curieruladventist.ro

FEBRUARIE 2017: O CRIZĂ DE „PROPORȚII” – SECERIŞUL ŞI SECERĂTORII
+ ISUS A DEVENIT DESĂVÂRŞIT PRIN ASCULTARE? + ULTIMELE... EVENIMENTE
FINALE, ÎNCĂRCATE CU O MAXIMĂ VALOARE + „MAI PRESUS DE TOȚI DUMNEZEII”
+ CEI TREI ÎNGERI DIN APOCALIPSA (2) + „LA GENUNCHII LUI ISUS

REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMAȚII ŞI INSPIRAȚIE PENTRU AŞTEPTĂTORII REVENIRII DOMNULUI HRISTOS

Temeti-vă
de Dumnezeu
si dati-I
slavă,
,

,

,

căci a venit
ceasul
judecătii
Lui,
,

si
închinati-vă
Celui
ce a făcut
,

,

Evanghelia
vesnică
a îngerilor
Apocalipsei
,

cerul si
pământul,
marea si
izvoarele
apelor!
,

,

CA_februarie_2017.indd 1

27/01/2017 12:05:56

„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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editorial » » » » »

O CRIZĂ DE „PROPORȚII” – SECERIŞUL ŞI SECERĂTORII

D

isproporţia subliniată de Domnul Isus este
alarmantă: „Mare este secerişul, dar puţini
sunt lucrătorii!” (Matei 9:37). Criza devine şi
mai acută când ne dăm seama că „secerişul” înseamnă suflete, oameni, iar „secerători” înseamnă credincioşii, membrii bisericii, adică noi. E
adevărat, statistic, nu suntem foarte mulţi, însă, la
urma urmei, pentru Dumnezeu nu numărul contează. Însuşi Domnul secerişului a început cu doisprezece. Dar oare nu contează dacă cei înscrişi în
catalogul rămăşiţei se ocupă cu multe alte treburi
şi nu mai au timp de secerat?!
Singura soluţie indicată de Mântuitorul, pentru ca recolta să nu se piardă şi urmaşii Săi să se
apuce de secerat, este rugăciunea – metoda garantată pentru redresarea dezechilibrului. Adică,
pentru secerişul mare să fie mulţi secerători. La
rugăciune deci! Mai întâi cerem tămăduire pentru o afecţiune oftalmologică de natură spirituală:
să vedem şi noi că secerişul este mare. Nu doar pe
alte meridiane, ci chiar lângă noi. Contemporanii
noştri, indiferent cum ni se par nouă, sunt consideraţi de Domnul secerişului drept „seceriş”, şi
încă „mare”. Deschide-ne ochii, Doamne!
Mergem mai departe. Este adevărat că suntem
puţini, dar suntem prezenţi peste tot. Avem o mi-

siune globală. Unde nu ajung lucrătorii, ajung undele, literatura, internetul. Numai că, fiind atât de
binecuvântaţi cu facilităţi misionare, ajungem să lăsăm tot mai mult secerişul în seama paradigmei virtuale. Aici este un punct
nevralgic: penuria de secerători implicaţi direct, personal, în recoltare. Eu şi tu suntem
aşteptaţi să folosim avantajul virtual într-un
mod foarte personal.
De la conducerea Bisericii mondiale ne
SĂ DECIDEM
vine această ştire: peste 113 000 de evangheliFIECARE SĂ NE
zări sunt programate în 2017 în toată lumea.
LĂSĂM CAPTAŢI
Este un număr fără precedent. Mai mult de
DE SUFLUL
2 000 dintre aceste campanii se desfăşoară în
DUHULUI
SFÂNT.
Romania, împreună cu conducătorii biseriEU
ŞI
TU
PUTEM
cii, împreună cu misionarii de peste graniţă.
ECHILIBRA
Cuvântul de ordine este implicare totală.
RAPORTUL
Ne rugăm Domnului secerişului ca acest
DINTRE SECERIŞ
vârtej al Cincizecimii să ne prindă şi pe noi.
ŞI SECERĂTORI.
Să decidem fiecare să ne lăsăm captaţi de
suflul Duhului Sfânt. Eu şi tu putem echilibra raportul dintre seceriş şi secerători. „Iată-mă,
trimite-mă!” – încă un Isaia pe ogor, încă un snop
pentru cer, încă un pas spre a doua venire! 

HOLDE
COAPTE
TEODOR
HUȚANU

Teodor Huțanu este redactorul-șef al revistei Curierul Adventist.

Redeşteptare şi Reformă

O făgăduință care ne vizează!

tu, familia ta, biserica ta, semenii tăi

„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el
lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât
acestea; pentru că Eu Mă duc la Tatăl” (Ioan 14:12). Prin aceasta,
Hristos nu dorea să spună că ucenicii aveau să facă fapte mult mai
însemnate decât a făcut El, ci că lucrarea lor avea să fie de o întindere mai mare. El nu Se referea numai la săvârşirea de minuni,
ci la tot ce avea să se întâmple sub lucrarea Duhului Sfânt. „Când
va veni Mângâietorul”, a spus El, „pe care-L voi trimite de la Tatăl,
adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi
despre Mine. Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi fost
cu Mine de la început” (Ioan 15:26,27).
Cât de minunat s-au împlinit aceste cuvinte! După coborârea
Duhului Sfânt, ucenicii au fost atât de plini de iubire faţă de El şi
faţă de aceia pentru care El a murit, încât inimile se înduioşau de

cuvintele pe care ei le rosteau şi de rugăciunile pe care le înălţau.
Ei vorbeau în puterea Duhului Sfânt şi, sub influenţa acestei puteri,
mii de oameni au fost convertiţi.
Ca reprezentanţi ai lui Hristos, apostolii aveau să aibă o influenţă puternică asupra lumii. Faptul că erau bărbaţi simpli nu avea
să scadă influenţa lor, ci mai degrabă să le-o crească, căci mintea
ascultătorilor lor avea să fie îndreptată de la ei la Mântuitorul care,
deşi nevăzut, încă lucra cu ei. Învăţăturile minunate ale apostolilor,
cuvintele lor de curaj şi încredere aveau să-i asigure pe toţi că ei nu
lucrau în virtutea propriei puteri, ci în puterea lui Hristos. Umilindu-se pe ei, apostolii aveau să declare că Acela pe care iudeii L-au
răstignit era Prinţul vieţii, Fiul viului Dumnezeu, şi că în Numele Lui
săvârşeau lucrările pe care le făceau.
(Ellen G. White, Faptele apostolilor, pp. 18–19).
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PULS AMICUS IAŞI
IAŞI

A

șa mult mă bucur că ai intrat la facultate în
Iași! În sfârșit vei avea și tu ocazia să înțelegi
de ce eram eu așa de entuziasmată de fiecare
dată când mă întorceam de acasă spre Iași!
– Mda. Dacă zici tu... Oricum, tu știi că eu nu
sunt așa exuberant ca tine. De fapt, mi-e puțin
groază când mă gândesc că nu te știu decât pe tine în tot Iașul acela, își trecu tânărul mâna
prin păr, oftând. A, da, și pe tanti Valeria,
dar asta nu mă ajută prea mult...
– Stai liniștit, la fel eram și eu, dar nu
trebuie să-ți faci griji! De asta există AMiCUS! Trebuie să gândești pozitiv!
– Oh, iar pomenești de AMiCUS!
Ne-ai umplut capul cu AMiCUS de fiecare dată când ai venit acasă! Nu știu cine
credeai că te ascultă. Eu sigur nu te ascultam, zise Matei începând să râdă zgomotos, mai
mult cu tachinare în ochi decât cu indiferență.
– Da, bine că tu nu asculți niciodată ce spun
eu. Nu o să-ți mai spun nimic de acum înainte
dacă este atât de deranjant pentru tine.
Și Anelia își mută privirea spre geamul compartimentului de tren încărcat mai mult cu bagaje
decât cu oameni.
– Hei! Hai, nu te supăra așa ușor! Glasul lui
Matei dorea să arate că vrea s-o îmbuneze pe tânără. Uite, acum că vin și eu la facultate, parcă mă
tentează să vin la întâlnirile voastre. Dar Anelia
își ascunse zâmbetul ștrengăresc și continuă să se
uite în zare.
– Bine, promit că vin la prima voastră întâlnire! Miercuri seara ziceai că vă întâlniți, nu? La
biserică?
– Ahaaa, deci m-ai ascultat.
– Doar ești sora mea mai mare.
Nemaiputând să-și stăpânească zâmbetul, cu
o mișcare zvăpăiată și cu ochi de copil curios,
Anelia se întoarse fericită spre Matei:
– Deci vrei să-ți mai povestesc?!
– Să zicem că nu mi-ar strica să aud încă o
dată. Dar vreau să fii puțin mai structurată în
ce-mi spui. Ia-mă ușor, ca și cum nu aș ști nimic.
Și vorbește și tu mai rar decât de obicei, vreau
să am timp să procesez. Eu nu sunt în anul V la
Medicină. Încă.

STUDENȚI
ADVENTIŞTI
SIMONA
ADĂSCĂLIȚEI

4

– Bine, bine! Și, îndreptându-și spatele, Anelia
începu să povestească, parcă cu o mândrie patriotică: Totul a început în anul 1993, la Iași, apoi
s-a extins în toată țara. Vezi? Ăsta este încă un
motiv de bucurie pentru tine că ești student la
Iași. Am o prietenă care era studentă pe atunci și
care mi-a povestit că erau foarte puțini la început,
vreo zece, însă erau entuziasmați, înflăcărați să
facă ceva pentru colegii lor studenți, care nu erau
adventiști. În mod voluntar, bineînțeles. Mi-a povestit cum decurgeau întâlnirile lor și cât de uniți
erau. Știi ce m-a impresionat cel mai mult?
– Uimește-mă! zise Matei, dar, în mintea lui,
nu se aștepta decât la o altă frază plictisitoare...
– Că, așa puțini câți erau, au făcut niște proiecte care chiar au avut un impact mare pentru
Iași.
– Definește „impact mare”!
– Eii, asta nu știu. Nu știu exact cum erau
ieșenii înainte de anii 2000, nu știu cum erau
nici înainte de 2010. Cert este că s-au gândit la
studenți ca la nişte persoane cu nevoi multiple și
au stabilit niște principii după care să se ghideze
în activitatea lor. Uite, orice student este student
pentru că vrea să se dezvolte, da? Iar dezvoltarea
asta trebuie să fie o dezvoltare intelectuală, spirituală, relațională. Și, ca să poți să te dezvolți fru-
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mos, mai ai nevoie și de un corp sănătos. Cred
că tu știi asta mai bine decât mine, nu degeaba îți
place așa de mult să alergi.
– Da, să zicem că sunt de acord până aici.
– Bun. Îți spuneam de principii... Se pare că în
istoria AMiCUS, fie că s-au organizat seminare și
prezentări, fie că s-au făcut proiecte, sau activități
recreative, într-un fel sau altul s-a pus mereu accent pe obținerea de performanțe intelectuale,
pe stabilirea și păstrarea unei legături strânse cu
Dumnezeu, pe relații de prietenie de calitate (eu
cred că m-am dezvoltat cel mai mult la capitolul
ăsta) și pe adoptarea unui stil de viață sănătos.
– Dar văd că-ți știi tare bine poezia..., zise
tânărul în timp ce se ridică.
– Matei, te rog frumos! Nu sunt de ieri, de azi
în Iași. Am ceva experiență, așa că ai face bine
să-mi acorzi și mie ceva mai mult credit. Ar putea
fi benefic pentru tine să te dai bine pe lângă mine
cât vei fi pe aici. Hai, ia, te rog, bagajele și hai să
coborâm și noi că rămânem ultimii!
– Da, da, benefic pentru mine..., bombăni fratele mai mic în timp ce ridica pietrele de moară
din bagajul domnișoarei.
După o săptămână şi jumătate, miercuri seara, de la biserică, în drum spre casă:
– Anelia, ia spune-mi, întâlnirile AMiCUS se
fac DOAR o dată pe săptămână?” întrebă Matei
cu niște ochi plini de curiozitate, care s-ar fi putut
transforma ușor în supărare dacă răspunsul nu ar
fi fost pe măsura așteptărilor.
– Da. De ce-ntrebi? zise Anelia, repezită, ca de
obicei. Nu-mi spune că ți-a plăcut!?!
– Ba chiar mi s-a părut foaaaarte interesant.
A fost supeeeer să fiu înconjurat de aproximativ
o sută de tineri, să cântăm, să ne rugăm împreună. M-am simțit ca în familie! Deja am vorbit cu
câțiva băieți ca să mergem săptămânal la sală să
jucăm câte ceva, iar de la primăvară, vreau neapărat să mă înscriu la acel concurs „Let’s move,
AMiCUS”! Vreau să alerg câte 30 de minute nu
cinci zile pe săptămână, ci în fiecare zi! Ca să nu
mai zic de „Clubul de Lectură”. Chiar mă gândeam zilele trecute că ar trebui să citesc mai mult.
La clubul ăsta voi avea un grup suport și sigur voi
fi mai motivat să citesc discutând cu alții ca mine.
– Aaa, „NEW START”!
– În sfârșit, îmi voi putea invita colegii la seminare ca să afle de la alții, nu doar de la mine,
cât de important este să adopte un stil de viață
sănătos. Chiar! Crezi că dacă sunt în anul I la Medicină, mă vor primi și pe mine ca voluntar acolo
ca să le fac teste celor care vor veni la standurile
NEW START?

– Ăăă, cred că da, cred că te vei descur...
– Anelia, dar când au zis că vor veni studenții
din alte filiale la noi? Și ce se întâmplă la Festivalul AMiCUS? Tu mergi? Eu aș vrea, sper să ne lase
părinții...
– Hmm... Trebuie să îi întrebi. Pe mine nu
m-au lăsat când eram în primii....
– Nu-i așa că pui o vorbă bună pentru mine?
Te rooog! Dacă da, voi veni la toate repetițiile cu
corul AMiCUS pentru concertele care se vor face.
– Heeei, dar asta nu e o favoare pentru mine. E
tot pentru tine, prieteniile frumoase pe care le vei
lega la repetiții vor fi ale tale.
– Da, Anelia, pot să te mai întreb încă ceva?
– Matei! Ești bine? Nu te-am mai văzut de
mult timp așa. Poate chiar... hmm... niciodată!?
Puls AMiCUS Iaşi  « Curierul Adventist
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AMiCUS » » » » »
– Nu contează asta, ia spune-mi, te rog, tu în
ce proiecte vrei să te implici?
– Eu aș vrea să ajut la „Cantina mobilă”. M-am
simțit foarte utilă în anii trecuți când făceam mâncarea caldă și o ofeream oamenilor străzii. Anul
ăsta, dacă cei din comitet vor aduce îmbunătățiri
proiectului, cred că va fi și mai interesant. Vreau

să mă implic mult în proiecte sociale, doar mă
știi... Vreau să merg la bătrânii singuri, la școlile
pentru copii cu probleme și la orfelinate. Poate
îmi fac curaj și mă duc și în proiectele organizate
la Penitenciar. Acolo te iau cu mine, să știi. Mai
vreau să ofer în continuare meditații copiilor din
familii defavorizate. Mi-a plăcut și faptul că vor
să pună chiar mai mult accent pe studiul zilnic al
Bibliei și pe rugăciune. Chiar aveam nevoie de un
impuls pentru a-mi îmbunătăți relația cu Dumnezeu. Și tot nu mi-ai răspuns... Ce s-a întâmplat
cu tine? Ce-i cu atâta entuziasm?
Ce s-a întâmplat cu mine? Habar n-am. Mă
simt ca și cum aș fi alergat vreo zece kilometri.
Am atâta energie! Parcă aș avea de dat la tot Iașiul.
Hmm... Anelia, credeam că vorbești degeaba când
ne povesteai cât de mult îți place la AMiCUS, la
Iași... Cred că m-am molipsit de la tine...?! Sau de
la amicuși?! Nu știu. Cert este că mă voi implica,
pentru că vreau să fac ceva nu doar pentru mine,
vreau să împart bucuria și cu ceilalți! Vreau să fiu
un AMiCUS exemplar.” 
Simona Adăscăliței este preşedinte al filialei AMiCUS Iași.
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Emisiunea „Texte si semnificaţii”, realizată de Gabriel Işvan,
se transmite în programul de seară al RVS în zilele de vineri, sâmbătă,
duminică şi în cadrul matinalului de sâmbătă dimineaţa.

