru.”
Tatăl a continuat să sape – piatră cu piatră. În cele din
urmă, după 38 de ore de săpat, deodată a auzit vocea fiului
său. „Tati, tu eşti? Ştiam că ai să vii, tati. Le-am spus celorlalţi copii să nu se îngrijoreze, pentru că tu mi-ai promis că
vei veni după mine.” În ziua aceea, omul a salvat 14 copii,
printre care era şi fiul său. Şi-a ţinut promisiunea.

O altă aşteptare
Am aşteptat mult timp de când îngerii le-au spus ucenicilor: „De ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a
înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum
L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1:11).
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Pavel a aşteptat (Rom. 12:11-13; 1 Tes. 1:10); Petru a
aşteptat (1 Pet. 1:7-9; 4:7; 2 Pet. 3:9-14); Ioan a aşteptat
(Apoc. 22:12,20); şi milioane de alţi urmaşi ai lui Isus au
aşteptat de-atunci. De multe ori, cei care au aşteptat glorioasa revenire a Învăţătorului lor au fost întemniţaţi, persecutaţi sau batjocoriţi. Alteori, caracterul încropit, căldicel,
a ameninţat să-i transforme, încet, încet, pe ucenicii plini
de pasiune în nişte spectatori care consumă popcorn în
timp ce asistă la evenimente, interesaţi mai mult de ultimele gadgeturi şi mofturi decât de venirea Domnului lor.
Aşteptarea nu este întotdeauna uşoară.

Să învăţăm din Faptele apostolilor
Biserica primară, aşa cum este prezentată în Faptele
apostolilor, ne oferă un extraordinar exemplu cu privire la cum putem să aşteptăm. Imediat ce au încetat să se
uite spre cer, au început să aştepte. În timp ce aşteptau,
au început să se roage (Fapte 1:14). În timp ce se rugau,
s-au strâns mai aproape unii de alţii (Fapte 2:1). Apoi, s-a
întâmplat: aşteptarea în rugăciune a devenit îndrăzneală
plină de Duhul Sfânt. Redeşteptarea a condus la o concentrare asupra misiunii care nu a putut fi oprită. Mărturia
lui Petru, tradusă de Duhul Sfânt ca să atingă inimile, a
condus la o mulţime de convertiri. Trei mii au fost botezaţi
într-o singură zi, şi acesta nu a fost decât începutul (vers. 41).
Părtăşia în rugăciune, îngrijirea de nevoile noii comunităţi şi lauda la adresa lui Dumnezeu au condus la creşterea bisericii, deoarece „Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor” (vers. 47). Oamenii timizi, obosiţi şi îngrijoraţi
de până atunci s-au transformat în predicatori ai Cuvântului, preocupaţi de misiune, curajoşi şi convingători. Persecuţia i-a condus în Samaria, în Asia Mică, la Roma: până la
marginile pământului. Ei aşteptau şi erau plini de pasiune
în a-L predica pe Mântuitorul lor înviat, într-o lume în
care crucea însemna cea mai mare nebunie (1 Cor. 1:18).
Doi factori-cheie i-au împins înainte. În primul rând, ei
fuseseră cu Isus. Vorbeau despre un Mântuitor pe care Îl cu-
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noşteau îndeaproape. Trăiseră lângă Cel care era „Dumnezeu cu noi” în persoană, şi acea experienţă îi transformase.
În al doilea rând, ei erau adânc înrădăcinaţi în Scriptură şi acordau atenţie profeţiei. Predica lui Petru din Ziua
Cincizecimii este plină de citate din Vechiul Testament. Ei
văzuseră în venirea lui Mesia împlinirea vremii stabilite
de Dumnezeu (Gal. 4:4) şi aveau încredere că şi revenirea
Fiului Său avea să aibă loc tot la „împlinirea vremii”.
Iată o lecţie pe care o putem învăţa de la biserica primară: Asemenea ucenicilor din vechime, avem nevoie
să-L cunoaştem pe Mântuitorul nostru în mod personal
şi profund. Harul nu poate fi comunicat din auzite. Mântuirea nu este câştigată prin legături de rudenie sau prin
calitatea de membru. Fundamentul unei aşteptări pline
de încredere este o întâlnire personală cu Domnul cel înviat. Avem încredere în oamenii pe care îi cunoaştem cu
adevărat, iar pentru a-L cunoaşte cu adevărat pe Isus, este
nevoie să petrecem timp cu El în rugăciune şi în studierea
Cuvântului Său.
O altă faţetă importantă a aşteptării noastre după revenirea lui Isus implică înţelegerea mesajului profetic al lui
Dumnezeu pentru timpul nostru.
De la încheierea reperelor profetice din 1844, noi trăim
în timpul sfârşitului. Daniel 9:24-27 ne ajută să ancorăm
începutul lungii perioade profetice de 2 300 de seri şi dimineţi (sau zile), dată în Daniel 8:14, care l-a făcut pe Daniel să se îngrijoreze în mod vizibil. Cele 70 de săptămâni
au fost „tăiate” (conform traducerii KJV) din perioada
profetică mai mare, care a început în anul 457 î.Hr., atunci
când împăratul medo-persan Artaxerxe I i-a dat lui Ezra
o autoritate extinsă, astfel încât „cu celălalt argint şi aur
să faceţi ce veţi crede de cuviinţă” (Ezra 7:18). Împuternicirea aceasta i-a permis lui Ezra ca, în cele din urmă, să
rezidească zidurile cetăţii Ierusalimului, asigurând astfel o
legătură clară cu Daniel 9:25 şi cu darea decretului pentru
„zidirea din nou a Ierusalimului”.
Profeţia biblică este demnă de încredere. Când a venit
momentul exact prezis de profeţi şi de văzători, Isus a păşit
în istoria acestui pământ şi a schimbat-o pentru totdeauna. Dacă pendula marelui timp profetic al lui Dumnezeu
este exactă şi demnă de încredere, cu cât mai mult ar trebui să ne încredem în Acela care a spus: „Iată, Eu vin curând!” (Apoc. 22:12)

Cât de curând este curând?
Primii adventişti au înţeles că, la Dumnezeu, curând
înseamnă cu adevărat curând. Viaţa lor, priorităţile lor,
speranţele lor s-au concentrat în jurul acestui moment
culminant şi glorios al istoriei. În curând, Isus avea să vină
şi să-i ia acasă pe cei mântuiţi ai Săi. Şi totuşi au trecut de
atunci mai bine de 170 de ani.
„Cât de curând este curând?” întrebăm şi noi, în timp
ce aşteptăm. Da, semnele venirii Sale sunt vizibile în mod
clar şi se adună tot mai multe (Matei 24). Le vedem de
fiecare dată când deschidem televizorul, când vizităm
paginile de internet preferate sau când citim ştiri despre
războaie, despre catastrofe naturale, despre foamete, boli

Aşteptarea în rugăciune
a devenit o îndrăzneală
plină de Duhul Sfânt.
şi violenţă, despre lipsa tăriei morale şi a valorilor morale
sau despre inegalităţile sociale.
Când privim în oglindă, putem să vedem chiar automulţumirea laodiceeană. În mod evident, lumea aceasta
este în criză – din punct de vedere moral, economic, social
şi ecologic.
Viaţa nu poate continua la nesfârşit în felul acesta. Resursele noastre sunt limitate; problemele noastre par de
nerezolvat; egoismul nostru este fără limite. Totuşi avem
această speranţă, pe care doar Hristos ne-o dă. Asemenea
ucenicilor, în timp ce aşteptăm, ducem o viaţă de slujire
activă. Asemenea ucenicilor, în timp ce aşteptăm ne ţinem
strâns de mâna Învăţătorului. Asemenea ucenicilor, avem
asigurarea că mesajul profetic este demn de încredere şi
că ne va călăuzi ca o „lumină care străluceşte într-un loc
întunecos” (2 Petru 1:19).
La fel ca în Ziua Cincizecimii, putem vedea Duhul lui
Dumnezeu la lucru pretutindeni în jurul nostru. Mesajul
cu privire la revenirea Sa în curând transformă vieţi şi se
aude în oraşe, în metropole, în junglă şi pe vârfurile munţilor. Noi aşteptăm şi slujim, deoarece acesta a fost modul
de a acţiona al copiilor lui Dumnezeu încă din ziua în care
ucenicii L-au văzut pe Isus dispărând în norii cerului.
Împărăţia lui Dumnezeu se lărgeşte şi se întinde cu
câte o rugăciune pe rând. În mijlocul suferinţei şi durerilor acestei lumi, chiar în mijlocul propriilor noastre dureri, noi aşteptăm cu răbdare şi cu încredere. În ziua aceea
măreaţă care va străluci mai presus decât oricare alta, vom
alerga în braţele Mântuitorului nostru regesc şi Îi vom
spune: „Isuse, ştiam că vei veni după noi, pentru că aşa
ne-ai promis.” n
Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Cum putem aştepta în mod activ revenirea lui Isus, într-o
lume care nu are niciun loc pentru Dumnezeu?

2. Care este relaţia dintre redeşteptare şi speranţa celei de-a
doua veniri?
3. De ce ne lăsăm distraşi, chiar descurajaţi, în timp ce Îl aşteptăm pe Isus? Care este remediul pentru descurajare şi
distragere?
4. Cum putem să aşteptăm cu credinţă, ca parte a comunităţii
lui Dumnezeu, şi să fim o binecuvântare pentru cei din jur?
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Luni

„Doar Tu eşti vrednic”
ÎNCHINAREA ŞI A DOUA VENIRE

F

amilia economisea de multă vreme pentru vacanţa
visurilor lor. În cele din urmă, au urcat în avion, şi-au
ocupat locurile şi s-a auzit un oftat de uşurare colectiv. Ei au strigat în cor: „Vacanţă, venim!” şi au adormit.
Şase ore mai târziu, s-au trezit chiar când avionul ajunsese
la destinaţie. Imaginaţi-vă surpriza şi şocul lor însă, când
i-au văzut pe pasageri înfofolindu-se în jachete groase, în
timp ce coborau ca să înfrunte vântul rece. Ei cumpăraseră bilete pentru o vacanţă la tropice, dar aterizaseră în
Alaska.
Vă puteţi imagina dezorientarea lor totală? Cumva se
urcaseră într-un avion greşit şi nimeni nu observase. În
locul brizei înmiresmate şi al palmierilor unduindu-se
uşor, s-au trezit faţă în faţă cu vântul îngheţat şi cu perspectiva primei zăpezi.
Chiar dacă, poate, nu am urcat într-un avion greşit şi
nu am ajuns la o destinaţie complet diferită, şi noi putem
rata cel mai important şi mai aşteptat eveniment al istoriei.
Obosiţi de lunga aşteptare, distraşi de o supradoză de media şi de distracţii, dezorientaţi de abordările contemporane în legătură cu Dumnezeu, adventiştii de ziua a şaptea
s-ar putea trezi în mijlocul unui război al închinării, care
ameninţă să dezbine şi să fărâmiţeze comunităţi şi biserici.
Acest război al închinării nu este cu privire la stiluri sau
instrumente muzicale. Acest război merge mult mai profund, până în inima închinării.

Cui te închini?
Închinarea credincioasă va caracteriza poporul lui
Dumnezeu din zilele de pe urmă. De fapt, primul înger din Apocalipsa 14, care zboară prin mijlocul cerului
şi proclamă Evanghelia veşnică, ne cere: „Temeţi-vă de
Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui,
şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi
izvoarele apelor!” (Apoc. 14:7).
Închinarea este o temă majoră în Apocalipsa. Poporul
lui Dumnezeu I se închină Mielului lui Dumnezeu, care
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stă pe scaunul de domnie (Apoc. 4:10; 5:14; 7:11; 11:16).
Şi mai este Satana, balaurul, care pretinde şi porunceşte
închinare din partea locuitorilor pământului (Apoc. 13:4;
8:12,14). El ştie că noi suntem ataşaţi de lucrul sau de persoana la care ne închinăm.
Astfel, lupta continuă în fiecare zi, pe întregul glob
pământesc. Unii oameni se închină la lucruri. (În trecut,
aceasta se numea idolatrie, dar astăzi o numim materialism.) Alţii se închină la oameni. În 2010, profesorii Paul
Froese şi Christopher Bader, de la Universitatea Baylor, au
publicat lucrarea America’s Four Gods: What We Say About
God – and What That Says About Us [Cei patru Dumnezei
ai Americii: Ce spunem noi despre Dumnezeu – şi ce spune lucrul acesta despre noi]. Pe baza unor sondaje cu privire la concepţiile religioase ale oamenilor, ei au sugerat că
americanii au patru concepţii distincte despre Dumnezeu:
Dumnezeul autoritar, Dumnezeul binevoitor, Dumnezeul
care critică şi Dumnezeul distant. Nu mai este nevoie să
spunem că percepţia noastră cu privire la Dumnezeu modelează în mod direct închinarea noastră la Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu este distant şi gata să judece (sau să critice), oamenii au tendinţa de a I se închina cu grijă, corect
din punct de vedere liturgic. Dacă Dumnezeu este binevoitor (aşa cum şi este, în mod evident), în detrimentul
unui caracter autoritar, Îl putem considera pe Dumnezeu
„amicul” nostru.
Se pare că, uneori, ni L-am făurit pe Dumnezeu după
chipul nostru, în loc să recunoaştem că noi suntem creaţi
după „chipul şi asemănarea” Lui (Gen. 1:27).

Închinarea şi redeşteptarea
O scurtă privire asupra istoriei Israelului confirmă strânsa legătură dintre închinare şi redeşteptare. Reformarea şi
restaurarea templului, înfăptuite de Ezechia, sunt urmate de
celebrarea Paştelui (2 Cron. 29:30). Aproape un secol mai
târziu, tânărul rege Iosia începe o redeşteptare majoră în
Israel, curăţând Iuda şi Ierusalimul de înălţimile lor, de stâl-
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Se pare că, uneori, ni L-am făurit
pe Dumnezeu după chipul nostru,
în loc să recunoaştem
că noi suntem creaţi după „chipul
şi asemănarea” Lui.

pii dedicaţi Astarteei şi de alte forme ale închinării la idoli
(2 Cron. 34). Mai târziu, Iosia restabileşte sărbătorirea corectă a Paştelui (cf. 2 Cron. 35; mai ales vers. 18).
Când ne concentrăm asupra lui Dumnezeu, suntem
învioraţi, împrospătaţi, priorităţile ni se rearanjează, ne
aducem aminte cine suntem cu adevărat (fiinţe create), recunoaştem inutilitatea încercărilor noastre de a ne modela
propriul destin în mod egocentrist. O linie dreaptă duce
de la redeşteptare la o închinare reînnoită.

Închinarea şi aşteptarea
Închinarea nu este doar un subiect teologic pe agenda
lui Dumnezeu cu privire la timpul sfârşitului. Adevărata
închinare, în contrast cu falsa închinare, mută atenţia de
la noi înşine la Făcătorul şi Răscumpărătorul nostru. Ceilalţi vor putea să vadă acest lucru în mod practic. Iacov
descrie acest element concret al închinării: „Religia curată
şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să
cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne
păzim neîntinaţi de lume” (Iacov 1:27).
Oamenii care aşteaptă glorioasa revenire a Domnului
şi Învăţătorului lor nu stau pasivi în mănăstiri, biserici sau
campusuri universitare, dezbătând detaliile complicate şi
timpul exact al revenirii Sale. Ei sunt activi în comunităţile
în care trăiesc. Le slujesc celor fără cămin, împart binecuvântări materiale şi spirituale cu cei descurajaţi şi asupriţi,
îi îngrijesc pe cei bolnavi şi îi mângâie pe muribunzi.
Slujirea altruistă este o provocare pentru noi. Adeseori,
ea înseamnă să ne părăsim zona de confort – locul acela
în care ne simţim ca acasă. Ea copiază atitudinea lui Isus,
care „S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob”
(Fil. 2:7). O putem vedea în gestul lui Isus de a spăla picioarele ucenicilor Săi – inclusiv pe ale celui care avea să-L
trădeze – şi Îl auzim amintindu-ne că trebuie să-I urmăm
exemplul (Ioan 13:15).

