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„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

Toate îşi au vremea lor

A

cesta este ultimul editorial pe care îl scriu ca
redactor-şef la Curierul Adventist. Cu această ocazie, vă mulţumesc în primul rând
dumneavoastră, cititorilor noştri, fiindcă ne-aţi
fost alături. În cei aproape şase ani petrecuţi la
revistă, m-am străduit, împreună cu colegii mei,
să vă ofer mesajul lui Dumnezeu. Ca şi dumneavoastră, am navigat printre perioade de crize şi
lupte. Nu am fi reuşit fără o echipă de oameni entuziaşti care preţuiesc adevărul şi pe Domnul Isus.
Le mulţumesc tuturor colegilor mei şi, în special,
colaboratorului meu, fratele Iosif Diaconu, directorului revistei, fratele Iacob Pop, şi tuturor celor
care au scris articole şi au lucrat în redacţia Curierul Adventist. Rog pe Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi cei care iubesc Curierul Adventist. Ştiu
că uneori am şi greşit, niciodată însă cu rea intenţie. Când s-a întâmplat, am fost întâmpinat de
spiritul iertător al dumneavoastră. Vă mulţumesc!
Vine o vreme când trebuie să faci un pas
înapoi. Când trebuie să accepţi, cu luciditate, că
galaxia ta a trecut dincolo de linia orizontului,
că deasupra ta sunt alte stele şi alt cer. Mie, cerul
care se întinde acum deasupra mea, mi se pare
că se pregăteşte pentru sărbătoare. E sărbătoarea
a cărei aşteptare ne-a marcat viaţa şi ne-a adus
atâtea bucurii şi împliniri spirituale. Ea a dat un
contur real credinţei noastre şi ne-a întărit imaginaţia, ca să ne putem întâlni cu Domnul Isus
în rugăciuni. Iar acum, după ce am consumat
aproape tot uleiul din candela vieţii mele de slujire la Curierul Adventist, tot mai insist să vă spun
că e gata să se audă strigătul de la miezul nopţii:
,,Iată Mirele, ieşiţi-I în întâmpinare!” ,,Toate sunt
gata, veniţi la nuntă!” (Matei 25:6; 22:4).
Dragi cititori, aceasta am vrut să spun în cei
aproape şase ani de când scriu în această revistă.
Şi, dacă aţi fost îngăduitori cu mine atâţia ani,
mai fiţi o dată şi primiţi o atenţionare.
Tennessee Williams povesteşte în nuvela Ceva
de Tolstoi (1931) istoria lui Jacob Brodsky, un
tânăr timid, fiul unui librar. Tatăl dorea ca fiul
lui să facă studii şi să obţină o educaţie. Tânărul
Brodsky nu dorea decât să se însoare cu Lila, o
tânără ambiţioasă şi plină de dorinţa de a fi remarcată. Însă, la presiunea tatălui său, Jacob a
mers la colegiu.

Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub
ceruri îşi are ceasul lui. (Eclesiastul 3:1)
După un timp, tatăl lui s-a îmbolnăvit şi a
murit. Jacob a renunţat la studii şi s-a căsătorit
cu Lila, dragostea vieţii lui... A moştenit librăria
şi a dus mai departe afacerea. Zilnic manevra şi
citea cărţi, aşteptându-şi soţia să-l invite la masă.
Dar Lilei, viaţa aceasta de anticar, i se părea
plictisitoare. Ea dorea o viaţă în care să fie admirată. Într-o zi, un agent muzical, descoperind
că are voce bună, i-a propus să călătorească cu
trupa lui. A acceptat fără nicio ezitare şi fără să-şi
întrebe soţul.
Când Jacob a aflat, a fost cu totul devastat. La
despărţire, el i-a înmânat cheia de la prăvălie şi
i-a spus: „Păstrează această cheie, căci vei avea
nevoie de ea. Dragostea ta pentru mine este sinceră, şi te vei întoarce într-o zi aici, iar eu te voi
aştepta...” Ea l-a sărutat, a luat cheia din mâna
lui şi a plecat. Iar el s-a adâncit în cititul cărţilor,
aşteptând ca Lila să se întoarcă acasă. Şi-o imagina cât mai frumoasă posibil şi făcea tot felul de
scenarii ale întoarcerii ei.
Anii au trecut. Într-o iarnă, o doamnă elegantă a intrat în librărie. Jacob s-a ridicat de
la masă s-o întâmpine. „Cu ce vă servesc?” – a
întrebat el. Doamna, care era Lila, iubirea vieţii
lui, îi zâmbea învârtind în mână cheia casei lor.
Dar cum secundele treceau, bucuria-i de pe faţă lăsa locul consternării. „Da”, zise ea, „vreau să
cumpăr o carte, dar i-am uitat titlul...” Şi, dorind
să-i trezească amintirile, începu să-i povestească
subiectul acelei presupuse cărţi, care era de fapt
povestea dragostei lor.
„Ştii povestea aceasta, nu-i aşa? Trebuie să
ţi-o aminteşti”, insista Lila. „Hmmm... Mi se pare..., cred că am citit-o undeva... Da, sigur că da,
cred că este... ceva de Tolstoi”, zise Jacob.
Trântind cheia pe masă, Lila se întoarse şi
plecă plângând... Jacob se întoarse la locul lui de
citit, neînţelegând nedumerirea clientei. Nu realiza că dragostea vieţii lui, aşteptată atâţia ani,
venise şi plecase fără ca el s-o recunoască.
Nuvela lui Tenessee Williams îi frapează cu
realismul mesajului ei pe aşteptătorii Domnului
Isus. A te izola de lumea reală a credinţei, a trăi
în scenarii şi în lumea fanteziilor religioase, în
afara „adevărului prezent”, înseamnă a reedita
drama lui Jacob Brodsky. n

Virgiliu Peicu a
fost redactor-şef la
Curierul Adventist în
perioada septembrie
2009–iunie 2015.
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Info Curier
n BISERICA DIN ROMÂNIA
Rugaţi-vă pentru cea de-a 60-a Sesiune a Conferinţei Generale . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
În perioada 2–11 iulie se vor desfăşura lucrările celei de-a 60-a Sesiuni
a Conferinţei Generale a adventiştilor
de ziua a şaptea. Evenimentul va avea
loc în oraşul american San Antonio.
Zeci de mii de credincioşi adventişti,
din toate colţurile lumii, sunt aşteptaţi
să ia parte la programele organizate cu
această ocazie. Dintre aceştia, aproximativ 2 500 sunt delegaţi cu drept de
vot, care reprezintă Biserica Adventistă
de pe întregul pământ. Uniunea Română va fi reprezentată de 17 delegaţi.
Sesiunea Conferinţei Generale este
o ocazie de sărbătore. Aici sunt povesti-

te lucrările lui Dumnezeu, sunt prezentate experienţe ale harului şi se face o
expunere a situaţiei întregii biserici. Însă, pentru participanţi şi mai ales pentru delegaţi, acest eveniment presupune
şi multă responsabilitate. Cu această
ocazie, se iau noi hotărâri decisive
pentru mersul şi înaintarea lucrării lui
Dumnezeu. Pe lângă acestea, vor fi aleşi

noi slujbaşi care să coordoneze lucrarea
mondială, desemnându-se administratorii Conferinţei Generale şi ai fiecăreia
dintre cele 13 diviziuni existente.
Din acest motiv, conducerea bisericii
noastre, prin glasul preşedintelui Conferinţei Generale, Ted Wilson, a făcut apel
la susţinere în rugăciune, ca Dumnezeu
să conducă acest eveniment. De aceea vă
invităm să amintiţi în rugăciunile dvs.
lucrările acestei sesiuni şi să cerem ca
Duhul Sfânt să stăpânească inimile tuturor participanţilor. Curierul Adventist va
prezenta în numerele viitoare aspecte şi
ştiri de la eveniment.

Asociaţia „Ridică-te şi umblă” a oferit mâncare oamenilor străzii. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Duminică, 19 aprilie, Asociaţia
„Ridică-te şi umblă” s-a ocupat de organizarea mesei pentru oamenii străzii, în
cadrul proiectului „Pâinea noastră”, realizat de bisericile adventiste din Bucureşti. Atmosfera a fost impresionantă.
Persoane cu dizabilităţi şi voluntari
au gătit la bucătăria asociaţiei ardei
umpluţi şi salam de biscuiţi. Pachetul a mai conţinut: stafide, batoane de
cereale, biscuiţi Eugenia şi câte o pâine de fiecare. Persoane cu probleme
de vedere au făcut mâncare ca şi când
nu ar avea probleme. O altă membră a
asociaţiei, aflată în cărucior, a pregătit
mâncarea alături de celelalte persoane
cu dizabilităţi şi de voluntari, deşi poate
să îşi folosească doar o mână, cealaltă
fiind paralizată. Aceeaşi persoană, în
mod regulat, face prăjituri şi gogoşi
(50-80 de porţii) pentru cei ce vizitează
asociaţia.

„După pregătirea alimentelor, la ora
12:30, un număr de 35 de persoane cu
dizabilităţi şi voluntari au sosit cu microbuzele la Gara de Nord. Am deschis
uşa laterală a microbuzului şi voluntarii din microbuz dădeau pungile persoanelor cu dizabilităţi din scaunul
cu rotile, care, la rândul lor, le ofereau
beneficiarilor. Am văzut multă bucurie
pe feţele celor din cărucior că fac un
lucru util şi de suflet. Nebunică (unul
dintre liderii celor din Gara de Nord),

după ce i-a pus la rugăciune, le-a spus:
«Astăzi vă dau mâncare persoanele cu
dizabiliăţi. Să nu uitaţi niciodată lucrul
acesta!» a relatat coordonatorul acestui
proiect, pastorul George Uba.
Peste 140 de persoane au fost servite cu câte o porţie normală, dar şi cu
un supliment. O doamnă, văzând vestele roşii ale asociaţiei, a întrebat ce se
întâmplă. Aurel Burcea, preşedintele
asociaţiei, a răspuns: „«Ridică-te şi umblă», o asociaţie a persoanelor cu dizabilităţi, şi biserica ce poartă acelaşi nume
dau de mâncare oamenilor străzii.” Iar
doamna a făcut ochii mari şi, apropiindu-se să vadă cum persoane în cărucior
le ofereau de mâncare oamenilor străzii,
a spus: „Doamne, s-a întors lumea cu susul în jos! Noi ar trebui să facem asta, nu
ei, care sunt în suferinţă!”
Preluare din Info Adventist,
nr. 722 din 24 aprilie 2015

„Pâinea noastră” – proiectul bisericilor adventiste din Bucureşti – se întoarce cu binecuvântări. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aşa cum se întâmplă de fiecare dată când pui în practică îndemnurile lui
Dumnezeu, binecuvântările promise
vin într-o măsură mult mai mare decât
te-ai aştepta.
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Este şi cazul proiectului iniţiat de
bisericile adventiste din Bucureşti, intitulat „Pâinea noastră”, prin intermediul
căruia, în fiecare duminică, peste 150
de persoane din jurul Gării de Nord

primesc hrană caldă şi diversificată. Una dintre binecuvântările aduse de
acest proiect a fost mobilizarea şi buna
colaborare dintre diferitele comunităţi
adventiste din Bucureşti.
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Info Curier
O grupă a gaborilor din cartierul
Ferentari, Bucureşti, a dorit să se implice în proiectul „Pâinea noastră”. Un
număr de 15 voluntari gabori, simpatizanţi ai Bisericii Adventiste, au pregătit
şi împărţit o masă îmbelşugată pentru
cei 150 de oameni săraci, prezenţi la
Gara de Nord.
„Aşteptăm cu atâta nerăbdare ziua
de duminică...! Uneori am stat nemâncat şi trei zile la rând. Nici nu ştiţi cât de
mult mă bucur că, duminică de duminică, la aceeaşi oră, ştiu că veniţi aici”,
mărturisea un beneficiar.

În fiecare duminică, încă de la în
ceputul acestui an, peste 300 de voluntari, tineri şi mai puţin tineri, aparţinând
bisericilor adventiste, au adus un strop

de bucurie în sufletele celor peste 140
de persoane fără adăpost, care „locuiesc” în zona Gării de Nord. O concluzie generală a aparţinut pastorului
Viorel Dima, care mărturisea că „impresiile lăsate de proiect au fost foarte
bune, atât în rândul beneficiarilor, cât
şi în cel al voluntarilor.” Domnul să fie
lăudat pentru oportunităţile pe care ni
le oferă de a-I sluji, hrănind persoanele
nevoiaşe şi adesea lovite de soartă!
Preluare din Info Adventist,
nr. 724 din 8 mai 2015

Prima ediţie a Convenţiei liderilor Bisericii Adventiste din România . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
În zilele de 20
şi 21 aprilie a.c.,
la Stupini, Braşov,
s-a desfăşurat prima ediţie a Convenţiei liderilor
Bisericii Adventiste din România, la care au
participat membrii comitetelor
administrative ale
celor şase Conferinţe, comitetul Uniunii
şi directorii instituţiilor Bisericii Adventiste la nivel national (ADRA, CMA,
EVS şi ITA).
La iniţiativa Uniunii, pentru prima
oară în istoria recentă a Bisericii Adventiste din România, conducătorii adventişti români au avut în atenţie, exclusiv,
subiectul leadership (conducere). Într-o
atmosferă de serioasă reflectare la mandatul primit de la Dumnezeu, obiectivele tehnice ale întâlnirii – instruire în arta
conducerii şi schimb de experienţe – au
fost atinse prin prezenţa şi instruirea
oferită de fr. G. T. Ng, secretar executiv
al Conferinţei Generale.
Între subiectele abordate s-au numă
rat: definirea leadershipului biblic, au
tenticitatea personală, raporturile de
serviciu şi relaţiile personale dintre membrii comitetelor de conducere (Conferinţe
şi Uniune), simptome ale conducătorilor

deficienţi, şcoala ascultării, coordonatele
succesului lui Isus, neamestecul elementelor „politice” în procesul alegerilor. Au
fost analizate și studii de caz (anonime,
dar reale) pentru conştientizarea pericolelor şi responsabilizare sporită.
„Este o datorie sfântă primită de la
Dumnezeu, prin Adunarea Generală a
Uniunii din 2014, să înţelegem rostul
nostru de conducători pentru asemenea vremuri. Şi apoi, trebuie să transmitem întregii biserici un ton reformator,
care să aibă sorginte biblică, acoperire
regulamentară şi abordare unitară.
Conducerea are, în primul rând, o dimensiune spirituală, urmată apoi de
latura etică, de prevederile regulamentare, de prestaţia publică a liderului,
oprindu-ne la dimensiunea personală
(de model) a conducătorului. Suntem
obligaţi să le transmitem credincioşilor
traseul prescris de Dumnezeu bisericii

noastre, nu doar prin predici şi decizii,
dar şi prin spiritul în care conducem
şi prin respectarea rânduielilor biblice
şi organizatorice în subiecte sensibile
pentru orice structură de conducere:
moralitate, finanţe, relaţii între colegi,
adunări generale elective ale bisericii la
orice nivel”, a precizat Marius Munteanu, preşedintele Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea din România.
În următoarele două zile (22 şi 23
aprilie), s-a desfășurat programul de
Educaţie Continuă, organizat de Asociatia Pastorală, având ca beneficiari
aproximativ 200 de pastori. Acelaşi
dascăl, dar subiecte diferite: chemarea
pastorală, credincioşie în administrarea
finanţelor, capcanele lucrării pastorale,
misiunea, procesele elective, iar, la final,
o sesiune de întrebări şi răspunsuri.
Preluare din Info Adventist,
nr, 722 din 24 aprilie 2015
Curierul Adventist

iunie 2015

CA_iunie_2015.indd 5

5

25/05/2015 13:34:41

Info Curier
n BISERICA MONDIALĂ
Zambia a sărbătorit depăşirea numărului de un milion de adventişti. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Biserica Adventistă din Zambia a
depăşit de curând un milion de membri. Pentru a marca acest eveniment,
însuşi preşedintele Zambiei, Edger
Lungu, a participat la sărbătoarea ce s-a
ţinut sâmbătă, 25 aprilie, pe Stadionul
Eroilor Naţionali, din capitala Lusaka.
„Numele lui Dumnezeu a fost înălţat astăzi împreună cu biserica Sa. A
fost un moment special pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din
Zambia, şi nu numai”, a declarat Paul
Ratsara, preşedintele Diviziunii Africa
de Sud–Oceanul Indian. „Preşedintele
ţării şi alţi demnitari au luat parte la
serviciul divin, iar eu am avut dificila
misiune de a frânge pâinea vieţii”, a mai
spus fr. Ratsara.
Zambia are mai mulţi adventişti decât orice altă ţară africană şi se alătură
altor trei state care au mai mult de un
milion de membri: Brazilia (1,5 milioane), India (1,5 milioane), SUA (1,2
milioane). Nici Filipine, cu 918 669, nu
se află departe, iar Kenya (824 185) şi

Zimbabwe (803 521) se apropie repede de un milion de membri. La nivel
mondial, Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea numără 18,5 milioane de membri, fără copiii şi simpatizaţii care încă
nu sunt botezaţi.
Fr. Ted Wilson, preşedintele Bisericii Adventiste la nivel mondial, a
spus că Îl laudă pe Dumnezeu pentru
binecuvântările revărsate asupra Bisericii Adventiste din Zambia. „Angajamentul spiritual puternic al membrilor
bisericii de a-L mărturisi pe Hristos,
dragostea Sa mântuitoare şi solia celor
trei îngeri, prietenii şi vecinii au adus
această mare binecuvântare, prin Duhul Sfânt”, a spus el.
Preşedintele Edger Lungu a sosit
la stadion alături de soţia lui şi a asistat la serviciile divine împreună cu
un număr de oficiali guvernamentali.
„Sărbătoarea a constat în citirea Bibliei şi intonarea unor imnuri, iar o sută
de persoane au fost botezate cu această
ocazie”, a scris Lusaka Times.