ISUS A DEVENIT DESĂVÂRŞIT
PRIN ASCULTARE?
Î

n Evrei 5:8-9 citim: „Măcar că era Fiu, a învăţat
să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și,
după ce a fost făcut desăvârșit, S-a făcut, pentru toți cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri
veșnice.
Ce înseamnă că Isus a fost făcut desăvârșit?
Orice om poate ajunge desăvârșit prin suferință?
De exemplu, Iov a atins desăvârșirea prin suferința
și ascultarea sa?
Pasajul din Evrei 4:14-5:10 este o secţiune ce
descrie motivele pentru care doar Isus putea să ne
fie Mare-Preot. Introducerea pasajului ne spune
că Isus, „în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi,
dar fără păcat” (Evrei 4:15). Interpretarea versetelor 8 și 9 trebuie să se facă în acest perimetru: Isus
a devenit asemenea nouă în toate lucrurile, dar
fără să aibă păcat. Așadar, ca om, Isus a fost fără
păcat de la începutul vieții Sale până la înălțarea
Lui, ceea nu putem spune despre Iov sau oricare
alt om.
Autorul epistolei Îl prezintă pe Hristos ca
îndeplinind condițiile necesare pentru a ne fi
Mare-Preot, descrise în Evrei 5:1-4. Astfel, Evrei
5:8-9 face parte din pasajul care ne spune de ce
Isus poate să ne fie Mare-Preot, adică vorbește de
funcția lui Isus, și nu de natura Sa. Isus, „măcar că
era Fiu”, adică Dumnezeu adevărat, preexistent,
Creatorul și imaginea expresă a lui Dumnezeu, „a
învățat să asculte”, inclusiv prin suferință fizică și
mai ales spirituală. Ca om, Isus S-a dezvoltat treptat în procesul învățării (Luca 2:40,52) și mai ales
a deprins lecția supunerii totale față de Dumnezeu. În tot procesul dezvoltării Sale, Isus nu a avut
păcat, așa cum deja a stabilit apostolul.
Îndeplinind toate elementele necesare prin care Isus devenea Mare-Preot pentru noi, El a „fost
făcut desăvârșit” pentru această slujbă, adică S-a
calificat din toate punctele de vedere să ne fie Mare-Preot și jertfă înlocuitoare: Isus era Dumnezeu
întrupat, în Sine reprezentând atât divinitatea, cât
și omenirea. Expresia grecească folosită pentru
a-L descrie pe Isus, Cel sfânt și fără păcat, ca fiind făcut desăvârșit, este teleiotheis și ne transmite

conceptul completării, al finalizării unei acțiuni.
Astfel, parcurgând întreg drumul durerii, Isus
Și-a desăvârșit lucrarea mântuitoare, în funcția de
Mare-Preot.
Evrei 5:9-10 proclamă rezultatul fericit
al faptului că Fiul a îndeplinit planul mântuirii; Isus „S-a făcut, pentru toţi cei ce-L
ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice”.
Autorul epistolei leagă procesul desăvârșirii
de cruce, acolo unde Marele nostru Preot
S-a oferit pe Sine Însuși jertfă pentru păcat.
Sângele lui Hristos, vărsat în suferință și
moarte, a deschis ușa mântuirii.
Însă mântuirea aceasta vine doar peste
CREȘTINII SUNT
cei ce-L ascultă. Expresia cei ce-l ascultă,
CHEMAȚI LA
din Evrei 5:9, are sensul de supunere a
SUPUNERE TOTALĂ
voinței, a înțelegerii, a comportamentului.
FAȚĂ DE VOINȚA
Așa cum Isus a învăţat ascultarea prin
DIVINĂ.
suferințele pământești, tot așa El le cere oamenilor să-L asculte, să se supună voinței
Sale. Așa cum Isus a perseverat, fiind supus și ascultător de Tatăl, în ciuda suferințelor
cumplite, tot la fel, creștinii sunt chemați la supunere totală față de voința divină, care îl poate
duce pe om la persecuție sau martiraj. Mântuirea
rămâne darul exclusiv al lui Isus, oferită pentru
meritele Sale.

TEXTE ŞI
SEMNIFICAȚII
GABRIEL
IŞVAN

În concluzie
Isus, care era Fiul Tatălui, egal cu Tatăl, Creatorul tuturor oamenilor, S-a întrupat pentru ca în
jertfa Lui să fie cuprinsă toată omenirea. Isus, ca
Mare-Preot, a trecut prin experiențele omenești;
îndeplinind toate cerințele pentru mântuirea
noastră, Isus a fost făcut un Mare-Preot complet,
sau desăvârșit, calificându-se pentru această slujire unică. Este privilegiul nostru să urmăm pilda
de supunere față de Hristos, pentru a ne bucura
de mântuirea pe care a urzit-o pentru toți cei ce-L
aleg ca Domn. 
Gabriel Ișvan este directorul Departamentului Libertate
Religioasă și Comunicare, Conferinţa Muntenia.
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ULTIMELE... EVENIMENTE FINALE,
ÎNCĂRCATE CU O MAXIMĂ VALOARE
ULTIMA UTOPIE
Majoritatea oamenilor cred într-o soluţie finală,
într-un panaceu universal, într-un om providenţial, o filosofie nouă, sau orice altceva de felul
acesta, care oferă soluţii pentru toate problemele şi aduce fericirea mult dorită. Domnul Hristos
însă ne avertizează: „Aşa şi voi, când veţi vedea
întâmplându-se acestea, priviţi în sus şi ridicaţivă capetele... şi să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu
este aproape.” Vom prezenta în continuare o serie de trei teme sub titlul: „Ultimele...” Prima va fi
„Ultima utopie”, apoi va urma „Ultima ocazie” şi
în final „Ultima speranţă”.
SINGURA
SPERANŢĂ
PENTRU LUMEA
NOASTRĂ ESTE
ÎMPĂRĂŢIA LUI
ISUS HRISTOS.
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Ilustrație: Ultimul chibrit
În timpurile când se mergea cu căruţa sau pe
jos, când drumurile erau simple, puţin umblate şi
şerpuiau prin păduri şi văi, s-a întâmplat următorul episod. Un bărbat care călătorea de unul singur tocmai trecea printr-o pădure care nu se mai
termina, în timp ce soarele a apus, iar drumul nu
mai putea fi zărit. Auzea în schimb urlete de fiare, care-l îngrozeau. Nu avea altă soluţie decât să
se oprească, să facă un foc, care să-l apare de frig
şi de animale sălbatice pe timpul nopţii. A adunat
lemne şi a început să scapere chibrit după chibrit,
dar focul nu s-a aprins. Cu groază a constatat că
a ajuns la ultimul băț de chibrit. S-a oprit pentru
un timp, a ales cele mai uscate şi subţiri crengi, şi-a
adunat hainele în jurul său, apoi s-a aplecat să scapere ultimul chibrit. De reuşita acestuia depindea
viaţa lui. Cu emoţie a scăpărat băţul şi a îndreptat
mica flacără spre lemnele sale, reuşind să aprindă
focul salvator.
Liviu Giosan scria de curând un articol –
„Ultima utopie”– care m-a atras:
„După fascism şi comunism, credeam că
ne-am lecuit de utopii. Greşit! Trăim ultimele zile
ale unei alte utopii, mai puternice, mai făţarnice,
pe care puţini o recunosc şi încă şi mai puţini îi

văd toxicitatea... Cu ce atrage această ideologie
cameleonică a Noii Utopii încât a reuşit să sucească atâtea minţi educate şi aparent luminate?
Simplu şi uşor de reţinut, ne spune că cererea şi
oferta, lăsate de capul lor, vor regla toate asperităţile politice, sociale, economice ale lumii, dacă
Piaţa este lăsată în deplină libertate de acţiune...
Ca în orice utopie, acest miraj al simplităţii soluţiei unice a convins politicienii conservatori că
Piaţa este soluţia pentru disoluţia familiei, pe cei
progresişti – că Piaţa va îmbogăţi pe săracii lumii, pe intelectualitatea clasei de mijloc – că Piaţa
este soluţia pentru a aduce prostimea şi leneşimea
la nivelul lor! Doar dacă ar pune osul la muncă!
O utopie care a transformat ideea generoasă a
creştinismului – iubirea aproapelui – într-o idolatrie a bogăţiei şi a celor bogaţi cu orice preţ... ”
(Adevărul, 14 noiembrie 2016).
Utopie: „Ideal, concepţie politică sau socială generoasă, progresistă, dar nerealizabilă. Proiect imaginar, fantezist, irealizabil, iluzoriu, himeric” (DEX).
»» Am crezut că experienţa tristă a nazismului şi
comunismului va fi ultima utopie!
»» Lumea a răsuflat uşurată după căderea cortinei de fier, a zidului Berlinului, sau a oricăror
altor forme de restricţii, privatizări şi izolări,
în speranţa unei lumi mai bune.
»» Un val uriaş de oameni au luat cu asalt birourile de paşapoarte, consulatele pentru vize
şi punctele de graniţă, în drumul lor spre un
himeric Eldorado.
»» Un vânt puternic a început să bântuie prin
casele noastre, împrăştiind până în cele mai
îndepărtate colţuri ale lumii bărbaţi şi femei
avizi după bani, bunuri şi tot ceea ce-şi doreşte
un om să aibă în casa sa.
»» O rază de lumină s-a aprins în faţa ochilor
multor oameni, crezând că au găsit drumul
spre prosperitate, fericire şi împlinire.
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»» O poartă larg deschisă a oferit posibilitatea
începerii unei alergări fără sfârşit, a unei competiţii cu toţi cei din jur şi chiar cu tine însuţi,
pentru a ajunge primul la visatul Eldorado.
Şi toate acestea datorită unei singure lozinci, a
unei singure filosofii, a unui singur principiu care
s-a impus: economia de piaţă, libertatea deplină
de mişcare, competiţia datorată cererii şi ofertei.
Am crezut că am descoperit ultima speranţă de
fericire şi împlinire în viaţă, ultima utopie...

Ilustrație: Oile şi jgheabul cu porumb
Când eram copil la casa părintească, le dădeam
oilor să mănânce boabe de porumb. Pentru aceasta aveam jgheaburi de lemn, unde le puneam porumbul. Oricât am fi umblat de încet, ele auzeau
zgomotul boabelor şi se agitau, se înghesuiau să
ajungă cât mai repede la boabe. Atunci când deschideam larg poarta, alergau să ajungă primele, se
înghesuiau, se împingeau una pe alta şi mâncau
cât puteau de repede. Era o oaie atât de lacomă, care mereu se îneca. Tata o oprea deoparte, îi dădea
boabele într-un vas numai pentru ea şi-i spunea:
„Nu te grăbi, porţia ta este aici, nu ţi-o mănâncă
nimeni”, dar nu pricepea, tot repede mânca: era
oaie.
Pe noi nimeni nu ne ia deoparte, nu ne domoleşte şi nu încearcă să ne convingă de utopia pieţii
libere... Alergăm, alergăm până intervine un accident, o nenorocire, sau o boală, care ne opreşte
brusc din utopia noastră.
Ce va urma după toate acestea, după goana
nebună? Cei 20-25 de ani de libertate ne-au dus
deja departe, aproape de capătul drumului. Valul
care ne-a ridicat începe acum să coboare; lumina
care ne-a deschis calea începe să pâlpâie, semn
că se va stinge. Vântul care ne-a dus departe pe
marea ocaziilor a devenit o furtună, iar poarta se
închide destul de repede, lăsându-ne afară şi în
întuneric.
Ultima utopie! Ce ar mai putea să aprindă
speranţa omului? Le-am încercat pe toate:
»» Lumea păgână. Fără restricţii, fără morală, guvernată de plăceri, orgii şi condusă de zei.
»» Creştinismul, cu atât de multă speranţă şi atât
de multe rezultate bune, dar care s-a blocat
într-o mulţime de confesiuni, ritualuri, tradiţii şi conflicte.
»» Ismele: deism, iluminism, raţionalism, socialism, nazism, comunism. Fiecare a venit cu
revoluţia sa scăldată în sânge, cu o nouă filozofie, cu noi lideri-dictatori, urmaţi de lacrimi,
durere, exploatare şi sânge. Le-am gustat pe
toate şi le-am simţit amărăciunea, dezgustul.

»» Am alergat disperaţi spre ultima utopie –
piaţa liberă, economia de piaţă, consumerismul. Am înlocuit fabrica şi uzina cu supermarketul şi munca câmpului cu geanta turistului.
»» Am crezut că, dacă avem libertate, vom putea
munci şi vom face bani; dacă avem bani, ne
putem cumpăra de toate, tot ce ne place; dacă
avem de toate, vom fi fericiţi... Şi acest „dacă”
ne-a încântat, ne-a vrăjit şi ne-a prins într-un
joc absurd şi fără sfârşit.
»» Avem mult mai multe bunuri, mult mai
multă libertate, mult mai multe posibilităţi, dar şi mult mai multe necazuri, nemulţumiri, frustrări. Unde mai putem
merge? Ce altceva mai putem încerca?
Ultima utopie este pe cale să-şi încheie
spectacolul.
Prieteni, mai există ceva care şi-a doDOAR ISUS,
vedit valabilitatea, ceva stabil, sigur, veriCREATORUL ŞI
ficat şi demn de încredere: Cuvântul lui
MÂNTUITORUL
Dumnezeu. Iată ce spune:
NOSTRU,
POATE SĂ
„Şi în zilele împăraţilor acestora,
SCHIMBE
FIINŢA
Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăUMANĂ,
SĂ
PUNĂ
ÎN
ţie care nu va fi nimicită niciodată, şi îmNOI
ALTE
GÂNDURI
părăţia aceasta nu va trece la alt popor; ea
ŞI ALTE SIMŢĂMINTE.
va sfărâma şi va nimici toate acele împăPÂNĂ CÂND OMUL
răţii, dar ea va rămâne pentru totdeauna”
NU VA FI SCHIMBAT
(Daniel 2:44, GBV).
DIN TEMELII ŞI FIREA
După toate aceste utopii, prezentate
SA ÎNLOCUITĂ CU
prin chipul cel măreţ din visul împăratuUNA CEREASCĂ,
lui Nebucadneţar, după aur, argint, bronz,
LUMEA
ACEASTA NU
fier şi lut, va mai fi o ultimă fază, o ultimă
VA
GĂSI PACEA.
posibilitate: piatra care nu va fi nimicită
niciodată şi nu va trece la alt popor. Nu
este o utopie. Daniel a precizat: „Visul este adevărat şi interpretarea lui este sigură.” (Daniel 2:46,
GBV). Toate cele cinci faze s-au succedat, iar
acum o trăim pe ultima, cu o uimitoare împlinire
a profeţiei biblice.
Singura speranţă pentru lumea noastră este
Împărăţia lui Isus Hristos. O altă lume, cu alţi oameni, cu alte principii şi cu adevărata fericire. O
lume a dreptăţii şi bunătăţii divine. O lume care
nu are doar o singură ţintă egoistă: eu, bogăţie,
putere, plăcere, fericire, ci are două obiective:
dreptatea şi dragostea divină.
Ştiu că vei zâmbi la această variantă. Ştiu că nu
eşti pregătit să-i dai crezare, deoarece mai crezi în
ultima utopie, încă mai priveşti înainte şi aştepţi
să ajungi la capătul tunelului, la fericirea deplină.
În drumul tău spre acest vis, ai întâlnit şi vei mai
întâlni alţi colegi care nu-ţi fac plăcere: „În zilele
din urmă vor veni vremuri grele; pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lău-