Închinarea şi Sabatul
Întrebaţi orice adventist despre închinare şi veţi vedea că Sabatul intră automat în discuţie. Adventiştii iubesc
Sabatul. El ne aminteşte de originea noastră – un Creator puternic ne-a făcut după chipul şi asemănarea Sa (Ex.
20:8-11). El ne vorbeşte, de asemenea, despre Paradisul
pierdut şi despre calea lui Dumnezeu de a ne aduce acasă –
noi suntem păcătoşi şi avem nevoie de un Mântuitor care
să ne elibereze „din Egipt” (vezi Deut. 5:12-15). Creaţia şi
mântuirea sunt subiecte importante în închinarea noastră,
iar fiecare Sabat este o ocazie să ne „aducem aminte”.
Cu toate acestea, Sabatul are un rol important şi în aşteptarea noastră după revenirea Domnului. Abilitatea lui
Satana de a înlocui Sabatul cu duminica atinge punctul
culminant în scenariul cărții Apocalipsa cu privire la timpul sfârşitului, care se concentrează asupra adevăratei zile
de închinare (Apoc. 13:11-17; 14:9; vezi şi abilitatea puterii cornului mic, din Daniel 7:25, de a schimba „vremurile
şi legea”.) Ellen White a prezis: „Aceia care cinstesc Sabatul
biblic vor fi denunţaţi ca vrăjmaşi ai legii şi ai ordinii, ca
unii care calcă în picioare preceptele morale ale societăţii,

provocând anarhie şi corupţie şi atrăgând judecăţile lui
Dumnezeu asupra pământului.”1
Comentariile profunde ale lui Ellen White ne amintesc
de faptul că ziua de închinare nu este o chestiune de preferinţă, ci este o problemă de viaţă şi de moarte. Angajamentul nostru de a ne închina în modul ales de Dumnezeu trebuie să fie puternic fundamentat în cuvântul profetic şi în cunoaşterea personală a unui Mântuitor care este
cu adevărat vrednic de închinare.

Nu trebuie să ne temem
Cartea Apocalipsa poate fi greu de citit. Atunci când ne
concentrăm asupra crizelor, asupra persecuţiei şi asupra
împotrivirii faţă de Dumnezeu, s-ar putea să ne simţim
copleşiţi sau să ne fie frică. Cu toate acestea, „descoperirea
lui Isus Hristos” (Apoc. 1:1) nu se concentrează doar asupra crizei finale, ci ea subliniază în mod repetat bucuria
supremă a închinării faţă de Mielul care stă pe tron.
Capitolul 7 ne oferă un bun exemplu în acest sens: Ioan
se uită şi vede o mare gloată, pe care nimeni nu o poate
număra, stând în jurul tronului. Aceşti oameni nu pot rămâne tăcuţi; nu pot sta liniştiţi. Ei strigă: „Mântuirea este
a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi
a Mielului!” (vers. 10), apoi I se închină Celui care a plătit
preţul suprem pentru mântuirea lor. Bucuria lor ne aminteşte de pacea cerească şi de fericirea veşnică. Închinarea
lor ne încurajează să rămânem credincioşi şi gata de a sluji. Cântările lor ne vorbesc despre un viitor pe care nici
măcar nu ni-l putem imagina. Fără arşiţă dogoritoare, fără
durerile chinuitoare ale foamei, fără lacrimi şi fără temeri,
fără singurătate, pentru că „Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor” (vers. 17).
Să ne alăturăm şi noi, astăzi, închinării lor! n
1

Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 592.

Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Cum poate închinarea să devină forţa motrice a vieţuirii
noastre creştine?

2. Care este relaţia dintre închinare şi Sabat?
3. Care este legătura dintre adevărata închinare şi a doua venire? De ce suntem avertizaţi să nu ne închinăm fiarei?
Curierul Adventist

octombrie 2015

CA prelegeri 2015.indd 15

15

25/09/2015 11:35:17

Marți

„Şi atunci,
cum să aşteptăm?”

RĂBDAREA SFINŢILOR ŞI A DOUA VENIRE

F

usese o impresionantă Săptămână de Rugăciune la
unul dintre colegiile noastre adventiste. Pastorul predicase despre evenimentele finale: Isus vine curând!
De fapt, atât de curând încât, după aceea, unii părinţi au
primit acasă telefon de la copiii lor aflaţi la colegiu, în care
aceştia le spuneau:
Fiica: „Tată, Isus Se întoarce curând. Semnele venirii
Lui sunt împlinite. Este chiar aici. Cred că ar trebui să
abandonez cursurile şi să încep să bat pe la uşi.”
Tatăl: „Ei bine, sunt fericit că te bucuri atât de mult de
această Săptămână de Rugăciune. Dar de ce vrei să renunţi
la tot chiar acum?”
Fiica: „Dar, tată, este urgent. Nu mai putem continua
ca până acum. Isus Se întoarce.”
Tatăl: „Sunt încântat şi emoţionat să te aud vorbind
astfel. Totuşi nu I-ai putea sluji mai bine lui Isus după ce
absolvi facultatea? Nu te poţi gândi la diferite moduri creative de a-L prezenta pe Isus altora chiar în timp ce-ţi urmezi studiile?”
Adeseori avem lupte de dus atunci când trebuie să aşteptăm. „Când am să-mi primesc primul salariu?” întreabă studenţii imediat ce intră în ultimul an de studii. „Când
va veni, în sfârşit, Crăciunul?” întreabă copiii nerăbdători.
„Când am să mă fac bine?” întreabă cei care suferă de boli
cronice. „Răbdarea este o virtute”, spune un proverb, iar
virtuţile, din câte se pare, nu mai sunt la modă. Trăim într-o
lume care dorește satisfacţia imediată.
Avraam şi Sara au trebuit să aştepte 25 de ani (Gen.
12:4; 21:5). Aşteptarea nu este întotdeauna uşoară. De
fapt, la 11 ani de la promisiunea iniţială a lui Dumnezeu,
se pare că a existat o deturnare care le-a produs multă suferinţă tuturor celor implicaţi. Cu toate acestea, Avraam
şi Sara au aşteptat şi au aşteptat, continuând să se aşeze în
ţara pe care promisese Dumnezeu să le-o dea. Asemenea
multor altora, ei au trăit prin credinţă (Evr. 11:8-12) şi s-au
încrezut în Dumnezeu că îi va scoate la liman.

16

Şi El i-a ajutat. Şi o va face din nou când, în cele din
urmă, Se va arăta pe norii cerului. Apocalipsa 14:12 ne
vorbeşte despre caracteristicile poporului lui Dumnezeu
din timpul sfârşitului. Ştim despre credinţa lui Isus şi despre păzirea poruncilor. Cu toate acestea, încă ne luptăm
cu „răbdarea sfinţilor” (vers. 12; cf. Apoc. 13:10), care face
parte dintre trăsăturile esenţiale ale acestui grup. Ei sunt
credincioşi; înţeleg „orarul” lui Dumnezeu pentru timpul
sfârşitului; cred în darul profetic dat de Dumnezeu şi totuşi cea mai necesară trăsătură, care le nuanţează pe toate
celelalte, este răbdarea sfinţilor.
Răbdarea şi credinţa sunt strâns legate în Apocalipsa
13:10. Cei care discern răul şi care rezistă ademenirilor
fiarei sunt răbdători şi statornici în credinţă. Ei nu vor
face compromisuri, nici nu se vor ascunde în mănăstiri
sau în zone pustii şi îndepărtate. Rămânând neclintiţi în
oraşe şi pe drumurile lăturalnice ale acestei lumi, ei reprezintă mâinile şi picioarele lui Isus şi sunt hotărâţi în
angajamentul lor de a le sluji celor „foarte neînsemnaţi”
(Matei 25:40).

Aşteptarea în timpul sfârşitului
În predicile Sale despre timpul sfârşitului, Isus include
o ilustraţie care ne pune pe gânduri. Descriind scena unei
judecăţi împărăteşti, El prezintă un grup de oi în dreapta
tronului şi un grup de capre în stânga acestuia (cf. Matei
25:31-46). În mod evident, Isus nu a vrut să vorbească despre îngrijirea animalelor sau despre caracteristicile oilor
sau ale caprelor. În ilustraţia lui Isus despre Împărat, vorbindu-le celor neprihăniţi de la dreapta Sa, îi laudă pentru
că I-au dat să mănânce când a fost flămând, pentru că I-au
dat apă rece când I-a fost sete, pentru că L-au vizitat, pentru că L-au îmbrăcat, pentru că L-au invitat în casa lor.
Isus zugrăveşte tabloul cu atâta măiestrie, încât, citind raportul biblic, aproape că vedem privirea sfioasă, ca a oilor,
pe feţele celor neprihăniţi. „Doamne, când Te-am văzut
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noi flămând?” (vers. 37), întreabă ei. Atunci, Împăratul le
răspunde: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut
aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai
Mei, Mie mi le-aţi făcut” (vers. 40).
Aşteptarea în timpul sfârşitului este o aşteptare activă.
Ea implică slujirea faţă de cei care sunt în nevoie şi împrietenirea cu cei respinşi de societate. Ea ne cheamă să ieşim
din zona noastră de confort şi să ne apropiem de oamenii
de care în mod normal nu ne-am apropia. Fie că ne aflăm
într-un centru de influenţă situat într-o zonă secularizată
şi sărmană dintr-un mare oraş, fie că lucrăm într-o clinică medicală mică şi slab echipată dintr-un sat african, fie
că predăm înalte studii academice în aula unei renumite
universităţi sau lucrăm în pădure, departe de orice metropolă, Dumnezeu doreşte ca poporul Său să arate lumii ce
înseamnă cu adevărat să aştepţi venirea Sa.
„Noi veghem şi aşteptăm marele şi uimitorul eveniment care va pune capăt istoriei acestui pământ”, scrie
Ellen White. Dar nu trebuie doar să aşteptăm, ci să lucrăm
cu atenţie în vederea acestui eveniment solemn. Adevărata
biserică a lui Dumnezeu va aştepta, va veghea şi va lucra.
Nimeni nu poate să rămână pe o poziţie neutră. Toţi trebuie să-L reprezinte pe Domnul Hristos, printr-un efort
stăruitor de a salva sufletele care pier.”1
Iată un alt element al răbdării sfinţilor din timpul sfârşitului: aşteptarea venirii Domnului nostru, ca să ne ia
acasă, nu se bazează pe veşti alarmiste. Oamenii din jurul
nostru nu au nevoie de hiperemoţii care să îi agite şi de
zvonuri despre teorii conspiraţioniste, care să le inducă
panică. Scriptura confirmă existenţa puterilor satanice,
hotărâte să-i înşele pe oameni, chiar şi pe cei aleşi (Matei
24:24).
Persecuţia, dezinformarea, denaturarea adevărului,
fanatismul şi manipularea sunt – şi au fost întotdeauna –
instrumente mereu la îndemână din trusa arhivrăjmaşului
lui Dumnezeu.
Da, principalele teme ale lui Isus, în predicile Sale referitoare la timpul sfârşitului, sunt slujirea şi misiunea.
„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.
Atunci va veni sfârşitul” (vers. 14). Cât de încurajator este
să ştim că Isus nu poate fi luat prin surprindere!

Plantează o grădină
În fiecare zi, un şofer de autobuz trebuia să aştepte
şapte minute la capătul de linie, în partea cea mai urâtă a
oraşului. Aşteptând să-şi înceapă din nou traseul, a observat în vecinătate un teren părăsit, plin de gunoaie. Pungi
din plastic şi resturi de tot felul zăceau împrăştiate peste
tot. Zi după zi, şoferul trebuia să-şi petreacă timpul de aşteptare în priveliştea aceea dezolantă. Apoi, într-o zi, a luat
o hotărâre. Trebuia să facă ceva în privinţa acelui loc urât.
A coborât din autobuz şi a început să strângă gunoaiele
într-un sac. Când au trecut cele şapte minute, a urcat în
autobuz şi a pornit din nou în cursă. Ocupaţia aceasta a
devenit însă rutina lui zilnică. Se oprea, cobora din autobuz şi strângea gunoaiele.

Rămânând neclintiţi
în oraşe şi pe drumurile
lăturalnice ale acestei lumi,
ei reprezintă mâinile
şi picioarele lui Isus
şi sunt hotărâţi
în angajamentul lor
de a le sluji celor
„foarte neînsemnaţi”.
Oamenii din zonă au observat schimbarea. Odată ce
toate gunoaiele şi mizeria au fost îndepărtate, şoferul a
adus seminţe de flori şi saci cu pământ bun. A început să
planteze o grădină. Oamenii care au citit despre el în ziar
au început să circule cu autobuzul până la capătul liniei.
Unii îl ajutau pe şofer să îngrijească grădina. Alţii doar se
bucurau de priveliştea frumoasă. Şapte minute în fiecare
zi au fost suficiente pentru a schimba şi inspira o întreagă
comunitate.
Aşteptarea poate să fie descurajatoare şi deconcertantă; ea ne provoacă până în adâncul fiinţei noastre.
Cu toate acestea, în timp ce aşteptăm, Dumnezeu doreşte să ne dea răbdarea sfinţilor din timpul sfârşitului. În
timp ce aşteptăm, suntem chemaţi să ne cercetăm în tăcere
inima şi să acţionăm. Da, Isus revine în curând! Da, El caută oameni a căror inimă şi minte Îi sunt consacrate total.
Dar, în timp ce aşteptăm, haideţi să-I slujim chiar acolo
unde ne aflăm, în locul în care trăim – cu toată inima, cu
tot sufletul şi cu toată puterea (Deut. 6:5). n
1

Ellen G. White, Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 163, în orig.

Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Predicăm despre revenirea lui Isus de mai bine de 170 de
ani. Ce putem învăţa de la numeroasele personaje biblice
care, la rândul lor, au avut de aşteptat?

2. Care element al conceptului biblic de „răbdare a sfinţilor”
constituie cea mai mare provocare pentru tine? De ce?
3. Indiferent unde trăieşti şi îţi desfăşori activitatea, cum poţi
să fii, în mod practic, mâinile şi picioarele lui Isus?
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Miercuri

„Fiii și fiicele voastre
vor proroci”

DARUL PROFEȚIEI ȘI A DOUA VENIRE

Î

ntr-o miercuri seară, pe 25 ianuarie 1837, locuitorii
statelor din Noua Anglie au văzut, uimiți, cum cerul
se luminează într-un roșu strălucitor și intens. Martorii oculari au spus că acea culoare roșie părea să se miște
în valuri pe pământul acoperit de zăpadă. Mulți au fost
îngroziți de această priveliște neobișnuită a luminilor nordului, asemenea aurorei boreale. Nu și Ellen, o fetiță de
9 ani. Ellen își revenea greu în urma unui accident sever,
fiind țintuită la pat. Nu putea să se ridice, dar putea să
vadă ciudatele lumini reflectându-se în geamul de la dormitorul ei. În timp ce alții poate că erau înfricoșați, Ellen
simțea o bucurie fără margini, deoarece credea că urma
să aibă loc a doua venire a lui Hristos. Să aștepte cu nerăbdare și să lucreze în vederea acestui măreț eveniment
era ceva ce avea să facă toată viața ei. Dar cine era această
fetiță care tânjea atât de mult după venirea lui Isus?

Să o cunoaștem pe Ellen White
Ellen Gould White a fost o femeie remarcabilă, care
și-a trăit cea mai mare parte a vieții în secolul al XIX-lea
(1827–1915). Cu toate acestea, scrierile sale încă au un
puternic impact asupra oamenilor din întreaga lume.
Ellen White a fost o scriitoare prolifică. A scris peste 5 000
de articole în publicații periodice și 40 de cărți. Astăzi, incluzând compilațiile din cele 50 000 de pagini de manuscris ale sale, sunt publicate (în limba engleză) peste 100
de cărți. Scrierile sale acoperă un spectru larg de teme. A
scris despre religie, educație, relații, evanghelism, profeție,
activitatea editorială, nutriție și chiar management. Una
dintre cele mai bine cunoscute cărți ale sale, care se concentrează asupra călătoriei creștine, Calea către Hristos, a
fost tradusă și publicată în peste 160 de limbi.