În Zambia, evanghelizarea este un
mod de viaţă, nu doar un eveniment,
a spus fr. Ratsara. El a mai declarat că
Biserica Adventistă din Zambia a crescut rapid datorită faptului că membrii
laici şi pastorii lucrează în echipă, iar cei
nou-botezaţi sunt incluşi într-un program numit „Pescari de oameni”, transformându-i din ucenici în misionari.
Zambia se află în partea de sud a
Africii şi are un număr de 15,5 milioane de locuitori. Dintre aceştia, peste un
milion sunt adventişti de ziua a şaptea.
Ei formează aproximativ 6 000 de comunităţi.
Preluare de pe site-ul
www.adventistreview.org (26 aprilie 2015)

Evanghelizare de amploare în Zimbabwe: 30 000 de persoane se pregătesc de botez într-un singur Sabat
În Zimbabwe se desfăşoară o campanie evanghelistică impresionantă. Seria de evanghelizări denumită
„Revelation of Hope” (Descoperirea
speranţei) a debutat în după-amiaza
de duminică, 17 mai, în Chitungwiza
(oraş din apropierea capitalei Harare). Optzeci şi şase de alte întâlniri de
evanghelizare vor fi efectuate simultan
în biserici şi în alte locuri din întreaga
ţară, punctul final urmând să aibă loc
în Sabatul din 30 mai, când sunt aştep-

tate 30 000 de botezuri în întreaga ţară.
Primele 205 persoane care au participat la studiul biblic din ultimele luni au
fost deja botezate cu ocazia serviciului
de închinare din Chitungwiza, în Sabatul din 16 mai.

Preşedintele Ted Wilson, conducătorul principalelor întâlniri de evanghelizare din Chitungwiza, a predicat
despre hrănirea celor 5 000 de oameni
şi despre Isus umblând pe apă (Matei
14), subliniind că oamenii de azi trebuie să privească spre Isus.
Biserica Adventistă din Zimbabwe
are peste 800 000 de membri, pe un
continent unde creşterea bisericii este
în expansiune.
Sursa: www.adventist.ro

Ben Carson va candida la alegerile prezidenţiale din Statele Unite. Biserica Adventistă se declară neutră . .
Dr. Ben Carson, fost neurochirurg, membru al Bisericii Adventiste, a
anunţat că va încerca să obţină nominalizarea Partidului Republican pentru
alegerile prezidenţiale din Statele Unite.

6

Ca urmare a acestui anunţ, Diviziunea
America de Nord a emis o declaraţie în
care se amintea că, la începutul ciclului
electoral pentru alegerile prezidenţiale
din anul 2016, Biserica Adventistă este

conştientă de interesul crescut pentru
candidatura dr. Ben Carson. Povestea
dr. Carson este bine cunoscută de credincioşii adventişti, iar el este un medic
foarte respectat.
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Biserica Adventistă a adoptat cu
mult timp în urmă o poziţie oficială
prin care a decis să fie neutră cu privire la candidatura oricărei persoane la o
anumită funcţie. Această poziţie are la
bază atât poziţia noastră istorică, referitoare la separarea bisericii de stat, cât
şi legea federală privind statutul bisericii de instituţie scutită de taxe.
Credincioşii bisericii sunt liberi să
susţină sau să se opună oricărui candidat pentru o anumită funcţie, după cum
consideră de cuviinţă, dar este esenţial
ca instituţia bisericii să rămână neutră.
Angajaţii bisericii trebuie să acorde o
atenţie deosebită acestui subiect şi să
nu îşi exprime opiniile în calitatea lor
de reprezentanţi ai bisericii cu privire
la oricare dintre candidaţii la o anumită
funcţie, inclusiv cu privire la dr. Carson.
De asemenea, dorim să le reamintim credincioşilor, pastorilor şi admi-

nistratorilor poziţia oficială a bisericii
noastre cu privire la separarea bisericii
de stat. Biserica a lucrat cu sârguinţă
pentru a proteja drepturile religioase
ale tuturor oamenilor de credinţă, indiferent de afilierea lor confesională.
„Prin urmare, ar trebui să lucrăm
pentru a asigura o libertate religioasă solidă pentru toţi şi nu ar trebui să ne folosim influenţa noastră asupra liderilor
politici şi civili pentru a obţine avantaje
pentru credinţa noastră sau pentru a o reprima pe a altora. Credincioşii adventişti
ar trebui să ia în serios responsabilităţile
civice. Ar trebui să participăm la procesul

de votare pus la dispoziţia noastră atunci
când o putem face cu conştiinţa împăcată
şi ar trebui să împărtăşim responsabilitatea construirii comunităţilor noastre. Cu
toate acestea, credincioşii adventişti nu
trebuie să devină preocupaţi de politică
sau să folosească amvonul sau publicaţiile
noastre pentru a promova ideologii politice.” (Dintr-o declaraţie oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, adoptată
de Consiliul pentru relaţii interbisericeşti/
interreligioase al Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea, în martie 2002.)
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea îl preţuieşte pe dr. Carson, aşa cum
îi preţuieşte pe toţi membrii. Cu toate
acestea, este important ca biserica să îşi
menţină poziţia cu privire la separarea
bisericii de stat, nesusţinând şi nerespingând niciun candidat.
Preluare din Info Adventist,
nr. 724 din 8 mai 2015

O rană de 40 de ani a Bisericii Adventiste din Ungaria este pe cale de a se vindeca. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din Ungaria şi un grup format din
sute de foşti adventişti au fost de acord
să pună deoparte nemulţumirile şi să
lucreze pentru vindecarea unei despărţiri de 40 de ani. Divizarea Bisericii
din Ungaria a avut loc în anul 1975, pe
fondul unui protest al pastorilor tineri
şi al altor credincioşi cu privire la colaborarea liderilor bisericii locale cu
Consiliul Bisericilor Libere, o organizaţie formată pentru a reprezenta interesele comune ale cultelor protestante
minoritare, care ulterior a devenit un
instrument al statului comunist.
Tamás Ócsai, preşedintele Uniunii
de Conferinţe din Ungaria, a semnat
un document intitulat „Declaraţie comună privind soluţionarea trecutului
şi construirea unui viitor comun” cu
János Cserbik, liderul KERAK, numele
sub care este cunoscut grupul disident,
în cadrul unei ceremonii care a avut loc
la sfârşitul săptămânii trecute.
Biserica Adventistă din Ungaria are
4 629 de credincioşi, care se închină

în 104 biserici, în timp ce KERAK are
între 1 500-1 800 de membri. Liderii
bisericii anticipează că aproximativ
600 de credincioşi vor reveni în această
vară, în timp ce 400 nu intenţionează
să se întoarcă, iar restul sunt deschişi
acestei iniţiative.
Documentul îndelung aşteptatei reconcilieri este văzut ca un prim pas spre
reunirea celor două părţi. Semnarea
acordului înseamnă că Biserica Adventistă a recunoscut faptul că excluderea
grupului de 518 disidenţi, în 1975, a fost
în mare măsură neîntemeiată.
Liderii adventişti şi-au cerut scuze
de patru ori între 1989 şi 1995, însă
unii membri KERAK nu erau gata să le
accepte, în timp ce alţii nu au fost conştienţi de ele, au declarat vineri liderii
bisericii din Ungaria. Discuţiile de unificare păreau să nu meargă nicăieri, iar
discuţiile serioase au încetat în jurul
anului 2000.
În anul 2011, o nouă generaţie de
lideri ai KERAK a iniţiat o serie de discuţii cu conducerea Uniunii şi a Con-

ferinţelor. Auzind că grupul ar putea fi
interesat de întoarcere, preşedintele Bisericii Adventiste Mondiale, Ted N. C.
Wilson, i-a cerut pastorului Benjamin
Schoun să analizeze situaţia. S-au făcut pregătiri pentru ca fr. Schoun şi
asistentul preşedintelui Diviziunii
Trans-Europene, Raafat Kamal, să se
întâlnească cu liderii KERAK şi cu liderii Bisericii din Ungaria. Acordul din
23 aprilie 2015 semnalează un moment
de cotitură în viaţa bisericii din Ungaria, se preciza în declaraţia Diviziunii
Trans-Europene.
„Îl laud pe Dumnezeu pentru harul
Său în aducerea ambelor comunităţi la
piciorul crucii, acolo unde iertarea lui
Hristos, vindecarea şi dragostea au pus
stăpânire pe minte şi inimă”, a spus fr.
Kamal. „Isus revine în curând şi îi uneşte pe credincioşii noştri din Ungaria,
pentru a se concentra împreună asupra
misiunii de a fi sarea pământului şi lumina lumii.”
Preluare din Info Adventist,
nr. 724 din 8 mai 2015
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A sosit ceasul…

E

ra februarie 1902. Sanatoriul Battle Creek,
una dintre cele mai importante instituţii adventiste ale vremii, era în flăcări. În capătul
celălalt al aceluiaşi an, pe 30 decembrie 1902,
clădirea Editurii Review and Herald, din aceeaşi
localitate, este distrusă de foc. Rezultatul? Biserica se confruntă cu o criză financiară majoră.
Ca şi cum toate acestea nu au fost suficiente, se
adaugă apariţia teologiei panteiste, susţinută de
John Harvey Kellogg, unul din cei mai importanţi lideri ai bisericii. Şi ca lucrurile să fie şi mai
neplăcute, cele mai multe instituţii ale Bisericii
Adventiste din vremea aceea – universităţi, şcoli,
spitale – nu aparţineau legal bisericii.
Când delegaţii bisericii s-au adunat la
Oakland, California, pe 27 martie 1903, pentru
Sesiunea Conferinţei Generale, mulţi erau îngrijoraţi. Niciodată înainte, biserica nu se mai confruntase cu probleme atât de mari.
Şi ce au făcut? Înainte să aducă avocaţi pentru
a găsi modalităţile legale de a recupera instituţiile sau contabili pentru a studia bugetul şi pentru
a găsi modalităţi de a face rost de bani, toţi delegaţii au fost îndemnaţi la studiul Cuvântului lui
Dumnezeu. Ceea ce conta era să nu uite care este
rostul existenţei lor ca biserică. Pentru aceasta
şi-au îndreptat atenţia către mesajul celor trei
îngeri din Apocalipsa 14:6-12. Şi pentru ei, şi
pentru noi, studiul acestui pasaj ne arată cine
suntem şi care este scopul existenţei noastre.

Cei trei îngeri
Un simbol atât de obişnuit în trecut şi destul
de uitat astăzi. Pe frontispiciul bisericii în care
am crescut erau desenaţi cei trei îngeri. Astăzi nu
mai sunt. Dacă facem un scurt efort de memorie,
vă mai aduceţi aminte care este a doua solie îngerească? Dar a treia? Mă tem că cei mai mulţi dintre noi am avea probleme în a reda aceste mesaje.
Iar dacă am vorbi despre ce înseamnă aceste solii
ar produce şi mai multe chipuri confuze.
Cu toate acestea, aceşti trei îngeri sunt motivul pentru care existăm noi, ca biserică. Cine
suntem noi? De ce suntem noi? Aceşti trei îngeri
sunt fundamentul mărturiei şi mesajului pe ca8

re suntem chemaţi să-l transmitem mai departe.
Suntem chemaţi să transmitem aceste mesaje în
acest moment al istoriei lumii, când, mai mult
ca niciodată, societatea modernă este satisfăcută de propriile realizări. Suntem atât de mândri
de cunoştinţele noastre, de descoperirile noastre
ştiinţifice şi atât de adormiţi de industria divertismentului.
Iar noi avem misiunea de a striga cu glas tare
soliile celor trei îngeri. A striga. Cu glas tare. Astăzi mai mult ca niciodată. A fi adventist de ziua
a şaptea nu înseamnă nimic altceva decât a face
parte dintr-un popor cu o misiune specială şi un
mesaj cu privire la venirea apropiată a lui Mesia.
Nu mântuirea este motivul principal al existenţei
bisericii, nu uşurarea greutăţilor şi necazurilor
celor în nevoie, nici măcar împlinirea nevoii de
părtăşie. Toate acestea derivă din scopul principal – vestirea venirii Domnului Hristos.

„Şi am văzut un alt înger care zbura
prin mijlocul cerului cu o Evanghelie
veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei
seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.”
(Apocalipsa 14:6)
Primul lucru care ne atrage atenţia este faptul
că toţi cei trei îngeri îşi împlinesc misiunea zburând prin mijlocul cerului. Nu stau în jurul unei
mese şi fac planuri. Implică ideea de mişcare, de
urgenţă, de direcţie. Totul are un scop.
Trebuie să recunoaştem că noi am ajuns
într-un moment în care suntem extrem de puţin
doritori să ne implicăm. Din ce în ce mai puţini,
din ce în ce mai puţin. Mergem la biserică. Suntem parte a bisericii şi credem că succesul nostru
este maxim dacă reuşim să plătim facturile pentru întreţinere şi câteva cărţi. Parcă dormim.
Dar realitatea descoperită de cei trei îngeri
este că biserica ar trebui să aibă un scop clar cu
privire la misiunea ei, … o destinaţie… şi cred
că suntem mai aproape de această destinaţie mai
mult ca niciodată.
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Primul înger
Îngerul zboară prin mijlocul cerului şi spune… cu glas tare. Ce spune?

„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-i
slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui
şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi
pământul, marea şi izvoarele apelor.”
(Apocalipsa 14:7)
Închinarea este o temă foarte prezentă în toată cartea Apocalipsa. Şi ştim că tema închinării
este subiectul principal al timpului sfârşitului,
chiar înainte de revenirea Domnul Hristos. Iar
primul înger ne aduce aminte că noi nu trebuie
să ne închinăm nimănui altcuiva decât Creatorului. Vestirea soliei Evangheliei veşnice este împletită cu problematica închinării.
Nu este o evanghelie nouă. Este aceeaşi Evanghelie pe care a vestit-o şi Isus Hristos atunci
când proclama venirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Este aceeaşi Evanghelie pe care o vesteau
Petru şi Pavel. Este Evanghelia rezumată în Ioan
3:16, în care ni se spune că oricine crede în Isus
Hristos va fi mântuit. Exact aceeaşi Evanghelie
care trebuie propovăduită înainte de a doua venire a lui Isus Hristos.
Acceptarea creaţiei, în acest context al închinării, devine element principal. Declaraţia primului înger este vaccin împotriva ateismului sau
evoluţionismului de orice fel. Recunoaştem prin
închinarea noastră că Dumnezeu este Creatorul.