ISUS – ALFA
ŞI OMEGA
TRAIAN
ALDEA
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dăroşi, aroganţi, hulitori, neascultători de părinţi,
nerecunoscători, fără sfinţenie, fără afectivitate
naturală, neînduplecaţi, defăimători, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, trădători,
încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o
formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea” (2 Timotei 3:1-5, GBV).
Dacă te uiţi bine, şi tu, şi eu nu ne deosebim
cu mult de tovarăşii de drum, de rivalii noştri, pe
care îi adorăm şi-i urâm în aceeaşi măsură. Dacă
te uiţi puţin în urmă, la fiecare final de civilizaţie,
oamenii erau la fel: „Toate întocmirile din mintea
lor erau îndreptate numai spre rău.” Atunci când
oamenii au atins apogeul realizărilor lor, când
aveau cele mai grandioase construcţii, cele mai
frumoase lucruri, cele mai extraordinare condiţii
de viaţă, deodată a venit nenorocirea. Lumile lor
sunt fie sub molozul telurilor, fie în muzeele lumii, fie au dispărut în trecerea timpului.
Fii sigur că şi lumea noastră va avea aceeaşi
soartă: nu poate face excepţie. Profesorul meu de
arheologie îmi spunea: „Cum vor lucra arheologii
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peste o mie de ani în molozul oraşelor de astăzi?”
Un lucru e sigur: „Toate aceste lucruri au să se
strice.” De ce trăim ultima utopie? Nu vor exista şi
alte posibilităţi pentru omul nostru? Mai departe,
Cartea sfântă ne spune:
„Pentru că va fi un timp când nu vor suporta
învăţătura sănătoasă, ci, dorind să-şi desfete urechile, îşi vor strânge o mulţime de învăţători după
poftele lor şi îşi vor întoarce urechea de la adevăr
şi se vor abate spre basme” (2 Timotei 4:3,4, GBV).
Nu vor suporta învăţătura sănătoasă şi îşi vor întoarce urechea de la adevăr spre basme. Îşi vor desfăta urechile cu învăţători după poftele lor.
»» Utopia nu înţelege realitatea, îi place să fie
minţită, furată de un vis frumos!
»» Utopia nu are logică, raţiune şi nici reguli după care să funcţioneze, ci un singur principiu:
„Ia-o că-mi place!”
»» Utopia caută şi alege ceea ce corespunde cu visurile ei, cu plăcerile ei, cu filosofia ei. Ea cere
o anumită marfă, iar piaţa i-o oferă, se creează un cerc vicios până când muzica, predicile
ajung în top şi sunt ascultate de milioane de
oameni, ca nişte spectacole de divertisment.
Încântaţi de ultima utopie, care a însemnat
libertate totală, economie liberă, deplasare nelimitată, oamenii au dat la o parte orice lege, regulă sau morală. Adevărul revelat a fost înlocuit cu
adevărul relativ, familia din Eden cu familia din
Sodoma, scopul vieţii s-a restrâns doar la plăcere,
iar rezultatul este o lume a urii, a violenţei, hoţiei, crimei, terorismului. Ne îngrozim şi vrem să-i
punem capăt, dar cauza acestora – ultima utopie
– o păstrăm, căci ne este dragă. În tot ce se întâmplă în lumea noastră, văd o împlinire a Cuvântului profetic: „În zilele din urmă vor fi vremuri
grele, căci oamenii vor fi...”. Sociologii, politologii
şi orice om atent la ce se întâmplă în jurul său îşi
dau seama că suntem la un capăt de drum, dar nu
văd ieşirea, soluţia.
Prietene, soluţia este una singură: A doua
venire a lui Isus Hristos. Doar Isus, Creatorul şi
Mântuitorul nostru, poate să schimbe fiinţa umană, să pună în noi alte gânduri şi alte simţăminte.
Până când omul nu va fi schimbat din temelii şi
firea sa înlocuită cu una cerească, lumea aceasta
nu va găsi pacea.
»» Isus este Piatra care va pune capăt ultimei utopii şi acestei societăţi în degringoladă.
»» Isus Hristos este Stânca Veacurilor, care va
oferi oamenilor apa vie şi stabilitatea necesară.
»» Isus Hristos este Împăratul care va guverna cu
dreptate şi dragoste şi a cărui împărăţie nu va
avea sfârşit.
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ULTIMA POSIBILITATE
Ce înseamnă „ultimele”?
»» Pentru negustor, sunt ultimele produse, după
ce au fost alese şi iar alese; cele mai mici, mai
slabe, mai cu defecte; produse de care vrea să
scape la sfârşitul târgului şi le dă cu orice preţ,
chiar sub jumătate.
»» Pentru un elev sau un student, ultimele minute din examen sunt cele mai tensionate, mai
are mult de scris, dar puţin timp, devine stresat, face greşeli, se concentrează mai greu...
»» Pentru medic sau pacient, ultimele clipe sunt
lupta cea mai grea, speranţe peste aşteptări,
încercări disperate, promisiuni exagerate, încercarea de a lungi cât mai mult posibil timpul, ca secunda următoare să nu fie ultima.
»» Pentru om reprezintă ultimul for de apel, Curtea supremă, Judecata divină, la care nu se mai
poate face contestaţie. Acceptarea sentinţei,
bună sau rea. Din nefericire, nu ştim când trăim clipa respectivă; credem că este foarte departe de noi, dar, în realitate, ar putea fi foarte
aproape.
»» Ultimele – un mesaj de suflet, dar profund,
real, la care trebuie să ne gândim serios!

Ultima noapte de petrecere a lui Belşațar: Daniel 5
Vers. 1-2. O petrecere cu peste o mie de oameni, în timp de război, când armatele persane
erau aproape de cetate. Cum poţi petrece? Cum
îţi poţi permite o astfel de orgie când la porţile
cetăţii bate moartea? a) Încrederea în fortificaţiile
puternice ale Babilonului. b) Inconştienţa, lipsă de
realism politic, militar; o pornire pătimaşă fără
nicio raţiune. c) Profanarea, încercarea de a face
petrecerea deosebită prin aducerea vaselor de la
Templul din Ierusalim, pentru a-L batjocori pe
Yahve şi a se preamări pe ei şi pe zeii lor. Dovada faptului că judecata corectă şi demnă a fost de
mult călcată în picioare.
Vers. 5. Degete de mână de om care au scris
pe zidul palatului. „Petrecerea îngâmfată s-a potolit îndată, când bărbaţii şi femeile, cuprinşi de
o groază de nedescris, priveau mâna care scria
încet litere misterioase. Pe dinaintea lor treceau,
ca într-o privelişte panoramică, faptele lor nelegiuite; aveau simţământul că erau aduşi înaintea
barei de judecată a veşnicului Dumnezeu, a cărui
putere tocmai o sfidaseră”. (PR, 363)
Vers. 6. Tulburarea împăratului era generată de simţământul judecăţii finale. Prezenţa lui

Dumnezeu te pătrunde cu o forţă care nu poate
fi îndepărtată. Când îţi dai seama că stai în faţa
judecăţii divine, că acesta poate fi ultimul act al
vieţii tale, nu te mai ţin picioarele.
Vers. 7-9. Apelează la puterile oculte; descântătorii, astrologii, vrăjitorii sunt ultima speranţă
a omului nepocăit. Aceştia nu reuşesc să citească
scrierea; Dumnezeu nu permite ca orice hacker
să viruseze mesajul Său. Situaţia aceasta face ca
groaza împăratului să atingă punctul culminant.
Această scenă ne avertizează de situaţia prin care va trece orice om care nu ia aminte la solia lui
Dumnezeu. E bine să citim cu atenţie Daniel 5,
să medităm profund şi să ne gândim. Când vei
ajunge aici, va fi ultima... nu mai poţi face nimic,
te lasă orice putere!

CE AI FACE
DACĂ AI ŞTI
CĂ TRĂIEŞTI
ULTIMA ZI
DIN VIAŢĂ,
CĂ AI ÎN FAŢĂ
ULTIMA
OCAZIE?

Intervenția bătrânului profet, uitat, neglijat şi scos la
pensie
Vers. 25 (GBV). Aceasta este scrierea de pe
zid: „Mene, mene, techel, ufarsin”. Dispare o necunoscută, ştim care este mesajul, dar nu dispare
groaza, abia acum aflăm adevărul transmis:
Mene – Dumnezeu a numărat zilele domniei
tale şi le-a pus capăt.
Techel – Ai fost cântărit în balanţă şi găsit prea
uşor.
Peres – Împărăţia ta a fost împărţită şi a fost
dată mezilor şi perşilor. În noaptea aceea, Babilonul a fost cucerit, Belşaţar a fost capturat şi ucis,
iar Imperiul Babilonian a încetat să mai existe. Şi
unul, şi altul şi-au trăit ultima zi, ultima petrecere
nelegiuită. Ce ai face dacă ai şti că trăieşti ultima
zi din viaţă, că ai în faţă ultima ocazie? Stoicul,
cinicul: „Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom
muri!”

Ilustrație: Vaporul acoperit de gheață
Un vapor naviga pe furtună, pe o mare foarte
rece când a început să se formeze un bloc de gheaţă
pe puntea lui. Blocul se mărea cu fiecare val care
trecea peste el şi trăgea vaporul într-o parte, ameninţând să-l scufunde. Marea majoritate a marinarilor, conştienţi că nu mai au nicio scăpare, au
renunţat la vreo manevră de salvare şi s-au dus
să bea, să moară cu euforia drogului. Doar patru
marinari au rămas treji. Ei au încins cazanele cu
apă fierbinte şi au început să taie blocul de gheaţă
cu jeturi de apă fierbinte. Într-un final, blocuri de
gheaţă au căzut de pe puntea vaporului şi toţi au
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fost salvaţi. O minte lucidă, un om conştient şi înţelept poate folosi ultima ocazie de salvare!

Ultima zi de har a Ierusalimului
„...pentru că n-ai cunoscut timpul cercetării
tale” (Luca 19:41-44). „Iată, vi se lasă casa pustie!”
(Matei 23:37,38)
Ce conţine ultima ocazie, ultima posibilitate,
ultima zi de har?
„Când soarele care se grăbea să apună avea să
coboare pe cer, ascunzându-se vederii, ziua de
har a Ierusalimului se sfârşea. Când procesiunea
se oprise pe culmea Muntelui Măslinilor, încă nu
era prea târziu ca Ierusalimul să se pocăiască...
Dacă Ierusalimul ar fi vrut să se pocăiască, încă
nu era prea târziu” (HLL, 545).
Preoţii şi fariseii au venit în întâmpinarea lui
Isus. Prima lor întrebare a fost: „Cine este Acesta?”, la care au primit răspunsuri clare şi texte
biblice. Al doilea gest a fost să aducă poporul la
tăcere, iar atunci când nu au reuşit, au recurs la al
treilea gest: L-au reclamat pe Isus autorităţilor romane ca pe unul care tulbură liniştea şi doreşte să
se proclame împărat. Spre surprinderea lor, soldaţii romani, care erau prezenţi în mulţime, au spus
că omul acesta nu reprezintă niciun pericol, erau
chiar încântaţi de privirea Lui calmă, de vocea Sa
blândă şi de atmosfera de sfinţenie din mulţime.
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Aşa L-a primit Ierusalimul pe Isus în ultima lor zi
de har. Oare ştiau că este ultima ocazie?
Ar fi putut deveni capitala fericirii, a harului
şi a mântuirii pentru lumea întreagă! Ar fi crescut
în frumuseţe, bogăţie şi glorie! Ar fi fost cetatea
cea mai măreaţă, şi aceasta dacă ar fi înţeles ultima ocazie. În schimb, cetatea a avut parte de cele
mai multe nenorociri, de distrugeri, a trecut de la
un imperiu la altul, a avut nume diferite, religii
diferite şi populaţii diferite.

Ilustrație: Ultima salvare
Era în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Bombardamentele au distrus multe oraşe şi
au omorât mulţi civili. Dar şi mai trist, oamenii
erau adunaţi din casele lor şi deportaţi. Printre
aceştia erau şi creştini evanghelici, devotaţi în totul
lui Isus. Au fost adunaţi la postul de jandarmi şi
li s-a pus în faţă o singură alternativă: retractarea
credinţei lor sau deportarea. În timpul acesta, nea
Marin era la câmp şi, când aude cele întâmplate,
vine repede în sat, se duce direct la postul de jandarmi şi spune: „Vreau să merg şi eu cu ei. Dacă
oamenii aceştia sunt luaţi de la noi, nu mai avem
nicio scăpare. De astăzi eu voi fi împreună cu ei.”
Nu ştiu ce simţăminte a trăit nea Marin atunci,
dar înţelegea că este ultima, ultima ocazie de har,
şi nu a dorit s-o piardă.
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ULTIMA SPERANȚĂ
Ilustrație: În cine ți-ai pus speranța?

Speranțe iluzorii

Un om a avut un copil la o vârstă înaintată,
când nici nu se mai gândea că ar putea să aibă copii. A avut o mare bucurie, era speranţa lui pentru
bătrâneţe. Copilul a crescut, a urmat şcolile şi când a
ajuns la facultate a murit într-un accident. Durerea
a fost de nedescris pentru bătrânul părinte: „Singurul meu copil, ultima mea speranţă de bătrâneţe!”
În nopţile de nesomn şi de durere, bătrânul are un
vis, de fapt nici nu ştia precis ce era, i se părea că
cineva vorbea cu el; era o persoană foarte specială,
care îl întreabă: „Tu numai în copilul tău ai avut
toată speranţa? Nu mai există nimic altceva în care
să te încrezi?” Bătrânul a fost marcat de aceste întrebări, a meditat mult şi într-un târziu a răspuns:
„Da, aşa este, mai am o speranţă în Dumnezeu, cred
că El nu mă va lăsa singur, dar durerea m-a făcut să
uit de Dumnezeu şi să mă tânguiesc întruna!”

„Noi speram că El este Acela care va răscumpăra pe Israel...” (Luca 24:19-21)
»» Speranţă irosită: Exprimare la trecut „speram”
(perfectul simplu), ceea ce denotă că până de
curând, au avut o speranţă, dar acum, de curând, s-a dus, nu mai au nimic.
»» Speranţă iluzorie: ei îşi imaginau un rege glorios, o naţiune iudaică puternică, care să domine lumea. Au văzut în Isus persoana care
poate împlini acest vis frumos! Toate textele
biblice (aşa cum le înţelegeau ei), toate minunile Sale conduceau spre o astfel de realizare.
Dar tot acest vis grandios s-a spulberat.
Sunt multe speranţe iluzorii, neîntemeiate pe
niciun fel de argumente, şi este foarte greu
când acestea sunt spulberate. De aceea este
nevoie să fim atenţi, să verificăm bine atunci
când alegem o speranţă. Trecem prin multe
dureri şi dezamăgiri, pentru a ne alege speranţe iluzorii. Nu este destul să ai o speranţă, ea
trebuie să fie întemeiată pe argumente solide.

Speranța, ultima luminiță înainte de noapte...
„...Să apucăm speranţa pusă înaintea noastră...” (Evrei 6:17-19)
Speranţa este flacăra care arde în viaţa fiecărui
om, cu perspectiva unui final fericit.
»» Eşti tânăr, priveşti înainte optimist, imaginându-ţi o carieră frumoasă, o familie, o casă şi
tot ce-şi doreşte omul.
»» Eşti plecat departe de casă, aştepţi ziua când
te vei întoarce, îţi faci o mulţime de planuri, îţi
imaginezi momentele frumoase ale întâlnirii
cu cei dragi, pentru că trăieşti cu speranţă!
»» Eşti bolnav, te duci la medicul tău de familie
cu destulă încredere, apoi el te trimite la spital,
ai oarecare teamă, dar eşti încă optimist. Apoi
mergi din medic în medic, devenind tot mai
trist. După ce ai epuizat toate sursele de ajutor
omenesc medical, începi să cauţi în altă parte;
te duci la biserică, la pastor, strigi la Dumnezeu şi spui: „Doamne, Tu eşti ultima mea speranţă, ajută-mă!”
Ultima speranţă – cuvântul acesta poate avea
mai multe sensuri:
»» Ultima soluţie care mai există, la care se mai
poate apela; după aceasta nu mai ai unde merge, nu mai există timp, bani, posibilităţi.
»» Cea mai mare şi importantă, cea mai grandioasă, care îţi place foarte mult.
»» Soluţia divină, atât în sensul că este cea mai
puternică şi sigură, cât şi în sensul că poate fi
ultima la care apelăm.
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Ultima speranță transmisă ucenicilor
„Aşa va veni, în felul în care L-aţi văzut mergând la cer!” (Luca 1:11, GBV)
„Şi iarăşi va să vină, în slavă şi glorie, să judece
vii şi morţii...!”
Aceasta este cea mai mare speranţă transmisă
vreodată oamenilor. Ea vine din gura îngerilor,
are în faţă un model – Isus înălţându-se cu norul.
Ea se bazează pe făgăduinţa spusă de Isus: „Eu mă
duc să vă pregătesc un loc, apoi Mă voi întoarce
şi vă voi lua cu Mine” (Ioan 14:2, GBV). Speranţa
aceasta se întăreşte cu o mulţime de semne profetice care ne-au fost lăsate şi se confirmă cu bucurie şi cu o încredere deosebită în inimile celor
care au acceptat-o. Ucenicii nu au mai avut nicio
îndoială după acest moment. Speranţa aceasta a
rămas vie până în faţa mormântului, convinşi că
şi de acolo vor ieşi şi-L vor vedea pe Isus, Domnul lor. Ea nu este misticism, nici credulitate, ci un
adevăr biblic, spus de Isus, de îngeri, confirmat de
semnele profetice şi întemeiat pe un mormânt gol.