Darul profeției și a doua venire
Dar Ellen White a fost mai mult decât o scriitoare talentată. Biblia vorbește despre înnoirea darului profetic
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în biserica creștină, în perioada imediat dinaintea celei
de-a doua veniri a lui Isus. Ioel 2:28,29 vorbește despre
făgăduința lui Dumnezeu de a revărsa Duhul Său cel Sfânt
și de a da darul profetic. Profetul spune: „După aceea, voi
turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre
vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor
avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe, voi turna
Duhul Meu în zilele acelea.” Creșterea dinamică și darurile spirituale vizibile în biserica creștină primară ne oferă
o pregustare a revărsării Duhului Sfânt înainte de a doua
venire. De fapt, Petru citează din Ioel în pătrunzătoarea sa
predică din Ziua Cincizecimii (Fapte 2:16-21), dar aceasta nu este singura ocazie când a fost dat darul Duhului
Sfânt.
Restul capitolului din Ioel ne prezintă contextul în care
este dat darul profeției și ne arată că această manifestare extraordinară a Duhului plin de putere al lui Dumnezeu are loc înainte de a doua venire. În Apocalipsa 12:17,
Ioan descrie două caracteristici principale ale poporului
lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Cei care trăiesc în
această perioadă ascultă poruncile lui Dumnezeu și au
„mărturia lui Isus Hristos”.
Nu suntem lăsați să ne întrebăm, nedumeriți, care este
„mărturia lui Isus Hristos”. Apocalipsa 19:10 ne spune clar
că „mărturia lui Isus este duhul prorociei” (cf. Apoc. 22:9).

Ajută la pregătirea pentru a doua venire
Viața și slujirea lui Ellen White reprezintă, măcar în
parte, o împlinire a acestor preziceri biblice. În cei 70 de
ani de slujire, ea a primit sute de viziuni și de vise profetice. Viziunile au variat ca durată, de la mai puțin de un minut la aproape patru ore. Ea a fost chemată de Dumnezeu
ca mesager special al Său, ca să atragă atenția asupra Bibliei și să ajute la pregătirea oamenilor pentru a doua venire
a lui Hristos. Ea însăși a spus: „Tema centrală a soliei mele
către voi este: Pregătiți-vă, pregătiți-vă să-L întâmpinați pe
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Domnul. Pregătiți-vă candelele și faceți ca lumina
adevărului să lumineze la drumuri și la garduri.
Este o lume care trebuie să fie avertizată de grabnica apropiere a sfârșitului tuturor lucrurilor.”1
Cu siguranță că acest dar profetic nu a avut
niciodată menirea de a fi o adăugare la Biblie sau
un înlocuitor al ei. Biblia rămâne standardul unic
după care trebuie să fie judecate scrierile lui Ellen
White și oricare alte scrieri.2 Biblia conține criterii de verificare care pot fi aplicate, pentru a vedea
dacă activitatea ei a fost, cu adevărat, darul profetic prezis în cărțile Ioel și Apocalipsa.3 Ellen White
satisface toate criteriile biblice ale unui profet adevărat. Lucrarea lui Ellen White a îndreptat atenția
oamenilor către Biblie și a încurajat studierea atentă a acesteia.
Nimeni nu poate să citească scrierile lui Ellen
White fără să dobândească un sentiment al urgen
ței. Relația ei personală cu Isus a început în perioada în care Isus era așteptat să revină curând,
imediat înainte de începutul anului 1844. Și chiar
dacă a ajuns să înțeleagă că înainte de a doua venire
urmau să aibă loc alte evenimente, ea a trăit întreaga viață înflăcărată de acest entuziasm.

Vieți schimbate
Prezicerile despre venirea lui Dumnezeu pentru a aduce judecata și mântuirea se pare că au
constituit tema principală a multora dintre profeții
Vechiului Testament. În repetate rânduri, Isaia,
Ezechiel, Ioel, Țefania și alți profeți vechi-testamentari au prezis venirea „zilei Domnului”4.
Apelul lui Ioel este clar și poartă marca iminenței:
„Sunați din trâmbiță în Sion! Sunați în gura mare
pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării. Căci vine ziua Domnului, este aproape!”
(Ioel 2:1).
Scriitorii Noului Testament au preluat, în scrierile lor, aceeași temă.5 Petru, Pavel, Iacov și alți autori ai Noului Testament au crezut și au predicat că
Isus urma să revină curând. Iată ce spune Petru, în
2 Petru 3:9,10: „Domnul nu întârzie în împlinirea
făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă
răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă
va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece
cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, va arde.”
Această credință în venirea iminentă a lui
Isus pare să fi fost precursorul schimbării și forța
motrice a rapidei răspândiri a Evangheliei până
la granițele Imperiului Roman, într-o singură
generație.
Această credință a avut un fel al ei de a schimba
viața chiar și în cazul unui fermier care s-a hotărât
să studieze Biblia personal.
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În scrierile și în viața ei,
Ellen White a demonstrat
arta delicată de a trăi
la granița dintre acum
și veșnicie.
După ce a studiat profeția din Daniel 8, care vorbeşte
de cele 2 300 de seri și dimineți, William Miller a ajuns
la concluzia că Isus urma să revină în curând. S-a cutremurat la gândul „că, în aproximativ douăzeci și cinci de
ani..., tot ce ține de starea noastră actuală se va sfârși”6.
Această veste era prea bună ca să o țină doar pentru
sine. Deși se simțea total nepotrivit pentru această lucrare și știa că nu avea nici pregătirea și nici experiența
necesare pentru a vorbi în public, a simțit convingerea
că trebuie să le spună și altora. Marea lui dorință era să
vadă că oamenii Îl primesc pe Isus ca Mântuitor al lor și
așteaptă cu nerăbdare și bucurie revenirea Lui în curând.
Credința în revenirea iminentă a lui Isus are o putere specială de a-l motiva și inspira chiar și pe cel mai slab dintre
credincioși.
Această speranță, întemeiată pe Biblie, a revenirii lui
Isus a fost o ancoră sigură pentru credincioșii adventiști
cuprinși de confuzie, atunci când au văzut că Isus nu a venit în 1844, așa cum se așteptaseră. Ea i-a condus înapoi la
Biblie, înapoi la studierea profețiilor, unde au descoperit
că avuseseră data corectă, dar greșiseră cu privire la evenimentul așteptat!
În loc să revină pe pământ, Isus intrase în faza finală
a lucrării Sale din sanctuarul ceresc. Din punct de vedere
profetic, ei erau tot pe drumul cel bun, iar Isus urma să
revină curând!
Această credință în venirea lui Isus a fost energia care
a condus la creșterea și la răspândirea adventismului, de la
câteva sute de credincioși la o mișcare mondială care numără acum peste 18 milioane de membri. În ce o privește
pe Ellen White, această așteptare a celei de-a doua veniri
a lui Isus a asigurat orientarea vieții și lucrării ei în proaspăt-apăruta și neexperimentata Biserică Adventistă de
Ziua a Șaptea. Venirea lui Isus nu era un simplu eveniment ipotetic viitor. Pentru ea, a doua venire a lui Isus era
însoțită de un sentiment al iminenței care cerea predicarea
urgentă a acestei vești bune în întreaga lume, în cel mai
scurt timp posibil. Ea a scris: „Domnul vine. Auzim pașii
unui Dumnezeu care Se apropie. El vine să pedepsească
lumea pentru nelegiuirea ei. Noi trebuie să-I pregătim calea, îndeplinindu-ne partea prin faptul că îi pregătim pe
oameni pentru ziua aceea mare.”7

O protecție împotriva fanatismului
Pentru unii adventiști, credința în revenirea iminentă
a lui Isus pare să ducă la fanatism8, dar Ellen White a in-
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sistat asupra unei credințe ferm ancorate în Scriptură, nu
bazate pe stimuli emoționali. În scrierile și în viața ei, ea
a demonstrat arta delicată de a trăi la granița dintre acum
și veșnicie. Scrisorile și articolele lui Ellen White abundă
în studii de caz legate de întocmirea unor planuri practice pentru zidirea Împărăției lui Dumnezeu, în timp ce
suntem permanent concentrați asupra celei de-a doua veniri. Ele ne arată că, în loc să-i împiedice pe credincioși
să fie pregătiți pentru o viață folositoare, această credință
ne motivează, în mod neîndoielnic, să trăim conștienți de
imperativul ca, atât individual, cât și colectiv, să pregătim
lumea pentru venirea lui Isus.
„Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci”, a scris Amos cu mai
bine de 2 750 de ani în urmă (Amos 3:7). În armonie cu
cele scrise în Cuvântul Său, Dumnezeu a dat întotdeauna
o călăuzire specială prin profeții Săi.
Acum, când suntem aproape de punctul culminant al
istoriei acestui pământ, să-L lăsăm din nou pe Dumnezeu
să lucreze. Să ne lăsăm încurajați și îndrumați prin citirea
și aplicarea sfaturilor lui Dumnezeu date în scrierile lui
Ellen White. Avem nevoie să prindem viziunea viitorului
nostru cămin, acasă, la Dumnezeu. El este gata să ne ofere
o a doua Cincizecime și să ne conducă prin cuvântul Său
profetic. Întrebarea este: Noi suntem gata? n
Ellen G. White, Mărturii, vol. 9, p. 106, în orig.
Adventiștii de ziua a șaptea cred..., p. 227, în orig.
3
Cinci teste biblice pentru recunoașterea unui profet adevărat. Acestea includ: (1) comunicarea divină prin viziuni și vise (Num. 12:6; (2) armonizarea cu Scriptura, revelația anterioară a lui Dumnezeu (Is. 8:20); (3) să arate
spre Isus (1 Ioan 4:1,2); (4) împlinirea profeției (Ier. 28:9) și (5) roadele
lucrării lui profetice (Matei 7:20).
4
Vezi, de exemplu, Is. 13:6; Ez. 30:2-4; Ioel 1:15; Țef. 1:6-8 și Obadia 15.
5
Compară, de exemplu, cu 2 Petru 3; 1 Tes. 4:15; 5:3; Iacov 5:7,8.
6
R. W. Schwarz și F. Greenleaf, Light Bearers (Nampa, Idaho: Pacific Press
Pub. Assn., 1995), p. 33.
7
Ellen G. White, Evanghelizare, p. 219, în orig.
8
Pentru o prezentare foarte bine scrisă a peisajului plin de fanatism al millerismului de după 1844, vezi George Knight, William Miller and the Rise of
Adventism (Nampa, Idaho: Pacific Press Assn., 2010), pp. 209–227.
1
2

Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Cum poate să ne inspire cunoașterea faptului că facem

parte dintr-o mișcare profetică să ne implicăm mai mult în
lucrarea misionară?

2. Care este relația dintre credința în iminenta revenire a lui
Isus și redeșteptare și reformă?
3. În ce fel ne ajută scrierile lui Ellen White să evităm fanatismul?
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Joi

„Hristos în voi,
nădejdea slavei”

CERTITUDINEA ŞI A DOUA VENIRE

E

chipele de salvare din Los Angeles, California, au
făcut mari eforturi pentru a-l transporta pe un bărbat rănit de pe o pantă abruptă până la un drum de
acces. Pe lângă faptul că operaţiunile de salvare erau ele însele periculoase şi riscante, rănitul făcea ca lucrurile să fie
chiar mai dificile şi mai periculoase pentru toţi. În timp ce
elicopterul de salvare aştepta deasupra, gata să-l evacueze
pe rănit, acesta a devenit isteric, agitându-se şi îndepărtându-i pe toţi de lângă el. Omul se temea că va trebui să
achite contravaloarea operaţiunii de salvare. Doar după ce
echipa de intervenţie a reuşit să-l convingă că salvarea sa
era absolut gratis, omul s-a lăsat salvat.

ştim că nu putem plăti pentru ea. Cu toate acestea, există o
veste bună, de fapt o veste foarte bună. Este adevărat că toţi
suntem păcătoşi, incapabili să plătim preţul pentru vina
noastră. Dar Isus a murit pentru păcatele noastre, astfel că
noi nu trebuie să mai murim pentru ele (2 Cor. 5:21). Isus
a luat locul nostru pe cruce, astfel încât noi să putem fi
eliberaţi. Nu trebuie să plătim pentru această salvare – ea a
fost plătită complet pe Golgota. Când Îl primim pe Isus ca
Mântuitor personal, putem avea certitudinea deplină că,
dacă Isus ar veni chiar acum, am fi gata să-L întâmpinăm.

Când acţionăm în felul nostru

Dumnezeu vrea să ne dea certitudinea mântuirii
(Rom. 8:31,32). Dar noi vom dobândi această certitudine
doar când vom înceta să privim la propriile eforturi şi la
noi înşine şi ne vom concentra atenţia asupra a ceea ce a
făcut Isus pentru noi.
În punctul acesta, mulţi creştini devin agitaţi. Să accepţi certitudinea oferită de Dumnezeu pare ceva prea
uşor şi ei se tem că mântuirea va deveni „har ieftin”, iar
oamenii vor continua să trăiască în păcat, doar cerând iertare, fără să facă vreo schimbare în viaţa lor. Darul vieţii
veşnice ne este dat cu cel mai mare preţ pe care ni-l putem
imagina. Această salvare L-a costat pe Isus viaţa şi, deşi
este gratis, ne revine şi nouă o parte de făcut în cadrul ei.
Ne poate fi de ajutor să aruncăm o privire mai atentă către
operaţiunea de salvare biblică.

Tu ce atitudine ai în legătură cu salvarea ta? Eşti gata
să te laşi salvat de Isus? Ai fi gata să-L întâlneşti chiar azi?
Deşi fiecare am răspunde: „Da, cred că Isus mă mântuieşte”,
majoritatea dintre noi probabil că am ezita o clipă în dreptul
acelei părţi a întrebării care se referă la „azi”. Dacă Isus ar
veni azi, eu aş fi gata? Standardul pentru cer este unul înalt.
Când ne analizăm viaţa în mod sincer şi serios, nu putem
ajunge decât la o singură concluzie: toţi suntem păcătoşi
(Rom. 3:9). Nu ne calificăm pentru cer. Trebuie făcut ceva.
Cele mai multe religii majoritare ale lumii au ceva în
comun: că tu, personal, trebuie să faci ceva pentru a obţine ceva, că mântuirea trebuie câştigată, meritată. Chiar
şi în creştinism se poate strecura, pe furiş, această mentalitate. Este posibil să începem să ne bazăm pe rugăciunile
noastre, pe studiul biblic sau chiar pe săvârşirea unor fapte
bune, pentru a căpăta, cumva, siguranţa că totul va fi bine
în ce ne priveşte. Undeva, în adâncul fiinţei mele, există,
vag, gândul că mântuirea mea înseamnă, de fapt, Hristos
plus ceva ce fac eu.