Dumnezeu. Deşi nouă ne place să vorbim mult
despre libertate, de obicei vorbim despre libertatea noastră. Rareori ne gândim la suveranitatea
lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Sfânta Scriptură afirmă că El este absolut liber să facă ceea ce
vrea. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, El
poate face tot ce vrea, oricând vrea. Este veşnic,
nemuritor şi în întregime atotsuficient. El există
separat de universul pe care l-a creat.
El are dreptul să se poarte cu noi în orice
mod alege El. Prin aceasta înţeleg că Dumnezeu
nu a fost deloc obligat să ne creeze, pe mine, pe
tine sau oricine altcineva. Şi nici nu este deloc
obligat să ne păstreze în viaţă. Nu este obligat să
salveze, să mântuiască nici măcar o singură persoană din rasa umană. Nimeni nu-L poate obliga

Suveranitatea lui Dumnezeu
De ce să ne temem? Noi vorbim şi predicăm
despre un Dumnezeu al dragostei. Trăim într-o
vreme a drepturilor, a libertăţilor, a egalităţii de
şanse. Să te temi de Dumnezeu este un concept
greu de acceptat. Şi totuşi, de ce îngerul vorbeşte
despre teama de Dumnezeu? Motivul este sosirea ceasului judecăţii Lui. Şi noi am înţeles că
acest ceas a început la finalul celor 2 300 de zile
profetizate şi împlinite.
Întorcându-ne în trecut, rememorând istoria
adventistă, ne aducem aminte că mesajul acestui
prim înger a început să fie predicat, în 1843, de
către William Miller, şi cei din vremea lui au înţeles. Isus venea curând. Exista o judecată. Cred
că este nevoie să ne aducem aminte lucrul acesta.
Mai credem noi lucrul acesta?
Este bine, în acest context, să ne aducem
aminte de câteva aspecte ale suveranităţii lui
Curierul Adventist
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pe Dumnezeu. El poate face tot ce vrea cu oricare
dintre noi. Şi nimeni nu poate cunoaşte ce vrea
să facă El.
El nu este obligat să Se poarte cu mine cum
Se poartă cu ceilalţi. Mulţi oameni se confruntă
cu acest concept, pentru că ei cred că Dumnezeu
trebuie să le facă tuturor la fel. Dacă a făcut ceva
pentru un prieten, vecin sau cineva drag, atunci
Dumnezeu este obligat să le facă tuturor la fel.
Dar nu este aşa. A-l invidia pe celălalt pentru că
el are ceva ce eu nu am este o pierdere de timp,
pentru că Dumnezeu Se poartă separat şi individual cu noi, nu în grup. Adevărul este că El poate
face pentru noi exact ceea ce a făcut şi pentru
ceilalţi sau poate face mai mult sau mai puţin sau
ceva cu totul diferit. Este Dumnezeu. Şi poate să
Se poarte cu noi în orice mod vrea El.
El nu Se poartă cu mine astăzi cum S-a purtat
ieri. Acest principiu trebuie să fie abordat cu mare atenţie. Deoarece caracterul lui Dumnezeu nu
se schimbă niciodată, noi ştim că El este acelaşi
şi ieri, şi azi, şi întotdeauna. El este întotdeauna
plin de har, întotdeauna iubeşte, este întotdeauna
sfânt şi întotdeauna drept. Oricum, acest lucru
nu înseamnă că ceea ce mi s-a întâmplat ieri este o garanţie pentru ceea ce mi se va întâmpla
mâine. Caracterul şi dragostea lui Dumnezeu nu
se vor schimba niciodată. Doar felul cum este
exprimat acest har, credincioşia şi dragostea Sa,
poate varia din clipă în clipă. Într-o zi pot primi un răspuns extraordinar la rugăciune. Dar,
în ziua următoare, pot să ajung în valea umbrei
morţii, aşteptând să fiu scăpat de Dumnezeu. El
este întotdeauna acelaşi, dar nu Se manifestă la
fel de fiecare dată. În funcţie de nevoia noastră,
El alege să răspundă „când într-un fel, când întraltul” (Iov 33:14).
El poate răspunde rugăciunilor mele în orice
mod alege El. Toţi cei care se roagă înţeleg foarte
bine acest adevăr. O noapte pescuim şi nu prindem nimic. Ziua următoare, aruncăm mrejele şi
prindem o mulţime. Pot fi în închisoare într-o
noapte şi un înger să vină să mă elibereze. Sau
Dumnezeu să producă un cutremur pentru a mă
elibera. Sau pot muri în închisoare ca mulţi alţi
creştini de-a lungul secolelor. Cineva drag, bolnav pe moarte, poate primi de la Dumnezeu viaţă pentru încă o vreme. Într-o zi pot simţi cum
Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere în viaţa
mea. În altă zi pot ajunge în valea umbrei morţii.
Aşa se întâmplă cu toţi copiii lui Dumnezeu. Şi
El este foarte creativ în modul în care ne tratează
pentru a ne aduce la maturitate spirituală. Sunt
zile luminoase şi nopţi negre.

El nu tolerează niciun rival pe tronul Său.
Aceasta este una din cele mai clare teme ale Bibliei. Este un singur Dumnezeu şi El cere închinare exclusivă. După ce le reaminteşte evreilor că
El i-a eliberat din Egipt, Dumnezeu spune în prima poruncă: „Eu sunt Domnul Dumnezeu tău…
să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” (Exodul
20:3). Este destul de limpede, nu-i aşa? Niciun
alt Dumnezeu. Punct. Dumnezeu este primul.
Nu există un număr doi.
El nu este obligat să Se conformeze cu aşteptările mele şi nici să Se explice înaintea mea.
Aceasta poate fi cea mai importantă declaraţie
cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. El nu
este obligat să facă ceea ce noi aşteptăm ca El să
facă. De fapt, El i-a surprins în mod constant pe
oameni. I-a alungat pe Adam şi Eva din Eden şi
le-a făcut haine pentru a-şi acoperi goliciunea. A
trimis potopul şi i-a dat lui Noe un curcubeu. A
despărţit Marea Roşie, a trimis mană în fiecare
zi şi apoi a deschis pământul ca să-i înghită pe
Core, Datan şi Abiram. L-a respins pe Petru, dar
i-a permis să vadă Schimbarea la faţă, a prezis
trădarea sa, l-a repus în drepturi şi apoi a prezis
modul în care va muri. Totul s-a întâmplat aşa
cum a spus Dumnezeu, dar nimic nu a mers aşa
cum se aşteptau oamenii.
Un lucru rămâne clar. A sosit ceasul judecăţii
Lui, şi lucrul acesta trebuie să ne conducă la o
atitudine potrivită faţă de Dumnezeu.

Al doilea înger

„Apoi a urmat un alt înger, al doilea,
şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul,
cetatea cea mare, care a adăpat toate
neamurile din vinul mâniei curviei ei.”
(Apocalipsa 14:8)
Babilonul este menţionat în cartea Apocalipsa
pentru prima dată în solia acestui al doilea înger.
Şi, de obicei, Babilonul este asociat cu ideea de
confuzie. Apariţia Babelului (Geneza 11) are loc
în contextul potopului. Lumea fusese distrusă de
potop şi noua societate se reconstruia, dar oamenii nu mai credeau în Dumnezeu. Nu mai credeau
sau nu mai voiau să ţină cont de făgăduinţa că
Dumnezeu nu va mai distruge lumea. De aceea, se
decid să preia controlul asupra propriului destin.
„Haideţi să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume,
ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului” (Geneza 11:4). Atunci când respingem
autoritatea lui Dumnezeu, suntem tentaţi să ne
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dezvoltăm o doctrină proprie. Să avem propria
escatologie. Să facem totul aşa cum vrem noi. Ei
au încercat să rescrie totul. Suntem noi împotriva Lui. Este calea noastră, nu a lui Dumnezeu.
Aceasta este o reprezentare a soliei celui de-al
doilea înger, care este în opoziţie totală cu cei
credincioşi lui Dumnezeu, care au răbdarea sfinţilor şi păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Pe de o parte – calea mea, tradiţiile
umane. Pe de altă parte – calea lui Dumnezeu.
Pavel, în a doua Epistolă către corinteni, spune: „Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu
idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului
celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi
voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul
lor şi ei vor fi poporul Meu.» De aceea: «Ieşiţi din
mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul.
Nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi.»” (2 Corinteni 6:16-17). Dumnezeu ne cere
să ne separăm de ceea ce Babilonul oferă.

Al treilea înger

„Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a
zis cu glas tare: «Dacă se închină cineva
fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe
frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul
mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui şi va fi chinuit
în foc şi pucioasă înaintea sfinţilor îngeri
şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor
se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua,
nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină
fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!»” (Apocalipsa 14:9-11).
Probabil că aceasta este una din declaraţiile
cele mai dure şi categorice cu privire la mânia lui
Dumnezeu. De ce este Dumnezeu atât de categoric în afirmaţiile Sale? Unde este dragostea?
Să ne aducem aminte că vorbim de apropierea
venirii Domnului Hristos, când trebuie să existe
o diferenţă clară între Dumnezeu şi Satana. Acest
semn al fiarei trebuie să fie ceva ce toată lumea
înţelege. Dumnezeu nu foloseşte cuvinte atât de
puternice pentru ceva abstract, vag. Trebuie să
fie ceva în totală opoziţie cu ceea ce este scris în
Apocalipsa 7 cu privire la semnul sigiliului lui
Dumnezeu. Şi trebuie să fie un semn al puterii
Sale creatoare. Iar semnul fiarei trebuie să fie o
încercare a omului de a-şi construi propria realitate în puterea şi autoritatea sa.

A sosit ceasul…
Problema noastră fundamentală este că noi Îi
permitem lui Dumnezeu să fie oriunde, numai
pe tronul Său nu. De multe ori, mintea noastră
este autoritatea supremă. Facem ce ne place, credem ce vrem şi uităm că suntem fiinţe limitate şi
supuse păcatului. Ne construim propriul turn de
idei, motive şi înţelegeri, din dorinţa, conştientă
sau inconştientă, de a nu asculta de Dumnezeu.
Sau ne lăsăm înşelaţi de promisiunea ispititoare
că ceea ce a spus Dumnezeu nu este chiar aşa.
Solia celor trei îngeri este pur şi simplu următoarea: Cine este Dumnezeul meu? Cui mă
supun în toate aspectele vieţii mele? Cine este
cel căruia mă închin? În curând vine ziua când
„orice ochi Îl va vedea şi orice genunchi se va
pleca”, recunoscând că Isus Hristos este Domnul.
Dacă această zi va veni, atunci de ce să nu începem acum să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu
şi să mărturisim că Dumnezeu este Dumnezeu
şi că Isus Hristos este Domnul nostru? Pentru că
a sosit ceasul judecăţii Lui. Şi a sosit ceasul să le
spunem tuturor acest lucru. Cu glas tare! n
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Cel din urmă pahar
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul,
cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”
(Apocalipsa 14:8)

K

arl Marx vorbea ironic despre religie, ca
fiind un fel de opiu pentru om. Şi, într-un
fel, avea dreptate. Pare un ecou al mesajului
îngerului al doilea. Lumea s-a dopat sau a fost
amorţită şi refuză să se mai trezească.
Construit prin inteligenţă genială şi colaborare, care presupune relaţii şi structuri organizatorice impresionante, Turnul Babel rămâne încă
o axă de neînvins. Între mit şi realitate istorică,
Babilonul stârneşte interes şi controverse. Dar
încă deţine o influenţă care nu poate fi ignorată.

Vinul vechi babilonian
Profetul Daniel a trăit şi şi-a alcătuit opera în
Imperiul Babilonian. Totul porneşte de la hotărârea fermă de a refuza hrana şi vinul Babilonului. Şi de aici, probleme. Dar şi victorii. Se nasc
profeţii care vor schiţa marea filosofie a istoriei
lumii noastre. Acest Daniel a fost martor la căderea istorică a Babilonului, în 539 î.Hr. El a tradus sentinţa divină care anunţa căderea cetăţii
care se credea invincibilă. Chiar când chefuiau
şi beau la banchetul oferit de Belşaţar, a apărut
verdictul. Şi odată cu verdictul a venit şi execuţia
sentinţei divine.
Babilonul foloseşte rodul viţei pentru oricine,
aşa cum şarpele a folosit rodul pomului cunoştinţei binelui şi răului pentru Adam şi Eva. Nici
chiar Noe nu a fost imun la tăria viţei-de-vie.
După experienţa potopului, din care a scăpat
doar el şi familia sa, este greu de crezut că ar mai
fi putut cădea la vreun test. Şi totuşi rezultatul a
fost regretabil şi ruşinos.
Vinul este un simbol al puterii de a denatura
percepţia noastră. Babilonul înseamnă frumuseţe, strălucire, vârfuri olimpice ale înţelepciunii,
artă, cultură, ştiinţă. Nu este haos, ci ordine şi
rafinament. El vrea să intre în posesia caracterului netransmisibil al lui Dumnezeu: omniscienţă,
omnipotenţă şi omniprezenţă. Dacă privim spre
epoca noastră, aproape că reuşeşte. Revoluţia

industrială şi cea informaţională ne aduc foarte
aproape de împlinirea acestui vis. Babilonul înseamnă un sistem care denaturează capacităţile
cu care omul este înzestrat prin creaţie.

Vinul nou babilonian
Orice manual de istorie vorbeşte de etapele
mari ale istoriei, numite epoci. Aceste perioade
sunt determinate de un mod special de a vedea şi
de a înţelege Divinitatea, lumea, omul şi relaţiile
dintre ele. Schemele sunt diverse şi nu fac obiectul acestui articol. Daniel 2 şi 7 prezintă o importantă succesiune de imperii, dar şi ideologiile lor.
Cartea Apocalipsa vorbeşte de o renaştere a Babilonului în segmentul final al istoriei. De aceea,
o să facem referire la un aspect esenţial.
Galilei, Descartes şi Newton sunt doar câteva
nume care ne-au prezentat lumea într-un fel pe
care îl numim ştiinţific. Această nouă abordare
a condus la un val foarte mare de entuziasm şi
la ideea de triumf asupra ignoranţei din epocile
anterioare. Câmpul cunoaşterii îşi lărgeşte orizontul în sfera naturii. Dar devine tot mai obscur
câmpul moral. Păcatul, sau răul, nu-şi mai găseşte loc în noile scheme descriptive.
Apoi apare postmodernismul. Dumnezeu nu
mai există sau, dacă mai este pe undeva, este incapabil de a mai interveni în vreun fel. Postmodernismul, ca şi religia babiloniană, este un leagăn
al sincretismului de orice fel. Dar şi o formă de
autism cultural. Fiecare cu lumea şi credinţa lui.
Dacă în Antichitate vinul era un simbol pentru
confuzia creată în mintea omului cu privire la
autenticitatea Divinităţii, vinul Babilonului modern îl scoate pe Dumnezeu complet din viaţa sa.
Un efect al acestei stări este acela că ne credem
autocreaţi sau apăruţi printr-un proces îndelungat şi selectiv, numit evoluţie. Nimicul a generat
lumea şi tot ceea ce există în ea. Iar dacă ideea
pare prea brutală pentru un cititor al Bibliei şi
dacă tot ne afundăm în sincretism, atunci poate
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fi inclus şi Dumnezeu în acest proces, pentru a fi
accesibil celor care nu vor să renunţe nicicum la
credinţă. Asta arată că şi vinul Babilonului şi-a
schimbat gustul. În timp ce ştiinţa unifică matricea percepţiei, postmodernismul proclamă încetarea pretenţiei privind universalitatea credinţei.

Efectele vinului: mânie şi desfrâu
Desfrâul este asociat cu băutura ameţitoare.
Legea lui Dumnezeu spune că omul este un templu sfânt şi că trebuie să dăm socoteală înaintea
Creatorului despre modul cum îl tratăm. Omul
trebuie şi, prin harul Domnului, poate să fie
sfânt, aşa cum este El.
Babilonul susţine că înclinaţia şi pornirea
inimii noastre este lege şi nimic nu este nesfânt
în sine. Când între membrii unei biserici există
certuri şi dezbinare, înseamnă că este ceva ce ţine de natura Babilonului. Se poate vorbi despre
efectele vinului de provenienţă babiloniană pe
mai multe planuri:
• cognitiv: raţionalism, evoluţionism, ateism.
Trei cuvinte care pot fi aşezate într-o succesiune logică.
• afectiv: pasiunea narcisistă sau idolatră, în
detrimentul devoţiunii autentice îndreptate
către Mântuitorul nostru.
• comportamental: copierea modelelor nebiblice în îmbrăcăminte, stil de viaţă şi manifestări recreative.
• social: relaţii superficiale şi ură motivată de
interese egoiste, în familii şi în biserici.