Speranța revenirii şi moartea
ISUS ESTE
ULTIMUL CARE
ÎȚI POATE
ŞTERGE
LACRIMILE
ŞI ÎŢI POATE
REDA PACEA
ŞI FERICIREA.
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„Moartea a fost înghiţită de victorie” (1 Corinteni 15:51-57, GBV).
De regulă, pentru toţi oamenii obişnuiţi,
speranţa se opreşte la mormânt. Acest fapt este
confirmat prin cuvintele spuse despre mormânt:
„loc de veci!”. Nu tot aşa este cu cei credincioşi în
cuvintele Evangheliei: speranţa lor trece dincolo
de porţile mormântului. Aşa scrie pe mormintele
lor: „Aici aştept, Doamne, mântuirea Ta.” Argumentul unei astfel de speranţe este mormântul gol
al lui Isus: „Nu este aici, a înviat!” (Matei 28:6).
Pentru ucenicii lui Isus nu a fost greu să creadă;
ei aveau dovezi evidente, mormântul care fusese
sigilat, păzit de ostaşi puternici, dar în dimineaţa
învierii acesta era gol, deschis, armele soldaţilor
erau căzute pe jos, iar ei au fugit îngroziţi.
Creştinismul şi-a găsit puterea propovăduirii
tocmai în acest argument: Isus cel înviat. Cu cât
a trecut timpul, oamenii creştini au fost tot mai
puţin convinşi de aceasta. Vizitează locul, se închină, au o credinţă mistică, făcătoare de minuni,
dar sunt mai puţin interesaţi de revenirea Sa glorioasă pe norii cerului.
Lucrarea Duhului Sfânt face ca speranţa revenirii lui Isus Hristos să devină o realitate.
Matei 25:1-13. Fecioarele înţelepte, aşteaptă
Mirele, au lumină şi intră cu El în odaia de nuntă.
Fecioarele neînţelepte rămân afară. Nu au avut lumina care să lumineze calea Mirelui. Numai prin
lucrarea Duhului Sfânt, simbolizat prin untde-

lemn, putem să rămânem în lumină şi putem să
luminăm calea Mântuitorului nostru care vine, să
avem speranţă.
Ultima speranţă creştină nu reprezintă ultima
soluţie: n-am încotro, o încerc şi pe asta; şi nici
ultima încercare pe care o mai fac înainte de a
mă prăbuşi. Nu, ci reprezintă, cea mai grandioasă
soluţie şi ultima care poate să rezolve problemele
complicate ale acestei lumi.
»» Isus este Cel mai mare Medic specialist, ultimul care are medicamentul pentru tine!
»» Isus este ultimul for de judecată şi ultimul
Avocat care poate rezolva favorabil procesul
tău.
»» Isus este ultimul care îți poate şterge lacrimile
şi îţi poate reda pacea şi fericirea.
»» Isus este ultimul Preot, care mijloceşte pentru
tine, care prezintă cazul tău în faţa Tatălui ceresc.
Dacă vei rata această ultimă ofertă, ocazie,
nu vei mai avea alta. Din acest motiv, El spune:
„Astăzi, dacă auziţi glasul Meu, nu vă împietriţi
inimile!” (Evrei 3:7,8).

Ilustrație: Dă-ți drumul în brațele lui Isus!
Într-o noapte, când i-a luat foc casa, un băiețel
a fost nevoit să fugă pe acoperiș. Tatăl, de jos, își
striga fiul: „Sari! Te voi prinde.” El știa că băiatul
trebuia să sară pentru a-și salva viața. Tot ce putea vedea băiatul, totuși, erau flăcările, fumul și
întunericul. Se temea să sară de pe acoperiș. Tatăl
continua să strige: „Sari! Te voi prinde.” Când băiatul a protestat spunând „Tati, nu te văd”, tatăl
l-a asigurat: „Dar eu te văd! Sari!” Băiatul a sărit,
pentru că avea încredere în tatăl său.
Tot astfel, credința creștină ne face în stare să
întâmpinăm viața sau moartea, nu pentru că putem vedea, ci cu siguranța că suntem văzuți; nu că
am cunoaște toate răspunsurile, ci pentru că suntem cunoscuți. Trebuie să experimentăm credința
în viețile noastre. În brațele lui Isus este ultima și
singura salvare.

Ultimele…
„Împăratul a ieşit şi tot poporul îl urma. Şi s-a
oprit la cea din urmă casă” (2 Samuel 15:17, GBV).
Cea din urmă casă dintr-un oraş antic nu era
rătăcită la marginea satului, căci oraşul era împrejmuit cu ziduri groase. Ultima casă era poarta
cetăţii; după ce ieşeai pe ea şi se închidea, nu te
mai puteai întoarce înapoi cu uşurinţă. Era ultimul loc unde David se mai putea răzgândi: să
plece sau să rămână. Îi era greu, era un moment
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apăsător, era cetatea cucerită de el, care-i purta
numele; era ultima fortăreaţă a iebusiţilor. Cum
să dea înapoi, să fugă din cetatea care i-a adus faima? A ezitat pentru câteva clipe, apoi s-a hotărât
şi a plecat pe drumul pribegiei.
În zborul avioanelor peste ocean este un punct
de la care nu se mai pot întoarce, deoarece locul
de unde au plecat este mai departe decât locul spre
care zboară. Indiferent ce ai în faţă, ce probleme
apar, trebuie să mergi înainte, nu mai poţi reveni.
Tot la fel este şi în viaţă, ajungi la un moment
dat la un punct decisiv, când trebuie să iei o hotărâre importantă, de aşa natură că nu poţi să o
contramandezi, nu te mai poţi întoarce. Podurile din spate sunt distruse, nu ai decât o opţiune:
înainte. Şi cum poate fi acest înainte? Dacă este
bun, vei fi fericit; dar dacă este rău, nu mai poţi
repara nimic. „Ultimele…”, un astfel de moment
ne aşteaptă pe fiecare. Vă invit să medităm la el.
Iuda – în camera de sus, în timpul Sfintei
Cine. Avea în buzunarul său cei treizeci de arginţi,
preţul vânzării lui Isus. Credea că nimeni nu ştie
acest fapt. Apoi Isus ia ligheanul şi începe spălarea
picioarelor. Primul a fost chiar el, a tresărit și şi-a
pus întrebarea: oare ştie ceva? Simţea mâinile calde, pline de dragoste ale lui Isus, observa cu câtă
atenţie şi gingăşie este tratat de Isus. Inima îi bătea
cu putere: Spune!”, îi zicea un gând, cum poţi să faci
un lucru aşa groaznic? N-are puterea, rămâne nemişcat, mai rece, mai indiferent decât până atunci.
Este şocat când Domnul Hristos spune: „Unul
dintre voi Mă va vinde!” Ia un aer de indiferenţă,
crede că nimeni nu va şti că el este vânzătorul.
Apoi Isus fixează un semn: „Cel căruia Îi voi da
bucăţica de pâine, acela este” şi îi întinde bucăţica
chiar lui Iuda. Inima i-a bătut cu putere, s-a simţit
descoperit, a înţeles că Isus ştia tot ce a făcut. O
luptă teribilă se dădea în sufletul său: să spună, să
ceară iertare şi să pună capăt acţiunii de trădare?
Sau să mimeze că nu pricepe nimic şi să meargă
mai departe?
De multe ori credem că nimeni nu ştie ceea ce
facem sau gândim; sau credem că lucrurile nu vor
lua o turnură prea gravă, nu se va întâmpla chiar
cu mine tragedia posibilă! Iuda se hotărăşte: va
merge mai departe, preoţii îl aşteaptă: dacă a luat
banii şi nu-şi va îndeplini misiunea, va fi vai de
el, oamenii legii nu-l vor ierta. Pentru Isus nu-şi
făcea prea mari griji; Acesta este atotputernic,
poate scăpa din orice capcană; el va rămâne cu
banii, iar Isus va fi ceva mai atent altă dată. Aşa
gândea Iuda. Credea că va reveni în mijlocul ucenicilor şi le va da şi lor ceva din acei bani frumoşi
pe care i-a câştigat.

Dar Biblia mai spune ceva; după ce Iuda a ieşit
şi uşa s-a închis în urma lui, el a păşit în noapte,
în întuneric, şi nicio rază de lumină n-a reuşit să
mai alunge acest întuneric. Era ultima, trecuse de
punctul unei posibile întoarceri. Cât de greu i-a
fost când a înţeles acest fapt; a alergat la preoţi şi
le-a aruncat banii înapoi, dar n-a putut schimba
situaţia; a privit la Isus, aşteptând un semn de
iertare, dar pentru el nu mai exista nicio cale de
iertare. Trecuse hotarul de har, închisese ultima
poartă şi a păşit în întunericul morţii. Remuşcările, conştiinţa acuzatoare, lipsa oricărei speranţe
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VEDEŢI, NU
TIMPUL ESTE SINGURA MĂSURĂ, CI
ŞI MATURITATEA,
FORMAREA CARACTERULUI. DACĂ
VORBELE, FAPTELE
ŞI GÂNDURILE
TALE AU FOST TOT
TIMPUL FĂRĂ NICIO VALOARE, AŞA
VEI FI ŞI TU; DACĂ
TE-AI STRĂDUIT
SĂ FACI CEVA DE
VALOARE, SĂ DEPĂŞEŞTI ASPECTE
NEGATIVE DIN VIAŢA TA, SĂ CREŞTI
ÎN CUNOŞTINŢE ŞI
BUNĂTATE, ATUNCI
TE ÎNDREPŢI SPRE
MATURITATE. CEEA
CE AI FĂCUT ŞI AI
GÂNDIT VA FIXA
O VALOARE CARE NU SE POATE
PIERDE ŞI CARE TE
VA RĂSPLĂTI LA
FINAL.
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l-au condus la sinucidere. Ce trist este când nu ştii
să preţuieşti nici ultima ocazie!
Trăim într-o lume care înaintează ritmic; zilele şi nopţile se scurg cu precizie matematică,
anotimpurile, căldura şi frigul aleargă unele după
altele; ne sculăm şi plecăm la şcoală, la serviciu zi
după zi... Ritmul acesta nesfârşit ne induce ideea
că toate sunt la fel, şi viaţa, şi harul, şi mântuirea.
Oricând te hotărăşti, le poţi găsi. Dar nu este aşa.
Toate au o limită, un punct final; viaţa se termină
la mormânt, imperiile şi civilizaţiile dispar, harul
lui Dumnezeu se va închide odată. Istoria nu se
repetă, ea curge spre un obiectiv final. Priviţi mai
atent şi vă veţi convinge.
Esau – fiul cel mare al lui Isaac. Automat,
conform legii patriarhale, fără nicio şcoală, fără
niciun examen, el era posesorul dreptului de întâi născut şi al binecuvântării. Nu-şi făcea probleme, nu a schiţat nicio atitudine de pregătire,
de preţuire sau de interes. Va veni o zi când le voi
avea şi nimeni nu mi le poate lua, zicea el. Şi ziua aceea a venit, iar toată pregătirea lui consta în
a prinde un vânat cât mai repede şi să-l gătească
pentru masa festivă a ceremonialului de binecuvântare. Când totul a fost gata, se prezintă înaintea tatălui pentru a primi binecuvântarea. Spre
marea lui surprindere, tatăl îi spune că nu mai
poate fi binecuvântat, altcineva i-a luat binecuvântarea.
Esau a scos un strigăt de disperare: „Nu mai
ai nicio altă binecuvântare, tată?” Şi a trebuit să
constate că chiar nu mai era; binecuvântarea patriarhală este un unicat şi se oferă o singură dată. Momentul lui de a obţine binecuvântarea s-a
pierdut în zilele de aventură şi nepăsare, în zilele
şi anii când a trecut nepăsător pe lângă altarul de
închinare. Acum a ajuns la un final, iar acum cerul a decis: Tu nu eşti vrednic, tu eşti un desfrânat şi un lumesc, patima, pofta sunt dominanta
vieţii tale.
Ne gândim la „ultimele” doar prin prisma
timpului, privind la ceas. Încercăm să ajungem cu
câteva secunde mai devreme şi răsuflăm uşuraţi,
dar nu este aşa. „Ultimele” trebuie privite prin altă
prismă. Să vă explic. Aveam în grădină un vrej de
dovleac. A răsărit mult mai târziu decât alţii, dar a
crescut şi a făcut un dovleac destul de mare. A venit toamna şi doream să fie cât mai lungă, pentru
ca dovleacul meu să aibă timp să se coacă. Atunci
când a venit bruma şi s-au ofilit frunzele, el a rămas aşa cum l-a prins iarna. Era mare, credeam
că va fi bun, dar nu peste mult timp a început să
se strice. Nu era copt şi nu putea fi bun de nimic,
decât să-l arunc la gunoi.

Vedeţi? Nu timpul este singura măsură, ci şi
maturitatea, formarea caracterului. Dacă vorbele, faptele şi gândurile tale au fost tot timpul fără
nicio valoare, aşa vei fi şi tu; dacă te-ai străduit să
faci ceva de valoare, să depăşeşti aspectele negative din viaţa ta, să creşti în cunoştinţe şi bunătate,
atunci te îndrepţi spre maturitate. Ceea ce ai făcut
şi ai gândit va fixa o valoare care nu se poate pierde şi care te va răsplăti la final. „Ultimele” reprezintă acea stare de caracter când spui: eu nu pot
face altfel, eu aşa am crescut, aşa sunt.
Iuda şi Esau au plâns cu amar că au pierdut
locul şi chiar veşnicia. Ei regretau doar aspectul
vizibil, poziţia, binecuvântarea, dar nu şi felul lor
de a fi. Iuda nu suferea pentru ceea ce I-a făcut
lui Isus, iar Esau nu regreta că nu a fost ceva mai
spiritual. Dacă ar mai fi avut încă timp, ar fi trăit
şi acţionat identic. Ei şi-au format un caracter, un
mod de comportament atât de fixat în rău, încât
nu mai puteau să se schimbe.
Vine un timp când frigul opreşte orice proces
de creştere, de coacere, de maturizare; frunzele se
îngălbenesc şi cad, florile se veştejesc, iar fructele
rămân aşa cum au crescut până atunci, mai dulci
sau mai acre. Vine un timp când fierul se răceşte
şi nu mai poate fi prelucrat; lutul se întăreşte şi nu
mai poate fi modelat, iar omul se înrăieşte şi nu mai
poate fi schimbat nici chiar de dragostea lui Hristos. Aceasta este ultima; ea marchează închiderea
harului pentru fiecare. Vedeţi? Nu depinde atât de
mult de ceas, nici de o hotărâre cerească, un fel de
destin, ci depinde de mine şi de tine. Cât de eficient
am folosit zilele calde, însorite, cum am răspuns la
bunătatea lui Dumnezeu, ce am făcut cu darurile
cerului, care mi-au fost oferite din abundenţă.
Din închisoarea sa din Roma, Pavel îi scria tânărului său colaborator şi prieten: „Caută să vii
înainte de iarnă”, înainte ca marea să se închidă
şi să nu mai ai corăbii pentru călătorie; înainte ca
zăpada să cadă şi să blocheze drumurile, înainte
ca sabia călăului să cadă şi să nu mai ai cu cine să
te întâlneşti.
Din locul Său de mijlocire, din sanctuarul ceresc, Isus ne îndemnă să ne apropiem de scaunul
harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har la
vreme de nevoie. Înainte de a veni iarna, înainte
de a se închide uşa, înainte de a mă împietri în
inima mea. Din acest motiv, Isus îţi spune: „Astăzi, dacă auzi glasul Meu, nu te opune, nu te împotrivi, vino, răspunde chemării!” Ce fericit vei fi
dacă vei veni înainte de a fi prea târziu! n
Lect. univ. dr. Traian Aldea este profesor de arheologie la Institutul Teologic Adventist.
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„NAŞTEREA LUI, SALVAREA MEA”
A V-A EDIȚIE A CONCERTELOR CONŞTIINȚĂ ŞI LIBERTATE, LA BUZĂU