Vestea bună
Poate că şi noi ne asemănăm, într-o oarecare măsură,
cu acel om accidentat, temându-ne de mântuire, deoarece

Gratis – nu ieftin

Ţine-te strâns, orice ar fi
Iacov ştia că avea nevoie să fie salvat. Primise vestea
că fratele lui, Esau, era pe drum, cu oameni înarmaţi, ca
să-l întâmpine. Darurile de pace pe care i le trimisese nu
schimbaseră cu nimic situaţia. Esau venea cu intenţia de
a se răzbuna. Iacov şi-a trimis familia înaintea lui, dincolo
de râu şi, rămas singur, L-a implorat pe Dumnezeu să-l
ajute.
Curierul Adventist

octombrie 2015

CA prelegeri 2015.indd 21

21

25/09/2015 11:35:19

Câtă vreme încă ne aflăm
de partea cerului, desăvârşirea
va fi întotdeauna un proces de
creştere, nu o stare stagnantă
şi nimic din ce am face noi,
în orice măsură, nu ne poate
duce acolo. Dimpotrivă, trebuie să continuăm să ne ţinem
strâns de Isus. Lupta noastră
zilnică este să ne concentrăm
pe relaţia cu Mântuitorul.
Avea nevoie să fie salvat din mâinile lui Esau, dar ştia,
de asemenea, că el – înşelătorul mincinos – nu avea niciun
drept să-I ceară lui Dumnezeu să-l ajute. Când i-a venit
ajutorul, Iacob nu L-a recunoscut. A luptat împotriva lui
Dumnezeu, crezând că este atacat. Doar în revărsatul zorilor, când şi-a dat seama cu cine lupta, Iacov a primit certitudinea de care avea nevoie. De ce? Iacov a încetat să lupte
împotriva lui Dumnezeu şi, în loc de aceasta, s-a prins cu
putere de El (Gen. 32:22-29).
Atunci când ne prindem de El, Isus ne oferă mântuirea
şi certitudinea de care avem nevoie. Ellen White exprimă
astfel acest aspect: „Orice suflet care crede trebuie să-şi supună în întregime voinţa lui voinţei lui Dumnezeu şi să
rămână într-o stare de pocăinţă şi de părere de rău pentru
păcat, exercitându-şi credinţa în meritele ispăşitoare ale
Mântuitorului şi înaintând din tărie în tărie şi din slavă
în slavă.”1 Ellen White continuă să scoată în evidenţă faptul că mântuirea înseamnă mai mult decât simpla credinţă
sau acceptarea la nivelul minţii. Să ştim că Isus este Mântuitorul nostru înseamnă mai mult decât un gând plăcut,
liniştitor, sau decât o idee intelectuală iluzorie. Înseamnă
să ne „exercităm credinţa” şi să „înaintăm din tărie în tărie”.
Iacov afirmă clar că, dacă nu este susţinută de acţiune,
credinţa nu are niciun sens (Iacov 2:19). Cartea lui Iacov explică prin exemple practice că, deoarece ştim că Dumnezeu
ne-a iertat şi credem că El ne va mântui, noi ascultăm de
El. O viaţă trăită cu Dumnezeu are un efect practic asupra
activităţii noastre de fiecare zi. Putem avea certitudinea că
suntem gata să-L întâlnim pe Isus, dacă ar veni azi.

Cea mai importantă misiune de salvare
A doua venire a lui Isus va fi cel mai mare eveniment
de salvare din istoria pământului. Biblia descrie cerul ca
făcându-se sul (Is. 34:4), iar pământul clătinându-se ca un
om beat (Is. 24:20).
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Oare întâlnirea cu Isus cere un fel special de sfinţenie?
Unii adventişti de ziua a şaptea susţin că, de fapt, caracterul lui Dumnezeu va fi reabilitat prin viaţa desăvârşită a
celor care vor face parte din ultima generaţie de credincioşi. Această concepţie se bazează pe anumite citate izolate din scrierile lui Ellen White, scoase din contextul lor.
O astfel de idee conduce adesea la teamă şi are tendinţa
de a îndrepta atenţia creştinului spre el însuşi, în loc să o
îndrepte spre Isus. Dumnezeu a dorit întotdeauna ca fiecare generaţie de creştini să obţină biruinţa asupra puterii
păcatului din vieţile lor (Rom. 6:11-14). Cu toate acestea,
câtă vreme încă ne aflăm de partea aceasta a cerului, desăvârşirea va fi întotdeauna un proces de creştere, nu o stare
stagnantă şi nimic din ce am face noi, în orice măsură,
nu ne poate duce acolo. Dimpotrivă, trebuie să continuăm să ne ţinem strâns de Isus. Lupta noastră zilnică este
să renunţăm la tot ce ne separă şi, asemenea lui Iacov, să
ne concentrăm pe relaţia cu Isus, să ne prindem de El, în
loc să luptăm împotriva Duhului Său sau să intervenim în
lucrarea Sa, încercând să-I dăm o mână de ajutor Salvatorului. Certitudinea că suntem gata să-L întâmpinăm pe
Isus nu depinde de atingerea unui anumit standard, ci se
găseşte, aşa cum a găsit-o Pavel, în „a muri în fiecare zi”
(conform trad. KJV pentru 1 Cor. 15:31) faţă de tot ce ne
separă de Dumnezeu şi a ne prinde strâns de făgăduinţele
Sale.
Când cerul se strânge ca o carte făcută sul şi pământul
se clatină, noi putem spune cu încredere: „Iată, acesta este
Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui” (Is. 25:9). n
Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 74.
Vezi Angel Manuel Rodriguez, „Theology of the Last Generation”, Adventist Review, 10 oct. 2013, p. 42.
1
2

Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Cum putem fi siguri că suntem gata să-L întâlnim pe Isus,
dacă ar veni azi?

2. Ce aşteaptă Dumnezeu de la fiecare generaţie de credincioşi? În ce fel diferă această aşteptare de concepţia că ultima generaţie trebuie să fie desăvârşită?
3. Dacă am certitudinea că, în cazul în care Isus ar veni azi, aş fi
mântuit, înseamnă că am aceeaşi certitudine şi pentru luna
viitoare? De ce da sau de ce nu?
4. Cum îi putem ajuta pe copiii şi pe tinerii noştri să descopere
bucuria certitudinii mântuirii?
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Vineri

Cea mai mare teamă –
cea mai mare speranţă

CERTITUDINEA ŞI BUCURIA ÎNVIERII

D

upă ce Charles Darwin a publicat, în 1859, Originea speciilor, cartea care a zguduit lumea, oamenii
de ştiinţă au încercat să găsească dovezi – fosile ale
strămoşilor noştri dispăruţi. În 1910, arheologul Charles
Dawson a găsit ceea ce el credea a fi veriga lipsă din lanţul
fosil. În realitate, ceea ce a găsit el a constituit una dintre
cele mai mari şi îndelungate fraude din istorie.
Descoperirea a devenit imediat cunoscută sub numele
de Omul de la Piltdown. Ea consta în câteva bucăţele dintr-un
craniu şi un maxilar cu molari. Dawson şi-a dus descoperirea la un paleontolog proeminent, care i-a confirmat
autenticitatea.
Descoperirea a fost imediat relatată în întreaga lume. Dar
minciuna din spatele Omului de la Piltdown a început să iasă
la lumină. Circumstanţele şi dovezile efectiv nu se potrivesc.
În anii 1950, teste mai avansate au arătat că acel craniu nu
avea decât vreo 600 de ani vechime şi că maxilarul provenea
de la un urangutan. Se pare că o persoană pricepută pilise şi
colorase dinţii şi apoi „îngropase” descoperirea.1

Nu veţi muri! Într-adevăr?

nimic... Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor de mult au
şi pierit şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face
sub soare” (Ecl. 9:5,6).
Petru a reafirmat acest lucru în Ziua Cincizecimii,
când a vorbit despre regele David: „Cât despre patriarhul
David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că
a murit şi a fost îngropat, şi mormântul lui este în mijlocul
nostru până în ziua de azi” (Fapte 2:29). Şi a continuat:
„Căci David nu s-a suit în ceruri” (vers. 34).
„Ei bine, şi chiar dacă s-ar putea să nu fie biblic, ce ar fi
atât de rău să cred că cei dragi ai mei pe care i-am pierdut
se află într-un loc fericit şi liniştit?” întreabă unii dintre cei
care se confruntă cu realitatea morţii.
Credinţa că cineva este undeva, într-o stare conştientă,
după ce a murit are două implicaţii. În primul rând, deschide uşa pentru o manipulare directă din partea forţelor
răului, care pot să ia forma unei persoane dragi care a murit şi să comunice cu noi. În al doilea rând, această credinţă îndepărtează necesitatea celui mai măreţ eveniment din
istorie: a doua venire a lui Isus.

Este îngrozitor să fii minţit; nimănui nu-i place să fie
minţit. Cu toate acestea, de multe ori minciuna pare credibilă; altfel, nu am cădea în plasa ei. Una dintre primele
minciuni i-a fost spusă Evei, în grădină, de către şarpe. Eva
a crezut afirmaţia şarpelui: „Hotărât că nu veţi muri” (Gen.
3:4) şi a mâncat din fruct. De atunci, noi am rămas prinşi de
această minciună. Chiar când stăm în faţa morţii, încă ne
agăţăm de vaga speranţă că ceva din noi, cumva, continuă
să trăiască şi după aceea. Minciuna aceasta a devenit una
dintre cele mai larg crezute înşelăciuni. Întrebarea arzătoare
pentru noi toţi este: Ce se întâmplă atunci când murim?

Somnul morţii
Scriptura ne spune că moartea este o stare inconştientă. De fapt, Biblia compară somnul cu moartea. „Cei vii,
în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei morţi nu ştiu
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Punctul culminant al istoriei
Biblia arată către a doua venire a lui Isus ca fiind
măreţul apogeu al istoriei pământului. Nu va fi un eveniment minor, pe care majoritatea oamenilor să nici
nu-l observe. Isus a promis că va fi ceva inconfundabil,
care nu va putea trece neobservat, asemenea fulgerului spectaculos care străbate cerul de la răsărit la apus
(Matei 24:27). Ioan adaugă că „orice ochi Îl va vedea”
(Apoc. 1:7).
Va fi un spectacol copleşitor, uimitor. A doua venire a
lui Hristos este fericita nădejde a bisericii. Venirea Mântuitorului va fi un eveniment literal, personal, vizibil şi global. Atunci când El va reveni, neprihăniţii morţi vor învia.
Va fi un eveniment suficient de sonor încât, în mod literal,
„să trezească morţii”.
Apostolul Pavel ne oferă o scurtă avanpremieră în
1 Tes. 4:16,17: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi,
noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună
cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi
astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”
La a doua venire, cei care dorm în Isus vor fi înviaţi la
viaţa veşnică. Deoarece ştim că cei morţi dorm în mormânt, făgăduinţa celei de-a doua veniri şi a învierii la viaţa
veşnică este deosebit de importantă pentru noi.

Un eveniment – două reacţii diferite
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, prizonierii de război au fost surprinşi de sunetul avioanelor care
zburau foarte jos, chiar deasupra taberei lor. Când au ieşit
alergând din barăcile lor, toţi ochii s-au străduit să distingă însemnele de pe aparatele de zbor. Apoi, prizonierii au
început să strige de bucurie, să facă semne cu mâna şi să
se îmbrăţişeze unii cu alţii. Nu erau avioane inamice, ci
avioanele lor, cu camarazii lor. Eliberarea era doar la câteva ore depărtare. Pentru prizonieri, era cea mai importantă şi mai mare zi din viaţa lor. Dar pentru un alt grup,
vuietul motoarelor a adus teroare, nu bucurie. Gardienii
prizonierilor priveau îngroziţi, nevenindu-le să-şi creadă
ochilor. Pentru ei, sosise ziua judecăţii. În curând, aveau
să dea socoteală pentru faptele lor de cruzime. Înfricoşaţi,
şi-au abandonat posturile şi au fugit în junglă.

Groază şi bucurie
Deşi simțim o mare bucurie când ne gândim la înviere
ca la un moment de sărbătoare şi de reuniune cu cei dragi,
aceasta va fi, totodată, o zi de groază pentru cei nepregătiţi
să-L întâlnească pe Isus. Ceea ce pentru unii va fi cel mai
fericit eveniment din istoria pământului, pentru alţii va fi
cel mai teribil moment trăit vreodată. Cei care nu vor fi
pregătiţi să-L întâlnească pe Isus vor căuta cu disperare să
fugă de acest eveniment glorios şi vor striga la munţi şi la
stânci: „Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce
şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului” (Apoc.
6:16).
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Fie că vom dormi somnul morţii,
fie că vom fi în viaţă la a doua venire,
putem fi martori la cea mai mare
confruntare a istoriei.
Dar niciunul dintre noi nu trebuie să se afle printre cei
din acest grup. Isus a făcut totul pentru ca noi să aşteptăm
cu bucurie revenirea Sa. Fie că vom dormi somnul morţii,
fie că vom fi în viaţă la a doua venire, putem fi martori la
cea mai mare confruntare a istoriei. Vom putea privi cum
marele vrăjmaş, moartea, va fi înghiţit de biruinţă.
Ellen White descrie în culori vii această scenă: „În mijlocul zguduirii pământului, a strălucirii fulgerelor şi a bubuitului tunetelor, glasul Fiului lui Dumnezeu îi strigă pe
sfinţii adormiţi. El priveşte mormintele celor neprihăniţi,
apoi, ridicând mâinile către cer, strigă: «Treziţi-vă, treziţivă, treziţi-vă, voi, care dormiţi în ţărână, şi sculaţi-vă!» În
lungul şi în latul pământului, morţii vor auzi glasul acela,
şi cei care îl aud învie. Şi pământul întreg va răsuna de
vuietul acelei armate nespus de mari din fiecare naţiune,
neam, limbă şi popor. Ei vin din închisoarea morţii, îmbrăcaţi cu slavă nemuritoare, strigând: «Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?» (1 Cor. 15:55).
Iar neprihăniţii cei vii şi sfinţii înviaţi îşi unesc glasurile
într-un strigăt de biruinţă îndelung şi fericit.”2
Noi nu trebuie să credem o minciună. În faţa morţii,
nu trebuie să ne prindem cu disperare de speranţa că, undeva, cumva, viaţa va putea continua. Noi avem fericita
nădejde care jefuieşte moartea de boldul ei. Putem privi cu
bucurie spre viitor, spre măreaţa reuniune care va avea loc
atunci când Isus va reveni pe nori de slavă să-i învie pe cei
morţi. Putem privi înainte către marele salut de întâmpinare, după care nu ne vom mai lua niciodată rămas-bun. n
1
Jane McGrath, „10 of the Biggest Lies in History”, http://history.howstuffworks.com/history-vs-myth/10-biggest-lies-in-history.htm#page=6.
2
Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 644 în orig.

Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Cum îi poate da speranţă cuiva care este îndurerat conceptul biblic al stării omului în moarte?

2. La ce pericole ne expunem crezând că sufletul este nemuritor?
3. De ce este important să ştim ce spune Biblia despre modul
în care va veni Isus?
4. Cum putem fi siguri că ne vom bucura şi că nu vom fi îngroziţi la a doua venire?
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Sabat dimineață

Marea luptă s-a sfârşit
LUCRURILE DINTÂI AU TRECUT
ELLEN G. WHITE
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L

a încheierea celor o mie de ani, Hristos Se întoarce din nou pe pământ. El este însoţit de oastea celor mântuiţi şi înconjurat de o suită de îngeri. Când
coboară într-o maiestate înfricoşată, porunceşte morţilor
nelegiuiţi să învie pentru a-şi primi pedeapsa. Ei ies, o ceată puternică, nenumărată ca nisipul mării. [...]
Hristos coboară pe Muntele Măslinilor... În timp ce
Noul Ierusalim, în splendoarea lui orbitoare, se coboară
din ceruri şi se aşază pe locul curăţit şi pregătit să-l primească, Hristos împreună cu poporul Său şi cu îngerii intră în Cetatea Sfântă.
Acum Satana se pregăteşte pentru o ultimă luptă pentru supremaţie. Cât timp a fost lipsit de putere şi întrerupt
din lucrarea lui de amăgire, prinţul răului s-a simţit nenorocit şi descurajat; dar când morţii nelegiuiţi învie şi el
vede acele mulţimi de partea lui, nădejdea lui reînvie şi se
hotărăşte să nu renunţe la marea luptă. Îşi va pune în linie
de bătaie, sub steagul lui, toate oştile celor pierduţi şi, prin
ei, va căuta să-şi aducă la îndeplinire planurile. [...]
În acea gloată, sunt mulţi din generaţia aceea cu viaţă lungă care a existat înainte de potop, bărbaţi cu statură
înaltă şi de o inteligenţă vastă... Acolo sunt împăraţi şi generali care au cucerit popoare, viteji care n-au pierdut nicio bătălie, luptători mândri şi ambiţioşi, a căror apropiere
făcea împărăţiile să tremure...
Satana se consultă cu îngerii lui şi apoi cu aceşti împăraţi
cuceritori şi oameni puternici. În cele din urmă, se dă ordinul de înaintare şi oştile nenumărate pornesc. Cu o precizie
militară, rândurile înaintează unul după altul pe suprafaţa pământului, neregulată şi crăpată, către Cetatea lui Dumnezeu.
La porunca lui Isus, porţile Noului Ierusalim sunt închise şi
armatele lui Satana împresoară cetatea şi se pregătesc de atac.