•

religios: înlocuirea focului sacru cu unul
străin pe altarul de jertfă. Laicizarea şi secularizarea programelor bisericii pe de o parte,
iar pe de altă parte, un accent prea mare pe
supranatural şi putere miraculoasă, în detrimentul sfinţeniei şi reverenţei faţă de Creator. Nu este întâmplător că, la Cincizecime,
ucenicii au fost catalogaţi drept oameni beţi.

Problema prezentată de al doilea înger nu este doar de ordin religios sau doctrinar. Această
generaţie este martora unui atac subtil, dar foarte
puternic, asupra întregii fiinţe. Analogia cu un
om beat este cât se poate de sugestivă.

Prăbuşirea finală
Sentinţa dată Babilonului istoric: „Numărat,
numărat, cântărit şi împărţit!”1 (Daniel 5:25) este
reluată şi proiectată escatologic în mesajul celui
de-al doilea înger. Acesta caută să ne trezească
înainte de prăbuşirea zidurilor cetăţii. Daniel îi
prezintă lui Belşaţar o motivare a situaţiei din
noaptea prăbuşirii. „Dar tu, Belşaţar, fiul lui, nu
ţi-ai smerit inima, măcar că ai ştiut toate aceste
lucruri. Ci te-ai înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din Casa Lui au fost aduse înaintea ta şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai-marii tăi,
nevestele şi ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii
de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn şi
de piatră, care nici nu văd, nici n-aud şi nici nu
pricep nimic, şi n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia se află suflarea ta şi toate căile tale!”
(Daniel 5:22,23).
Ieremia a prevăzut această prăbuşire şi a vorbit de încercarea Domnului de a salva Babilonul.
„Deodată cade Babilonul şi este zdrobit! Văitaţi-l,
aduceţi leac alinător pentru rana lui, poate că se
va vindeca!” (Ieremia 51:8).
Deja îngerul anterior propunea soluţia: Evanghelia veşnică. Şi ce înseamnă ea? În Luca 22:20,
ni se prezintă soluţia la iluzia creată de Babilon:
„Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi
li l-a dat zicând: «Acest pahar este legământul cel
nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru
voi.» Este un vin care nu îmbată. Este un mesaj
care spune cât de păcătos şi de ticălos este omul.
Dar este un remediu pentru această stare.
Un alt pahar te face să te simţi foarte mândru
de condiţia şi realizările tale, de gradul de a înţelege lumea şi de a pătrunde misterele vieţii, şi are
înscris pe el marca Babilon. Doar harul lui Dumnezeu ne va da putere să nu confundăm paharele
şi stă în puterea noastră să alegem din ce pahar
vrem să bem. n
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Se caută al treilea înger
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva
fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din
vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, şi va fi
chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă
cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! Aici este
răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

C

red că dacă i s-ar îngădui Diavolului ca să
piardă o carte din Scriptură şi să şteargă
conţinutul ei din minţile oamenilor, aceasta ar fi cu siguranţă cartea Apocalipsa. Nu degeaba, de-a lungul timpului, Satana s-a preocupat
intens ca această carte să nu fie citită, studiată
sau aplicată. Pe unii dintre creştini i-a îndepărtat de ea, inoculându-le ideea că este o carte
doar pentru iniţiaţi, iar alţii au citit-o şi apoi au
interpretat-o fantasmagoric, eronat. Puţini creştini i-au prins gustul şi au făcut din studiul ei o
pasiune şi o chemare.
Mi-am pus întrebarea: De ce adventiştii de
azi nu mai sunt atât de interesaţi de Scriptură,
în general, şi de Apocalipsa, în special? Din interferenţele mele cu unii adventişti, am descoperit că nu bestiile apocaliptice sunt problema şi
nici mesajul parţial codificat, ci are de-a face cu
adventistul în sine. Ceea ce ne îndepărtează de
studiul şi aprofundarea ei practică este diagnosticul direct şi personal legat de starea spirituală
îngrijorătoare a fiecăruia dintre noi. Apocalipsa
este oglinda care ne arată aşa cum suntem la momentul actual, avertizându-ne cu privire la lipsa
unui viitor, în cazul în care refuzăm tratamentul
Martorului credincios.

Ce conţine solia?
Solia celui de-al treilea înger este o avertizare
pentru cei care nu au fost sfinţiţi prin ascultarea
de adevăr. Pentru cei care, unindu-se cu lumea şi
formându-şi un stil de viaţă conform spiritului

(Apocalipsa 14:9-12)
ei, sunt pe cale nu doar să abandoneze adevărul,
ci să-i devină chiar ostili.1
Este o chemare de maximă urgenţă pentru
acei creştini care au luat în considerare doar o
parte din adevăr, deşi îşi mărturiseau iubirea faţă
de Domnul Isus. Acestora, îngerul trebuie să le
aducă aminte că „cine zice: «Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul
nu este în el” (1 Ioan 2:4).
Este o conştientizare pentru aşteptători că închinarea la fiară şi la icoana ei nu este legată doar
de acceptarea unei alte zile de închinare decât cea
de Sabat, ci şi închinarea în Sabat fără prezenţa
Domnului Sabatului în inimă, în gând şi în biserică.
Solia conţine chemarea la reforma stilului de
viaţă. „Reforma sănătăţii este una dintre ramurile marii lucrări care are ca scop pregătirea oamenilor pentru revenirea Domnului. Acest mesaj
este la fel de strâns legat de îngerul al treilea precum este mâna de trup.”2

Mesaj fără mesager
Pentru cei familiarizaţi cu Apocalipsa, este
deja clar că atunci când vorbim de îngerii emisari, care sunt trimişi cu solii, atât în cazul îngerilor celor şapte biserici, cât şi în întreita solie
îngerească, este vorba de trimişii lui Dumnezeu
de pe pământ. Ei sunt soli cereşti, pentru că deţin
şi proclamă solii cereşti.
Pentru că deja am clarificat acest detaliu, te
invit să citim solia a treia ca mandat personal:
„Apoi a urmat un alt înger, al treilea, (numit Da-
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niel, Ioan, Maria etc... adăugarea îmi aparţine) şi
a zis cu glas tare: «Dacă se închină cineva fiarei şi
icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe
mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui.»”
(Apocalipsa 14:9,10)
Mesajul este sublim, dar mesagerul lipseşte
cu desăvârşire. Mesajul este cutremurător, dar se
pare că şi mesagerii sunt înspăimântaţi. Mesajul
este Evanghelie curată, dar de ce solul întârzie
s-o vestească?
Tristul adevăr care trebuie spus de către înger
este şi acela că învăţătura Babilonului a cuprins şi
biserica aşteptătorilor. E important să nu uităm
că sunt îmbătaţi de vinul Babilonului nu doar cei
care au o credinţă falsă, ci şi cei care, în credinţa
adevărată fiind, se compromit, apelând adesea la
serviciile şi plăcerile de-o clipă ale păcatului.
Laodiceea se încăpăţânează să creadă că vede
bine, că este bogată şi, mai ales, bine îmbrăcată.
Şi ce haine de firme babiloniene are! E faimoasă
şi emancipată Laodiceea de când se lasă curtată
de Babilon. Ca să pară mare, stă pe tocuri, iar ca
să i se vadă strălucirea, îşi dă cu sclipici. Ca să nu
se abată de pe cale, s-a dotat cu GPS3, iar legătura
cu „cerul” o păstrează cu smartphone-ul, chiar şi
la închinare. Cu toate acestea, tot goală rămâne
şi, din păcate, nu îi mai este ruşine.
De aceea, mesajul îngerului al treilea trebuie
să fie strigat cu putere, cu umilinţă, cu durere,
dar hotărâtor pentru ca toţi să ştie că „cine respinge sigiliul lui Dumnezeu va primi semnul
fiarei. Cine bea din vinul Babilonului va bea şi
el din vinul mâniei lui Dumnezeu”4. Nu există
pentru nimeni niciun viitor fără un prezent al
deciziei definitive de a fi al lui Dumnezeu.

Marea (o)misiune
E posibil ca unul dintre motivele pentru care îngerul întârzie cu solia să fie şi acela că nu o
cunoaşte, iar al doilea, legat de anteriorul, este că
nu se recunoaşte ca parte activă în ea. Apoi mai
este teama de a fi batjocorit, ignorat, respins sau
chiar persecutat.
La unii este dificilă desprinderea din zona
de confort, iar alţii vor să-i vadă pe alţii proclamând primii. Unii soli sunt sufocaţi de agende,
şantiere, afaceri. Sunt prea ocupaţi pentru a fi
preocupaţi de mesaje divine care trebuie răspândite. O parte crede că e treaba profesioniştilor
(pastori, misionari, plantatori de biserică etc.). O
alta dă vina pe insensibilitatea auditoriului faţă
de mesajele divine.

Dar toate acestea şi multe altele ca ele sunt
de fapt nişte scuze; motivele sunt zăvorâte în
interiorul nostru şi ne este greu să le recunoaştem. Adevăratele motive sunt cel puţin trei: nu
ne pasă suficient de oameni, ne place prea mult
lumea şi-L iubim tot mai puţin pe Domnul Isus.
Păcatul ne frânge aripile, ne jefuieşte identitatea
şi ne lasă fără viitor.

Din nou prin mijlocul cerului
Pe ultima turnantă a istoriei, solii cereşti cu
ambasada pe pământ trebuie să-şi reaprindă pasiunea pentru Evanghelie şi să-şi lipească veşnic
sufletul de Domnul Isus. Solia are putere numai
dacă solul este înzestrat cu puterea Duhului
Sfânt.
Fiecare adventist ar trebui să se întrebe: „Ce
pot să fac pentru a proclama solia îngerului al
treilea?”5 Dar poate că, pentru a face ceva pentru Hristos, este important ca mai înainte să fii
în Hristos.
Limba nu poate fi sfinţită în absenţa inimii.
Cei care sunt în Babilon vor ieşi nu datorită strigătului nostru puternic, ci asemănării izbitoare
dintre noi şi Hristos. Ei sunt prea ocupaţi să stea
să asculte cuvinte, fie ele dintre cele mai frumoase, dar sunt opriţi din goana lor de o simplă, dar
grăitoare, imagine a unui creştin autentic. Noi
facem mai multă reclamă Evangheliei prin imagine decât prin cuvânt. Trăirea bate vorbirea, iar
aceasta trebuie luată ca principiu existenţial care
să nu fie uitat.
Nou-convertiţii timpului nostru atestă că „zbo
rul îngerului al treilea a făcut progrese, pentru
că el reprezintă sfânta lucrare a lui Dumnezeu
în lume. Dar numai primirea deplină a Spiritului Sfânt (condiţionată de primirea dreptăţii lui
Isus) şi atacul Babilonului prin proclamarea legii
duminicale vor face ca acest înger să apară sus,
în zenit, iluminând pământul ca soarele şi fiind
auzit bine de toţi locuitorii pământului.”6
Grăbeşte, Doamne, ziua aceasta! n
1
Ellen G. White, Commentary on Revelation, Oklahoma, Academy Enterprises, 2000, p. 938.
2
Idem, p. 952.
3
Sistem electronic de orientare în trafic.
4
Jacques B. Doukhan, Enigmele Bibliei – cartea profetică Apocalipsa, Bucureşti, Editura Viaţă şi Sănătate, 2013,
p. 134.
5
Ellen G. White, Commentary on Revelation, p. 951.
6
Florin Lăiu, http://apocalipsa.intercer.net/comentariibiblice/comentarii-daniel-si-apocalipsa/marea-controversa-conflictul-final-si-victoria-bisericii-cap-12-14.html
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Întrebări și răspunsuri

Traducere: Ana Brad

De ce aveau regii lui Israel
atât de multe soţii?

Î

n afară de poftele corupte ale pasiunii umane,
existau şi alte motive, sociale şi politice,
pentru această practică. Voi rezuma voia
lui Dumnezeu cu privire la acest subiect, voi
examina scopul căsătoriilor cu atât de multe
femei israelite şi, în final, voi explora motivul de
a avea soţii din afara poporului israel.
1. Voia lui Dumnezeu: Se pare că a fost dintotdeauna intenţia lui Dumnezeu ca, la un anumit
punct al istoriei poporului Său, să pună un rege
peste naţiune. În acest scop, Dumnezeu a oferit
legislaţia care definea numirea şi rolul regelui
(Deuteronomul 17:14-20). Într-o anumită măsură, regele trebuia să funcţioneze ca un model
pentru naţiune în studierea legii, în încrederea
în puterea lui Dumnezeu şi în scopul lui Dumnezeu pentru căsătorie. Legea stabilea clar „să
n-aibă un mare număr de neveste” (v. 17). Cu alte cuvinte, să nu aibă un harem regal. Dumnezeu
aştepta din partea regelui ceea ce aştepta din partea fiecărui bărbat evreu: să aibă o singură soţie.
În acest aspect, regalitatea lui Israel a eşuat înaintea Domnului.

Angel Manuel
Rodríguez a fost
directorul Institutului
de Cercetări Biblice
(BRI).

2. Soţiile lui David: În principal, prin David a
fost introdusă în Israel practica regală de a avea
mai multe soţii. El a avut cel puţin nouă soţii şi
nu mai puţin de zece concubine. Rolul concubinelor nu este clar. Ele erau la dispoziţia regelui
pentru a-i face copii (2 Samuel 20:3) şi probabil
că erau responsabile pentru întreţinerea palatului (15:16). În Orientul Apropiat antic, faptul
că un rege avea mai multe soții făcea parte din
imaginea sa regală, dând un plus autorității sale înaintea supușilor. David pur și simplu urma
practicile culturale ale vremii sale. El a avut câteva
soţii israelite. Probabil că erau fiicele unor israeliţi influenţi şi puternici, pe al căror suport David
se putea baza pentru a-şi consolida împărăţia.
Aceste căsătorii erau motivate politic. Chiar dacă
cele mai multe dintre soţiile lui erau israelite, se
pare că a avut şi o soţie străină, „Maaca, fata lui
Talmai, împăratul Gheşurului” (2 Samuel 3:3),

o prinţesă. Această căsătorie a fost motivată politic şi a servit pentru consolidarea influenţei lui
David ca rege printre naţiunile canaanite.
3. Soţiile străine şi idolatria: Ceea ce David
a iniţiat a fost instituţionalizat de Solomon: „A
avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti
şi trei sute de ţiitoare” (1 Împărați 11:3). Multe
dintre concubinele lui, dacă nu chiar toate, au
fost israelite, dar soţiile lui au fost probabil femei
străine, fiice ale regilor cu care Solomon a intrat
în relaţii de legământ. Aceasta este înţelegerea
comună a căsătoriilor regale din Orientul Apropiat antic. Aceste căsătorii au consolidat regatul
lui Solomon şi au contribuit la relaţii paşnice
între el şi naţiunile înconjurătoare (ex., Sidon,
Moab, Amon). Orice căsătorie politică ar fi putut afecta în mod serios integritatea regelui şi, în
cazul femeilor străine, îl puteau duce pe rege în
idolatrie (Deuteronomul 17:17; 1 Împărați 11:2).
Când era aranjată o astfel de căsătorie, acordul marital includea o înţelegere care stipula că
prinţesa va putea să continue să se închine dumnezeului ei în palatul regal al soţului; în acest caz,
în cel al lui Solomon. Posibil ca unele dintre ele să
fi devenit israelite, nu ştim. Fiecare dintre aceste
soţii era însoţită de propriile cameriste şi deseori
de un lider religios care să o asiste în închinarea
adusă dumnezeului ei. Soţul trebuia să îi ofere un
loc de închinare. Urmând aceste practici păgâne,
„Solomon a zidit pe muntele din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoş, urâciunea Moabului, pentru Moloc, urâciunea fiilor lui Amon.
Aşa a făcut pentru toate nevestele lui străine,
care aduceau tămâie şi jertfe dumnezeilor lor”
(1 Împărați 11:7,8). Acestea erau practicile politice
şi religioase tipice pentru Orientul Apropiat. Ele
au contribuit în mod direct la căderea poporului
lui Dumnezeu din timpul Vechiului Testament.
Este bine ca întotdeauna să ascultăm de
Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în stabilirea
de practici culturale care tind să ne abată de la
Dumnezeu. n
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Să ne cunoaştem familia adventistă