Î

n perioada lunii decembrie, sala Consiliului
Județean Buzău devine neîncăpătoare an de
an, în timpul prezentării bine cunoscutului
concert care promovează istoria nașterii umile a
Mântuitorului nostru, Domnul Isus Hristos, dar
și revenirea Sa în glorie și mărire. Fiind deja la
a V-a ediție, evenimentul are un impact deosebit
în rândul clasei politice și este realizat în numele
Asociației Conștiință și Libertate.
Concertul care s-a desfășurat în data de
17 decembrie 2016 a fost prezentat de Sorin Dinu,
redactor-șef la Speranța TV, iar muzica a fost
interpretată de Corul Liceului Teologic Adven
tist „Ștefan Demetrescu” din București, dirijat
de Mihai Bejenariu, dar și de soliștii Luiza
Spiridon, Naersi Chris Macovei, Ana Pîrvulescu,
Lavinia Costea, Genalyn Petre, Andrei Stoian,
Lavinia Rusu, la nai, și Nouraş Costea, la pian.
Primele nume enumerate sunt deja nume consacrate ale acestui concert, fiind prezente aproape la
fiecare ediție.
Ideea concertului „Nașterea Lui, Salvarea
mea” este o inițiativă oarecum unică, în primul rând, pentru că este un eveniment organizat integral de fondatorul acestui eveniment,
Asociația Conștiință și Libertate, dar și pentru
că personalități marcante din zona politică și
administrativă participă cu regularitate la acest
eveniment.
,,Am participat deja la patru ediții ale concertului și pot spune că acest eveniment este mai
mult decât un concert. Este o misiune împreună,
cu și pentru persoanele care iau deciziile importante ale țării noastre”, a spus Nelu Burcea, director asociat al Departamentului Relații Oficiale și
Libertate Religioasă din cadrul Conferinței Generale a Bisericii Adventiste mondiale.
Printre obiectivele acestui eveniment se numără misiunea adventă, dezvoltarea și menținerea
relațiilor cu oficialitățile, promovarea libertății

CONŞTIINȚĂ
ŞI LIBERTATE
IONEL
TURTURICĂ

religioase și a demnității umane, prezentarea
evenimentelor finale în lume, dar și accentuarea importanței Domnului Isus Hristos în
viața practică a credinciosului. De cele mai
multe ori, reacțiile pozitive apar de la liderii
locali sau naționali.
Este remarcabilă reacția plină de na
PRIN ÎNTRUPAtu
ralețe a primarului municipiului Buzău,
REA MÂNTUIConstantin Toma: ,,A fost o încântare și sunt
TORULUI S-AU
foarte onorat că am fost invitat la acest conREALIZAT CEL
cert, pentru că am cunoscut o altă comunitaPUȚIN TREI LUte, un alt grup important din orașul nostru,
CRURI: SOLUȚIA
care reprezintă o mare valoare. Descopăr cu
CONFLICTELOR
uimire foarte mulți oameni porniți să facă luDIN OMENIRE,
cruri bune, iar eu, ca primar, trebuie să scot
PLANUL DE
în relief aceste lucruri bune, care, până la urSALVARE ȘI
mă, ajută la dezvoltarea orașului nostru. Plec
SPERANȚA CARE
de la acest concert cu o impresie extraordiVA FI CONCREnară. A fost nu numai un eveniment închiTIZATĂ ATUNCI
nat nașterii Domnului nostru Isus Hristos, ci
CÂND CEL CARE
și un moment de artă. S-au întâmplat niște
S-A NĂSCUT
lucruri deosebite. Au cântat voci minunate.
ÎNTR-O IESLE,
Un cor extraordinar! 170 de copii care, realÎN BETLEEM, VA
mente, mi-au captat atenția trei ore, și nu mă
VENI CA DOMN
așteptam să se întâmple lucrul acesta la înceȘI ÎMPĂRAT.
putul acestui concert extraordinar!”
Într-un ton similar și printr-un limbaj
ales, senatorul Titus Corlățean consideră
concertul de la Buzău ,,un eveniment special,
pentru că sărbătoarea nașterii Mântuitorului Isus
Hristos este ceva extraordinar de important pentru noi, creștinii”. De asemenea a declarat: ,,Este
un eveniment important care devine tradiție aici,
la Buzău, ajungând la a V-a ediție. Personal, particip pentru a doua oară. A fost un cor extraordinar,
voci deosebite, instrumente speciale, într-adevăr
a fost o seară specială! Discursurile, devoționalele
au fost minunate și au adăugat foarte, foarte mult
la această reușită. Plec de la Buzău și mai încurajat, pentru că, indiferent din ce biserică creștină
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ai proveni, este imposibil să nu
pleci mai puternic când vezi
această credință comună, căci
viața aceasta este și așa destul
de complicată. Cei care cred cu
adevărat în Mântuitorul se feresc să spună, au o reținere în a
spune lucrurilor pe nume. Nu
se întâmplă același lucru și cu
ceilalți. Auzi fel de fel de lucruri
vulgare în societate și nu există
niciun fel de reținere. Citești
în ziare, privești la televizor
cum sunt promovate aceste
idei. De ce ar trebui să fim noi
reținuți în a afirma adevărul
despre Mântuitorul nostru,
Isus Hristos? Nu ar trebui. Nu
avem niciun fel de motiv. De
aceea, în seara aceasta plec cu
și mai multă energie, pentru
că văd că lucrurile acestea sunt
împărtășite de foarte mulți oameni curați la suflet, care vor
binele acestei țări.”
Ne-am bucurat în cadrul edițiilor precedente de
prezența multor lideri religioși
precum: Virgil Achihai –
președintele Bisericii Creștine
după Evanghelie din România,
Otniel Bunaciu – președintele
Cultului Baptist din România în perioada 2007–2015,
Georgel Pîrlitu – președintele
Conferinței Muntenia, Romică Sîrbu – directorul Departamentului Educație al Uniunii
Române, Marius Munteanu – directorul Departamentului Educație al Diviziunii Inter-Europene, Nicolae Ionescu – secretarul Conferinței
Muntenia, Daniel Cocoș – pastor al Bisericii Baptiste din Buzău, Gabriel Ișvan – director al Departamentului Libertate Religioasă, Conferința
Muntenia și Sergiu Macovei – director al Departamentului Libertate Religioasă, Conferința
Moldova, dar și reprezentanții instituțiilor locale
buzoiene, împreună cu Gabriel Baltă – prefectul
Buzăului, Bogdan Florin Moroiu – consilier superior în cadrul Secretariatul de Stat pentru Culte, Laurențiu Tănase – secretar de stat în cadrul
Secretariatului de Stat pentru Culte în perioada
2001–2004, Bogdan Ciucă – președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și mulți
alții.
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La finalul celei de-a V-a ediții a concertului, președintele Bisericii Adventiste din România, Ștefan Tomoiagă, a spus că evenimentul de
la Buzău ,,este o aplecare spre spiritual, părtășie
și închinarea pe care trebuie să I-o aducem lui
Dumnezeu. De la nașterea din Betleem, din iesle, și până la cruce, acest Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, ne-a învățat umilința, ne-a învățat
să ne aplecăm spre celălalt și de aici putem să
învățăm ce este cu adevărat important, și anume: de la naștere până la mormânt descoperim
MÂNTUIREA!
Aș dori să transmit locuitorilor din Buzău și,
mai mult chiar, tuturor românilor că, dincolo de
o sărbătoare, dincolo de o masă bogată, dincolo
de bucuria întâlnirii cu cei dragi, și nu numai, în
aceste zile mi-ar plăcea să fie o închinare autentică, reală înaintea lui Dumnezeu. Închinați-vă Lui!
Ce înseamnă închinarea? Înseamnă răspunsul pe
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care îl dau eu la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru
mine.”
Senatorul Eugen Pîrvulescu a subliniat im
portanța organizării unui astfel de eveniment și
a apreciat „înțelepciunea pe care organizatorii
reușesc să o arate prin realizarea acestui concert,
depășind cu succes limitările unor tradiții care
îngrădesc persoana Domnului Isus Hristos și o
prezintă într-o adevărată splendoare prin muzică,
discursuri specifice nașterii Mântuitorului, dar și
prin aplicarea principiilor religioase într-o societate care este din ce în ce mai dezinteresată de
spiritualitate și de autenticul Isus Hristos. Știind
ce înseamnă organizarea unui eveniment, îmi dau
seama că nimic nu se face fără efort. De aceea felicit inițiativa și continuarea acestui eveniment și
le consider ca fiind lăudabile.”
Pastorul Dragoș Mușat, președintele Asociației
Conștiință și Libertate, a concluzionat foarte fru-

mos la finalul concertului din
2016: „Mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând, pentru
ocazia pe care mi-a oferit-o să
particip la acest frumos concert aici, la Buzău. A fost o
seară excelentă în care s-a cântat, s-a vorbit despre Domnul
Isus Hristos, despre adevăr,
despre principiile adevărului
și despre ce s-a realizat atunci,
după ce Domnul Isus Hristos
S-a întrupat în grajdul acesta
– pământ – cum a fost definit
în cadrul concertului. S-au realizat cel puțin trei lucruri: în
primul rând, pacea și soluția
conflictelor din omenire. În
cel de al doilea rând, prin venirea Domnului Isus Hristos,
s-a realizat un plan de salvare
și de mântuire. Și în al treilea
rând, s-a realizat speranța care
va fi concretizată atunci când
Cel care S-a născut într-o iesle,
în Betleem, va veni ca Domn
și Împărat!
M-a impresionat tot ce s-a
spus la acest eveniment, însă
persistă în mintea mea două
dintre discursuri: momentul
se
natorului Titus Corlățean
și discursul președintelui Bisericii Adventiste de Ziua
a Șaptea, Ștefan Tomoiagă,
pentru că au reliefat un lucru important pentru
noi, și anume că trebuie să-L luăm pe Isus alături de noi în noul an, iar perspectiva socială,
dar și cea sufletească va fi mai bună. Pot spune
că acest eveniment contează la C.V.-ul nostru,
ca asociație și biserică, dar și pentru liniștea
noastră sufletească. Aș dori să-l amintesc și pe
domnul Ionel Turturică, care a fost implicat atât
financiar, cât și sufletește în organizarea acestui
concert.”
Privind la cele cinci ediții, pot spune cu adevărat și din toată inima că, dacă cineva dorește
să conlucreze cu Dumnezeu într-o lucrare nobilă, Dumnezeu va deschide uși la care nimeni nu
s-a gândit. Vă încurajez să vă lăsați provocați de
Dumnezeu în a face lucruri mărețe pentru El. n
Ionel Turturică este reprezentant local al Asociației Conștiință și
Libertate.
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„MAI PRESUS DE TOȚI DUMNEZEII”
DUMNEZEU ESTE
FOARTE OFENSAT
CÂND OAMENII
UMBLĂ DUPĂ
DUMNEZEI
STRĂINI, ADICĂ
FALȘI, ACESTA
FIIND UNUL
DINTRE CELE
MAI DETESTATE
PĂCATE.

20

E

xistă oare mai mulți dumnezei? Nu este religia Bibliei monoteistă? Nu mă refer la diferite
credințe și concepții ale oamenilor, ci strict la
limbajul biblic. Cuvintele care compun titlul acestui capitol provin din cartea Psalmii. Iată texte care vorbesc despre mai mulți dumnezei:
»» „Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai presus de toți dumnezeii” (Psalmii 135:5).
»» „Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este
un Împărat mare mai presus de toți dumnezeii” (Psalmii 95:3).
»» „Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt peste
tot pământul, Tu ești preaînălțat mai pe sus de
toți dumnezeii” (Psalmii 97:9).
»» „Căci Domnul este mare și foarte vrednic de
laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii” (Psalmii 96:4).
»» „Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și
care se fălesc cu idolii: toți dumnezeii se închină înaintea Lui” (Psalmii 97:7).
Textele citate spun că Domnul Dumnezeu
este mai presus de toți dumnezeii; este un Împărat mare, mai presus de toți dumnezeii; este
preaînălțat mai presus de toți dumnezeii; este mai
de temut decât toți dumnezeii; toți dumnezeii se
închină înaintea Lui. Termenul este folosit la plural și se vorbește, în toate aceste texte, despre „toți
dumnezeii”. Câți? Amatorii de speculații pot deduce din aceste texte, și din altele asemănătoare,
că există mai mulți dumnezei în afară de Dumnezeul Creator. În ele se fac unele comparații, şi
anume că aceștia nu sunt chiar ca Dumnezeul
nostru, nu atât de mari, de înălțați, nu atât de temut și că își recunosc inferioritatea prin faptul că
se închină înaintea Lui, a Domnului.
Dar există ei oare? Înainte de a răspunde la
această întrebare, iată patru afirmații, unele dintre ele făcute chiar de Dumnezeu, care ar putea fi
citate în mod aberant ca dovezi ale existenței mai
multor dumnezei:
»» „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a
scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai

alți dumnezei afară de Mine” (Exodul 20:2,3).
Dumnezeu a spus cu voce tare în auzul poporului Israel și a scris cu degetul Său pe tablă de
piatră aceste cuvinte, care constituie porunca
întâi. Traducerile engleze pe care le-am consultat sună așa: „Thou (you) shalt (shall) have
no other gods before me”, adică „tu să nu ai alți
dumnezei înaintea Mea”. Dar după El? Traducerea lui Luther zice: „Du sollst keine anderen
Götter haben neben mir”, în traducere: „Să nu
ai alți dumnezei pe lângă Mine” sau „afară de
Mine”, exact ca în traducerea românească de
Cornilescu.
»» „În noaptea aceea, Eu voi trece prin țara Egiptului și-i voi lovi pe toți întâii născuți din țara
Egiptului, de la oameni până la dobitoace;
și voi face judecată împotriva tuturor zeilor
Egiptului: Eu, Domnul” (Exodul 12:12). Zeii
sau dumnezeii Egiptului.
»» „A doua zi după Paște, copiii lui Israel au ieșit
gata de luptă în fața tuturor egiptenilor, în
timp ce egiptenii își îngropau pe toți întâii lor
născuți pe care-i lovise Domnul dintre ei. Căci
Domnul îi făcuse chiar și pe dumnezeii lor să
simtă puterea Lui” (Num 33:3,4).
»» „Așa să le vorbiți: «Dumnezeii care n-au făcut
nici cerurile, nici pământul vor pieri de pe pământ și de sub ceruri»” (Ieremia 10:11).
În legătură cu primul text, s-ar putea trage
concluzia greșită că există și alți dumnezei, dar ei
să nu fie acceptați de copiii lui Israel sau de toți
aceia care respectă porunca Domnului. În al doilea text, Dumnezeu îl informează pe Moise că va
face „judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului”.
Ca să-i poată judeca, trebuia oare ca ei să existe?
Al treilea ne spune că, prin distrugerea întâilor
născuți ai Egiptului, Domnul îi făcuse pe dumnezeii lor să-I simtă puterea, adică să sufere. Dar
chiar existau ei dacă puteau simți? Iar dacă nu,
cum se putea vorbi așa despre ei? Ultimul text
prezice că dumnezeii necreatori vor pieri. Aceeași
întrebare se ridică însă: există ei oare? Cum vor
pieri dacă nu există?
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Apostolul Pavel a zis: „Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume
un idol este totuna cu nimic și că nu este decât
un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așanumiți «dumnezei», fie în cer, fie pe pământ (cum
și sunt în adevăr mulți «dumnezei» și mulți«
domni»), totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn:
Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin
El și noi” (1 Corinteni 8:4-6).
Ați observat cum se exprimă apostolul? „Așanumiți «dumnezei»”; „chiar dacă ar fi”. Aceasta
înseamnă că sunt numiți „dumnezei” pe nedrept,
în mod fals: fie că există doar în imaginația oamenilor, fie că din imaginație au fost transferați
în forme materiale, care se numesc idoli. Dar
tot produs al imaginației rămân, tot dumnezei
falși, inexistenți: „un idol este totuna cu nimic” –
zero!!!
În fața filosofilor din Atena, Pavel a zis, ca o
concluzie a cuvântării sale: „Astfel dar, fiindcă
suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să
credem că Dumnezeirea este asemenea aurului
sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea
și iscusința omului” (Faptele 17:29). Ultima parte
a versetului, „iscusința omului”, traduce expresia
greacă enthumeseos anthropou, unde enthumeseos
este genitivul singular feminin de la substantivul
enthymesis, care înseamnă „gândire”, „produs al
gândirii”, „meditație”, „imaginație”, „invenție”.
Avea dreptate Dimitrie când zicea în fața conlucrătorilor lui: „Vedeți și auziți că Pavel acesta, nu
numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți
de mâini nu sunt dumnezei” (Faptele 19:26). Da,
Pavel zicea așa și așa era.
Foarte clar s-a exprimat bunul împărat Ezechia
când Sanherib amenința să cucerească Ierusalimul și l-a trimis pe Rabșache ca să-i intimideze pe
iudei și să-L batjocorească pe Domnul oștirilor:
„Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei
au nimicit neamurile și le-au pustiit țările și că
i-au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau
dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâna omului,
erau lemn și piatră, și i-au nimicit” (2 Împăraţi
19:17,18). Profetul Ieremia era pur și simplu uluit
de nebunia omenească a idolatriei, așa încât a ridicat această întrebare retorică: „Cum poate omul
să-și facă dumnezei care nu sunt dumnezei?” (Ieremia 16:20).
Așadar, zeii făcuți de mâini nu sunt dumnezei,
ci reprezentări în formă materială ale unor simple născociri ale minții omenești. Dumnezeu cere

în porunca întâi să nu permitem minții noastre
să accepte astfel de fantezii păcătoase; împotriva
acestor închipuiri vătămătoare ale egiptenilor a
luptat Dumnezeu și a precizat prin profetul Ieremia că această lume a dumnezeilor falși va pieri
pentru totdeauna. Da, atunci când va pieri păcatul și păcătoșii, cu imaginația lor deșartă.