Hristos cel încoronat judecă
Hristos apare acum din nou în faţa vrăjmaşilor Săi. Cu
mult deasupra cetăţii, pe o temelie de aur lustruit, se află
un tron înalt. Pe acest tron stă Fiul lui Dumnezeu, iar în
jur sunt supuşii Împărăţiei Sale. [...] În prezenţa locuitorilor
pământului şi ai cerului, are loc încoronarea finală a Fiului
lui Dumnezeu. Şi acum, învestit cu maiestate şi putere supremă, Împăratul împăraţilor pronunţă sentinţa faţă de cei
răzvrătiţi împotriva guvernării Sale şi aduce la îndeplinire
dreptatea pentru aceia care au călcat în picioare Legea Sa şi
l-au prigonit pe poporul Său. Profetul lui Dumnezeu spune:
„Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel
ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu
s-a mai găsit un loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi
mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte
cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este
cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după
cele ce erau scrise în cărţile acelea” (Apoc. 20:11,12).
De îndată ce cărţile cu rapoarte sunt deschise, şi ochiul
lui Isus priveşte asupra nelegiuiţilor, ei devin conştienţi de
fiecare păcat pe care l-au săvârşit vreodată. Ei văd exact locul unde picioarele lor s-au depărtat de pe cărarea curăţiei
şi a sfinţeniei şi cât de departe i-a dus mândria şi răzvrătirea în călcarea Legii lui Dumnezeu. [...]
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Toate comorile universului
vor fi deschise spre studiu
mântuiţilor lui Dumnezeu.
Întreaga lume nelegiuită este la bara de judecată a lui
Dumnezeu, sub acuzaţia de înaltă trădare faţă de guvernământul cerului. Ei nu au pe nimeni care să le apere cauza; n-au
nicio scuză şi se pronunţă asupra lor sentinţa morţii veşnice.
Satana vede că răscoala l-a făcut nedemn pentru cer. El
şi-a dirijat puterile pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu;
curăţia, pacea şi armonia cerului ar fi pentru el o tortură supremă. Acuzaţiile lui împotriva milei şi dreptăţii lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere. Jignirea pe care a încercat să
o arunce asupra lui Iehova cade cu totul asupra lui. Iar acum
Satana se pleacă şi mărturiseşte justeţea sentinţei primite.
„Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele
Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi
se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost
arătate!” (vers. 4). Toate întrebările cu privire la adevăr şi rătăcire în lupta cea lungă au fost acum explicate. [...] Chiar lucrările lui [Satana] l-au condamnat. Înţelepciunea lui Dumnezeu, dreptatea şi bunătatea Lui sunt deplin îndreptăţite.

Răul eradicat
Flăcări cad de la Dumnezeu din cer. Pământul se crapă. [...] Chiar şi stâncile ard. [...] Cel nelegiuit îşi primeşte
răsplata pe pământ (Prov. 11:31). „Căci iată, vine ziua care
va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca
miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor”
(Maleahi 4:1). [...] Lucrarea de nimicire a lui Satana s-a
sfârşit pentru totdeauna. Timp de şase mii de ani şi-a făcut
voia, umplând pământul de vai şi producând durere în tot
universul. [...] Acum, făpturile lui Dumnezeu sunt pentru
totdeauna eliberate de prezenţa şi de ispitirile lui. [...]
În timp ce pământul este învăluit în focul distrugerii,
cei drepţi locuiesc în siguranţă în Sfânta Cetate. A doua
moarte nu are nicio putere asupra acelora care au avut
parte de prima înviere. În timp ce Dumnezeu este pentru
cei nelegiuiţi un foc mistuitor, pentru poporul Său este un
soare şi un scut (Apoc. 20:6; Ps. 84:11).
„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou: pentru
că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră” (Apoc. 21:1).
Focul care îi consumă pe cei nelegiuiţi curăţă pământul.
Orice urmă de blestem este îndepărtată. Niciun iad arzând
veşnic nu va păstra înaintea celor răscumpăraţi consecinţele grozave ale păcatului.

O singură amintire
Numai o singură amintire rămâne: Mântuitorul nostru
va purta pentru veşnicie semnele răstignirii. Pe fruntea Sa
rănită, pe coasta Sa, pe mâinile şi picioarele Sale, se vor păstra pe veci urmele lucrării pline de cruzime pe care a făcut-o
păcatul. [...] Iar semnele umilinţei Sale formează cinstea Sa
cea mai înaltă; prin veacurile veşnice, rănile de la Calvar vor
provoca lauda Sa şi vor face cunoscută puterea Sa.
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„Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine
va veni, şi la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!” (Mica 4:8). A venit vremea către care
au privit cu ardoare oamenii sfinţi de la data de când sabia
învăpăiată a oprit prima pereche din Eden, timpul pentru
„răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu” (Efes. 1:14).
Pământul, care a fost dat omului de la început să fie împărăţia sa şi care a fost trădat în mâinile lui Satana şi ţinut
multă vreme de acest duşman puternic, a fost adus înapoi
prin marele plan de mântuire. Tot ce a fost pierdut prin
păcat a fost recâştigat. [...]
„Poporul Meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă
şi în adăposturi liniştite.” „Nu se va mai auzi vorbindu-se de
silnicie în ţara ta, nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău, ci
vei numi zidurile tale «Mântuire» şi porţile tale «Laudă». Vor
zidi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu
vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru
ca altul să le mănânce rodul, şi aleşii Mei se vor bucura de
lucrul mâinilor lor” (Is. 32:18; 60:18; 65:21-22). [...]
Durerea nu poate să existe în atmosfera cerului. Nu vor
mai fi lacrimi, nici convoaie funebre, nici urme de plâns.
„Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici
ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
(Apoc. 21:4).

Slava veşniciei
Acolo este Noul Ierusalim, metropola slăvită a noului
pământ. În cetatea lui Dumnezeu „nu va fi noapte”. Nimeni nu va avea nevoie şi nu va dori odihnă. Acolo nu va
fi oboseală în a face voia lui Dumnezeu şi în a da laudă
Numelui Său. Vom simţi mereu prospeţimea dimineţii şi
mereu vom fi departe de încheierea ei. „Nu vor mai avea
trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că
Domnul Dumnezeu îi va lumina” (Apoc. 22:5). Lumina
soarelui va fi înlocuită cu o lumină care nu este supărătoare, cu toate că întrece strălucirea de la amiază. Slava
lui Dumnezeu şi a Mielului inundă Cetatea Sfântă cu o
lumină care nu slăbeşte. Cei răscumpăraţi umblă în slava
fără soare a unei zile permanente.
„În cetate n-am văzut niciun templu; pentru că Domnul
Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt templul ei”
(Apoc. 21:22). Poporul lui Dumnezeu are privilegiul să păstreze o legătură deschisă cu Tatăl şi cu Fiul. [...] Vom sta în
prezenţa Lui şi vom privi slava feţei Sale.
Acolo, cei mântuiţi vor cunoaşte aşa cum sunt cunoscuţi. Dragostea şi simpatia pe care Însuşi Dumnezeu le-a
sădit în suflet îşi vor găsi acolo exercitarea cea mai curată
şi cea mai plăcută. [...]
Acolo, minţi nemuritoare vor contempla, cu o bucurie
care nu va slăbi niciodată, minunile puterii creatoare, tainele iubirii răscumpărătoare. [...] Acumularea de cunoştinţe nu va mai obosi mintea şi nu va mai secătui puterile.
Acolo, cele mai mari planuri vor fi realizate, cele mai înalte
aspiraţii vor fi atinse, cele mai înalte ambiţii vor fi îndeplinite şi încă vor mai fi noi culmi de urcat, noi minuni de
admirat, noi adevăruri de înţeles, ţinte noi care să solicite
puterile minţii, ale sufletului şi ale corpului.

Toate comorile universului vor fi deschise spre studiu
mântuiţilor lui Dumnezeu. Neîncătuşaţi de moarte, ei îşi
iau zborul neobosit către lumile îndepărtate — lumi care
au fost mişcate de durere la vederea necazului oamenilor şi
au tresăltat în cântări de bucurie la vestea despre un suflet
salvat. Cu o bucurie de nedescris, copiii pământului ajung
părtaşi la bucuria şi înţelepciunea fiinţelor necăzute. [...]
Şi anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce descoperiri
mai bogate şi mai slăvite despre Dumnezeu şi despre Hristos.
Pe măsură ce creşte cunoştinţa, cresc şi dragostea, respectul
şi fericirea. Cu cât oamenii Îl vor cunoaşte pe Dumnezeu
mai mult, cu atât mai mare va fi admiraţia lor faţă de caracterul Său. Când Isus deschide în faţa lor bogăţiile mântuirii
şi realizările uimitoare în lupta cea mare cu Satana, inimile
celor mântuiţi sunt cuprinse de o devoţiune şi mai arzătoare
şi, cu o bucurie şi mai entuziastă, îşi ating harpele de aur şi
atunci de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de glasuri se
unesc pentru a înălţa coruri puternice de laudă.
„Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub
pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri, le-am
auzit zicând: «A Celui ce şede pe scaunul de domnie şi a
Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii
vecilor!»” (Apocalipsa 5:13)
Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibraţie de armonie şi de bucurie străbate prin creaţiunea imensă. De la
Acela care a creat toate se revarsă viaţa, lumina şi fericirea
prin domeniile spaţiului fără sfârşit. De la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate lucrurile, însufleţite şi
neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într-o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire. n
Acest articol este extras din Tragedia veacurilor, pp. 662–678. Adventiştii de
ziua a şaptea cred că Ellen G. White (1827–1915) a exercitat darul biblic al
profeţiei în timpul celor peste 70 de ani de slujire publică.

ACEST ARTICOL ESTE EXTRAS DIN PAGINILE 139–160 ALE CĂRŢII THE
MINISTRY OF HEALING (DIVINA VINDECARE, MOUNTAIN VIEW, CALIF.:
PACIFIC PRESS PUB. ASSN, 1905).
ADVENTIŞTII DE ZIUA A ŞAPTEA CRED CĂ ELLEN G. WHITE (1827–1915)
A MANIFESTAT DARUL PROFEŢIEI BIBLICE PE PARCURSUL A PESTE 70
DE ANI DE SLUJIRE PUBLICĂ.

Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Când priveşti în viitor, către sfârşitul păcatului, este ceva
care te înspăimântă? Ce anume?

2. Care este semnificaţia faptului că Isus poartă de-a lungul
întregii veşnicii semnele răstignirii Sale?
3. Pentru tine, care va fi cel mai bun şi mai dorit aspect al unei
vieţi veşnice în prezenţa lui Dumnezeu?
Curierul Adventist

octombrie 2015

CA prelegeri 2015.indd 27

27

25/09/2015 11:35:27

Sabat după-amiază

Revenirea celuilalt
Mângâietor

ÎNTOARCEREA DUHULUI SFÂNT (SAU A TA) DIN EXIL
REMUS SOARE

Î

mbrăţişarea divină de la sfârşit de an, pe care noi o numim Săptămâna de Rugăciune, a avut ca motiv călăuzitor întoarcerea Domnului Isus Hristos. Fără a umbri
strălucirea tematicii, ci, considerând că zugrăvirea revenirii Mângâietorului (Luca 2:25) de către Ellen White în
mesajul de dimineaţă a fost apoteotică, prezentarea finală
solicită îndreptarea atenţiei către altă temă: revenirea celuilalt Mângâietor (Ioan 14:16).
Pentru poporul lui Dumnezeu, înţelegerea deplină a
însemnătăţii revenirii lui Isus şi pregătirea pentru acest
eveniment sunt condiţionate de întoarcerea acasă a Duhului Sfânt. Dar, dacă Domnul Isus este aşteptat să revină
în slavă, Duhul Sfânt trebuie să Se întoarcă din exil. Încă
din secolul al II-lea, rolul de conducător spiritual al credincioşilor a fost preluat de către episcop. Puţin mai târziu, Duhul Sfânt a fost ostracizat de instituţia bisericii, iar
doctrina despre El a devenit cenuşăreasa1 teologiei timp
de şaisprezece secole. Nu înseamnă că menţionările despre Duhul Sfânt dispar din scrierile teologilor, însă ele se
rezumă la mici tratate de pneumatologie, dialoguri între
Aristotel şi Biblie, nemaifiind evocări ale faptelor şi prezenţei Sale regeneratoare.
Nimeni nu a mai scris vreodată despre Duhul Sfânt
aşa cum au făcut-o Luca sau Pavel. Proeminenţa relatărilor slujirii Duhului Sfânt, la Luca, pare a fi rezultatul
fascinaţiei faţă de forţa uimitoare a darurilor şi lucrării
Duhului, fenomene ce îşi reflectau activitatea în fiinţa
umană. Ca medic, el cunoştea omul, limitele şi neputinţele sale destul de amănunţit. Omul ar fi putut construi în
propria fiinţă un edificiu eficient al regenerării spirituale,
în faţa căruia orice spirit rău să rămână neputincios, doar
dacă Duhul lui Dumnezeu era preluat acolo. El constatase
această realitate, rămăsese încântat de ea şi o consemna
cu înfocare, nedorind să se piardă nicio relatare. După
secolul al III-lea, limbile de foc ale Duhului Sfânt par să
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fi fost acoperite de tăciunii fumegânzi ai tradiţiilor bisericeşti.
Invitaţia de la finalul Săptămânii de Rugăciune este
să readucem Duhul Sfânt acasă! Să redescoperim spiritul
predecesorilor reformatori, spiritul predecesorilor adventişti. Acesta a fost jar încins la flacăra Duhului Sfânt. Să
fim „purtători de lumină, nu păstrători de cenuşă”!2 Să
ne revizuim pretenţiile în ce priveşte cunoaşterea şi trăirea adevărului! Să scuturăm Duhul de cenuşa exilului şi
să facem ca biserica lui Dumnezeu să devină purtătoarea
unei văpăi de nestins. Să facem din noi locuinţa Duhului
Sfânt, ca El să dea fervoare vieţii noastre de credinţă. Să nu
stingem Duhul (1 Tes. 5:19), ci să Îl reaprindem în fiecare
dintre noi!