Comunitatea Maranatha, Timişoara

B

iserica Adventistă Maranatha, din Timişoara, situată în centrul oraşului de pe Bega (P-ţa Mocioni nr. 7), este cea mai mare
comunitate adventistă din Conferinţa Banat, cuprinzând 400 de membri, de care aparţin şi grupele din Săcălaz, Cărpiniş şi Peciu Nou.
În anul 1913, comunitatea adventistă din Timişoara avea 18 membri, pentru ca în anul 1930,
numărul acestora să ajungă la 42. Primul pastor
care a condus comunitatea adventistă din Timişoara a fost Constantin Popescu, iar lucrător biblic era Gheorghe Motorca.
În perioada comunistă, din cauza limitării
drepturilor religioase, comunitatea Maranatha,
din Timişoara, cu cei 60 de membri ai ei, a devenit pentru mai bine de 20 de ani „voiajor forţat”.
Şi-a schimbat locaţia de nenumărate ori, apelând
şi la închirierea unor spaţii de închinare de la fraţii baptişti şi penticostali.
Pastorii Şt. Faur şi G. Deac au făcut demersuri susţinute pentru obţinerea unui sediu permanent. Abia la data de 29 iulie 1971, se cumpără
un spaţiu în care se află şi astăzi.
Eliberarea de sub regimul comunist a condus
biserica la o nouă fază a dezvoltării sale. Evan-

Croaţia

C

roaţia, sau Republica Croaţia, aşa cum se
numeşte oficial, este o ţară membră a Uniunii Europene, aşezată în partea de nordvest a Peninsulei Balcanice, pe ţărmul Mării
Adriatice. Suprafaţa totală a ţării este 56 594 de
km2, iar populaţia este estimată la aproximativ
4,24 milioane de locuitori. De-a lungul coastei
de 1 800 de kilometri sunt răspândite peste 1 100
de insule mai mari sau mai mici, care dau locurilor un farmec natural deosebit. Se consideră că
numele de „cravată”, vine de la croaţi, care ar fi
purtat pentru prima dată un astfel de obiect vestimentar la începutul secolului al XVII-lea.
Chiar dacă nu există o religie oficială, aproape 90% dintre locuitori se consideră romanocatolici, restul declarându-se creştini ortodocşi,
atei, de altă confesiune sau musulmani.
Mesajul adventist a fost predicat pentru prima dată în Zagreb, încă din 1908, de către Robert Schillinger şi Albin Mocnik, din Slovenia,
care vindeau cărţi şi le predicau celor interesaţi.
Totuşi primul misionar adventist care a ajuns în
Croaţia a fost Huenergardt. Acesta a fost invitat,

ghelizarea a devenit activitatea principală prin
care biserica a crescut, numărul membrilor Bisericii Maranatha ajungând la peste 500 de suflete. Acest fapt a condus la înfiinţarea a încă două
comunităţi: Biserica Betania (1993) şi Biserica
Crişan (1996).
După anii ’90, Biserica Maranatha s-a reorientat spre nevoile specifice ale membrilor şi ale
semenilor neadventişti. Prin cei 50 de studenţi
AMiCUS, s-au organizat nenumărate acţiuni şi
concerte caritabile. Pastorii, împreună cu doctorii şi profesorii universitari din cadrul comunităţii Maranatha, organizează constant seminare de
administrare a vieţii creştine, de sănătate, educaţie, comunicare şi libertate religioasă.
Biserica Adventistă Maranatha se axează azi
pe consilierea pastorală săptămânală, pe creşterea vizibilităţii bisericii în mediul online (a se
vedea http://maranathatm.adventist.ro/) şi pe
diversificarea programelor de cult, pentru a răspunde nevoilor tinerilor, a familiştilor şi a persoanelor de toate vârstele.
Laura Melinda Stan, director Comunicare,
şi Beniamin Zeiler, pastor.

în 1906, la o nuntă în localitatea Agram, unde a
atras atenţia tuturor celor prezenţi prin faptul că
nu consuma alcool, nu mânca nici carne de porc
şi nici nu dansa. Când cei doi misionari au ajuns
aici, doi ani mai târziu, mulţi dintre nuntaşii de
atunci i-au invitat în casele lor să studieze Biblia
împreună.
Astăzi, în Croaţia sunt 84 de biserici adventiste organizate şi 11 grupe, în care se închină în
fiecare Sabat aproape 2 800 de membri. Tot aici
mai există un colegiu şi o editură.
Cursurile biblice prin corespondenţă şi activităţile recreative pentru tineri au reuşit ca în ultimii ani să atragă atenţia multora asupra valorilor
şi mesajului adventiştilor de ziua a şaptea. Anul
acesta, între 27 şi 29 aprilie, s-a desfăşurat la Zagreb Congresul de Tineret Impact, aflat la a treia
ediţie. Cu această ocazie, tinerii au participat la
programe misionare pe străzile oraşului, împărţind cărţi, oferind sfaturi medicale sau organizând
acţiuni pentru copii. Entuziasmul celor prezenţi
este o dovadă că spiritul misionar al Bisericii Adventiste de aici este încă viu.
Adrian Neagu, pastor în Conferinţa Oltenia.

Curierul Adventist

iunie 2015

CA_iunie_2015.indd 17

17

25/05/2015 13:34:56

Sănătate

Ce-i mai bun poate fi al tău
Alege ce este cel mai bun; foarte repede obiceiul îl va face uşor şi plăcut.

D

umnezeu nu i-a creat pe oameni după
chipul Său ca să-i abandoneze după ce au
păcătuit. Vestea bună este că Isus Hristos
a ales să ia asupra Sa sentinţa, pentru ca toţi cei
care-L primesc să poată trăi veşnic. Deoarece
prezentarea caracterului lui Dumnezeu ca fiind
aspru şi neiertător nu putea fi înlăturată cu uşurinţă, Dumnezeu L-a trimis pe Isus Hristos, singurul Său Fiu, care putea dezvălui, în întregime,
dimensiunile iubirii divine faţă de omenire.
Păcatul a deformat şi aproape a şters chipul lui
Dumnezeu din om. Scopul planului de mântuire
a fost de a reface acest chip. Readucerea oamenilor la desăvârşirea de la creaţie constituie marele
scop al vieţii lui Isus Hristos. El nu numai că a
dat un exemplu, ci vrea să ne ajute în mod direct.
Numai cu ajutorul Lui putem trăi o viaţă sfântă,
putem avea un stil de viaţă deosebit, care constituie semnul puterii Lui transformatoare.

Ştiinţa confirmă
Cercetările moderne nu numai că au confirmat avantajele stilului de viaţă adventist, ci ne-au
furnizat şi înţelegerea mecanismelor prin care
modul de viaţă poate determina apariţia unor
trăsături noi, utile vieţii şi sănătăţii, care se pot
transmite generaţiilor următoare, fără a necesita modificări ale genelor, care se realizează după
mulţi ani. Acum, epigenetica poate explica faptul, de obicei neglijat, că speranţa de viaţă ţine şi
de ceea ce au mâncat şi de stilul de viață al părinţilor înainte de naşterea noastră. Nu este nicio
exagerare să spunem că suntem ceea ce au introdus în organismul lor mamele noastre. Cercetări
efectuate pe animale arată că lipsa unor componente din alimentaţie în perioada gravidităţii influenţează macazuri biologice importante
pentru tot restul vieţii copilului.
În general, în primele zile sau săptămâni după
concepţie, când viitoarele mame nici nu ştiu că
sunt însărcinate, printr-un stil de viaţă sănătos,
ele le-ar putea face mult bine copiilor lor. Ştiinţa

recomandă ca factorii nocivi, cum ar fi fumatul,
consumul de alcool şi cafeaua să fie înlăturaţi
deja când se plănuieşte o sarcină, iar alimentaţia
să fie cât mai sănătoasă cu putinţă. Un exemplu
îl constituie spina bifida, o malformaţie vertebrală care, în Europa, apare la un nou-născut din
1 000. Această malformaţie ar putea fi prevenită
dacă viitoarele mame ar consuma o cantitate suficientă de acid folic, care se găseşte din abundenţă în alimentaţia vegetariană.
Un alt exemplu, de data aceasta legat de programarea din prima copilărie: toţi nou-născuţii au acelaşi număr de glande sudoripare, care
abia în jurul vârstei de trei ani încep să secrete
lichidul uşor sărat, care ajută la scăderea temperaturii corpului. Numărul de glande care funcţionează depinde de temperatura la care a fost
expus copilul în primii trei ani. Copiii crescuţi
într-o climă caldă vor transpira mai mult – datorită temperaturii mai crescute – decât cei proveniţi din regiunile mai răcoroase ale globului (o
adaptare epigenetică). Părinţii exagerat de grijulii, care încălzesc prea mult camera copilului şi îl
îmbracă prea călduros chiar şi vara, ca nu cumva
să răcească, să nu se mire dacă, ulterior, copilul, chiar şi la vârsta de adult, va transpira prea
mult. Am dat acest exemplu pentru a arăta cum,
în copilărie, se imprimă unii factori epigenetici
care vor persista şi la vârsta de adult.
Azi se vorbeşte despre programarea prenatală, adică despre influenţa durabilă asupra sănătăţii a factorilor din mediu, inclusiv alimentaţia,
în perioada fetală şi imediat după naştere. Ceea
ce mănâncă mama în cursul gravidităţii va favoriza apariţia cancerului în copilărie şi în viaţa
de adult, după cum tot alimentaţia va determina
capacitatea organismului de a ţine în frâu, prin
propriile puteri, un anumit cancer.
Cercetătorii de la Universitatea Boston, SUA,
au observat că şobolanii provenind de la mame
care au primit o alimentaţie bogată în colină s-au
îmbolnăvit de cancer într-o proporţie mai mică,
iar formele prezentate au fost mai puţin agresive,
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cu o rată de supravieţuire mai mare. Examinarea genelor a arătat,
la şobolanii alimentaţi
cu mai puţină colină,
că 70% din gene erau
programate spre malignitate. Colina se găseşte
în soia, arahide, salată
verde, germenii de cereale, sfeclă roşie, zarzavaturi cu frunze verzi
şi ouă. În momentul de
faţă, testul se verifică şi
la oameni, pentru a determina gradul de agresivitate tumorală.
Oncologul Randy
Jirtle scrie că majoritatea bolilor nu survin la vârsta de adult.
Originea lor se găseşte
deja în stadiile primare
ale dezvoltării, imediat
după concepţie. Bolile apar mai uşor din cauza
unor influenţe negative asupra genelor decât
prin genele însăşi.

Ce este cel mai bun?
Dacă în anul 2009 animalele ar fi putut citi şi
înţelege engleza, ar fi decretat o mare sărbătoare,
de cel puţin trei zile, pe tot globul. De ce? Pentru
că, în acel an, Asociaţia Americană de Dietetică,
forul suprem în materie de nutriţie, a confirmat
oficial şi pentru prima dată, pe baza studiilor numeroase, că alimentaţia exclusiv vegetariană este
adecvată în toate etapele ciclului vital, inclusiv
etapa fetală şi la atleţi în perioada competiţiilor.
Dar festivităţile n-au putut începe şi fericirea lor
ar fi fost urmată de o amară dezamăgire, simţind
pe propria piele că, în ciuda dovezilor prezentate, majoritatea omenirii nu şi-a schimbat modul
de alimentaţie.
Pescarii au continuat să smulgă undiţa cu
brutalitate, rupând gura peştilor, vânătorii au
continuat să împuşte raţe, fazani, cerbi şi căprioare, bărbaţii şi femeile au continuat să taie gâtul
păsărilor din curte, iar abatoarele au continuat să
sacrifice milioane de vite.
Şi, când te gândeşti, alimentaţia vegetariană
este darul cel mai mare care poate fi făcut
sănătăţii şi mediului înconjurător.

Să presupunem că toate efectele benefice ale
alimentaţiei vegetariene ar putea fi obţinute sub
forma unei pilule şi că un mare concern farmaceutic ar ţine o conferinţă de presă, pentru a
prezenta noul medicament. Lista efectelor bune
dovedite ştiinţific ar include următoarele:
– previne 95% din toate cancerele, inclusiv cele
produse prin toxine de mediu;
– previne aproape toate infarctele coronariene
şi accidentele vasculare cerebrale;
– previne şi inversează diabetul de tip 2, făcând
posibilă renunţarea la medicamente. Dar
există şi efecte secundare: favorizează obţinerea unei greutăţi ideale;
– înlătură migrenele, acneea, durerile articulare.
–
–
–
–
–

Efectele asupra mediului ar fi:
încetinirea creşterii temperaturii globale;
scăderea contaminării apei subterane;
oprirea necesităţii despăduririlor;
închiderea fermelor de creştere a animalelor;
scăderea malnutriţiei printre populaţiile cele
mai sărace de pe glob.

O astfel de pilulă nu există. În schimb, Creatorul ne-a oferit o bogăţie de fructe şi legume, la
care nu trebuie să mai adăugăm nici zahăr, nici
ulei şi nici sare şi care ne oferă sănătatea şi energia necesare vieţii. n
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Centenarul Ellen G. White

Mesagerul Domnului –

o influenţă care ne arată direcţia
Anii întâlnirilor de tabără: 1869–1881

E

llen G. White a fost recunoscută ca mesager
al Domnului pentru Biserica Adventistă de
Ziua a Şaptea încă de la fondarea ei. Cum a
fost influenţată biserica prin viaţa acestui mesager de-a lungul anilor de maturitate şi dezvoltare? Iată aici o povestire.
În timpul Sesiunii Conferinţei Generale (CG)
din mai 1869, care a avut loc la Battle Creek,
adunarea a hotărât să „citească mai atent şi să
aplice mai strict Mărturiile pentru biserică.”1 După sesiune, influenţa lui Ellen G. White a crescut
vizibil. Această influenţă a fost susţinută de o
intensă lucrare publică, de predici şi discursuri,
de publicarea în editurile bisericii a articolelor,
cărţilor şi broşurilor ei.
Însă accentul conducerii CG asupra importanţei şi semnificaţiei lucrării profetice a lui
Ellen White pentru biserică a cauzat un regres
temporar. În 1871, Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea a înregistrat o scădere de 12,8% a numărului de membri, în principal, din cauza respingerii darului profetic în lucrarea lui Ellen White.
Atunci, Dumnezeu a intervenit. Într-un vis
din 30 aprilie 1871, Dumnezeu i-a definit lui
Ellen White relaţia dintre Biblie şi mărturii. Scriind acest impresionant vis, Ellen White nota:
„Domnul vrea să vă avertizeze, să vă mustre, să
vă sfătuiască prin mărturiile date şi să vă umple
minţile cu importanţa adevărului Cuvântului Său.
Mărturiile scrise nu sunt pentru a da o nouă lumină, ci ca să imprime în mod viu în inimă adevărurile inspiraţiei care deja au fost descoperite.”2
Viziunea ei din 10 decembrie 1871, din Bordoville, a declanşat o reînviorare spirituală şi a
dus la o încredere mai mare în lucrarea profetică
a lui Ellen White. Influenţa ei, prin lucrările publicate, a continuat să înflorească, în contextul
în care James White, din cauza problemelor de
sănătate, a predat conducerea bisericii lui George Butler chiar în timpul sesiunii CG din decembrie 1871.