Cel puțin trei capacități inegalabile
constituie unicitatea Divinității reale

SINGURUL
DOMN
ŞTEFAN
RADU

Puterea de a crea, adică de a aduce
lucruri la existență, a produce din nimic, așa cum a zis Pavel despre credința
lui Avraam: „El, adică, este tatăl nostru
înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut,
care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi” (Romani
4:17). Sau cum s-a exprimat psalmistul NOI FACEM UN IDOL DIN
David: „Cerurile au fost făcute prin cuTOT CE ÎNDRĂGIM ȘI
vântul Domnului și toată oștirea lor, prin
ACEASTA TINDE
suflarea gurii Lui… Căci El zice și se faSĂ MICȘOREZE
ce, poruncește și ce poruncește ia ființă”
DRAGOSTEA NOASTRĂ
(Psalmii 33:6,9). Dacă un dumnezeu nu
PENTRU DUMNEZEU
este creator, atunci nu este dumnezeu SAU SĂ STÂNJENEASCĂ
deloc, ci o fantezie a minții omenești.
SERVICIUL CARE I SE
Puterea de a face minuni adevăraCUVINE.
te: „Cine este ca Tine între dumnezei,
Doamne? Cine este ca Tine, minunat
în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de
minuni?” (Exodul 15:11). „Binecuvântat să fie
Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face
minuni!” (Psalmii 72:18).
Cunoașterea viitorului: „Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune, căci Eu
sunt Dumnezeu și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de
la început ce are să se întâmple și cu mult înainte
ce nu este încă împlinit” (Isaia 46:9,10). „Cine a
prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit
de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu
drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine
nu este” (45:21).
Constatăm din citirea Bibliei că Dumnezeu
este foarte ofensat când oamenii umblă după
dumnezei străini, adică falși, acesta fiind unul
dintre cele mai detestate păcate. Dar de ce? Pentru că este o directă negare a Lui, care este Creatorul și Domnul universului și al tuturor ființelor
existente. Când oamenii își fac alți dumnezei,
ei Îl leapădă pe Dumnezeul adevărat, iar această necredincioșie este numită adulter spiritual,
comparabil cu infidelitatea maritală: „«Iată, vine
„Mai presus de toți dumnezeii”  « Curierul Adventist
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zile», zice Domnul, «când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca
legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în
ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara
Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că
aveam drepturi de soț asupra lor», zice Domnul”
(Ieremia 31:31,32). „Eu sunt Domnul, acesta este
numele Meu și slava Mea n-o voi da altuia, nici
cinstea Mea idolilor” (Isaia 42:8).
Dumnezeu le-a poruncit israeliților așa: „Să
păziți tot ce v-am spus și să nu rostiți numele
altor dumnezei; numele lor să nu se audă ieșind
din gura voastră” (Exodul 23:13). Ce înseamnă
această „rostire”, această „ieșire din gură”? Dacă
zici: „Ra”, „Osiris”, „Zeus”, „Poseidon”, „Jupiter”, ai
încălcat această poruncă, ai comis un păcat? Este
vorba de pronunțare, de cuvinte și sunete? Că nu
este așa, putem vedea din următoarele cazuri:

Biblia conține nume de dumnezei falşi
IEHOVA, CEL
VEȘNIC, EXISTENT PRIN SINE,
NECREAT, EL
ÎNSUȘI IZVORUL
ȘI SUSȚINĂTORUL
TUTUROR, ESTE
SINGURUL CĂRUIA
I SE CUVINE ADORARE ȘI ÎNCHINARE SUPREMĂ.

„Atunci, Solomon a zidit pe muntele din fața
Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urâciunea Moabului, pentru Moloh, urâciunea fiilor
lui Amon” (1 Împăraţi 11:7). „Împăratul (Iosia) a
pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a Muntelui Pierzării și pe
care le zidise Solomon, împăratul lui Israel, Astarteei, urâciunea sidonienilor, lui Chemoș, urâciunea Moabului, și lui Milcom, urâciunea fiilor
lui Amon” (2 Împăraţi 23:13).

Profeții i-au menționat
Moise: „Moise le-a zis judecătorilor lui Israel:
«Fiecare din voi să-i ucidă pe aceia dintre ai lui
care s-au lipit de Baal-Peor»” (Numeri 25:5). „Iată, ele (femeile madianite) sunt acelea care, după
cuvântul lui Balaam, i-au târât pe copiii lui Israel
să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui
Peor, și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului” (31:16).
Ilie: „Ilie a răspuns: «Nu eu nenorocesc pe
Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit
poruncile Domnului și te-ai dus după Baali»”
(1 Împăraţi 18:18). „Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El; iar dacă este Baal, mergeți
după Baal!” (v. 21). „El i-a zis (lui Ahazia): «Așa
vorbește Domnul: ’Pentru că ai trimis soli să-l întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca și
cum n-ar fi în Israel Dumnezeu, al cărui cuvânt
să-l poți întreba, nu te vei mai da jos din patul
în care te-ai suit, ci vei muri’»” (2 Împăraţi 1:16).
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Dumnezeu i-a menționat
„În aceeași noapte, Domnul i-a zis lui Ghedeon: «Ia vițelul tatălui tău și un alt taur de șapte
ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui
tău, și taie parul închinat Astarteei, care este deasupra’” (Judecători 6:25). „Și aceasta, pentru că
M-au părăsit și s-au închinat înaintea Astarteei,
zeița sidonienilor, înaintea lui Chemoș, dumnezeul Moabului și înaintea lui Milcom, dumnezeul
fiilor lui Amon…” (1 Împăraţi 11:33).
Interdicția divină de a rosti numele altor
dumnezei se referă la adorarea acestora, rostirea
numelor lor în formule de închinare, ca de exemplu preoții păgâni pe Muntele Carmel: „Baale,
auzi-ne!” (1 Împăraţi 18:26). Sau slăvirea unei
zeități: „Cuvintele acestea i-au umplut de mânie (pe conlucrătorii argintarului Dimitrie) și
au început să strige: «Mare este Diana efesenilor!»… Dar, când l-au cunoscut că este iudeu (pe
Alexandru), au strigat toți într-un glas, timp de
aproape două ceasuri: «Mare este Diana efesenilor!»” (Faptele 19:28,34). Ne amintim că porunca
a doua zice: „Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo
înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau
jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le
slujești” (Exodul 20:4,5). Porunca nu interzice
producerea de picturi sau fotografii ale lucrurilor
din natură, ci facerea acestora ca zeități și pentru
închinare.
S-a pus adesea întrebarea dacă Alah al Coranului este același ca Dumnezeul Sfintelor Scripturi, pentru că există asemănare între numele
„Alah” și „Elohim” sau forme derivate. Acestea
sunt cuvinte care pot suna asemănător, chiar dacă
nu identic, dar trebuie să ținem cont de ce anume
reprezintă ele. În revista Faith on the Line, Dare to
Stand (Credința e în joc, îndrăznește să reziști),
numărul din toamna anului 2015, pe paginile 4-5,
a apărut un articol scris de Tammie Burak intitulat „Is Allah God?”/„Este Alah Dumnezeu?”.
Printre argumentele împotrivă, acest scriitor
arată că Dumnezeul Bibliei are un Fiu, Domnul
nostru Isus Hristos, în timp ce Coranul consideră ideea aceasta „o falsitate monstruoasă”. Același
Dumnezeu? Știm bine că Biblia prezintă Dumnezeirea ca un grup de Persoane divine existând din
eternitate într-o unitate desăvârșită, lucru absolut
străin pentru cartea sacră a mahomedanilor.
Creștinii arabi, turci sau de alt neam care este în majoritate mahomedan Îi zic lui Dumnezeu
„Alah”, ei nu au alt termen pentru Divinitate. Am
auzit acest lucru în comunitatea Dezghingea din
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Republica Moldova, unde majoritatea membrilor
sunt găgăuzi, adică turci creștinați, cum și în alte împrejurări. Dar avem un precedent care face
această utilizare a numelui divin acceptabilă și
anume: Theos pentru „Dumnezeu” în Noul Testament. Acesta este același cuvânt pe care grecii îl
foloseau pentru zeii lor, dar scriitorii Noului Testament nu s-au sfiit să-l folosească. Ei nu au inventat în greacă un nume pentru Dumnezeu, nici
nu au transliterat numele ebraice ale lui Dumnezeu, ci au preluat numele existent și l-au reabilitat.
I-au dat cu totul alt înțeles. La fel stau lucrurile
cu termenul „Alah”. Trebuie numai arătat că asemănarea de nume nu este și asemănare de înțeles,
pentru că Dumnezeul Bibliei este cu totul diferit
de orice alt dumnezeu.
Se cuvine să luăm aminte, spre încheiere, la
acest superb citat din Spiritul Profetic: „Iehova,
Cel veșnic, existent prin Sine, necreat, El Însuși
Izvorul și Susținătorul tuturor, este singurul că-

ruia I se cuvine adorare și închinare supremă.
Omului îi este interzis să ofere vreunui alt obiect
locul dintâi în afecțiunile sau în serviciul lui. Noi
facem un idol din tot ce îndrăgim și aceasta tinde
să micșoreze dragostea noastră pentru Dumnezeu sau să stânjenească serviciul care I se cuvine”
(Patriarhi și profeți, p. 305).
Niciun fel de nedumeriri sau confuzii nu vor
mai exista atunci când toate lucrurile vor fi din
nou restaurate ca la început. După mileniul biblic
va avea loc nimicirea lui Satana, a îngerilor și a oamenilor aliați cu el, și pământul va fi înnoit pentru
vecie. Atunci se va împlini făgăduința din Zaharia
14:9: „Și Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și
numele Lui va fi singurul nume.” Așteptăm cu dor
timpul acela și, prin harul Mântuitorului nostru, să
ne mișcăm în direcția aceea. Amin! n
Ștefan Radu este pastor pensionar.
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CEI TREI ÎNGERI DIN APOCALIPSA (2)
Introducere

AȘEZATĂ ÎN VIZIUNEA CENTRALĂ
A APOCALIPSEI,
TRIEVANGHELIA
FACE PARTE DIN
MESAJUL CENTRAL
AL MARELUI CONFLICT COSMIC,
DECLANȘAT DE
DIAVOL, PRIVIND
AUTORITATEA
CREATORULUI
ȘI DREPTUL SĂU
EXCLUSIV LA ÎNCHINARE.
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Vă reamintim, dragi cititori, că suntem în
cursul unui serial de articole despre „stâlpii
credinței”, sau „pietrele de hotar” adventiste. După articolele publicate anul trecut despre doctrina
sanctuarului și a judecății de cercetare, cu originea în Daniel 8:14, ne ocupăm acum de mesajul
unit al celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12.
În articolul anterior, am insistat asupra faptului că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și-a
asumat de la început mesajul și misiunea celor
trei îngeri; că ea continuă, în învățătură și mărturisire să promoveze Evanghelia veșnică, pe măsura înțelegerii progresive a acestui mesaj.
În același timp, au fost infirmate cu hotărâre obiecțiile și acuzațiile unor falși adventiști cu
privire la orientarea actuală și emblema actuală a
bisericii. A fost subliniat adevărul că „cei trei îngeri îi reprezintă pe aceia care primesc adevărul
și cu putere deschid Evanghelia înaintea lumii”,1
nu pe aceia care îi acuză pe fraţii lor, asemenea
treimii de îngeri pârâși, care îl imită pe patronul
lor (Apocalipsa 12:4a,9-10).
Am dovedit apoi că imaginea celor trei îngeri
reprezintă o singură mișcare, care proclamă un
singur mesaj, ca manifest și avertizare împotriva
cultului universal al Fiarei din Apocalipsa 13.
Studiul și publicarea mesajelor apocaliptice în
general, nu doar ale întreitei solii, sunt provocări
serioase. Ellen White nu pare să fi fost întotdeauna interesată de explicația simbolurilor apocaliptice. Adresându-se slujitorilor bisericii, i-a sfătuit:
„Cărţile biblice Daniel şi Apocalipsa ar trebui
legate şi publicate împreună. Câteva explicaţii
la unele porţiuni s-ar putea adăuga, dar nu sunt
sigură că ar fi nevoie de acestea.” (Testimonies to
Ministers, 117).
De asemenea, Ellen White i-a sfătuit pe scriitorii și editorii noștri care publicau între altele
comentarii ale Apocalipsei:
„Lecția noastră actuală este: cum am putea
înțelege și înfățișa cât mai clar Evanghelia pe
care Hristos a venit în persoană să i-o prezinte
lui Ioan pe insula Patmos, evanghelia numită

«descoperirea lui Isus Hristos»? Trebuie să
prezentăm poporului nostru o clară explicație
a Apocalipsei. Trebuie să le dăm Cuvântul
lui Dumnezeu chiar așa cum este, cu cât mai
puține explicații ale noastre, dacă este posibil.
Nicio minte nu poate face singură o asemenea
lucrare.
Deşi ni s-a încredinţat cel mai măreț și mai
important adevăr prezentat vreodată lumii,
suntem doar bebeluşi în ce priveşte înţelegerea
adevărului, în toate implicațiile lui. Hristos este
marele învățător și noi trebuie să ne încordăm
puterile minții ca să înțelegem și să lămurim
clar descoperirea făcută de El lui Ioan. Ne stau
în față cele mai importante probleme pe care
oamenii au fost chemați vreodată să le întâmpine.” 2

Ați reținut? Apocalipsa este o evanghelie. Ea
trebuie explicată clar, lămurit şi de aceea trebuie
cercetată până la extenuare. Dar, în mod paradoxal, trebuie să i se dea poporului cât mai puţine
explicaţii posibile, şi anume să fie redat cuvântul
aşa cum este. Cum se poate aşa ceva? Probabil,
trebuie să fim mult mai profunzi şi să trudim cu
sudoarea frunții pentru înţelegerea descoperirilor
apocaliptice, dar în același timp, să fim reţinuţi în
ce priveşte amploarea (și virulența) explicațiilor
apocaliptice când le publicăm.
„Suntem doar bebeluşi în ce priveşte înţelegerea” Apocalipsei. Spunând „suntem” în loc
de „sunteți”, autoarea se includea în numărul
cercetătorilor și scriitorilor bisericii cărora li se
adresa. Dacă înainte de 1914 eram toți bebeluși
în înțelegerea Apocalipsei, între timp am mai
crescut, dar insuficient. Pentru mulți, studiul
Apocalipsei nu depășește repetarea mecanică a
explicațiilor facile găsite în comentarii pionierești
sau actuale.
Urmează să analizăm, în acest articol și în următoarele, elementele acestui întreit mesaj adventist, precum și dezvoltarea istorică a înțelegerii
lui. Nimeni nu poate fi exhaustiv și perfect în
înțelegerea și redarea acestor lucruri, dar dacă
provoacă cercetarea, contactul cu altă minte vie
este un mare ajutor.
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Trievanghelia în drama Apocalipsei
Puțină greacă: înger (ánghelos) înseamnă sol,
sau vestitor. Vestea bună se numește ev-anghelion.
Așadar, vom numi pe scurt trioul îngerilor, precum și mesajul lor, Trievanghelia.
Din punct de vedere literar, Apocalipsa este
o epistolă, cu prolog și epilog (Apocalipsa 1:1-8;
22:11-21), adresată celor șapte biserici din Asia

Romană (Apocalipsa 1:4). Între cele două
„coperte” epistolare avem, în același timp, o
apocalipsă și o evanghelie. Conținutul apocaliptic se poate împărți, după criterii literare
și dramatice, în șapte părți – șapte viziuni.
Ele formează un chiasm, adică o structură
simetrică (în oglindă), așa cum se vede co
respondența culorilor în schema următoare.