Unde locuieşte Duhul Sfânt?
Dumnezeu, atât cât a putut locui pe pământ în mijlocul poporului Său, a locuit într-un apartament cu două
camere: una se chema Sfânta, iar cealaltă Sfânta Sfintelor.
Duhul Sfânt fusese obişnuit să locuiască şi El în două încăperi. Una era biserica, iar cealaltă era odaia trupului fiecărui credincios care Îl adăpostea prin credinţă. Cămările
acestea nu însemnau două opţiuni dintre care Duhul Sfânt
putea alege una, în funcţie de ospitalitatea gazdei. El sălăşluia în amândouă deopotrivă. Putea locui în biserică pentru că locuia, de asemenea, în inima credincioşilor care o
compuneau. Când Duhul Sfânt Se va întoarce din exil, Îşi
va căuta odăile Sale de mai înainte: biserica şi pe tine.
Prima odaie. De multe ori, în Biblie, prezenţa Duhului
Sfânt este asociată cu strângerea laolaltă a grupului de credincioşi. El Se manifestă atunci când ei sunt împreună în
odaia de sus (Ioan 20:19-22), la Cincizecime (Fapte 2:1-4),
în casa lui Corneliu (Fapte 10:44-47). Practic, credincioşii devin comunitatea Duhului Sfânt, căreia El îi dă viaţă
(Fapte 2:1-21), pe care o menţine unită (Efes. 4:3), pentru
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care mijloceşte (Rom. 8:26), spre care Îşi îndreaptă darurile (1 Cor. 12:4,7-11), a cărei guvernare o asigură (Fapte
8:29; 10:19,20), către care vorbeşte (Evrei 3:7; Apoc. 2:7)
sau prin care vorbeşte (Matei 10:19). Dacă nu se întâmplă
aceasta în biserica ta, înseamnă că Duhul Sfânt nu S-a întors încă din exil.
Când Duhul Sfânt locuieşte în odaia bisericii, biserica
devine cea mai bună speranţă pentru vitalitatea spirituală
a membrilor ei, indiferent dacă ei recunosc sau nu. Când
Duhul Sfânt locuieşte în odaia bisericii, membrii ei devin
parte a extinderii istorice a comunităţii lui Dumnezeu de
la origini până la proslăvire. Ca parte a bisericii, fiecare
credincios devine un descendent al „norului atât de mare
de martori” (Evrei 12:1), care au experimentat prezenţa
Duhului Sfânt şi au trăit în lumina revelaţiei venirii lui
Isus. Membrii acestei biserici o iubesc, o vorbesc de bine
şi au respect faţă de doctrina şi slujitorii ei, ca semn al maturităţii spirituale.
A doua odaie a Duhului Sfânt este făptura credinciosului (1 Cor. 6:19; Rom. 8:9; 2 Tim. 1:14). Duhul Sfânt îi
ajută pe cei în a căror inimă locuieşte să îşi supună firea
păcătoasă pentru a deveni, în spirit, copii ai lui Dumnezeu şi a mărturisi despre aceasta. Prin Duhul care este în
inima lor, ei manifestă o dorinţă arzătoare de a trăi în prezenţa lui Dumnezeu, de a împlini voia Tatălui, de a privi
frumuseţea Fiului şi de a se întâlni cu Cuvântul inspirat.
Dacă nu s-a întâmplat aceasta în inima ta, să ştii că Duhul
Sfânt nu a revenit acasă.
Nu aştepta întotdeauna demonstraţii spectaculoase
pentru a cunoaşte dacă Duhul Sfânt S-a întors din înstrăinare. Unii, fascinaţi de limbile de foc ale Cincizecimii, zăbovesc în aşteptarea zilei în care ravagiile sufletului lor şi
ale sufletului bisericii se vor preface în focuri de artificii.
În timpul Conciliului de la Ierusalim (Fapte 15), Luca nu
menţionează în niciun moment prezenţa Duhului Sfânt la
activităţile adunării şi nici manifestări speciale ale Acestuia. Doar putem observa cum credincioşii şi-au exprimat
opiniile şi au ajuns la un acord asupra felului de vieţuire creştină şi al statutului neamurilor. Acest acord a fost
prezentat ca o decizie comună, a lor şi a Duhului Sfânt,
prin cuvintele: „Căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi
nouă” (Fapte 15:28). De ce o recunoaştere consensuală de
felul acesta? Să ne amintim că Luca deja prezentase personajele principale ale întâlnirii de la Ierusalim ca fiind
umplute de Duhul Sfânt (Fapte 2:4; 4:31; 13:9). Concluzia
este limpede. Când oameni plini de Duhul Sfânt se reunesc ca să plănuiască pentru binele bisericii, Dumnezeu
le consolidează decizia prin claritatea acordului. Aşa s-a
întâmplat în situaţia alegerii lui Matia sau a celor şapte diaconi. În cazul diaconilor, rugăciunea este semnalată doar
la sfârşitul numirii lor, ca o ratificare a alegerii făcute. Duhul Sfânt locuieşte în armonia dintre fraţi, chiar dacă nu
Se face cunoscut printr-o atenţionare explicită.

Lucrarea Duhului Sfânt
Duhul Sfânt este harnic. Lucrează în fiecare odaie
atunci când I se permite. Unele activităţi ale Duhului Sfânt

au fost prezentate schematic odată cu descrierea celor
două încăperi. În continuare, nuanţăm alte câteva aspecte
ale slujirii Sale.
Prin Duhul Sfânt sunt înălţate rugăciunile credinciosului (Iuda 20). Tot prin El este înfăptuită lucrarea de regenerare spirituală, de calificare pentru slujire şi de sigilare
a creştinului (Ef. 1:13). Dragostea, combustibilul vieţii de
credinţă, este depozitată în Duhul Sfânt (Col. 1:8). Harul
vine din aceeaşi sursă (Fil. 2:1). La fel şi bucuria creştinului. Cu toate acestea, Duhul lui Dumnezeu nu este numit
nici Duhul dragostei, nici Duhul harului şi nici Duhul bucuriei, ci Duhul Sfânt3. Pentru că lucrarea Sa specifică este
sfinţirea (1 Petru 1:2; 2 Tes. 2:13; 1 Cor. 6:11; 1 Tes. 4:7,8).
Scopul lucrării Lui este de a transforma făptura umană
pentru a putea produce roadele sfinţeniei. Duhul Sfânt
ajută credinciosul să îşi supună firea păcătoasă, egoistă,
pentru a trăi adevărata viaţă (Rom. 8:13). De asemenea,
întăreşte puterea vieţii spirituale a credinciosului (Ef. 3:16)
şi îi produce simţământul că este fiu al lui Dumnezeu. În
vremurile apostolice, prezenţa Duhului Sfânt în viaţa credincioşilor era atât de universală, încât, fără ea, orice persoană era descalificată de la slujirea creştină (Iuda 19).
Duhului Sfânt I-a fost atribuită autoritatea transmiterii mesajului către cele şapte biserici din Apocalipsa. Cu
siguranţă, El are ceva să-i spună şi bisericii tale, dacă este
ascultat. În biserică şi prin intermediul ei, Duhul Sfânt
mărturiseşte despre Isus Hristos (Ioan 15:26) şi despre lucrările lui Dumnezeu (Fapte 2:11). La fel de impresionante
ca limbile de foc din Ziua Cincizecimii trebuie considerate
şi limbile ucenicilor, care „vorbeau lucrurile minunate ale
lui Dumnezeu”.
Păstrarea unităţii bisericii este o altă însărcinare a Duhului Sfânt (Ef. 4:3). El uneşte biserica prin legătura păcii
şi îi adoptă pe credincioşi în familia divină (Rom. 8:15)
ca fraţi şi surori. În greaca clasică, existau două cuvinte
prin care era exprimată legătura frăţească. Unul era phrater şi celălalt adelphos. Primul cuvânt nuanţa mai degrabă
o realitate socială comună, apartenenţa la acelaşi clan, sau
phratra. Noul Testament utilizează în exclusivitate celălalt termen, adelphos. Etimologia lui vine din a-delphus:
„împărtăşirea pântecelui”, „matrice comună”. Aceasta
înseamnă că biserica Duhului Sfânt nu este formată din
clanuri, din ginţi de „patriarhate” şi „matriarhate”, unite
în jurul vreunui boier sau jupânese, ci din fraţi şi surori
care împărtăşesc acelaşi pântece matern, aceeaşi matrice,
aceeaşi origine. Duhul Sfânt produce în noi simţământul
acestei frăţietăţi şi ne ajută să strigăm Ava, adică Tată (Gal.
4:6; Rom. 8:14-16). Această ipostază ar trebui să se concretizeze într-o atmosferă de prietenie între fraţi în toate
momentele şi la toate nivelurile slujirii. Dacă nu se întâmplă aşa în biserică, este doar pentru că Duhul Sfânt Se află
încă în exil. Martin Luther ne-a oferit, odată cu Reforma,
şi măreţia staturii prieteniei creştine. Chiar dacă nu a sistematizat teologic această temă, Luther arată că e foarte
atras de ea prin multitudinea de reflexii pe care i le dedică.
În traducerea Bibliei, introduce frecvent cuvântul „prietenie” şi asocieri ale termenului cu o predilecţie deliberată.4
Curierul Adventist

octombrie 2015

CA prelegeri 2015.indd 29

29

25/09/2015 11:35:28

Pentru Luther, biserica este o comuniune a prieteniei, iar
a trăi în duh înseamnă a trăi în prietenie cu Dumnezeu.

un rol. Rolul acesta va fi reexercitat la învierea tuturor acelora în al căror trup se va regăsi (Rom. 8:11).

Lucrarea omului în relaţie cu Duhul Sfânt

Apel către inimi

Există trei lucruri esenţiale de care un credincios ar
trebui să ţină cont pentru a putea recupera teritoriile pierdute ale relaţiei cu Duhul Sfânt. În primul rând, creştinul
ar trebui să păstreze în permanenţă în inima lui un simţământ de îndatorare. A rămâne dator Duhului Sfânt este o
dimensiune a sfinţirii umane. Nu este o stare ruşinoasă, ci
un dar divin care te ajută să trăieşti îngrijit.
Golirea de sine este a doua sarcină a omului în relaţie cu Duhul lui Dumnezeu. Deşarja opiniilor păcătoase,
a prejudecăţilor, a năzuinţelor egoiste şi a oricărui lucru
străin de Dumnezeu este precondiţia umplerii cu Duhul
Sfânt.
Umplerea cu Duhul Sfânt este al treilea lucru important pentru redobândirea frecvenţelor spirituale. A fi plini
de Duh este o poruncă a Bibliei, nu o recomandare, un
imperativ, nu o opţiune, o poruncă scrisă la plural (Ef.
5:18). Umplerea cu Duhul Sfânt nu este o experienţă care
are loc o singură dată în viaţă. În Fapte 2:4, suntem informaţi că, în Ziua Cincizecimii, toţi ucenicii „s-au umplut de Duh Sfânt”. Ulterior, Fapte 4:31 consemnează că
„toţi s-au umplut de Duhul Sfânt”, deşi beneficiarii acestui
cargo spiritual erau aceleaşi persoane de mai înainte. Umplerea cu Duhul Sfânt din Fapte 4:31 nu are loc pentru că
ucenicii s-ar fi golit între timp, ci pentru că acesta este un
proces continuu. Plinătatea de astăzi nu seacă mâine, dar
este insuficientă pentru lucrarea de mâine. Din două motive: 1) pentru că umplerea de azi te determină să creşti şi
2) pentru că mâine ţi se va cere să lucrezi în conformitate
cu noua ta statură.

Dacă Domnul Isus a avut trebuinţă de această relaţie cu Duhul Sfânt, poţi cugeta la cât de mare ar fi nevoia inimii tale? Să fii un om al lui Dumnezeu este cea mai
plăcută afirmaţie care se poate face despre tine. Omul lui
Dumnezeu are în el Duhul lui Dumnezeu, împlineşte voia
lui Dumnezeu, trăieşte după reguli sfinte în certitudinea
mântuirii, studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi îl proclamă
altora. Nu este calificare mai înaltă pe care să o poţi atinge
decât cea pe care ţi-o dă prezenţa Duhului Sfânt în inima
ta.
Şi nu uita că, în relaţia dintre om şi Duhul Sfânt, adevăratul exilat nu este El. Lumea pribegilor mâhniţi şi a rătăcirilor amare este lumea omului. Viaţa în exil este tulbure,
şi amintirile ei, posomorâte. Poetul Ovidiu a scris în exil
Tristele, iar Victor Hugo, Mizerabilii. O singură comedie a
fost scrisă în exil, Divina Comedie, a lui Dante. Însă aceasta redă situaţia lui de viaţă, pe care o aseamănă cu rătăcirea prin infern. Duhul Sfânt aduce bucurie, pace, dragoste
şi reînnoire. Ţi le aduce şi ţie atunci când semnezi decretul
de întoarcere din surghiun. A Lui sau, mai degrabă, a ta.
„Cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea; ei zboară
ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc”
(Is. 40:31). n

Activităţi ale Domnului Isus în relaţie cu Duhul
Sfânt
Ioan Botezătorul a spus că, Domnului Isus, Dumnezeu
„nu-I dă Duhul cu măsură” (Ioan 3:34). Domnul Isus a
primit calificarea slujirii în acord cu făgăduinţa din Isaia
11:2: „Duhul Domnului Se va odihni peste El.” La botezul
lui Isus, Duhul Sfânt S-a prezentat într-o manifestare simbolică (Matei 3:16) ce sugera această odihnă a Sa asupra
Mântuitorului. Isus Însuşi a revendicat împlinirea profeţiilor Vechiului Testament referitoare la darul Duhului în
propria persoană (Is. 61:1 în relaţie cu Luca 4:18; Is. 42:1-4
în relaţie cu Matei 12:18). Domul Isus a mers în pustia
ispitirii prin iniţiativa Duhului (Matei 4:1). Şi-a început
lucrarea din Galileea tot în puterea Duhului (Luca 4:14).
Prin Isus se manifesta puterea Duhului în vindecarea oamenilor (Luca 5:17; Fapte 10:38). Tot prin Duhul Sfânt,
Isus le-a dat sarcini apostolilor (Fapte 1:2). Bucuria Domnului Isus se exprima în Duhul (Luca 10:21). Probabil la
fel era şi în cazul celorlalte emoţii interioare ale Lui. Isus
S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, prin
Duhul cel veşnic. (Evrei 9:14). Lucrarea lui Isus a fost încununată de învierea din moarte, în care Duhul Sfânt are
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REMUS SOARE ESTE PASTOR
ÎN MADRID, UNIUNEA SPANIOLĂ.

Î N T R E B Ă R I

P E N T R U

meditație şi discuţie
1. Care sunt aspectele cele mai semnificative ale lucrării Duhului Sfânt în „odaia” bisericii?

2. Care sunt cele trei lucrări esenţiale pe care credinciosul le
are de făcut în relaţie cu Duhul Sfânt?
3. În care activităţi ale Domnului Isus este evidenţiată relaţia
cu Duhul Sfânt?
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Lecturi pentru copii

Autor: Charles Mills

PRIMUL SABAT

De memorat:
„Aici este răbdarea
sfinţilor, care păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui
Isus.” (Apocalipsa
14:12)

Un apel cu voce tare

E

ram foarte obosit, iar în sala de
aşteptare a aeroportului era atât
de răcoare şi de bine! Mă aflam de
câteva săptămâni în Caraibe, unde venisem cu scopul de a face fotografii şi
de a realiza un film despre numeroasele
activităţi ale membrilor bisericii noastre
de acolo.
Filmasem pastori şi laici care le vorbeau
despre dragostea lui Dumnezeu tuturor celor cu care se întâlneau. Văzusem doctori care îi vindecau pe bolnavi, văzusem studenţi care învăţau ca să devină medici, predicatori sau profesori.
Cunoscusem câţiva adevăraţi eroi care sacrificaseră mult ca să se
poată închina Dumnezeului pe care Îl iubeau. Fotografiasem

Împarte cu alţiinezeu, ce le-ai spune locu-

i Dum
Dacă ai fi în locul lu
să meargă în
ânt ca să-i convingi
m
pă
i
tu
es
ac
or
ril
ito
trimite-l
tează aici mesajul şi
No
e?
tin
cu
fie
să
cer ca
cunoscuţilor tăi!
prin e-mail tuturor

tineri care transmiteau informaţii despre cum
poate fi învinsă boala. Ascultasem cântece şi predici inspiratoare şi asistasem la botezul celor convertiţi. Acum venise timpul să mă întorc acasă.
Am închis ochii şi am simţit cum se risipea
presiunea programului aglomerat. Peste puţin
timp, aveam să dorm acasă, în patul meu.
Deodată mi-am dat seama că nu se mai auzea
în jurul meu nicio voce. Sala de aşteptare, care cu
numai câteva secunde înainte forfotea de pasageri, copii, agenţi, rămăsese goală. Nu se mai auzeau decât motoarele avioanelor.
Am intrat în panică. Avionul meu! Avionul
care trebuia să mă ducă acasă plecase fără mine!
Am pierdut avionul! Am adormit şi am rămas în
urmă!
În clipa aceea, am auzit la difuzoarele din sala
de aşteptare o voce puternică. „Atenţie, vă rog!
Atenţie, vă rog! Acesta este ultimul apel de îmbarcare pentru zborul 982 cu destinaţia Miami. Toţi
pasagerii ar trebui să se afle deja la bordul avionului. Dacă aveţi bilet pentru zborul 982, prezentaţivă de urgenţă la poarta de îmbarcare. Acesta este
ultimul apel.”
Cred că am stabilit un nou record la timpul de
îmbarcare, atât de repede am fugit. Uşa avionului
era pe punctul de a se închide în timp ce eu alergam spre ghişeu şi strigam: „Staţi! Trebuie să urc
în avionul acela. Am bilet! Vedeţi? Vă rog, lăsaţimă să urc! Vreau să mă duc acasă!”
Voi auziţi un glas puternic care vă cheamă?
Chiar acum, Cineva face un apel cu voce tare la
toţi oamenii din lumea aceasta. Este glasul lui
Dumnezeu, care se face auzit prin cei trei îngeri
pe care i-a trimis cu două scopuri: (1) să ne atragă atenţia asupra unor pericole care vor apărea şi
(2) să ne spună ce trebuie să facem ca să mergem
acasă împreună cu Isus.
Într-o ocazie, o voce puternică m-a trezit din
somn şi m-a zorit să mă urc în avion de urgenţă.
Dumnezeu face apel la noi cu voce tare, doar că
nu ne cheamă să mergem la Miami, ci la cer! Să
avem grijă să nu adormim şi să ascultăm glasul
Lui!
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DUMINICĂ

De memorat:
„Şi am văzut un alt
înger care zbura prin
mijlocul cerului cu o
Evanghelie veşnică,
pentru ca s-o vestească
locuitorilor pământu
lui.” (Apoc. 14:6)

Şcoala de îngeri

N

u vreau să merg la biserică, zise
Justin îmbufnat şi îşi încrucişă
braţele la piept.
— De ce? îl întrebă tatăl lui de la
volanul maşinii. Am crezut că-ţi place
la biserică!
— Prefer să fac altceva astăzi, să mă
joc sau să mă uit la desene. La biserică mă

cam plictisesc.
— Păi, să ştii că ai dreptate, răspunse tatăl dând din cap aprobator. În comparaţie cu joaca şi cu desenele, la biserică este cam
plictisitor.
— Îmi dai dreptate? îl întrebă băiatul clipind nedumerit.
— Sigur, zise tatăl zâmbind. De aceea, astăzi nu mergem la
biserică!