„Mâna călăuzitoare” şi redeşteptarea
din 1873
În 1873, Ellen a locuit în California şi Colorado, timp în care a scris peste 20 de articole pentru
Review and Herald, Health Reformer şi Youth's
Instructor. Cele mai multe aveau în centru viaţa
lui Hristos.3 În luna august, ea a publicat Mărturia 23, în care a descris starea bisericii laodiceene.
Mărturia avea un apendice scris de James White,
„un apel urgent”, în care enumera puncte importante care să fie luate în considerare de biserică
pentru un program hotărât de extindere.
Ca răspuns, G. I. Butler a convocat o a doua
Sesiune a Conferinţei Generale, în 1873. Susţinuţi de o „mână călăuzitoare”4, James şi Ellen
White au părăsit Colorado ca să participe la sesiunea din noiembrie. În Sabat, la Battle Creek,
Ellen a ţinut o predică puternică despre ispitirea
lui Hristos. Multe inimi au fost atinse. Biserica
s-a redeşteptat şi au fost iniţiate planuri pentru
creşterea şi progresul bisericii. Având probleme
fizice şi emoţionale, James White a simţit că el ar
trebui să aibă mai multă influenţă asupra lucrării
lui Ellen. Aşa stând lucrurile, ea a hotărât că ar fi
mai bine pentru ei să lucreze o vreme independent, spre slava lui Dumnezeu.5
Astfel că, în vara anului 1874, Ellen l-a lăsat
pe James în California să pregătească primul
număr din Semnele timpului, iar ea a plecat în
Est ca să participe la întâlnirile din corturi. Unul
dintre scopurile sale era să adune fonduri pentru
dezvoltarea lucrării pe coasta Pacificului. Ea a
avut un mare succes.
James a devenit din nou preşedinte al CG în
august 1874. Aceasta i-a oferit lui Ellen ocazia
de a influenţa direcţiile strategice pentru progresul bisericii. Iată două exemple: viziunea din
3 ianuarie 1875 a oferit câteva strategii majore
pentru misiunea mondială a bisericii (trimiterea
de misionari în ţări străine şi înfiinţarea de edituri în multe ţări) şi, al doilea exemplu, visul din
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Traducere: Iosif Diaconu
12 septembrie 1875, în care Ellen a văzut lucrarea de colportaj, din care s-a născut lucrarea de
evanghelizare prin literatură – unul dintre programele misionare cu cel mai mare succes din
istoria bisericii.

Vremuri de progres
Frământarea familială din 1874 părea că se
va repeta. Ellen White, care se afla în California
din iarna lui 1876, nu s-a întors în Est cu James.
Era hotărâtă să termine un volum despre viaţa lui
Hristos, pe care l-a tot amânat. Mai târziu, Ellen
i s-a alăturat lui James, participând la toate cele
14 întâlniri de corturi care au avut loc în acel an.
Întâlnirile au fost un succes, iar impactul lucrării
lui Ellen White a devenit şi mai mare. Cea mai remarcabilă dintre acestea a avut loc în Groveland
(lângă Haverhill), Massachusetts, unde a participat un număr record de persoane, estimat la
20 000 de oameni. Un raport al acelei întâlniri
menţionează că „trenuri speciale circulau din oraşele Lawrence, Newburyport, Haverhill etc., iar la
9:00 a.m. sala era plină cu oameni. Totuşi oamenii
continuau să vină din oraşele apropiate, şi trenurile veneau încărcate cu noi suflete. Ellen White s-a
urcat pe platformă şi, într-o atmosferă de o solemnitate profundă, a vorbit mulţimii imense despre
cumpătarea creştină. Maniera ei originală şi cuprinzătoare de a trata subiectul a generat cele mai
mari aprecieri din partea celor care au ascultat-o.”6
Influenţa lui Ellen White s-a extins odată cu
trecerea anilor. Între 1875 şi 1878, ea a publicat
peste 250 de articole în revistele bisericii. A organizat chiar o conferinţă locală în Oregon şi a
participat în mod activ la organizarea Conferinţei Texas. În Texas l-a întâlnit pe Arthur G. Daniells, care avea 21 de ani şi a devenit ulterior cel
mai longeviv preşedinte al Conferinţei Generale
(1901–1922).
În toamna anului 1878, Ellen White a primit
câteva viziuni, inclusiv cea a solemnei judecăţi (23
octombrie) şi alta pe 23 noiembrie. Cele mai importante rezoluţii adoptate de Conferinţa Generală în acel an au fost un răspuns la aceste viziuni.
Vremuri de necaz
Dar „mustrarea” şi „avertizarea” menţionate
în viziunea din 1878 au adus şi necaz. Membrii
au reacţionat negativ. Unii lideri cu influenţă
s-au retras. Alţii şi-au publicat nemulţumirile în
presa publică.
De aceea, în 1880, Ellen White a fost trimisă în California, împreună cu S. N. Haskell şi W.

C. White, ca să gestioneze criza. Mai târziu, ea a
scris că „starea încurcată a lucrurilor de aici este
apăsătoare”.7 Se afla în California când i-a scris
acea mărturie tăioasă lui James despre judecata sa inconsecventă şi despre felul autocratic de
conducere.8 Ea chiar a sugerat că acum ar fi timpul ca James să se retragă.
În cele din urmă, în timpul Sesiunii CG din
octombrie 1880, James White a lăsat preşedinţia
CG lui Butler. În decembrie, familia White s-a
mutat la „casa lor de odihnă”, situată la 1,6 km de
Battle Creek, aproape de lacul Goguac. Dar criza
din Battle Creek nu a dispărut. Ellen scria: „Nu
îndrăznesc să mai ofer sfaturi nici fraţilor mei. Este un timp primejdios. N-a mai fost până acum
o asemenea stare de lucruri la Battle Creek.”9 Din
fericire, prin lucrarea personală a lui Ellen White,
o atmosferă mai calmă s-a instalat în iulie 1881.
Exact în ziua de Sabat din 6 august 1881, James
a murit la Sanatoriul de la Battle Creek. Pe 13 august, în timpul serviciului funerar, ţinut în Dime
Tabernacle, Ellen, după 35 de ani de căsnicie, a
spus: „Eu voi fi singură, dar totuşi nu voi fi singură, pentru că Mântuitorul meu va fi cu mine.”10
Îi era clar lui Ellen White că urma să continue
să slujească ca o „influenţă care să arate direcţia”
din partea lui Dumnezeu, în vremuri de primejdie şi de progres pentru biserică. n

Ellen G. White, în Review and Herald, din 25 mai 1869.
Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 2, p. 605.
3
Toate articolele scrise de Ellen White în Youth’s Instructor şi multe în Review and Herald şi Signs of the Times (1872–1874) au fost despre viaţa lui Hristos.
4
James White a menţionat această „mână călăuzitoare” care a influenţat decizia soţilor White de a participa
la cea de-a 12-a sesiune a CG (vezi Review and Herald,
30 dec. 1873). Şi G. I. Butler s-a referit la această „mână
călăuzitoare” ca la puterea din spatele redeşteptării din
1873 (vezi Review and Herald, 25 nov. 1873).
5
Ellen G. White, Scrisoarea 38, 1874. Vezi şi Arthur White,
Ellen G. White: ani de dezvoltare (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1986), vol. 2, pp. 432–434.
6
Semnele timpului, 14 sept. 1876. Vezi Arthur L. White,
Ellen G. White: The Lonely Years (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1984), vol. 3, p. 45.
7
Ellen G. White, Manuscrisul 7, 1880. Vezi A. L. White,
vol. 3, p. 133.
8
Ellen G. White, Scrisoarea 49, 1880. Vezi A. L. White,
vol. 3, pp. 136, 137.
9
Ellen G. White, Scrisoarea 3b, 1881 Vezi A. L. White,
vol. 3, p. 156.
10
Ellen G. White, în In Memoriam: o schiţă a ultimei suferinţe şi a morţii lui James White (Battle Creek, Mich.:
Review and Herald Press, 1881), p. 41.
1
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Experiențe

Doar Biblia…!
Tăcerea şi Biblia
De curând am fost internată pentru zece zile
la ORL – Foniatrie. Nu am avut voie să vorbesc.
Puteam, dar nu trebuia s-o fac dacă doream
să-mi recuperez vocea. Nu a fost simplu. Trebuia
să tac şi tot ce aveam de spus trebuia scris! În
acest timp, am citit o carte despre gândirea pozitivă1, din care am notat câteva lucruri interesante, cum ar fi: „Dacă vrei să ai o minte liniştită,
practică zilnic tăcerea.”2 Apoi, un alt gând care
mi-a atras atenţia a fost: „Tăcerea este o practică
ce vindecă, alină, însănătoşeşte.”3
În timp ce continuam lectura acestei cărţi şi
zilele se scurgeau în tăcere, cu exerciţii de recuperare a vocii, am primit un mesaj pe telefon din
partea unor prieteni dragi: „Să aştepţi în tăcere
ajutorul Domnului” (Plângerile lui Ieremia 3:2126). După aceea am căutat mai multe referinţe
în Biblie care accentuează ideea tăcerii, dar şi a
vorbirii. Pentru câteva zile, am ales să citesc doar
Biblia.
La un moment dat, în timpul exerciţiilor de
recuperare a vocii, doamna asistentă m-a invitat
să recit ceva, mai întâi monoton (cântat), iar apoi
normal. Pentru că mintea mea era preocupată
cu citatele biblice, am recitat mai multe versete
memorate, spre încântarea asistentei despre care ştiam că este de religie penticostală. Am prins
curaj, iar după-amiază, când la exerciţii era o altă
asistentă, ortodoxă, i-am spus tot un pasaj biblic
despre tăcere. Reacţia ei a fost: „Te rog, mai spune-l încă o dată! Nu am ştiut că Biblia este aşa de
frumoasă!” Şi chiar atunci, deşi nu aveam voie
să vorbesc, i-am spus cât de frumoasă este Biblia
şi am încurajat-o să se înscrie la cursurile Sola
Scriptura.
Profesorul şi Biblia
Din cartea amintită, am mai reţinut o experienţă deosebită despre un profesor universitar
care era extrem de competent, dar care începuse
să înregistreze diminuări ale abilităţilor de predare şi ale capacităţii de a menţine interesul studenţilor. Comisia administrativă a studenţilor,
împreună cu preşedintele acesteia, a fost de părere că profesorul trebuia să-şi recupereze capa-

citatea de a preda cu interes şi entuziasm sau era
necesar să fie înlocuit. Preşedintele comisiei l-a
invitat pe profesor la el în birou şi i-a comunicat
că membrii Comisiei administrative au fost de
acord să-i ofere un concediu plătit de şase luni...
Exista doar o condiţie: ca el să se odihnească şi
să-şi recapete forţa şi energia.
Preşedintele l-a invitat să folosească o cabană
pe care o deţinea personal într-o zonă sălbatică
şi i-a sugerat profesorului să nu ia cu sine alte
cărţi în afară de Biblie. I-a propus ca programul
zilnic să fie alcătuit din plimbări, perioade de
pescuit şi muncă fizică în grădină, din citirea
Sfintei Scripturi în fiecare zi, într-un asemenea
ritm încât să o poată citi de trei ori în şase luni.
I-a mai recomandat profesorului să memoreze
cât mai multe pasaje, cu scopul de a-şi umple
mintea cu vorbele înţelepte şi cu ideile importante conţinute în Biblie.
Preşedintele comisiei universităţii i-a mai
spus: „Cred că, dacă vei petrece şase luni în natură cioplind lemnul, săpând pământul, citind
Biblia şi pescuind în lacurile adânci, vei deveni o persoană nouă.” Profesorul a fost de acord
cu această propunere. La început i-a fost puţin
greu, dar s-a obişnuit neaşteptat de repede, s-a
cufundat în lectura Bibliei şi, spre surprinderea
lui, a descoperit „o bibliotecă în ea însăşi”, a descoperit credinţă, forţă şi pace. În şase luni, era
un om nou.4
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„Ca mijloc de educaţie intelectuală,
Biblia este mai eficientă decât oricare altă
carte sau decât oricare alte cărţi luate
laolaltă. Măreţia tainelor ei, simplitatea
plină de demnitate a afirmaţiilor sale,
frumuseţea imaginilor ei înviorează şi
înalţă gândirea aşa cum nimic altceva nu
o poate face. Niciun alt studiu nu poate
oferi o asemenea putere minţii precum
efortul de a prinde adevărurile formidabile ale revelaţiei divine.” (Educaţie, p. 98)
Bunica, nepoţelul şi Biblia
Zilele trecute am vizitat o doamnă, o prietenă pe care am cunoscut-o cu mult timp în urmă,
în colportaj. Mi-a povestit cât de încântată este
pentru că citeşte împreună cu nepoţelul ei de
cinci ani setul „Descoperă Biblia”. Timp de 10-15
minute, mi-a povestit cât de fascinat este copilul
de ceea ce bunica îi citeşte. Când au ajuns la porunci, copilul i-a spus: „Dacă sunt poruncile lui
Dumnezeu, atunci trebuie să le ştiu fără greşeală
şi să le respect!” Iar atunci când bunica i-a citit:
„Dacă noi toţi am fi în stare să le respectăm, populaţia lumii ar trăi în pace şi fericire...”5, acest
băieţel s-a hotărât nu doar să le înveţe fără greşeală, ci şi să le respecte!

„Ştiinţa mântuirii este ştiinţa tuturor
ştiinţelor... Acesta este cel mai înalt
studiu în care îi este omului cu putinţă
să se angajeze. El va da vigoare minţii
şi va înălţa sufletul.” (Educaţie, p. 126)
Biblia şi misiunea mea
Ce-ar fi ca, pentru un timp, să facem din Biblie singura lectură pentru noi, pentru copiii şi
nepoţii noştri?! Să spunem în fiecare dimineaţă
împreună cu psalmistul: „Strâng Cuvântul Tău
în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta”
(Psalmii 119:11).
La spital, deşi nu puteam vorbi, ofeream câte un calendar de la Sola Scriptura, însoţit de un
zâmbet generos. Am avut o mare bucurie când o
tânără învăţătoare, care avea şi ea aceeaşi problemă, s-a apropiat de mine, mi-a mulţumit pentru
calendar şi mi-a scris că este interesată să citească

Laura Vaţe | Experiențe

Biblia. Am păstrat legătura cu ea, m-a invitat la
clasa ei pentru a le prezenta un seminar de sănătate elevilor şi i-am oferit Biblia mult dorită.
Am întâlnit mulţi oameni care spun: „În materie de literatură religioasă, prefer să citesc doar
Biblia!” Mă bucur atunci când întâlnesc oameni
de felul acesta – hotărâţi. Pe cei mai mulţi i-am
încurajat să studieze la Sola Scriptura, altora am
reuşit să le prezint setul „Marea Luptă”, de care
s-au dovedit interesaţi, pentru a-l avea şi citi.
Am cunoscut un domn pensionar, trecut de
80 de ani. Toată viaţa s-a considerat ateu, nu a
citit niciodată Biblia, pe care o considera o carte
grea şi de neînţeles. I-am vorbit despre valoarea
Bibliei pentru sufletul nostru, despre Isus şi mântuirea posibilă doar prin El. L-am încurajat să citească Biblia, dar mi-a spus că nu o are. Atunci,
i-am spus că i-o pot aduce şi el m-a rugat să revin
când va lua pensia. I-am dus Biblia la data stabilită, iar în momentul în care mi-a dat banii, am
observat că pregătise de cinci ori mai mult. I-am
spus preţul corect şi i-am lăsat diferenţa. Omul
avea un singur regret: că a aşteptat ziua pensiei
ca să poată avea Biblia, când ar fi putut să o aibă
mai repede dacă ştia că nu este atât de scumpă!
Îmi spunea: „De acum, zilele îmi sunt numărate şi îmi doresc să apuc să citesc această Carte
sfântă!” M-a impresionat faptul că era dispus să
plătească oricât, doar să aibă BIBLIA!
Mă întreb cât de dispuşi ar trebui să fim noi
să punem mai des mâna pe Biblie, şi nu doar
pentru noi, ci să o deschidem împreună cu prietenii noştri şi să o dăm celor ce nu o au! n
Norman Vincent Peale, Forţa gândirii pozitive, Curtea
veche, Bucureşti, 2013.
2
Idem, p. 47.
3
Idem, p. 48.
4
Idem, pp. 70, 71.
5
„Descoperă Biblia”, vol. II, p. 25. Editura Viaţă şi Sănătate, 2013.
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Rubrica „Texte si semnificaţii”, realizată de Gabriel Işvan,
poate fi ascultată la Radio Vocea Speranţei vineri şi duminică
(în programul de seară) şi sâmbăta şi duminica (la matinal).