ÎNTREITA
SOLIE
FLORIN
LĂIU

A. Marile viziuni ale Apocalipsei
I

Isus Hristos și cele șapte biserici luptătoare (1:9 – 3:22)

Promisiuni

II

La tronul Tatălui, Mielul şi cartea cu șapte peceți (4:1 – 8:1)

Judecata sfinților

III

Sanctuarul şi cele şapte trâmbiţe ale mâniei (8:2 – 11:19)

Pedepse istorice

IV

Cele şapte scene ale marii lupte (12:1 – 14:20)

Cui te închini cu adevărat?

V

Încetarea mijlocirii și turnarea celor șapte plăgi (15:1 – 19:10)

Pedepse finale

VI

Venirea Eliberatorului și mileniul (19:11 – 20:15)

Judecata păcătoșilor

VII

Înnoirea universală și răsplata biruitorilor (21:1 – 22:10)

Împlinire

B. Cele şapte scene ale marii lupte (12:1 – 14:20). Tema închinării.
Scena Trievangheliei se
află în centrul chiasmatic
al Apocalipsei, adică în a
patra din cele șapte viziuni, la rândul ei formată
din șapte scene, conform
schemei de alături.

1

Femeia cerească şi balaurul ceresc (12:1-6)

2

De la începutul războiului în cer la ultima bătălie pe pământ (12:7-17)

3

Fiara Antihrist, ieșită din mare (13:1-10)

4

Falsul profet ieșit din pământ și cultul universal al fiarei (13:11-18)

5

Triumful celor 144 000, care poartă sigiliul lui Dumnezeu (14:1-5)

6

TRIEVANGHELIA (14:6-13)

7

Parusia şi cele două sorți (14:14-20)

Așezată în viziunea centrală a Apocalipsei,
Trievanghelia face parte din mesajul central al
marelui conflict cosmic, declanșat de Diavol, privind autoritatea Creatorului și dreptul Său exclusiv la închinare. Cele trei strigăte îngerești sunt
o reacție evidentă față de instaurarea guvernării
mondiale a lui antihrist și a cultului lui.
Cele șapte scene ale viziunii centrale sunt în
ordine logică și chiar cronologică. A doua scenă o
explică pe prima, indicând originea conflictului;
este cronologic paralelă cu ea, dar ajunge mult
mai departe. A treia scenă arată cum pregătește
balaurul ultimul asalt împotriva bisericii, dând
toată autoritatea lui fiarei antihrist și asigurându-și

prin acesta închinarea întregii lumi. A patra scenă arată în detaliu pe ce cale va asigura Diavolul
restaurarea și universalizarea cultului lui antihrist. A cincea scenă, a triumfului celor 144 000
pe Muntele Sionului ceresc, este o paranteză dramatică, un interludiu care ne asigură că nu toată
lumea va accepta semnul autorităţii lui antihrist;
că va exista o rămăşiţă, o elită finală a rezistenţei
istorice, care va primi cea mai mare onoare în ceruri.
După scena parantetică a celor 144 000, scena
a şasea, a Trievangheliei, descrie opoziţia cerească faţă de cultul babiloniei universale anunţat în
capitolul 13 şi precede imediat scena Parusiei şi
Cei trei îngeri din Apocalipsa (2)  « Curierul Adventist
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a răsplătirilor finale. Aşadar, mesajul celor trei
îngeri apare ca ultimă avertizare a lumii înainte
de revenirea lui Isus. Importanţa acestui fapt nu
poate fi niciodată prea mult accentuată.

Mesajul primului înger

MESAJUL
PRIMULUI ÎNGER
NE AJUTĂ SĂ
ÎNȚELEGEM CĂ
EVANGHELIA
VEȘNICĂ ESTE
STRÂNS LEGATĂ
DE ÎNCHINAREA
DATORATĂ
CREATORULUI,
DE CINSTIREA
PE CARE I-O
DATORĂM ȘI DE
PREGĂTIREA
PENTRU
JUDECATĂ:
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Descrierea primului înger (Apocalipsa 14:6)
poate fi analizată după cum urmează:
a. Zboară prin mijlocul cerului. Expresia sugerează importanța și vizibilitatea acestei misiuni
în momentul impactului ei.
b. Are Evanghelia veșnică. Evanghelia (vești
bune) este un cuvânt grecesc care denumește
orice veste bună. Filistenii au răspândit printre ei evanghelia morții lui Saul (1 Samuel 31:9).
Anunțul leproșilor din Samaria era, pentru Israel, o evanghelie (2 Împărați 7:9). Vestea eliberării
iudeilor de sub jugul asirian era evanghelie (Naum 1:15). Vestirea faptelor lui Dumnezeu printre
oameni este evanghelie (Psalmii 96:2). Vestea restaurării Ierusalimului și a venirii vremurilor mesianice este evanghelie (Isaia 40:9; 52:7). Invitația
la împăcare cu Dumnezeu este evanghelie (Evrei
4:6-7). Vestea pe care Mesia avea s-o aducă săracilor este evanghelie (Isaia 61:1; Luca 4:18). Anunțul
lui Gabriel despre nașterea și Împărăția lui Isus
este de asemenea evanghelizare (Luca 1:19; 2:10).
În NT, referirea la Evanghelie este mai specializată, dar cu nuanțe totuși. Mesajul lui Isus și
predicarea lui despre Împărăția cerească, de obicei în parabole, se numește evanghelia Împărăției
(Matei 4:23; 9:35; Luca 4:43; 8:1; 16:16; Faptele
8:12), adică vestea bună că „Împărăția lui Dumnezeu este aproape” și că faza ei spirituală deja
a venit (Marcu 1:15); pentru că acolo unde este
Împăratul, este și împărăția (Luca 17:20-21; Marcu 15:26; Ioan 18:37). Această evanghelie trebuie
neapărat să fie vestită în toată lumea, la toate popoarele, înainte de a veni sfârșitul (Matei 24:14).
Istorisirea despre nașterea, faptele, învățăturile,
moartea și învierea Domnului este numită evanghelia lui Isus Hristos (Marcu 1:1).3
Acestea sunt denumiri și aspecte ale Evangheliei veșnice, ale adevăratei predicări creștine, și nu
evanghelii diferite. Evanghelia mai este numită „a
lui Dumnezeu” (Marcu 1:14),4 fiindcă Dumnezeu
este cel care a trimis pe Fiul Său în lume. El este
atât la originea faptelor și învățăturilor Evangheliei (Galateni 1:11), cât și purtătorul de grijă al
misiunii ei. Și, mai mult decât orice, ea este despre Dumnezeu. Mai este numită, de asemenea,
evanghelia harului lui Dumnezeu (Faptele 20:24).
Pavel o numește „evanghelia mea” (Romani

2:16; 16:25; 2 Timotei 2:8), nu în contrast cu
ceilalți apostoli, nu ca o altă evanghelie (Faptele 8:25; Galateni 2:7), ci cu referire la misiunea
sa evanghelistică (Faptele 15:7) și în opoziție cu
varietatea falselor evanghelii, care vestesc mântuirea fie prin merite omenești, fie în neascultare de Dumnezeu.5 Frecvent este numită simplu:
Evanghelia.
Expresia „Evanghelie veșnică” apare numai în
Apocalipsa 14. „Veșnică” (aiōnios), în acest caz, nu
înseamnă că se va predica la nesfârșit spre mântuirea oamenilor,6 ci înseamnă că ea este evanghelia
„dintotdeauna” (de demult, de la început),7 și va
fi vestită întotdeauna, până la sfârșit.8 Mulți traducători au preferat aici „o evanghelie veșnică”
(una între altele?), ca și cum ar putea fi mai multe
evanghelii veșnice. Unii învățați susțin chiar că
evanghelia de aici este vestea bună a căderii Babilonului, anunțată în versetul 8. Este și aceea „o”
veste bună, dar cum ar putea fi ea „veșnică”? Mare
parte din traducerile existente totuși, chiar dintre
cele mai bune, au redat aici „Evanghelia veșnică”.9
Este deci evanghelia aceea neschimbătoare
care a fost întotdeauna adevărată și care este reflectată în scrierile profeților și apostolilor (Galateni 1:8-9; 1 Timotei 1:8,11).10 Ea cuprinde nu
doar iertarea de vină, așa cum înțeleg mulți, ci
și puterea divină a înfrângerii păcatului și vestea
dreptei judecăți a lui Dumnezeu și a revenirii lui
Isus (Faptele 24:25).
c. Are un apel universal. Evanghelia vestită de
înger este pentru toți locuitorii pământului, deoarece ea se opune implicit închinării false impuse
întregii lumi în Apocalipsa 13 (v. 7-8,12,14,16).
Conținutul vestirii îngerului ne ajută să în
țelegem că Evanghelia veșnică este strâns legată
de închinarea datorată Creatorului, de cinstirea
pe care I-o datorăm și de pregătirea pentru judecată:
d. „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă”11
este un apel la pocăință. „Temerea (sau frica) de
Dumnezeu” este o expresie care exprimă religiozitate, venerație și este asociată, de obicei, cu
onestitatea și evitarea răului (Iov 1:8; 2:3; Exodul
18:21; Proverbele 8:13; 14:2) și ascultarea de porunca lui Dumnezeu (Geneza 22:12; Isaia 50:10).
Temerea de Dumnezeu este „începutul (principiul, rădăcina, vârful) înțelepciunii” (Psalmii
111:10; Proverbele 1:7). Într-un cuvânt, este vorba de credința în Dumnezeu, cu toate implicațiile
serioase și profunde pe care le aduce această
conștiență.
A da slavă lui Dumnezeu înseamnă a-L onora
prin laude (Psalmii 115:1), prin respectarea „pro-
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tocolului” (Maleahi 2:2), prin mărturisirea păcatului (Iosua 7:19; Ioan 9:24) etc.
Cele două expresii sunt folosite alăturate în
Psalmii 22:23, dar în mod special în Apocalipsa.
În cadrul trâmbiţei a şasea, după consumarea celor 1 260 de zile profetice, când „cei doi martori”
s-au înălțat la cer și a avut loc acel cutremur care
a distrus a zecea parte din cetate, „cei rămași”12
s-au „temut și au dat slavă” Dumnezeului ceresc
(Apocalipsa 11:13). În cântarea biruitorilor fiarei
din Apocalipsa 15:4, apar de asemenea versurile:
„Cine nu se va teme, Doamne,
şi cine nu va slăvi Numele Tău?”
e. „Căci a sosit ceasul judecății Lui”. Ceasul
judecății (Apocalipsa 14:7), ziua judecății (Matei
12:36), timpul judecății (1 Petru 4:17) sunt expresii care se referă atât la răsplata și pedeapsa finală,
cât și la procesul judecății care le precede (Ieremia 11:20; Apocalipsa 6:10). În ciuda obiecțiilor
creștinătății, care are alte opinii despre judecata
Eclesiastul 12:13-14

divină, noi credem afirmațiile Bibliei că toți oamenii vor fi judecați, inclusiv credincioșii:
„Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii…” (Isus
– Matei 10-12). „…pentru că a hotărât o zi în
care va judeca lumea după dreptate” (Faptele
17:31). „Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău?
Pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci
toţi ne vom înfăţişa la tribunalul (bara judecăţii) lui Hristos” (Romani 14:10). „Căci toţi
trebuie să ne înfăţişăm înaintea tribunalului
lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească
răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut
când trăia în trup” (2 Corinteni 5:10). „Domnul
va judeca pe poporul Său...” (Deuteronomul
32:36; Psalmii 135:14; Evrei 10:30).
Așadar, judecata la care se referă îngerul nu
poate fi aici doar pedeapsa Babilonului, cum susţin
unii (Apocalipsa 17:1; 18:8,10,20; 19:2). Mai degrabă, mesajul celor trei îngeri este un ecou la concluzia Eclesiastului, care se referea la judecata de apoi:
Apocalipsa 14:6-7,12

TIMPUL JUDECĂȚII
PRECEDE PARUSIA
ȘI ESTE SINGU-

Încheierea tuturor lucrurilor s-a auzit…
Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată
și judecata se va face cu privire la tot…

A sosit ceasul judecății Lui

Teme-te de Dumnezeu

Temeţi-vă de Dumnezeu

și păzește poruncile Lui

Aici se dovedește statornicia sfinților care
păzesc poruncile lui Dumnezeu…

Aceasta este datoria oricărui om

…ca s-o vestească oricărui neam, oricărei
seminţii, oricărei limbi…

RA OCAZIE DE
JUDECATĂ FAVORABILĂ CELOR
CREDINCIOȘI,
SINGURUL TIMP
CÂND MURITORII
ÎȘI MAI POT ÎNDREPTA SOARTA,
PRIN POCĂINȚĂ.

Detalii cronologice despre „ceasul” judecății
se găsesc în profețiile codificate din cartea lui
Daniel. Acest „ceas” este marcat de: momentul
dislocării Pietrei care lovește idolul din Daniel 2;
momentul deschiderii cărților la judecată, după
cele „1+2+1/2 vremi”, adică după 1798, din Daniel 7, momentul îndreptățirii (curățirii) sanctuarului din Daniel 8, la sfârșitul celor 2 300 de zile
profetice (în 1844). Numai cei care vor fi „scriși
în carte”, la judecată, vor fi mântuiți (Daniel 12).
În Apocalipsa, judecata ce declanşează timpul
sfârșitului începe cu îndreptăţirea credincioşilor
morţi şi are loc înainte de venirea zilei răzbunării
(Apocalipsa 6:10-11).
Chiar faptul că îngerul strigă: „A sosit ceasul”13 atrage atenția asupra unei realități prezente. El nu vorbește la timpul viitor „va veni o zi
în care Dumnezeu va judeca lumea”, cum vestea Pavel. Nu există o misiune creștină, în afară
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de adventiști, care să arate că timpul judecății a
început deja și că trăim ultimele zile ale acestei
lumi, care se va sfârși în evenimente dramatice
și catastrofe teribile, culminând cu Parusia, când
credincioșii vor fi eliberați.
Când adventiștii au vestit întâi ceasul judecății
(1831–1844), au crezut că în momentul așteptat
al judecății va veni Hristos, deoarece toți creștinii
cred că judecata are loc la venirea Lui sau după
aceea. Cercetările făcute după deziluziile repetate
din 1844 au dovedit că timpul judecății precede
Parusia și că acest timp este singura ocazie de judecată favorabilă celor credincioși, singurul timp
CUVÂNTUL LUI
DUMNEZEU
AFIRMĂ CREAȚIA
LUMII NOASTRE
ÎN ȘASE ZILE,
PRECUM ȘI
SFINȚENIA
ZILEI A ȘAPTEA
A SĂPTĂMÂNII
(SÂMBĂTA), DATĂ
OMENIRII DE LA
ÎNCEPUT.

când muritorii își mai pot îndrepta soarta, prin
pocăință.
f. „Și închinați-vă Celui care a făcut cerul,
pământul, marea și izvoarele apelor.” Acest
mesaj specific adventist este deosebit de actual,
fiind o provocare adresată evoluționismului (ateist sau teist) și duminicalismului. Cuvântul lui
Dumnezeu, așa cum este expus în Geneza și în
tot restul Scripturii, afirmă Creația lumii noastre
în șase zile14, precum și sfințenia zilei a șaptea a
săptămânii (sâmbăta), dată omenirii de la început. Cuvintele îngerului sunt un ecou al poruncii
divine:

Exodul 20:11

Apocalipsa 10:6; 14:7

…căci în şase zile a făcut Domnul cerul şi
pământul, marea şi tot ce este în ele, iar în
a şaptea zi S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a şaptea şi a sfinţit-o!”

„care a făcut cerul… pământul… marea şi
tot ce este în ele…”
„…şi închinaţi-vă Celui care a făcut cerul şi
pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Sabatul lui Dumnezeu, ca parte din mesajul
primului înger, nu a fost înțeles de la început de
către adventiști. Abia în perioada 1844–1848 a
fost clarificat acest aspect. Pionierii au crezut că
Miller predicase mesajul primului înger, dar îl
predicase incomplet și cu unele greșeli. Tot ce este
omenesc este imperfect. Să ne amintim că „suntem niște bebeluși” în înțelegerea profețiilor și
chiar explicațiile de aici sunt pe de o parte reacții
necesare, pe de altă parte o provocare la studiu
mai aprofundat.