Împarte cu alţiipentru ca toţi cei prezenţi
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— Nu mergem?
— Nu.
— Grozav! zise Justin încântat, săltând pe banchetă.
— Dar, adăugă tatăl, mergem într-un loc unde
o să înveţi să fii înger. O să înveţi cum să pui capăt
războaielor, cum să-i faci pe oameni mai sănătoşi
şi mai iubitori…
— Şi cine o să mă înveţe toate astea? se interesă
băiatul.
— Dumnezeu! zise tatăl.
— De unde ştii? spuse băiatul cu o privire cercetătoare.
— Pentru că El a spus aşa: „Duceţi-vă în toată
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15). Crezi că El ar vrea să vestim
Evanghelia fără să învăţăm mai întâi cum să facem acest lucru? Avem nevoie de cunoştinţe şi de
exerciţiu. Avem nevoie să învăţăm. Avem nevoie
să mergem într-un loc special, o dată sau de două
ori pe săptămână, unde să învăţăm cum să fim îngeri pentru toţi oamenii. Iar acest loc special se
numeşte…
Tatăl se opri din vorbit şi trase maşina într-o
parcare aglomerată, plină cu oameni zâmbitori.
— Se numeşte biserică, încheie Justin propoziţia, zâmbind sfios când îşi dădu seama unde se
aflau.
— În vremurile biblice, oamenii mergeau la
templu. Astăzi, noi mergem la biserică. Dar scopul este acelaşi: să învăţăm cum să răspândim vestea bună despre dragostea lui Dumnezeu, adică
„Evanghelia”. Înţelegi acum?
Justin dădu din cap în semn că da şi spuse:
— Ştii ceva, tati?
— Ce anume?
— Mă bucur că putem merge la biserica asta
mică. Îmi pare rău că am fost nemulţumit de ea.
Vreau să fiu un înger pentru Dumnezeu. Vreau să
le spun tuturor despre dragostea Sa!
Apoi au coborât amândoi din maşină şi au intrat în biserică.

Curierul Adventist

octombrie 2015

CA prelegeri 2015.indd 32

25/09/2015 11:35:28

Lecturi pentru copii
LUNI

De memorat:
„Spune-ne, când se
vor întâmpla aceste
lucruri? Şi care va fi
semnul venirii Tale
şi al sfârşitului
veacului acestuia?”
(Matei 24:3)

Pregătiri

L

isa, o fată de zece ani, era în culmea fericirii.
— Se vede venind? o întrebă
mama din pragul uşii, ţinând în mâini o plăcintă caldă cu zmeură, tocmai
scoasă din cuptor. Plăcinta cu zmeură
este preferata ei, ştii…
— Da, ştiu! spuse Lisa radiind de bu
curie. Şi îi plac merele coapte, pepenele şi ore-

zul spaniol.
Mama puse plăcinta fierbinte la răcit pe o poliţă lângă fereastră şi se aşeză ostenită în balansoarul din verandă.
— Ţi-e dor de sora ta, aşa-i? o întrebă ea.
Lisa dădu din cap aprobator şi zise fascinată:
— Sarah călătoreşte cu nava şi vede atât de multe locuri frumoase… De fiecare dată când este det… deta…

Împarte cu alţiile poţi face pentru a le ară-
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— Detaşată, o ajută mama.
— Da, detaşată voiam să spun. De fiecare dată
când e detaşată, Marina Militară o trimite în locuri exotice. Asta înseamnă „ciudat”, „neobişnuit”.
Ştiu din dicţionar! Eu n-am fost niciodată într-un
loc exotic, continuă ea după o scurtă pauză. Asta
dacă nu punem la socoteală camera lui Daryl…
Mama pufni în râs.
— Cred că şi-a făcut totuşi curat pentru că
vine Sarah. Toată casa străluceşte de curăţenie!
— Tot ce-i mai bun pentru Sarah! spuse Lisa
zâmbind. Vreau să se simtă bine acasă.
— Ce bine ar fi, adăugă mama cu un oftat,
dacă oamenii ar face asemenea pregătiri şi pentru
Altcineva care trebuie să vină…
— Cine trebuie să vină? întrebă fata mirată.
— Isus! Se va întoarce la noi.
— Când? spuse ea cu respiraţia întretăiată.
— În curând. Isus le-a spus ucenicilor că, înainte ca El să vină, lumea noastră va fi un loc periculos. De aceea s-a înrolat Sarah în Marina Militară. Vrea să ajute la menţinerea păcii în lume.
— Da, ştiu. Te referi la semnele despre care a
vorbit Isus, la semnele venirii Lui.

Alte pregătiri
— Când aţi aflat că o să vină Sarah acasă, aţi
avut grijă să vă faceţi curat în camere, să spălaţi
podeaua, să culegeţi flori de câmp frumoase, să vă
îmbrăcaţi în haine curate — aţi făcut toate aceste
lucruri pentru Sarah. Şi eu am făcut la fel. Am gătit ce-i place ei să mănânce, ca de exemplu, plăcinta asta cu zmeură. De ce am făcut noi toate astea?
— Pentru că o iubim pe Sarah, răspunse Lisa
cu un zâmbet larg. Vrem să se simtă bine acasă.
— Şi ştii ceva? Eu cred că fiecare creştin trebuie să facă astfel de pregătiri, pentru ca toţi oamenii să ştie că în curând va avea loc un eveniment
extraordinar. Vine Prietenul nostru cel mai bun,
Isus, iar noi trebuie să le arătăm tuturor că suntem
gata să-L întâmpinăm!
Chiar atunci apăru la colţul străzii o maşină,
iar Lisa începu să ţopăie de bucurie.
— Uite că vine! Vine! strigă mama.
Mama şi Lisa i-au făcut, vesele, cu mâna. Erau
pregătite să o întâmpine pe cea de care le fusese
atât de dor şi care acum se întorcea acasă.
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MARŢI

De memorat:
„Înainte de toate,
să ştiţi că în zilele
din urmă vor veni
batjocoritori plini de
batjocuri, care vor
trăi după poftele lor.”
(2 Petru 3:3)

Simptomele

A

răţi cam rău, remarcă tatăl când
îl văzu pe Kim intrând, clătinându-se, în bucătărie. Băiatul era în
pijamale şi ţinea într-o mână un pahar
cu suc de portocale pe jumătate plin,
iar în cealaltă mână o cutie cu pastile
de vitamina C.
— Ba nu, sunt bine! îl contrazise
Kim. Doar că tuşesc, îmi curge nasul, mă
doare în gât, am febră şi îmi ţiuie urechile.
Tata izbucni în râs şi îl compătimi:
— Sărman copil!
— Mă numeşti „copil”? ripostă Kim încruntat. Am 13 ani şi
prefer să mă numeşti „tânăr” sau „adult în devenire”!
Tatăl clătină din cap şi schimbă subiectul:
— Ştiu exact care e problema ta de sănătate!
— Bine, domnule doctor, ce diagnostic îmi puneţi?
— Este clar că avem de-a face cu o entorsă de gleznă, îl
anunţă tatăl.

Împarte cu alţii re le poţi face acasă, la bi-
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— Entorsă de gleznă?? întrebă Kim surprins.
— Dar tu ce boală crezi că ai? replică tatăl ridicând din sprâncene.
— Nu e nimic altceva decât o răceală.
— Deci, spuse tatăl apăsat, îţi dai seama că ai
răcit pentru că ai simptome specifice răcelii.
— Normal.
— Şi deciziile le luăm tot pe baza unor simptome, sau semne, continuă tatăl.
— Păi da, admise băiatul, încercând să înţeleagă ce sens avea toată această discuţie.
— Atunci, de ce îţi e atât de greu să crezi că
Isus vine curând?
— Dar ce legătură are răceala mea cu venirea
lui Isus?

Un subiect demodat
— Păi, mi-ai spus aseară că nu crezi că venirea
lui Isus este aproape. Şi ai mai spus că eşti de acord
că trebuie să ne iubim semenii şi să fim buni cu ei,
să ne bucurăm de iertarea lui Dumnezeu, dar că a
doua venire este un subiect demodat.
— Aşa este.
— Şi cum rămâne cu simptomele? insistă bărbatul.
— Simptome? Ce simptome?
— Isus le-a spus ucenicilor Săi că, înainte de
sfârşitul timpului, vor fi calamităţi, epidemii şi că
oamenii vor fi atât de speriaţi, încât inimile o să
le cedeze! Ce poţi spune despre toate bolile astea
nou-apărute? Unii îi exploatează pe săraci şi se
îmbogăţesc pe spinarea lor. Toate astea sunt nişte simptome, Kim! Sunt semnele că Isus vine curând, iar noi trebuie să le dăm de ştire oamenilor.
— Dacă e aşa cum spui, atunci de ce nu a venit
Isus până acum? îl chestionă Kim.
— Nu ştiu, zise tatăl dând din umeri. Sunt sigur că are motivele Lui. Dar, dacă observi semnele
şi crezi, atunci crezi şi în promisiunea revenirii.
Eu cred că ar trebui să le spunem altora despre
semnele acestea şi despre promisiunea Lui.
— Bine, bine, ai dreptate, zise Kim tuşind. Am
să iau mai în serios revenirea lui Isus. Şi am să încerc să le spun şi altora, adăugă el întorcându-se
să plece. La un moment dat însă, se opri din drum
şi adăugă: Am să încep imediat ce scap de entorsa
asta de gleznă…
— Ăsta e băia…, pardon, tânărul meu! spuse
tatăl cu mândrie.
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Lecturi pentru copii
MIERCURI

De memorat:
„Întâi vor învia
cei morţi în Hristos.”
(1 Tesaloniceni 4:16)

În aşteptarea coacerii recoltei

T

erry stătea în picioare şi privea
atent pământul proaspăt arat.
Deasupra, păsările ciripeau plăcut, iar norii alunecau uşor pe bolta
albastră. De trei ore îl urmărea pe tatăl
lui cum semăna seminţe, dar nimic nu
se întâmpla. Iar pentru un copil de 5 ani,
aşa ceva era inacceptabil.
Tatăl lui muncise din greu la pregătirea terenului: pusese
exact cât îngrăşământ era nevoie şi aşezase boabe de porumb în
fiecare grămăjoară perfectă de pământ, pe stratul perfect drept.
Soarele strălucea şi vântul sufla printre ramurile stejarilor bătrâni
din spatele casei. Era timpul! Și totuşi nu se întâmpla nimic!
Tata veni lângă băiat şi îi zâmbi.
— Stai de vorbă cu grădina? îl întrebă.
— Nu. Cu seminţele, răspunse el, arătându-le cu degetul. Le-ai
pus în pământ de dimineaţă, şi diseară vreau să mănânc porumb
fiert. Ce mai aşteaptă? Seminţele astea nu fac nimic!
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— O, dar ele fac ceva foarte important, îl contrazise tatăl.
— Păi ce fac? întrebă Terry curios.
— Aşteaptă. Aşteaptă ca zilele să devină mai
lungi, ca soarele să strălucească mai puternic, ca
aerul să fie mai cald şi ca ploile de vară să ude pământul, ca să soarbă din seva dătătoare de viaţă.
Atunci o să se întâmple ceva uimitor.
— Ce-o să se întâmple? se interesă băiatul,
aplecându-se ca să le vadă mai bine.
— Seminţele vor încolţi, vlăstarele vor ieşi
din pământ, iar rădăcinile se vor înfige tot mai
adânc în pământ, explică tatăl. Apoi vlăstarele vor
lua energie de la soare şi vor creşte mari, tot mai
mari, formând tulpini şi frunze, apoi ştiuleţi plini
cu boabe mari, numai bune de mâncat cu piure şi
cu fasole. E nevoie de timp pentru toate astea, dar
merită să aştepţi!
— De ce trebuie să treacă atât de mult timp?
ceru lămuriri băiatul.
— Păi, răspunse tatăl, aruncând o privire peste
grădină, trebuie să fie îndeplinite toate condiţiile. Totul se petrece la timpul lui şi se respectă o
anumită ordine. Dar, dacă au lumină, apă şi un
pământ fertil, seminţele cresc. Aşa este de când
lumea.
Bărbatul făcu o pauză.
— La fel se întâmplă şi cu oamenii care au
murit — cu Buni şi cu unchiul Jarrod. Îţi aduci
aminte? Noi i-am aşezat în sicriu şi apoi în pământ. Însă, într-o zi, în curând, Isus va veni şi îi va
chema afară de acolo. Ei vor trăi din nou şi vom
fi foarte fericiţi să-i vedem. Apoi toţi vom merge
cu Isus la cer, acolo unde nimeni nu va mai muri
şi unde în grădini cresc legume delicioase. Vrei să
mergi acolo?
După un moment de gândire, Terry răspunse:
— Da. Am să aştept şi eu! Am să aştept să mănânc porumb fiert şi am să aştept ca Isus să le dea
din nou viaţă lui Buni şi unchiului Jarrod.
— Bun plan! îi zise tatăl luându-l de mână şi
mergând spre casă. Nu este prea plăcut să aştepţi,
dar merită. O să vezi!
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Lecturi pentru copii
JOI

De memorat:
„Fericiţi şi sfinţi sunt
cei ce au parte de
întâia înviere! Asupra
lor a doua moarte
n-are nicio putere.”
(Apocalipsa 20:6)

Un loc lipsit de pericole

E

lsa se uita la frunzele care cădeau
din copaci şi la iarba care începuse să se usuce. Observase şi stoluri
mari de păsări trecând pe cer. Un vânt
răcoros străbătea valea, făcând-o să
tremure şi să se lipească mai strâns de
mama ei ca să se încălzească.
— Nu-mi place toamna, protestă
ea, vârându-și mâinile adânc în buzunare. Mă face să fiu îngrijorată.
— Îngrijorată? De ce? o întrebă mama.
— Mă tem pentru animale, explică ea, arătând cu mâna spre
arborii şi spre pajiştile din jur. Ce-or să facă veveriţele şi păsările
pe frigul ăsta? Ce-or să facă vulpile, urşii, căprioarele şi cârtiţele?
Ce-or să facă ele la iarnă, când o să ningă? O să fie atât de frig,
încât lacul o să îngheţe bocnă şi ele n-o să mai aibă nimic de
mâncare. Ele nu au sobă cum avem noi acasă. Nu au decât pădurea şi zăpada. Nu-mi place!