Texte și semnificații

„Să nu ucizi!”
şi acţiunile divine

M

Gabriel Ișvan este
directorul Departamentului Libertate
Religioasă și Comunicare, Conferinţa
Muntenia.

oartea este consecinţa păcatului (Romani
6:23). Pedeapsa capitală pe care Dumnezeu a legiferat-o în Biblie, pierderea vieţilor omeneşti în cadrul războiului sau uciderea
accidentală nu intrau sub incidenţa poruncii a
şasea şi nu erau considerate crime. Pentru ocrotirea binelui social, pentru eliminarea celui care
ameninţă viaţa, uneori pedeapsa capitală era soluţia care funcţiona în lumea păcatului, tocmai
pentru a menţine în vigoare spiritul Legii divine,
care protejează viaţa.1
Moartea este „vrăjmaşul” care, în cele din
urmă, va fi nimicit de Hristos (1 Corinteni 15:26;
Ioan 11:25). Relaţia dintre moarte şi Dumnezeu,
care o porunceşte, o aduce sau o permite, generează discuţii. Biblia răspunde la această întrebare
şi ne oferă câţiva piloni pe care să ne construim
opinia, centraţi în jurul planului de mântuire.
Mântuitorul este reprezentantul omenirii,
S-a identificat şi a preînchipuit soarta oamenilor.
Ce I s-a întâmplat Lui li se va întâmpla şi păcătoşilor, cu unele diferenţe.
1. Isus a plătit plata păcatului.
Singurul care a experimentat moartea a doua,
ca plată pentru păcat, a fost Isus Hristos. Este imposibil de negat faptul că Dumnezeu Tatăl a fost
implicat direct în moartea lui Isus. Biblia atribuie
moartea lui Isus Tatălui, Fiului Însuşi şi autorităţilor romane şi iudaice. Faptul că Tatăl L-ar fi
putut scăpa de la moarte pe Fiul, dar nu a făcuto, înseamnă că moartea lui Isus era la dispoziția
Tatălui (Ioan 12:27,28). Tatăl nu L-a cruţat pe Fiul (Romani 8:32), ci L-a dat la moarte (Romani
4:25). Tot aşa, Isus a spus că Îşi dă propria viaţă şi
că nimeni nu are puterea să i-o ia (Ioan 10:17,18).
În acelaşi timp, oamenii au fost implicaţi în moartea lui Isus (Luca 18:32; Marcu 15:15).
2. Isus a suferit.
Suferinţa a fost fizică, dar mai presus de toate a fost una spirituală: a simţit abandonul divin
(Matei 27:46). El a purtat păcatele lumii. Cei răi
îşi vor primi răsplata, conform faptelor lor (Apo-

calipsa 20:13). Aceasta nu este durerea indusă
de ei înşişi sau durerea indusă de Satana. Dumnezeu personal le va da ceea ce au ales pentru
destinaţia lor finală: moartea veşnică, cu tot ce
implică ea.
3. Isus Şi-a dat viaţa.
A fost necesar ca Isus să moară, purtând păcatele noastre. Cei care au rămas cu păcatele asupra lor, care nu au cerut iertarea divină şi nu s-au
convertit, vor suporta presiunea păcatului, adică
pedeapsa nimicitoare a lui Dumnezeu.
4. Păcatul aduce moartea veşnică.
Să însemne acest lucru că păcătoşii se vor autodistruge, fără implicarea directă şi personală a
lui Hristos? Poate doar în sensul că, prin alegerile lor, au ajuns în acest punct al condamnării, la
moarte veşnică. Păcătoşii, după ce-şi aud sentinţa, adunaţi „pentru război”, vor încercui cetatea
sfântă. „Dar din cer s-a coborât un foc care i-a
mistuit” (Apocalipsa 20:9). Nu vedem nici urmă
de autodistrugere, ci aici este nimicirea veşnică,
survenită ca pedeapsă a lui Dumnezeu. Poate că
nu înţelegem toate detaliile acestei acţiuni stranii, dar Biblia aşa spune. Astfel, dreptatea lui
Dumnezeu este împlinită şi conflictul dintre bine şi rău încetează.
În concluzie, Biblia ne arată foarte clar faptul că orice acţiune pe care Dumnezeu o face în
dreptul omenirii sau al oamenilor ca indivizi se
desfăşoară în cadrul planului mântuirii. Dumnezeu iubeşte lumea şi doreşte ca „toţi să vină la
pocăinţă” (1 Petru 3:9); în acelaşi timp, în ciuda
eforturilor divine, cei care nu cred în Isus îşi aleg
astfel pieirea: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). Aşa explică Biblia toate
faptele divine, inclusiv pe cele în care Dumnezeu
întrerupe viaţa oamenilor. n
1
Vezi articolul: „Să nu ucizi! – Porunca şi poruncile”
din Curierul Adventist, din luna aprilie.
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Institutul Teologic Adventist

Până aici, Domnul ne-a ajutat!

L

ibertatea dobândită de cultele religioase
după 1989 a oferit şi Institutului Teologic
Adventist posibilitatea de dezvoltare în domeniul educaţional şi social, conform misiunii
Bisericii Adventiste. Perioada anilor 1989–2015
va rămâne marcată cu multe pietre de hotar, care
vorbesc despre progresul instituţional cerut atât
de noile exigenţe cu care ne confruntăm pentru
împlinirea misiunii, cât şi de legislaţia în vigoare.
Acesta a fost timpul în care Institutul Teologic
Adventist a ajuns de la şcoală seminarială (nivel
postliceal) la instituţie universitară acreditată.
Cu trei specializări acreditate (Asistenţă Socială – 2008, Teologie Adventistă Pastorală – 2009
şi Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar
– 2014), în anul 2014, Institutul Teologic Adventist a solicitat evaluarea în vederea acreditării
instituţionale din partea Agenţiei Române de
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS). Momentul cel mai intens al acestui
demers de evaluare a fost în zilele de 14, 15 şi
16 ianuarie 2015, zile de experienţe deosebite alături de Dumnezeu şi unii de alţii. În acest
interval, Comisia ARACIS, formată din 10 evaluatori – profesori universitari din întreaga ţară,
studenţi evaluatori şi un expert străin – au studiat activitatea ITA din punct de vedere academic,
administrativ şi chiar spiritual.
Fiecare cărămidă pusă de-a lungul timpului,
la propriu sau la figurat, pentru construcţia sau
consolidarea ITA, a contat în demersul de evaluare pe care l-am străbătut în acest an. Cuvintele
noastre de mulţumire se îndreaptă către Dumnezeu, dar şi către cei care ne-au ajutat de-a lungul
timpului şi în momentele de evaluare (studenţi,
absolvenţi, angajaţi sau angajatori).
Ziua de 30 aprilie 2015 ne-a adus şi răspunsul
mult aşteptat. În şedinţa Consiliului ARACIS, pe
baza rapoartelor întocmite de comisia de evaluare, s-a decis acordarea acreditării ITA cu calificativul „Încredere”, acelaşi calificativ fiind obţinut
şi de cele două programe de studii reevaluate cu
această ocazie – Teologie Adventistă Pastorală
şi Asistenţă Socială (Pedagogia Învăţământului
Primar şi Preşcolar parcursese deja procedura de
acreditare în 2013).
Ce înseamnă pentru ITA dobândirea statutului de instituţie de învăţământ superior acreditată? În primul rând, o dovadă în plus că suntem

în atenţia şi în grija lui Dumnezeu şi o mare responsabilitate pentru ceea ce El ne-a încredinţat.
Apoi, faptul că suntem o instituţie cu acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca oricare altă universitate
acreditată din România. Studenţii ITA vor beneficia şi ei de facilităţile şi drepturile de care se bucură toţi ceilalţi studenţi, începând de la reduceri
şi/sau gratuităţi la transport şi până la drepturi
pe care le va avea instituţia de învăţământ, cum
ar fi dreptul de a înmatricula studenţi străini (şi
ne gândim la tinerii din Republica Moldova sau
diaspora română), de a organiza propriile examene de licenţă, de a înfiinţa programe de master şi lista poate continua pe măsura viziunii şi a
credinţei noastre.
Dacă în anumite vremuri a te situa într-o zonă fără vizibilitate publică era un element important, care conta pentru stabilitate instituţională şi
puritate doctrinară, în alte momente, o validare
oficială din partea autorităţilor poate reprezenta atât o recunoaştere publică a progreselor bisericii, realizate cu ajutorul lui Dumnezeu, cât
şi deschiderea unor noi perspective de lucrare
într-o lume tot mai înstrăinată de Dumnezeu.
Cu siguranţă că realitatea de „a fi în lume” (Ioan
17:11,15) şi recomandarea de „a fi supus stăpânirilor” (Tit 3:1), atâta timp cât principiile lui
Dumnezeu rămân prioritare, au în vedere respectarea unui cadru legal, precum şi parcurgerea
unui proces evolutiv natural, proces care conferă
autoritate şi poate fi dovada unei dezvoltări armonioase, sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
Dincolo de experienţele trăite până la acest moment la Institutul Teologic Adventist, rămâne o
certitudine binefăcătoare: „Până aici, Domnul
ne-a ajutat!” (1 Samuel 7:12). Amin! n
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Reflecții

Cine are ultimul cuvânt?
Cercetare, cu şi fără zgomot
Apariţia unor dispute doctrinare sau teologice nu este un fenomen străin de noi. Există
uneori înţelepciune şi în nealiniere. Şi probabil că mulţi tindem să fim „cuminţi”, să nu ne
aventurăm dincolo de ce „am auzit că s-a zis”.
Comunitatea ideală ar părea să fie aceea în care
este pace şi linişte. Dar, uneori, pacea este atmosfera cavoului, iar liniştea anunţă furtuna. Ellen
White spunea:
„Când cresc în har, oamenii lui Dumnezeu vor primi fără încetare o înţelegere tot
mai clară a Cuvântului Său. Ei vor discerne
o nouă lumină şi o nouă frumuseţe în adevărurile lui sfinte. Aşa a fost în istoria bisericii din toate veacurile şi aşa va fi până la
sfârşit. Dar, când viaţa spirituală scade, există întotdeauna tendinţa de a nu mai înainta
în cunoaşterea adevărului. Oamenii se mulţumesc cu lumina pe care deja au primit-o
din Cuvântul lui Dumnezeu şi descurajează
orice cercetare mai departe a Sfintelor
Scripturi. Ei devin conservatori şi caută
să evite dezbaterile.
Faptul că nu există nicio controversă sau
agitaţie în poporul lui Dumnezeu nu trebuie
privit ca dovadă concludentă că ei stau tare
la doctrina sănătoasă. Există motive să ne temem că ei nu fac o deosebire clară între adevăr şi eroare. Când nu se ridică noi întrebări
din investigarea Scripturii, când nu există
diferenţe de opinii care să îi facă să cerceteze
Biblia pentru ei înşişi, ca să fie siguri că au
adevărul, vor fi mulţi astăzi, ca şi în trecut,
care se vor ţine de tradiţii şi se vor închina
la ce nu cunosc.”1
La asemenea citate fac apel cei care apar cu
idei ciudate sau cu erezii crase. Dă bine să-ţi
aperi poziţia cu citate din Mărturii. Dar abuzurile unora nu scuză dezinteresul altora. Apărarea
adevărului este o luptă permanentă, în care câştigăm sau pierdem pas cu pas. A fi mereu echipat
pentru cercetare şi verificare, într-un asemenea
context, nu este un lux.

Adevărata rezolvare într-o dezbatere nu este
aceea de a potcovi subiectul cu un citat autoritar sau de a găsi o şmecherie care să-i blocheze
pe oponenţi. Răspunderea adevăratului cercetător este faţă de Adevăr, faţă de Dumnezeu, nu
doar faţă de suporteri şi adversari. Meciul este
al Domnului, nu al omului. De aceea, probitatea
intelectuală şi onestitatea spirituală trebuie să fie
prioritare:
„Este important ca, în apărarea doctrinelor pe care le considerăm articole de
credinţă fundamentale, să nu ne permitem
niciodată să întrebuinţăm argumente care
nu sunt cu totul sănătoase. Acestea ar putea
reduce la tăcere un adversar, dar ele nu fac
cinste adevărului. Ar trebui să prezentăm
argumente sănătoase, care nu doar să închidă gura oponenţilor, ci să suporte cea mai
strictă şi mai minuţioasă cercetare.”
„Fraţii noştri ar trebui să fie dispuşi să
cerceteze, într-un mod deschis şi onest, fiecare punct de dispută.”
„Nu pretindem că în doctrinele cercetate
de cei care au studiat cuvântul adevărului
n-ar putea fi oarecare greşeală, fiindcă
niciun muritor nu este infailibil.”
„Este adevărat că avem adevărul şi că trebuie să ţinem cu tenacitate la poziţiile care
nu pot fi clătinate, dar nu trebuie să privim
cu suspiciune la orice nouă lumină pe care
ar putea să ne-o trimită Dumnezeu.
Va exista o dezvoltare a înţelegerii, pentru că adevărul este capabil de o continuă
extindere.”
„Explorarea adevărului din partea noastră este încă incompletă. Am adunat doar
câteva raze de lumină.”2

„Raze de lumină”
Expresia de mai sus este specifică stilului lui
Ellen White, referindu-se la adevărul venit de la
Dumnezeu. Afirmaţia că avem „doar câteva raze
de lumină”, făcută în 1890, la doi ani după Con-
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ferinţa de la Minneapolis, are legătură, probabil,
cu altă afirmaţie inspirată, făcută în 1892:
„Timpul încercării este chiar asupra
noastră, căci «marea strigare a celui de-al
treilea înger» (Apocalipsa 14:9-12) a început
deja prin revelaţia dreptăţii (nevinovăţiei)
lui Hristos, Răscumpărătorul care iartă
păcatele. Acesta este începutul luminii îngerului, a cărui slavă va umple tot pământul
(Apocalipsa 18:1).”3
Chiar şi după 1888, se poate vorbi doar de
„câteva raze de lumină”? Doar „începutul luminii” aceleia? Nu îngerul însuşi, ci doar zorile răsăritului lui peste lume? Aşa citim, în orice caz.
Se pare că lumina pe care o aşteptăm să inunde
lumea nu este o simplă reiterare stereotipică a
ceea ce deja ştim, ci include şi ceea ce ar fi trebuit
deja să ştim, poate şi ceea ce încă nu s-a descoperit nimănui.
Nu dorim în niciun caz să încurajăm explorări bizare şi excentrice. Unitatea credinţei (Efeseni 4:13), nu originalitatea cu orice preţ, este
dovada maturităţii în Hristos. Totuşi, pentru că
în cercetare nu înaintăm toţi în acelaşi ritm, apar
şi diferenţe, mai mult sau mai puţin supărătoare.
Iar diferenţele duc în mod natural la dezbateri
frăţeşti sau controverse zgomotoase. Spiritul de
ceartă nu are nimic spiritual, ci este unul din actele „cărnii” (1 Corinteni 1:11; 3:3; Galateni 5:20;
1 Timotei 6:4; 2 Timotei 2:14; Iacov 4:1.)
„Deşi este nevoie de o temeinică investigare a Cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca
adevăruri preţioase să poată fi descoperite
şi aduse la lumină, trebuie să fim atenţi ca
spiritul de controversă să nu controleze
discuţiile noastre privind studiile Şcolii de
Sabat. În tratarea subiectelor cu privire la
care pot exista diferenţe de opinie, cei care
caută înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să manifeste harul lui Hristos.
Trebuie să existe libertate pentru cercetarea
francă a adevărului, pentru ca fiecare să ştie
pentru sine care este adevărul. Printre elevii
Şcolii de Sabat trebuie să existe un spirit de
cercetare, pentru ca aceia care sunt destul de
maturi pentru a discerne evidenţa să poată
fi încurajaţi să caute raze de lumină proaspete şi să aprecieze tot ceea ce Dumnezeu
poate trimite poporului Său. Lumina pe care
Dumnezeu o va trimite poporului Său nu
va apărea niciodată fără o cercetare sârguincioasă a Cuvântului adevărului.”4

Replica Inspiraţiei
Întrebarea nu este: „Cine dintre noi să aibă
ultimul cuvânt?”, ci mai degrabă: Cum pot fi sigur că cercetarea mea este corectă şi cum trebuie să mă „confrunt” cu celălalt, aşezându-mă în
locul lui? Cearta pentru adevăr nu este semnul
de recunoaştere al înţeleptului (Proverbele 29:9).
Uneori, controversa este între cuvântul inspirat
şi afirmaţiile omeneşti, alteori, între partizanii
unei afirmaţii a lui Ellen White şi partizanii afirmaţiei biblice. Curierul Adventist a afirmat deja,
în mod repetat, că Biblia are prioritate în apărarea doctrinei.
Pe teren însă, fie că cercetarea Bibliei este
superficială, fie că cercetarea Spiritului Profetic
este foarte selectivă, dăm dovadă adesea că nu
ştim cine trebuie să aibă ultimul cuvânt. În Sinodul de la Ierusalim (Faptele 15) s-au ascultat
argumentele conservatorilor, argumentele misionarilor, argumentele darului profetic (prezentate de Petru) şi argumentele biblice (prezentate
de „Iacov cel Drept”, fratele Domnului). După ce
Biblia a avut ultimul cuvânt, Sinodul a formulat
în scris prima declaraţie oficială a bisericii: „S-a
părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă…”
Există, aşadar, o prioritate în ce priveşte ultimul cuvânt. Mai întâi Duhul (care ţine seama
de literă, dar o depăşeşte uneori), apoi noi toţi
ceilalţi. n
1
Ellen White, Slujitorii Evangheliei, pp. 297–298; sau
Mărturii vol. 5, pp. 703, 704. Vezi www.EGWWritings.
org pentru orice referinţă în engleză sau în alte limbi,
inclusiv în limba română.
2
Ellen White, Testimonies, vol. 5, pp. 708, 709; Review
and Herald, March 25, 1890; August 7, 1894; E. G. White
to P. T. Magan, Jan. 27, 1903.
3
Ellen G. White, The Review and Herald, Nov. 22, 1892:
722; Selected Messagesbook. 1:363; The SDA Bible Commentary 7:984; Crisis 121.4.
4
Ellen G. White, Counsels on Sabbath School Work,
1900.