Încheiere
În continuarea explicării scenei celor trei îngeri, vom răspunde mai întâi la următoarele întrebări, privitoare la rolul şi conţinutul mesajului
celui de-al doilea înger:
Ce şi cine este Babilonul Apocalipsei? Ce înseamnă că „a căzut” Babilonul? Când a căzut și
ce sens are acest mesaj? Ce înseamnă că doamna
Babilon „a îmbătat toate popoarele din vinul mâniei desfrâului ei”? Când a făcut ea această orgie
universală?
Vom analiza punctul de vedere al Bibliei şi al
istoriei interpretării, în încercarea de a răspunde
la aceste întrebări. Şi, ca de obicei, vom sublinia
afirmaţii importante ale lui Ellen White, care ne
vor da de gândit. n

Ellen G. White, Letter 79/1900.
Counsels to Writers and Editors, 29.
3
Vezi și Faptele 5:42; 8:12; Romani 1:16; 15:19; 1 Corinteni 9:12;
2 Corinteni 2:12; 4:4; 9:13; 10:14; Filipeni 1:27; 1 Tesaloniceni 3:2.
4
Vezi și Romani 1:1; 15:16; 2 Corinteni 11:7; 1 Tesaloniceni 2:2,
4, 8, 9; 1 Petru 4:17.
5
Evanghelia meritelor (Galateni 1:6,7; 2:16, 21; 4:9-11; 5:1-6, 10-12);
evanghelia libertății naturii păcătoase (2 Corinteni 11:3-4, 13-15;
2 Tesaloniceni 1:8; 1 Petru 4:17-18; Tit 2:11-12; Apocalipsa
2:6:14-15,20).
6
A se vedea Matei 25:10; Luca 13:25; Apocalipsa 15.
7
Cu acest sens este folosit termenul aiōn (veac) în Geneza 6:4;
Romani 16:25; 2 Timotei 1:9.
8
Cf. Exodul 21:6; 29:9, 28 (Evrei 7:11-14; 10:11-12); 1 Samuel
1:22; 27:12; 2 Samuel 12:10; Matei 25:41; Iuda 1:7.
9
A se vedea Biblia Ortodoxă, sau Sfânta Scriptură (sinodală), Noua Traducere Românească (baptistă), Biblia Fidela (evanghelică,
privată); Zurcher Bibel 2007 (protestantă), New Jerusalem Bible
(catolică), King James Version (protestantă), New International
Version (protestantă), New Internationa Reader’s Version („vestea bună care întotdeauna va fi adevărată”).
10
Romani 6:14; 8:3-4,9; 1 Corinteni 6:11; Ezechiel 36:27.
11
Teama și slava sunt asociate în tradiția iudaică în diverse texte
1 Mb. 2:62; 3 Mb. 7:21; Psalmii 49:16; Maleahi 1:6; Is. 2:10,19,21;
Psalmii 102:15; Sir. 7:31 („teme-te de Domnul și slăvește pe
preot”).
12
Ioan folosește aici aceeași expresie ca și în Apocalipsa 12:17,
unde a fost tradusă: „rămășița”.
13
Comparaţi cu Luca 22:14; Ioan 16:21; 17:1.
14
Articole antievoluţioniste pot fi găsite la Geoscience Research
Institute (http://grisda.org), și pe situl OriginiPro (http://origini.
pro), care este în construcție.
1
2

Florin Lăiu este profesor de Biblie la Institutul Teologic Adventist.
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Să ne cunoaştem familia adventistă

COMUNITATEA OCNIȚA

D

upă o lipsă de şapte ani, pe care îi petrece în
Primul Război Mondial, în diferite spitale ca
rănit, apoi ca prizonier în diferite lagăre sovietice şi în diferite familii în îndepărtata Asie, se
întoarce acasă un om – Sava Ioan. A plecat de acasă având o credință (greco-catolică), la care ținea
mult, şi se întoarce având un Mântuitor: Isus Hristos, pe care Îl descoperă în acea îndepărtată Asie,
în localitatea Ivanovski Pasiolka, în familia Moisei Iașenko şi Varvara. În 1921 ajunge acasă, an în
care primeşte botezul, la 27 decembrie, în oraşul
Reghin. Botezul a fost oficiat de pastorul Bauer
Ioan, în râul Mureş, unde s-a spart gheața şi în acea
apă rece a primit botezul fratele Ioan Sava. El este
primul membru al Bisericii Adventiste în localitatea Ocniţa, cel care în curând mai adună bărbați şi
femei, cărora le împărtăşeşte noua credință, şi, în
1923, organizează o comunitate în această localitate. Biserica se dezvoltă, dar nu fără probleme. În
1924 a fost organizat un botez, iar preotul satului
a ațâțat oamenii, care au împrăştiat, prin strigăte şi pocnituri de bice, pe credincioșii adventiști
și pe pastorul venit să oficieze. Într-o altă ocazie
de botez, pastorul Cionca Filip, care venea de la
Bistrița, a fost arestat la Postul de Miliție Teaca,
şi botezul a fost amânat. Tot în timpurile de început, cu ocazia unei înmormântări, când a fost

prezent fratele Petre Paulini, a trebuit să intervină
primarul comunei pentru a potoli spiritele oamenilor răi. Cu toate aceste impedimente, biserica a
crescut numeric, astfel că în anul 1940 erau 38 de
membri botezați, la care se adaugă copiii şi prietenii; iar în 1956 erau 110 membri – 36 de copii
plus prietenii. Serviciile divine se desfășurau în
diferite case, închiriate sau oferite gratis. În 1943
se construieşte prima casă de rugăciune, în grădina fratelui Mihăilă Coman. A doua casă de rugăciune se construieşte în 1954, fiind inaugurată
la 6 octombrie 1956. A fost prezent fratele Ştefan
Demetrescu, pe atunci consilier al Uniunii Române, care, încântat de atmosfera programului,
exclamă: „Când toți cântă în jurul meu, oare de ce
n-aş cânta şi eu?”, îmbogățind programul cu un
cântec vocal, cântat chiar de dânsul. În 1947 se
formează corul mixt pe patru voci, iar în 1977,
fanfara; în comunitate este şi corul copiilor. Aceste formații muzicale activează până în prezent.
Comunitatea Ocniţa a fost slujită de 27 de pastori. Actuala casă de rugăciune a fost construită în
perioada 2000–2002, iar inaugurarea a avut loc pe
7 septembrie 2002. În prezent, biserica numără
137 de membri, 20 de tineri nebotezați şi 28 de copii.
Iacob Dorgo este pastor în Conferința Transilvania de Nord.

NAURU

N

auru este o țară insulară independentă, de
doar 21 km2, așezată la 40 de kilometri sud de
Ecuator, în Oceanul Pacific, nu departe de Insulele lui Solomon. Întregul teritoriu este o insulă
formată pe un recif de corali, fără ape curgătoare,
fără munți sau văi foarte abrupte. Țara nu are o
capitală oficială și nici armată, este independentă din 1968 și parte din Comunitatea Națiunilor
(Commonwealth), având o populație ce depășește
cu puțin 10 000 de locuitori. Deși are o mică fâșie
de pământ ce poate fi cultivată, țara este dependentă pentru apă, pentru alimente și celelalte bunuri de larg consum de importurile din Australia.
Cea mai importantă resursă sunt zăcămintele de
fosfați, care au asigurat multă vreme un nivel de
trai foarte ridicat locuitorilor de aici, dar care în
ultimii ani au început să se împuțineze semnificativ, forțând populația să caute și alte surse de
venit. Majoritatea locuitorilor sunt creștini, iar
limba oficială se numește nauran – pentru care
nu există încă scrisă o gramatică oficială.

Primii adventiști au sosit aici, se pare, după
anul 1968, în căutarea unui loc de muncă, formând prima grupă în jurul anului 1970. După
1972 s-au făcut planuri pentru activități misionare și a fost alocat un buget pentru acest teritoriu.
Astăzi, în Nauru sunt 32 de membri adventiști.
Ei fac parte din Uniunea Trans-Pacific și au fost
recunoscuți oficial de stat abia în 2013. Steve
Mwea Amwano, unul dintre membrii bisericii, a
donat pentru 99 de ani o parte din terenul său pentru a se construi o biserică adventistă. Demersurile
au început în anul 2011, dar abia în 2016 s-a putut
începe construcția, după ce planul a fost aprobat de
parlament și de președintele țării. Proiectul include și construirea unui apartament pentru pastor și
a unor săli pentru o viitoare școală primară. Deși
puțini, credincioșii adventiști de aici sunt activi
în sprijinirea persoanelor aflate în dificultate și a
emigranților, dând mărturie tuturor despre iubirea
Mântuitorului lor, care este gata să vină.
Adrian Neagu este șef de redacție, Editura Viață și Sănătate.
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PROVOCARE!

SABAT

În acest an, dragi copii, începând cu luna februarie (din motive
editoriale), vă provoc să citiţi câte două capitole din Biblie în fiecare zi şi
astfel veţi găsi foarte uşor răspunsul la întrebările de pe această pagină.
Aşadar, în această lună trebuie să citiţi cartea Geneza şi primele 12 capitole din cartea Exodul.
1. Şi Dumnezeu a zis: „Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine şi voi şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Meu, pe care l-am
aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ.
Care este semnul legământului lui Dumnezeu făcut cu oamenii şi unde stă scris?

MIELUŞEII
TURMEI
ALINA
CHIRILEANU
Alina Chirileanu
este director
asistent în cadrul
Departamentului
Copii, Uniunea de
Conferinţe.

2. Şi Iacov a zis: „Jură-mi întâi.” Esau i-a jurat şi astfel şi-a vândut dreptul de întâi
_ _ _ _ _ _ lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine şi ciorbă de _ _ _ _ _. El a mâncat şi
a băut; apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.
Ce drept i-a vândut Esau lui Iacov şi pe ce „preţ” şi unde stă scris?
3. Moise a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Pe la miezul nopţii, voi trece prin Egipt şi toţi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ din ţara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui faraon, care
şade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râşniţă, şi
până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor.»”
Care dintre egipteni vor muri la miezul nopţii şi unde stă scris?

FACEREA LUMII
1. Unește prin linii desenele de alături,
care ilustrează ce a creat Dumnezeu,
cu ziua corespunzătoare.
2. Scrieţi în dreptul fiecărei zile ce a creat
Dumnezeu în ziua respectivă:
Duminică
Luni
Marți

Joi
Vineri
Sâmbătă

Provocare: 1. Geneza 9:12-13; 2. Geneza
25:33-34; 3. Exodul 11:4-5
1. Facerea lumii: 1 – lumina; 2 – cerul;
3 – pământul; 4 –soarele; 5 – pești; 6 – om;
7 – Sabatul.
2.

Miercuri

Răspunsuri:
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„LA GENUNCHII LUI ISUS”

C

ând a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a
aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: «Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos»” (Luca 5:1-11).
Întâlnim aici o experienţă deosebită, pe care
Petru a trăit-o fără să vrea. Cât de mult aş dori să
avem parte de ea în ţara noastră…
După o noapte de neîmpliniri, ucenicii se întâlnesc cu Isus. El predică din corabia lor, apoi le
cere ceva neobişnuit: să pescuiască în miezul zilei. Pescarii experimentaţi ştiau de toate: când se
cârpesc mrejele, când se aruncă mreaja în apele
acelea limpezi… O singură problemă mai aveau:
nu prinseseră nimic. De ce oare Se amestecă Isus
acolo unde ei se pricep cel mai bine? Ucenicii îşi
păstrează logica şi raţiunea lor, ca de altfel şi noi,
slujitorii de astăzi.
Cu oarecare sfială şi bun-simţ, dar în acelaşi
timp sigur pe ceea ce ştia să facă, Petru I-a răspuns Domnului: „Învăţătorule, toată noaptea
ne-am trudit, şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul
Tău, voi arunca mrejele!”. Cu alte cuvinte, „chiar
dacă nu e momentul potrivit şi nici metoda, dacă
zici Tu…, la cuvântul Tău..., vom începe pescuitul! Doar pentru că zici Tu, dar noi am face altfel.”
Recunoaşteţi tendinţa? Chiar în această perioadă, pescarii de oameni aruncă mreje la cuvântul Domnului. Poate că fiecare dintre noi,
bazându-ne pe priceperea noastră, am fi făcut
altfel. Eu am convingerea că programul Romania
pentru Hristos 2017 este iniţiat la cuvântul Domnului. Doar aşa se pot întâmpla lucruri deosebite,
care ne copleşesc, pentru că nicio minune nu apare din iniţiativa noastră.
În cazul lui Petru, cred că s-a manifestat o
formă de bun-simţ şi respect izvorâte din iubirea
lui pentru Domnul, care nu-i permitea să-L contrazică în faţă. Altfel nu înţeleg surprinderea lui.
Mai departe, între momentul aruncării plaselor şi
rezultatul ştiut, Scriptura nu mai explică nimic,
concluzionând simplu: „După ce le-au aruncat,
au prins o aşa de mare mulţime de peşti, că începeau să li se rupă mrejele. [...] Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii
lui Isus şi I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.”
De ce se vedea Petru păcătos? El tocmai ascultase de porunca Mântuitorului. „Prezenţa

Dumnezeirii dăduse pe faţă cât era el de păcătos. Iubirea pentru Învăţătorul, ruşinea pentru
necredinţa lui, recunoştinţa pentru îndurarea lui
Hristos şi mai presus de toate, simţul necurăţiei
personale în faţa infinitei purităţi l-au copleşit.”1
Îl văd pe Isus stând în picioare şi privind spre „mare” la noi, cei care ne străduim să aducem peştele la mal. Ce minuni se
vor petrece la cuvântul Lui?! Nu îmi imaginez însă câţi dintre noi ne vom înghesui
să ne prăbuşim la genunchii Lui cu aceleaşi cuvinte. Atunci ne-am apropia mult
şi unii de ceilalţi.
Cum să strângi pe cineva în braţe şi în
acelaşi timp să-l rogi să plece? El nu va puAM FOST OBIŞNUIŢI
tea pleca şi cel mai probabil nici tu nu îţi
SĂ ARUNCĂM
doreşti asta. Prin cuvinte Îi spui să plece,
MREJELE
DOAR
dar prin îmbrăţişare Îl opreşti. Da, pentru
NOAPTEA
că ai să-I spui serios: sunt păcătos… n-am
ŞI SINGURI,
crezut că poţi să faci asta, m-ai surprins,
ÎNTORCÂNDU-NE
Doamne!
MEREU CU CORABIA
Nu am auzit pe nimeni că şi-a pus ca
DIN CE ÎN CE MAI
ţintă un număr de peşti în această mare
GOALĂ.
SĂ LUCRĂM
lucrare. Nu vrem să-L limităm pe DumDE
DATA
ACEASTA
nezeu în manifestarea minunilor Sale.
ÎMPREUNĂ
CU EL.
Am hotărât să mergem la cuvântul Lui,
chiar dacă unii dintre noi eram obişnuiţi
să folosim şi alte metode. Cât de mult aş
dori să trăim, în timpul acestei mari lucrări, emoţiile ucenicilor, care le făceau semn tovarăşilor să
vină să-i ajute. Să nu uităm că n-au umplut doar
o corabie, ci două.
Doamne, umple-ne şi nouă corăbiile! Am fost
obişnuiţi să aruncăm mrejele doar noaptea şi singuri, întorcându-ne mereu cu corabia din ce în ce
mai goală. Ca în Psalmul 127, am zidit... am păzit... şi ne-am trezit... degeaba, fără Domnul. Am
uitat că „despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic”.
Să lucrăm de data aceasta împreună cu El. Deoarece, „Acela care poate să adune peştii din mare
poate să impresioneze şi inimile oamenilor şi să-i
atragă cu funiile iubirii Sale, aşa încât slujitorii Săi
să poată ajunge pescari de oameni”2. n
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Viorel Răducan este preşedintele Conferinţei Oltenia.
1
2

Ellen White, Hristos, Lumina lumii, ed. 1990, p. 212.
Idem, p. 213.
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IMPLICĂ-TE ÎN PROIECTELE SOCIALE ADRA
din programul Implicarea Totală a Credincioșilor!

În lunile ianuarie, februarie și martie 2017, ADRA România
în parteneriat cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea
va realiza și va distribui pachețele cu alimente, rechizite
școlare și cărți pentru copiii beneficiari în proiectul „Vreau
la școală!” și „Copii ajută copii”. În această perioadă,
sprijinul material va fi distribuit, la nivel național, în mod
unitar în zilele de 29 ianuarie, 19 februarie și 19 martie,
pentru proiectul „Vreau la scoală” și pe 11 februarie pentru
„Copii ajută copii”.

Informații detaliate puteți găsi
pe site-ul www.adra.ro.
Ne puteți contacta
la numărul de telefon 021-25 25 117
sau prin e-mail la adresa office@adra.ro.

Schimbă o viață și vei schimba lumea!
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