Împarte cu alţiii câteva căsuţe pentru pă-
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După câteva momente de gândire, mama îi
spuse:
— Să ştii că ai dreptate! Animalele nu au o casă
mare cum avem noi. Totuşi Îl au pe Dumnezeu.
Când a creat lumea noastră, El a avut grijă ca fiecare fiinţă să aibă un adăpost. De fapt, pământul
era o mare casă pentru toţi locuitorii lui. Oamenii
şi animalele trăiau pe pajişti sau la umbra copacilor, la fel ca animalele de aici. Mai târziu, după
ce a apărut păcatul, Adam şi Eva şi-au construit o
casă a lor. Oamenii au construit apoi oraşe şi au
trăit foarte diferit de cum intenţionase Dumnezeu
pentru ei. Animalele au continuat totuşi să trăiască aşa cum le crease Dumnezeu. Păcatul a adus
iernile geroase şi multe pericole, în special din
partea oamenilor. Dar ele şi-au săpat ascunzători
în pământ, şi-au făcut vizuini în scorburile copacilor sau au plecat departe, în sud, unde era mai
cald. Multe s-au deprins să doarmă în bârloguri în
lunile reci de iarnă, iar altele au reuşit să găsească
hrană sub nămeţii de zăpadă. Animalele trăiesc
în sânul naturii, împlinind planul lui Dumnezeu
pentru ele şi supravieţuind. Dumnezeu ne-a creat şi a promis să ne ofere ocrotire. Într-o zi, casa
noastră va fi cerul, un loc lipsit de orice fel de pericol. Acolo Îl vom cunoaşte mai bine pe Dumnezeu şi ne vom închina Lui. Vor fi acolo şi păsări, și
urşi, vulpi, veveriţe şi căprioare. Vom fi din nou o
mare familie fericită!
Elsa rămase pe gânduri o clipă şi apoi dădu din
cap aprobator.
Mama zâmbi şi o întrebă:
— Vrei să-L ajuţi pe Dumnezeu să aibă grijă
de animale?
— Pot să fac asta? spuse ea uimită.
— Sigur! Hai să mergem la magazin şi să cumpărăm seminţe şi boabe de porumb. La iarnă,
când o să ningă, o să aşezăm în câteva locuri hrană pentru veveriţe, iepuri, căprioare şi păsări. Ele
vor duce seminţele şi boabele în adăposturile lor
şi îşi vor face provizii. Nu va fi chiar ca în Grădina
Eden, dar tot le va fi mai bine.
Elsa şi mama ei au pornit chiar atunci spre magazin.
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Lecturi pentru copii
VINERI

De memorat:
„Închinaţi-vă Celui
ce a făcut cerul şi
pământul, marea
şi izvoarele apelor!”
(Apocalipsa 14:7)

Închinaţi-vă Creatorului!

Î

ntr-o după-amiază de Sabat, am făcut
o plimbare în natură împreună cu soţia
mea. Ne-am bucurat de verdele crud al
frunzelor şi am ascultat trilurile voioase ale
păsărilor.
La un moment dat, m-am oprit în dreptul
unei flori ca să fac o fotografie, iar soţia mea
a mers mai departe, admirând fluturii şi pomii
înfloriţi.
În clipa aceea, din curtea casei unui vecin a ieşit în goană un câine
mare şi miţos şi s-a năpustit asupra ei, arătându-şi colţii şi lătrând nervos. Era clar că nu avea chef de joacă.
Aveam la dispoziţie trei soluţii. Prima era să abordez câinele prieteneşte şi să-i spun ceva de genul: „Scuzaţi-mă, domnule Câine. V-aş fi
foarte recunoscător dacă nu aţi muşca-o pe soţia mea. Vă rog, mergeţi
înapoi în curtea dvs., iar noi ne vom continua plimbarea liniştiţi.”
A doua era să încerc să-l conving că făcea un lucru rău. „Domnule
Câine, acţiunile dvs. nu sunt prietenoase. Când eşti prietenos, te simţi
mai bine şi eşti mai satisfăcut decât atunci când mârâi şi îți arăţi colţii.
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Şi apoi, s-ar putea să dai de necaz. Poţi pur
şi simplu să latri de două-trei ori şi apoi să te
întorci în curte!”
Eu am ales însă a treia soluţie. Am început să strig la el: „STAI PE LOC! CÂINE RĂU! CÂINE RĂU! PLEACĂ! DU-TE
ACASĂ! ÎNAPOI ACASĂ!”
Şi s-a întâmplat o adevărată minune!
Câinele a făcut cale-ntoarsă şi a intrat înapoi în curte. Uf, ce uşurare! Era cât pe ce s-o
păţim!

Satana, câinele care mârâie nervos
În captivanta carte cu numele Apocalipsa, Biblia ne spune că Dumnezeu a trimis
trei îngeri care să-i avertizeze pe toţi oamenii că păcatul este un lucru care îi distruge
şi că Satana, câinele bătrân, stă să îi atace.
Biblia spune că ei rostesc această avertizare
cu „glas tare”. Primul înger spune un lucru
foarte interesant: „Închinaţi-vă Celui ce a
făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” Cu alte cuvinte, el spune aşa:
„DUMNEZEU V-A CREAT, DE ACEEA
ÎNCHINAŢI-VĂ LUI!”
De ce ţine el să le amintească oamenilor
că au fost creaţi de Dumnezeu?
Pentru că mulţi au uitat lucrul acesta.
Unii cred că ne tragem din maimuţă sau că
am evoluat din alge. Ei se închină ştiinţei
sau tehnologiei; se pleacă înaintea conducătorilor umani sau folosesc metode omeneşti
de înţelegere. Dar primul înger are să le dea
o veste. Nici ştiinţa, nici tehnologia, nici oamenii, nici maimuţele şi nici algele nu-i pot
salva. Numai Dumnezeul creator îi poate
salva.
Dar să nu mă înţelegi greşit. Nu-ţi sugerez să te duci acasă la vecinul tău, să baţi la
uşă şi, când deschide, să-i spui cu glas tare:
„Bună! Dumnezeu te iubeşte. El vrea să te
salveze din păcat. Vrei să jucăm fotbal?”
Poţi totuşi să-i spui pe un ton potrivit:
„Bună, vrei să jucăm fotbal?” Şi pleci cu el şi
cu alţi câţiva prieteni să jucaţi un meci cinstit, aşa cum ar juca Isus.
Iar mărturia aceasta va avea acelaşi efect
ca mărturia îngerului!
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Lecturi pentru copii
AL DOILEA SABAT

De memorat:
„Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi
vor împărăţi în vecii
vecilor.” (Apocalipsa
22:5)

Viaţa veşnică

C

uvântul „veşnic” este dificil de
înţeles. De ce? Pentru că nimic
nu durează veşnic. Nimeni nu a
mers pe jos veşnic, nu a mâncat pizza
veşnic, nu a jucat fotbal şi nu s-a uitat la
televizor veşnic. Tot ce facem are un început
şi un sfârşit. Fiecare zi are un început şi un sfârşit. Începuturi şi
sfârşituri. Starturi şi finaluri. Asta este viaţa noastră.
Există în Biblie un text care ne spune ce vom face în cer şi cât
timp va dura viaţa noastră acolo: „Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor!” (Apocalipsa 22:5)
Aflăm, aşadar, că în cer nu vom mai avea nevoie de soare,
pentru că slava lui Dumnezeu ne va oferi toată lumina necesară.
Şi ni se spune că vom împărăţi, adică vom trăi ca nişte regi. Îmi
place în mod deosebit lucrul acesta. Aici, pe pământ, am trăit
mereu sub apăsarea lui Satana, care m-a ispitit şi de multe ori
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mi-a inspirat teamă şi nesiguranţă. În cer însă nu
vor mai exista ispite şi păcate care să strice lucrurile bune. Mă bucur că voi trăi ca un rege!
Dar ce înseamnă „în vecii vecilor”? Înseamnă
că viaţa noastră în cer va avea un început, dar nu
va avea un sfârşit?
Da. Aceasta este ideea.
Aici va trebui să ne folosim imaginaţia pentru
că, aşa cum am spus, niciunul dintre noi nu a făcut până acum un lucru în vecii vecilor sau veşnic. Veşnicia există şi va exista mereu. Mintea şi
trupul omenesc nu pot pricepe cum arată o astfel
de existenţă.
Dar în loc să ne frământăm mintea ca să înţelegem ce este veşnicia, mai bine să ne gândim la
câteva lucruri concrete ca să înţelegem cum arată
ea.
Când eram copil, ieşeam afară şi mă jucam cu
prietenii mei toată ziua, până la asfinţitul soarelui.
Atunci mama mă chema din casă:
— Charlie, vino în casă! Se întunecă.
Mie îmi era greu să mă opresc din joacă. Nu
doream să intru în casă. Nu voiam să se facă întuneric. Dorinţa mea era să stau afară şi să mă joc cu
prietenii mei… o veşnicie.
În urmă cu câţiva ani, stăteam şi-l priveam pe
tatăl meu. Era înaintat în vârstă şi foarte bolnav,
dar zâmbea. Am depănat împreună amintiri şi
mi-a spus că mă iubea foarte mult. Am izbucnit în
plâns şi i-am spus:
— Tată, nu vreau să fii bătrân şi bolnav. Vreau
să vin pe la tine, să stau de vorbă cu tine şi să te
iubesc… o veşnicie.
La câtva timp după aceea, a murit.
Înţelegi acum ce înseamnă veşnicia? Înseamnă
că lucrurile care ne plac nu se termină niciodată.
Înseamnă să nu te opreşti din joacă. Mai mult, înseamnă să nu te desparţi niciodată de tatăl şi de
mama ta, de prietenii tăi. Pentru cei care-L iubesc
atât de mult pe Isus încât vor să trăiască mereu
alături de El, veşnicia are început. Dar nu are sfârşit!
Ce mult îmi place veşnicia! Îţi place şi ţie?
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Apel pentru colecta
Săptămânii de Rugăciune 2015

S

timați frați și stimate surori, dragi prieteni ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea,
De aproape 100 de ani, propunem bisericilor adventiste, în cadrul Săptămânii de Rugăciune, o colectă specială pentru susținerea lucrării misionare mondiale. Vă
mulțumim pentru sprijinul neîntrerupt acordat misiunii
prin rugăciuni și daruri.
Întotdeauna am fost impresionat de legătura dintre rugăciune și dăruire. A ne ruga înseamnă a vorbi cu Dumnezeu. Ellen White scria despre acest subiect: „A înțelege
și a ne bucura de prezența lui Dumnezeu este cea mai înaltă exercitare a puterilor omului” (Advent Review and Sabbath Herald, 30 mai 1882, paragraf 5, citat din Our High
Calling, p. 61). Rugăciunea este calea de a trăi această bucurie a comuniunii cu Dumnezeu.
În această Săptămână de Rugăciune, avem ocazia să ne
aducem aminte de toate binecuvântările de care am avut
parte atât la nivel personal, cât și la nivel de biserică și să
mulțumim Domnului prin rugăciune. Conștiența binecuvântării și călăuzirii divine în viețile noastre ne determină
să Îi aducem mulțumire, iar recunoștința ne îndeamnă
să-I aducem darurile noastre, ca o expresie a dependenței
noastre de El.
Avem diverse pasaje în Biblie care vorbesc despre darurile speciale oferite de poporul lui Dumnezeu. Exprimarea mulțumirii prin daruri pentru binecuvântările primite
întărește relația noastră cu Dumnezeu.
Darurile Săptămânii de Rugăciune, împreună cu cele ale
Școlii de Sabat, reprezintă baza finanțării misiunii noastre
mondiale. Anul trecut, colecta pentru misiunea mondială
s-a ridicat la 90 000 000 USD. Aceasta reprezintă o creștere
de aproape 3% comparativ cu anul anterior. Din toată inima, mulțumim lui Dumnezeu, precum și frățietății noastre.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că în diverse teritorii, între care este și diviziunea noastră, darul pentru misiunea mondială a descrescut în ultimii ani. În ultimii cinci
ani, acest dar a scăzut cu 4% în diviziunea noastră.
Așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, cea mai mare parte a darului pentru misiunea mondială a fost direcționată
către teritorii sau grupuri de populație greu de atins cu
mesajul celei de-a doua veniri. Marile orașe, care se extind
extrem de rapid, sunt o provocare serioasă. Dacă luăm
de exemplu orașul Istanbul, estimările neoficiale indică
un număr de locuitori mai mare de 20 000 000, însă în
acest oraș sunt foarte puțini adventiști. Numai în India

sunt 56 de orașe care au peste 1 000 000 de locuitori. În
aceste orașe veți găsi doar un adventist la fiecare 13 000
neadventiști.
O modalitate de a ajunge la acești locuitori este
înființarea de centre de influență, care reprezintă orice
posibilitate de a-i contacta pe acești locuitori. În ultimii
ani, multe asemenea centre de influență au fost înființate,
în special în țările greu accesibile pe alte căi.
Mai multe informații se pot găsi la adresa de internet:
www.adventistmission.org.
Chiar în diviziunea noastră sunt grupuri de populație
la care ajungem cu greu. În ultimul timp, un număr tot mai
mare de proiecte au fost lansate pentru a duce Evanghelia
la concetățenii noștri musulmani. Au fost și proiecte misionare pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, în România
s-a înființat un centru pentru asemenea persoane.
Dragi prieteni, mă rog să putem trăi apropierea de
Dumnezeu în această Săptămână de Rugăciune. Fie ca
experiențele pe care ni le vom împărtăși unii altora să ne
încurajeze să ne încredem în Dumnezeu în orice situație
din viață și să trăim pentru slava Sa.
În încheiere, doresc să citez cuvintele apostolului Pavel
din Efeseni 3:14-21: „Iată de ce, zic, îmi plec genunchii
înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care
îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L
rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa
încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă,
pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să
puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea,
lungimea, adâncimea şi înălţimea, şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin
puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult
decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică şi
în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.”
Uniți în aceeași credință,
Norbert Zens
NORBERT ZENS ESTE TREZORIERUL DIVIZIUNII
INTER-EUROPENE CU SEDIUL LA BERNA, ELVEȚIA
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Convenția Națională ASi România
,,Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea,
ale celor ce vestesc Evanghelia!”
Romani 10:15

Așteaptă-L! Mărturisește-L!

Implică-te!

Evenimentul de anul acesta va debuta vineri dimineață cu seminare de mare interes pe teme de business,
familie, spiritualitate și educație, susținute de vorbitori de marcă. Vineri seara vom asculta experiențe
misionare din cadrul celor 31 de proiecte finanțate de asociație anul acesta. Sâmbătă dimineața, pe lângă
experiențele inspiratoare din anul 2015, vor fi anunțate proiectele propuse pentru finanțare în anul 2016. În
toate aceste ocazii, Cuvântul lui Dumnezeu va fi rostit de invitatul special, pastorul Wintley A. Phipps.
Sâmbătă seara va avea loc concertul festiv susținut de Wintley A. Phipps – solist de renume, pastor, speaker
motivațional și activist pentru educație. Phipps este fondatorul, președintele și directorul executiv al U.S.
Dream Academy, Inc., un program național after-school care oferă copiilor viziunea, abilitățile și resursele
necesare pentru a-și construi o viață productivă și împlinită, într-un mediu sigur și motivator. Acest program
se adresează copiilor cu rezultate slabe la învățătură și celor cu părinți privați de libertate.
Pentru această activitate, a primit numeroase distincții și premii atât din partea
statului american, cât și din partea multor organizații de renume.
W. Phipps a fost vorbitor principal și solist la numeroase evenimente
notabile, peste tot în lume. În 2009 și 2013 a avut privilegiul să fie invitat
ca solist la Serviciul Religios Inaugural Prezidențial al președintelui
Barack Obama, la Catedrala Națională din Washington. A cântat, la
evenimente oficiale, pentru președinții Statelor Unite ale Americii –
Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, William
Jefferson Clinton, George W. Bush – și pentru Nelson Mandela,
președintele Africii de Sud. Oprah Winfrey l-a selectat pentru a
pregăti coloana muzicală a filmului documentar de lung metraj
,,9/11”, care prezintă evenimentul tragic din New York. Phipps
a cântat la ceremoniile Congresului de Decernare a Medaliilor
de Aur, la Casa Albă, pentru Maica Tereza, din Calcutta, la
evenimentul de televiziune dedicat memoriei lui Martin Luther
King Jr., la Parlamentul European din Bruxelles, la Vatican,
pentru papa Ioan Paul al II-lea, și în multe alte ocazii memorabile.

Wintley Phipps

Vă așteptăm la Convenția Națională ASi România din 6–7 noiembrie
2015, care se va desfășura la Sângiorgiu de Mureș, la Centrul de
Evenimente RAB.
Prezența dumneavoastră la acest eveniment este importantă pentru noi!

Detalii și înscriere

Telefon: 0746 25 93 94 E-mail: office@asiromania.ro www.asiromania.ro/conventie
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