Florin Lăiu este
profesor de Biblie.
Curierul Adventist

iunie 2015

CA_iunie_2015.indd 27

27

25/05/2015 13:35:13

Poezii

O singură coroană

Va reveni Isus curând!

Benone Burtescu

Benone Burtescu

Eu n-am dorit coroană pe pământ,
Nu-mi puneţi deci coroane pe mormânt!
În toate dorurile mele,
A fost coroana cea de stele,
Pe care Domnul Însuşi mi-o va da
Când va veni curând în slava Sa.
Iar eu n-o voi purta decât o clipă,
O batere de inimă, o zbatere de-aripă
Şi i-o voi da tot Lui, căci Lui I se cuvine,
Căci El e Cel care, murind, m-a-ntors la Sine.
Mai mult decât coroană s-o port pe fruntea mea,
Eu în coroana Lui aş vrea să fiu o stea;
Să văd cum, de sub semnul cununii Lui de spini,
Izvoarele veciei cresc fluvii de lumini,
Să-mi văd numele scris cu litera iubirii
În palma Lui străpunsă, drept carte-a mântuirii.
Nu-mi puneţi deci coroane pe mormânt!
Daţi celui ce nu-L are al Domnului Cuvânt;
Schimbaţi a mea coroană şi-a mea încoronare
Cu Biblia cea sfântă, cu cartea de cântare.
O frângere de pâine spre cel ce flămânzeşte,
O mângâiere celui ce-n lacrimi se topeşte;
Căci pe pământ şi-n cer şi-n ceruri cât de sus
E-o singură coroană – coroana lui Isus!
Această poezie a fost compusă de poet
pentru înmormântarea sa.

Noi vrem să ducem către lume
Frumosul tot pe care-l ştim.
Ne e de-ajuns un singur Nume
„Isus”, pe care să-L rostim.
Şi tuturor sub zări de zare,
Şi fiecărui, rând pe rând,
Noi spunem arşi de nerăbdare:
„Va reveni Isus curând!”
Noi vrem, durerilor prea grele,
Să le găsim senin hotar,
Şi rostul lumii către stele
Să-l înălţăm prin har de har.
Noi trecem lumea pe la cruce
Să vadă ceru-ntreg plângând,
Noi spunem inimii-n răscruce:
„Va reveni Isus curând!”
De jertfa Lui nemăsurată,
Cu jertfa noastră ne-am legat;
Să nu ne tacă niciodată
Iubirea câtă am aflat.
De veşnicii purtăm rostire
Şi dor de cer în orice gând,
Cântăm oricui de mântuire:
„Va reveni Isus curând!”
Cât la un pas e de aproape,
Cât peste-un ceas cu El vom fi.
Peste pământ şi peste ape,
„Isus” e tot ce vom rosti.
Cât loc mai este să ne-adune,
Cât timp salvarea aşteptând,
Minune de minuni vom spune:
„Va reveni Isus curând!”
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Special

Dumnezeu rămâne în veac!
Noi, oamenii, suntem călători

D

umnezeu rămâne în veac! El nu se schimbă şi nu îmbătrâneşte. El este punctul de
reper al universului. El este temelia pe care
ne putem baza speranţele noastre şi ancora de
care ne legăm încrederea.
Noi, oamenii, suntem doar călători. Din ziua
în care ne naştem, începem să ne mişcăm spre
maturitate şi îmbătrânire. În acest mers, nu
avem niciun răgaz. Suntem într-o continuă căutare şi freamăt după un scop suprem. Tânjim
după un liman, după odihnă. Omul este, aşadar,
o fiinţă călătoare.
Însă, ca fiinţe călătoare, ne confruntăm cu
două pericole aparte. Sunt pericole permanente
şi ne urmăresc pe toţi. În primul rând, obosiţi şi
epuizaţi de atâta mers, suntem tentați să confundăm anumite popasuri cu limanul însuşi. Uzura
călătoriei, dar şi briza ademenitoare a lumii ne
determină, uneori, să credem că aici trebuia să
ajungem.
În al doilea rând, suntem tentaţi să uităm că
trebuie să mai ajungem undeva. Transformăm
călătoria într-un scop în sine şi nu mai păstrăm
înaintea sufletului speranţa unei destinaţii. Renunţăm la „harta sfântă”, care ne arată drumul
drept, şi alergăm pe poteci efemere. Uităm sau
nu mai vrem să ştim că avem o ţintă de atins şi o
destinaţie la care trebuie să ajungem.
Ar trebui să ne gândim mai des la destinaţie.
Ar trebui să vorbim mai mult despre ea, astfel încât să nu mai cădem în ispita de a o confunda cu
ţinte false şi sclipitoare, aşezate în faţa noastră de
lumea aceasta. Iată mai jos o descriere care mi-a
umplut inima de dorul ajungerii cât mai repede
la destinaţie:
„Odaia era plină de lumină, o lumină cât se
poate de frumoasă, blândă, azurie, şi mi se părea că sunt în braţele unor fiinţe cereşti. Această
lumină deosebită am mai trăit-o în timpuri de
specială binecuvântare, dar de astă dată era mai
distinctă, mai impresionantă şi am simţit o pace
deplină şi îmbelşugată, pe care cuvintele nu pot
să o exprime. M-am ridicat în şezut şi am văzut
că eram înconjurată de un nor strălucitor, alb ca
zăpada, ale cărui margini erau colorate în tran-

dafiriu închis. Muzica cea mai melodioasă şi mai
dulce umplea aerul şi am recunoscut că muzica era o cântare de îngeri. Atunci, un glas mi-a
vorbit zicând: „Nu te teme! Eu sunt Mântuitorul
tău. Îngeri sfinţi sunt pretutindeni în jurul tău.”
„Atunci, acesta e Cerul”, am zis eu, „şi acum pot
să mă odihnesc.”1
De câte ori ne mai gândim la Noul Pământ?
De câte ori ne mai gândim la „sferele de sus” şi
la cântarea îngerilor imaculaţi? Mai visăm la Cer
aşa cum visăm la cele pământeşti? Ne mai bucurăm la gândul că, în curând, Îl vom vedea pe
Isus, scumpul nostru Mântuitor? Ne mai găsim
odihna în aceste lucruri?
Călătoria mea a trecut, în ultimii patru ani şi
jumătate, prin redacţia revistei Curierul Adventist. A fost un timp de împlinire şi binecuvântare
pentru mine şi familia mea. Pe măsură ce timpul
a trecut, am devenit din ce în ce mai conştient de
privilegiul care mi-a fost acordat. Studiind trecutul revistei şi, totodată, trecutul Bisericii Adventiste din România, cu ocazia Centenarului
Curierului Adventist (31 mai 2014), am realizat
că a-L sluji pe Dumnezeu şi a fi parte a lucrării
Lui în aceste timpuri este unul dintre cele mai
frumoase lucruri care i se poate întâmpla unui
om în viaţă.
Îi sunt profund recunoscător lui Dumnezeu pentru toate acestea. Mulţumesc şi bisericii
pentru încrederea acordată. Un gând special
de mulţumire se îndreaptă către fratele Virgiliu
Peicu, redactorul-şef al revistei, care, prin sfaturi
înţelepte şi îndrumări profunde, m-a aşezat pe
direcţia cea bună în aceşti ani.
Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze noua
echipă de redacţie de la Curierul Adventist, iar
această revistă să fie, în continuare, un reper al
bisericii privind învăţătura dreaptă, trăirea credinţei şi aşteptarea plină de speranţă a revenirii
Sale.
Noi, oamenii, suntem călători. Doar Dumnezeu rămâne în veac! n
Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 9, p. 66 –
ed. electronică.
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Cele Zece Porunci
Mai jos, găseşti un rebus pe care îl poţi rezolva răspunzând la următoarele întrebări:
1.

Cui a dat Dumnezeu tablele? (Exodul 31:18)

2.

Unde a pus Moise al doilea rând de table? (Deuteronomul 10:1-2)

3.

Cum se numea muntele de pe care a dat
Dumnezeu Cele Zece Porunci?
( Exodul 19:20)

4.

La ce se închinau israeliţii înainte de a veni
Moise cu legile? (Exodul 32:4)

5.

Ce interzice porunca a doua? (Exodul 20:4,5)

6.

Conform poruncii a cincea, pe cine trebuie
să onorăm? (Exodul 20:12)

7.

Pe câte table au fost scrise poruncile?
(Exodul 31:8)

8.

Cine a scris poruncile pe tablele de piatră?
(Exodul 31:18)

9.

3.
1.
4.
6.
2.
7.
5.
11.
10.

9.

Ce interzice porunca a opta? ( Exodul 20:15)

10. Ce dorinţă puternică de a face sau
de a obţine este interzisă prin porunca
a zecea? (Exodul 20:17)

8.

11. Care poruncă spune să nu ai alţi dumnezei?
(Exodul 20:3)

11.
10. P O F
R
I
8. D U M N E
A

Z

U

3.
1. M O I S E
I
4.
N
V
A
I
2. C H I V O T
7.
E
5. I D O L
O
U
A 9. F

Rezolvare:

T

E

6.
P
A
A T R I A
I
N
U R T U L
I
I
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De la inimă la inimă

Înainte şi după… Conferinţa Generală

N

u a fost vreo întâlnire bisericească, în ultima vreme, la care să nu fi fost întrebat
despre proxima Sesiune a Conferinței
Generale din San Antonio. În biserici locale, în
comitete la Conferințe, Uniune sau Diviziune,
inevitabil, poposim asupra agendei viitoarei întâlniri mondiale. Se anticipează atmosfera, se
exprimă îngrijorări, se verifică soliditatea punctelor de vedere, se caută referințe practice, istorice sau teologice, se emit păreri, se împărtășesc
opinii etc. Seara trecută am revenit în țară după
o vizită oficială la Stimme der Hoffnung (Centrul Media Adventist din Germania), urmată de
ședința de primăvară a Comitetului Diviziunii
Inter-Europene. Dincolo de discuțiile concretizate în proiecte și planurile susținute cu vot,
mulți am concluzionat, mai în glumă, mai în
serios că, acum, cuvântul de ordine în Biserica
Adventistă, oriunde pe glob, este: „After the GC
Session”, adică vom mai vedea după Sesiunea
Conferinței Generale.
Da, sunt multe elementele desfășurătorului
pentru care un congres mondial reprezintă o piatră de hotar: rapoartele misionare ale regiunilor,
statisticile despre starea bisericii, cea mai bună
muzică de pe glob, predici memorabile, alegerea
conducerii mondiale și regionale a bisericii, modificările necesare aduse procedurilor și statutului etc. În mare parte, interesul pentru această a
60-a întâlnire mondială a reprezentanților bisericii este augmentat și datorită acelui punct de
pe ordinea de zi care tot apare în ultimii 40 de
ani și despre care se spune că poartă cu sine un
potențial risc pentru biserica noastră.
Ce înseamnă „mai vedem după Conferința
Generală”? Ce se schimbă după Sesiunea din San
Antonio? Entuziasmați de atmosfera de acolo,
vom reveni la planurile noastre din țară și vom
continua să lucrăm pentru Împărăție. Mi-e teamă însă că, în ultima vreme, din cauza aplecării
prea insistente spre anumite discuții (nu neapărat lipsite de importanță), riscăm să ne pierdem
direcția. Care este de fapt scopul existenței bisericii noastre și în ce constă misiunea noastră
unică? De ce a inițiat Dumnezeu acest demers
suplimentar (Biserica Adventistă) în urmă cu
peste 150 de ani? Trăim un timp al așteptării a
ceea ce trebuie să se întâmple. Și nu am în vedere Sesiunea Conferinței Generale. Oamenii

pierduți știu că trebuie să audă de la noi o solie și
se/ne întreabă dacă adventismul reprezintă solia
finală sau „să așteptăm pe altcineva”. Alții sunt
convinși că noi trebuie să oferim mesajul salvării, câtă vreme suntem profetizați că vom veni.
„Sunt mulți care nu înțeleg profețiile cu privire
la aceste zile și trebuie lămuriți. Este atât datoria
slujbașilor, cât și a membrilor laici să dea un sunet lămurit de trâmbiță.”1
Reafirmându-ne originea profetică (Apocalipsa 10) și conștientizând rolul profetic
(Apocalipsa 12), trebuie să transmitem mesajul
nostru profetic (Apocalipsa 14:6-12), un adevăr
covârșitor de prezent. Dumnezeu ne-a adus la
existență pentru această misiune unică. Așadar,
suntem siguri că la biserică avem în obiectiv
acest mandat? Predicăm, instruim, evanghelizăm
cu această misiune pe suflet? Dacă nu, atunci în
unele dintre bisericile noastre trebuie schimbată
urgent agenda de lucru și desfășurătorul serviciilor divine. Dacă predicarea adevărului prezent
nu îmbracă toată viața noastră bisericească,
atunci ce mai oferim?
Subiectul acestui număr al Curierului Adventist ne-a reamintit că și înainte, și după Sesiunea
Conferinței Generale, biserica noastră are același
lucru extrem de important de trăit și de predicat:
Apocalipsa 14:6-12. Mi-e teamă că, mobilizați în
spatele unor puncte de vedere sau subordonați
exponenților acestora, ne „încălzim” pentru
subiecte care nu sunt prioritare și nici decisive
pentru mântuire. Nu agreez indolența și nici
ignoranța în discuțiile teologice sau practice, dar
dezavuez fronda pentru subiecte care nu sunt
în primul rând adevăr prezent. „Veghetorii să-și
înalțe acum glasul și să vestească solia care este
adevărul prezent pentru acest timp. Să arătăm
poporului unde ne aflăm în istoria profetică.”2
Ce este înainte și ce va fi după San Antonio? O biserică mobilizată pentru „100 de zile
de rugăciune”, în variantă continuată cu post și
smerirea sufletelor, ca să rămânem uniți în jurul
acelorași idealuri slujitoare. „Când întreita solie
îngerească este predicată așa cum trebuie, proclamarea ei este însoțită de putere și ea devine o
influență trainică.”3 n

Ellen G. White, Evenimentele ultimelor zile,
Editura Viață și Sănătate, București, 2003,
p. 10.
2
Ellen G. White, Evenimentele ultimelor zile,
p. 16 – ed. electronică.
3
Review and Herald,
19 august 1890.
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